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Al ruim 70 jaar verrassen wij opdrachtgevers in de publieke en private sector met 

slimme en nieuwe inzichten die leiden tot opmerkelijke resultaten. Klanten kiezen 

voor Berenschot omdat onze adviezen hen op voorsprong zetten.

Of het nu gaat om het aantrekken van medewerkers in een 

krappe arbeidsmarkt, of het motiveren van medewerkers 

gedurende verschillende levensfases; uw personeelsbeleid 

speelt hierin voor uw werknemers een belangrijke rol. Voor 

u als werkgever biedt het aanknopingspunten om grip te 

houden op uw (toekomstige) organisatie en de prestaties van 

medewerkers. Ga naar onze website voor meer informatie.

De juiste mensen
op de juiste plek

www.berenschot.nl/strategischepersoneelsplanning

www.berenschot.nl/competentiemanagement

www.berenschot.nl/wendbaar

www.berenschot.nl/duurzaam

www.berenschot.nl/belonen

www.berenschot.nl/hrincontrol

www.berenschot.nl/performance



uwv.nl/mogelijkheden

Wat heeft Nick 
een werkgever 
 te bieden?
Op school ging het niet goed. Ik spijbelde erg veel en 
ging zo van vwo, via havo, naar vmbo. Tot ik van school 
af moest. Toen zei mijn mentor dat ik contact op moest 
nemen met UWV. De verzekeringsarts van UWV ontdekte 
dat ik autistisch ben. Ik ben daarvoor onder behandeling 
geweest. Met medicijnen werd ik minder bang en ging het 
een stuk beter. Ik ben toen toch nog een ICT-opleiding gaan 
doen. Ik heb stage gelopen bij een ICT-bedrijf. En dat is nu 
dus een echte baan geworden. Echt heel gaaf.

Nick is ondanks zijn beperking aan het werk. Het verhaal van 
Nick staat niet op zichzelf. UWV geeft dit jaar aan 100.000 mensen 
met een arbeidsbeperking een deskundige sociaal-medische 
beoordeling en een advies. Hiermee kunnen zij aan het werk 
blijven of werk vinden dat past bij hun mogelijkheden. 

Hoe UWV re-integratie voor mensen met een arbeidsbeperking 
mogelijk maakt, leest u op uwv.nl/mogelijkheden. Hier vindt u 
verhalen van klanten en specialisten van UWV en werkgevers.

3228_Petra_en_Nick_210x297_FC.indd   2 20-06-11   16:40
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THEMA: HET TWEEDE SPOOR

Engels avontuur ten einde
Hans van Iersel
Twee jaar geleden kreeg een Nederlands
re-integratiebedrijf een grote opdracht in
Londen. In dit artikel een evaluatie van de
ervaringen met de typische Nederlandse
aanpak van re-integratie in Londen van
zowel een Nederlandse als een Engelse
re-integratieconsulent. Is onze kijk op re-
integratie zo anders dan die van de Engel-
sen? 16

Van werk naar ander werk, 
uit eigen ervaring
Roel Cremer 
Onze eigen redacteur heeft recentelijk
een van werk naar werk proces meege-
maakt. Het was dan wel geen tweede
spoor traject, maar de gevoelens die
tweede spoorcliënten hebben, zullen
deels overlappen. Het blijft een ingrijpen-
de gebeurtenis en het is belangrijk om als
re-integratieconsulent stil te staan bij de
impact die het wisselen van een baan
heeft op de cliënt. 19

Extra aandacht voor dit tweede spoor, zeker
in een tijd waarin banen in veel sectoren
niet voor het oprapen liggen en de con-
currentie op de arbeidsmarkt toeneemt, is
belangrijk. In dit themanummer wordt inge-
gaan op het tweede spoor. 8

Zachte aanpak voor harde kern
Hans Bosselaar en Marije van Dodeweerd
Het Rijk halveert in 2012 het re-inte-
gratiebudget. Gemeenten moeten keuzes
maken en bezuinigen vooral op trajecten
voor mensen met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt. Hoe voorkom je dat 
de harde kern in de bijstand weer groter
groeit? 11

De kracht van bewegen: Werkkracht
Karin Mulder en Laura Monden
Organisaties zijn voortdurend in bewe-
ging: reorganisaties, inkrimping, uitbrei-
ding. Allemaal met directe gevolgen voor
de medewerkers. Als de omgeving veran-
dert, is dit beangstigend voor de mede-
werker en leidt dit tot verstarring: hakken
in het zand. Hoe krijg je deze mensen
weer in beweging? Door middel van werk-
kracht. 14



AAN DE SLAG!
‘Goedendag meneer de Vries. Hoe gaat het met u?’
‘Goed’
‘We hebben elkaar een keer eerder gesproken en nu deze afspraak
gemaakt, u hebt begrepen wat ons bureau u kan bieden?’
‘Ja, u gaat zeggen waar ik moet gaan werken’.
‘Nou niet helemaal. Ik wil u begeleiden in het vinden van nieuw werk.
Daarvoor moeten wij wel een samenwerking aangaan, zodat we
samen de weg kunnen vinden naar een nieuwe baan.
‘U doet maar. Het enige wat ik weet is dat ik heel ziek ben. De arts in
het ziekenhuis geeft aan dat mijn darmproblemen chronisch zijn. Ik
kan niet zomaar meer naar de kroeg, mijn vrouw wil dat ik in de
logeerkamer slaap. Ik kan mijn werk als IT’er op dit moment niet doen.
En als dank voor 15 jaar bewezen diensten verzoekt mijn leidingge-
vende mij nu om zo snel mogelijk ontslag te nemen en elders te gaan
werken. Wat denken ze wel: na alles wat ik de afgelopen periode heb
meegemaakt, mij als oud vuil aan de kant van de weg te kunnen zet-
ten. Ik dacht het niet’.

Het staat zo makkelijk beschreven in de Wet Verbetering Poortwach-
ter: wanneer spoor één niet meer mogelijk is, dient spoor twee inge-
zet te worden. Echter de weerstand die aanwezig is om afscheid te
moeten nemen van huidig werk en werkgever, is vaak het grootste
struikelblok om een spoor twee traject succesvol te laten verlopen.
Het is een weerstand die niet is te voorkomen. Het beste is om de
cliënt zo snel mogelijk duidelijk te maken dat er geen kansen meer lig-
gen binnen spoor één. Dan kan een afsluitende fase beginnen, waarna
de cliënt zich volledig kan focussen op de toekomst. Veel werkgevers
hebben maar weinig oog voor deze fase: ‘Ik betaal al een duur bureau,
maar vorderingen: ho maar. We lopen al naar het eind van de twee
jaar en ik krijg straks de sanctie: niet mijn werknemer, niet dat dure
bureau’. Echter wanneer deze oriënterende fase niet goed wordt afge-
sloten is er vaak veel weerstand bij de werknemer en is spoor twee
gedoemd te mislukken.

En meneer de Vries. Het is gelukt: na een oriënterende fase waarbij
ook aandacht is voor afscheid en een nieuw toekomstperspectief
werkt hij nu in een grote zorginstelling waarbij hij het management
adviseert over te nemen beslissingen in de IT.
Zijn commentaar: Ik wou dat ik de overstap vijf jaar eerder had
gedaan. Ik was die hectiek al langer flink zat.

Olaff Smit is arbeidsdeskundige bij Enroute 

3

Aan de slag 10-2011

MIJN PRAKTIJK

De rubriek Mijn Praktijk geeft ervaringslessen
door. Welke aanpak werkt wel en welke niet.
Wat zijn de succesfactoren en wat zijn de
belangrijkste doorbraken. In het persoonlijke
contact of in methodieken. Voorbeelden die
u verder helpen in uw praktijk.

Zonder doelen geen resultaat
Simone van Zweden
Overal waar mensen tot optimale presta-
ties willen komen, zullen zij te maken krij-
gen met successen en tegenslagen. Er zijn
processen die zowel in de sport als in de re-
integratie voorkomen en gelijkenis kennen.
Zo ook het stellen van doelen. Zowel bin-
nen de (top)sport als binnen de re-integra-
tie is het stellen van doelen noodzakelijk. In
dit artikel wordt uitgelegd waarom. 22

Jij vuile #@**&%!
Ellen Zaal
Wat maakt re-integratie tot een succes?
De professional speelt daarin een sleutelrol.
In de serie ‘Mijn ervaringen’ presenteren
coaches een casus uit hun eigen praktijk,
zodat collega’s aan het denken worden
gezet over de gekozen aanpak. 26
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VERSCHENEN

Inburgeren voor uitkering
De gemeente Den Haag gaat zo’n
3.000 allochtonen met een uitkering
dwingen om de Nederlandse taal te
leren en in te burgeren. Doen zij dit
niet? Dan verliezen zij hun uitkering.
De woordvoerster van de Haagse wet-
houder van Integratie heeft een be-
richt daarover in het AD van afgelopen
maand bevestigd. Met de maatregel
wil Den Haag allochtonen met een
taalachterstand ‘vooral helpen om
weer te kunnen participeren in de
arbeidsmarkt’, aldus de woordvoer-
ster.

De gemeente heeft ruim 3.000 mensen
op het oog waarbij de taalachterstand
een grote belemmering vormt en die
uiteraard een uitkering ontvangen. Het
is de bedoeling dat al deze mensen op
gesprek komen. Vervolgens krijgen zij
de keuze voorgelegd: Een inburgerings-
cursus volgen, de taal leren en de uitke-
ring behouden, of weigeren mee te
werken aan de cursus en het recht op
een uitkering verliezen. Inmiddels zijn
ruim 800 allochtonen al op gesprek
geweest, de overige 2.200 worden bin-
nenkort uitgenodigd voor het gesprek.

Geen wijziging ontslagrecht
Er is geen sprake van een wijziging van
het ontslagrecht. Dat liet minister Kamp
van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid op 5 september weten
aan de Tweede Kamer. Verschillende
partijen in het parlement waren bezorgd
dat voorgenomen wijzigingen van de
werkinstructie voor uitvoeringsinstituut

UWV over het verlenen van ontslagver-
gunningen het ontslagrecht soepeler
zouden maken. Door de wijziging zou-
den vaste medewerkers makkelijker
‘ingeruild’ kunnen worden voor flexwer-
kers. Minister Kamp heeft nu expliciet in
de werkinstructie laten opnemen dat het
ontslagrecht niet wordt gewijzigd.

De werkende armen

‘The working poor’, in Amerika is het een
bekend begrip: mensen aan de onderkant
van de arbeidsmarkt die soms drie banen
nodig hebben om rond te kunnen komen.
Ook in Nederland is er een steeds grotere
groep werkende armen, naar schatting
zo’n 250.000 tot 300.000. Dit zullen er
alleen maar meer worden nu het kabinet
Rutte de helft van alle bijstandsgerechtig-
den naar een reguliere baan wil leiden. In
‘Voor jou tien anderen zoekt Will Tinne-
mans antwoord op de vraag hoe het in
Nederland zo ver heeft kunnen komen.
Voor jou tien anderen: Uitbuiting aan de
onderkant van de arbeidsmarkt
Will Tinnemans
f 9,95

Ontslag

Woede, verdriet, opluchting, vechtlust, al
deze emoties komen langs als mensen 
hun baan verliezen. Toch is ontslag vaak
het begin van iets beters. Ontslag maakt je
mentaal sterker, het dwingt je tot een pas
op de plaats, te kiezen hoe je nu verder wil
met je talenten en kwaliteiten. Door prakti-
sche tips en veel ervaringsverhalen wordt
duidelijk dat ontslag een onderdeel is van
je loopbaan.
Ontslag, maak er werk van
Caroline Harder en Ciska Pittie
f 14,99

Sinds de VNG in juni voor het bestuursak-
koord, maar tegen de ‘sociale paragraaf’ uit
dit bestuursakkoord stemde, was er ondui-
delijkheid over de waarde van het akkoord.
Hoewel gemeenten vonden dat de plannen
gewoon uitgevoerd kon worden, behalve
dan de afspraken omtrent ‘werk’, vond
minister Donner van Binnenlandse Zaken
dat de eenzijdige schrapping van de passa-
ge door de VNG het hele akkoord onderuit
had gehaald. ‘Niet helemaal, is helemaal
niet’, aldus de minister toen.

Set van afspraken
Nu blijkt echter uit het overleg dat minis-
ter Donner met de vaste Kamercommissie
over het bestuursakkoord had dat hij aan

de slag gaat met ‘de set van afspraken’
die zijn gemaakt tussen het kabinet en de
lagere overheden. Wat wel meteen opviel
tijdens dit overleg is dat Donner het
woord ‘bestuursakkoord’ vermijdt. Naast
een ‘set van afspraken’ heeft de minister
het nu over ‘het koepelakkoord’.

Normale weg
De nieuwe Wet werken naar vermogen,
onderdeel van de sociale paragraaf van
het akkoord, zijn er nu dus geen afspra-
ken tussen het rijk en de lagere overhe-
den. Donner zal deze wet dus via de nor-
male weg indienen. Hij heeft hiervoor
immers niet de ‘toestemming’ van ge-
meenten en provincies nodig.

Andere naam bestuursakkoord
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STATISTIEK

Werkloosheid stijgt weer

Voor het eerst in 2011 zijn er meer dan
400.000 werklozen in Nederland. Dit blijkt
uit de nieuwste cijfers van het CBS. In totaal
zaten er in juli 413.000 mensen zonder werk.
Dat is een stijging van 22.000 ten opzichte
van de maand juni. Dit is alweer de tweede
maand op rij dat de werkloosheid stijgt. Na
maanden van dalende werkloosheid, lijkt er
nu dus weer een omslagpunt te zijn bereikt.
Volgens het CBS is het echter nog te vroeg
om conclusies te trekken.

Helft werkwilligen niet 
direct beschikbaar

Van de mensen in Nederland die een baan
willen van 12 uur of meer (815.000) is bijna
de helft niet direct beschikbaar of niet
actief op zoek naar werk. Dat blijkt uit in
september gepubliceerde cijfers van het
CBS. Het gaat hierbij voor een groot deel
om studenten die eerst nog hun studie
moeten af-maken of om mensen die door
persoonlijke omstandigheden, zoals bij-
voorbeeld ziekte of omstandigheden in 
de privésfeer, nog niet direct kunnen be-
ginnen. Van de groep mensen die niet
actief op zoek is naar een baan bestaat 20%
uit zogenaamde ‘ontmoedigden’. Zij zoe-
ken niet actief, omdat ze daar weinig resul-
taat van verwachten. Het is aan de re-inte-
gratieconsulent om deze groep weer te
activeren.

Nieuws

Wijkschool is succes
De proef in Rotterdam met zogeheten
wijkscholen voor probleemjongeren lijkt
geslaagd. Dat blijkt uit een tussenrappor-
tage van het Centraal Plan Bureau over 
de wijkscholen. Maar liefst 60% van de
jongeren die de wijkscholen bezoeken
stroomt door naar een vervolgopleiding
of vinden een baan. Bij jongeren die een
regulier leerwerktraject volgen is dit 40%. 

Opeenstapeling problemen
Sinds 2009 zijn er in Rotterdam twee wijk-
scholen gestart. Ze zijn bedoeld voor jon-
geren die door een opeenstapeling van
problemen niet meer terecht kunnen in
het reguliere onderwijs. In de kleinschali-
ge wijkscholen krijgen de leerlingen vak-
ken die gericht zijn op het beroep dat 
ze willen uitoefenen. Jongeren die willen
meedoen, zijn tussen de 16 en 23 jaar
oud, hebben geen startkwalificatie of

structurele baan en een IQ van minimaal
70. Naar schatting zijn er in Nederland
ongeveer 20.000 jongeren die in aanmer-
king komen voor een wijkschool.

Vrijwillige deelname
Jongeren kunnen kiezen of zij een regulier
leerwerktraject willen volgen, of naar de
wijkschool willen. Opvallend is dat het
merendeel toch kiest voor het reguliere
traject. Dit komt omdat de jongeren een
uitkering ontvangen als zij een leerwerk-
traject volgen. Gaan ze naar de wijkschool,
dan ontvangen zij de veel lagere studie-
financiering.
Jongeren die de wijkschool volgen, hebben
een aanzienlijk grotere kans op vervolgon-
derwijs of het vinden van een baan, dan jon-
geren die een re-integratietraject volgen.
Dat blijkt uit een tussenrapportage van het
Centraal Plan Bureau over de wijkscholen.

Meer mensen in bijstand
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aan-
tal bijstandsuitkeringen de afgelopen
tweeënhalf jaar alleen nog maar is toege-
nomen. Zo ook voor het tweede kwartaal
van 2011, en wel met drieduizend. In
totaal zitten er nu 318.000 mensen in de
bijstand. Wel neemt deze toename af. Zo

was de stijging van het aantal bijstands-
uitkeringen in het eerste kwartaal van
2011 nog achtduizend. De toename in
het afgelopen kwartaal ligt ook onder
het gemiddelde van zesduizend extra uit-
keringen per kwartaal, genomen over de
periode van tweeënhalf jaar.

Beschikbaar en actief op zoek
Beschikbaar maar niet actief op zoek
Niet op korte termijn beschikbaar

Totaal: 815.000 personen

49%

27%

24%
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Duurzaam doorstromen

Wilt u weten hoe andere SW-organisaties
omgaan met het plaatsen van SW-medewer-
kers? Kom dan naar het jaarlijkse SBCM- sym-
posium BuitenGewoon, met als thema ‘Duur-
zaam Doorstromen’. Tijdens het symposium
ligt de nadruk op het leren van elkaar en het
aanbieden van concrete handvatten om
direct in de dagelijkse praktijk toe te passen.
Plenaire gedeeltes, een creatief intermezzo
en workshops wisselen elkaar af. Staatssecre-
taris Paul de Krom is één van de sprekers.
6 oktober 2011
Apeldoorn
f 175
www.sbcm.nl

Meet werkvermogen 

Wat kan een werknemer nog? Tijdens de
module 'Meten van werkvermogen' vergroot
u in één dag uw inzicht in de belangrijkste
instrumenten en methoden om (rest-)capa-
citeiten van werknemers te meten.
10 oktober 2011
Amsterdam
f 395
www.nspoh.nl

Toekomst re-integratie 

Bij bezuinigingen binnen de re-integratie
van zo’n 50% kun je je afvragen of re-inte-
gratie nog een toekomst heeft. Het dwingt
alle betrokkenen in ieder geval duidelijke
keuzes te maken. Hoe kunt u, als re-integra-
tieprofessional, zich voorbereiden op deze
grote veranderingen? Tijd voor bezinning.
Zoals Churchill het zei: ‘Ladies and gentle-
man, we ran out of money. Now we've got
to think’. In deze masterclass schetsen dag-
voorzitter Jo Weerts (directeur Infotain-
ment), Geert van Dijk, (directeur Divosa) en
Hans van Iersel (hoofd kennis en kwaliteit bij
Calder) het huidige landschap en geven een
overzicht van de bezuinigingen. 
12 oktober 2011
Utrecht
f 195 Let op: Als lezer van Aan de slag betaalt
u slechts f 50! Ga voor inschrijving naar
www.performa.nl/congresregistratie en vul
de actiecode Aan de slag # in. De korting
wordt dan meteen verrekend.

AGENDA

Natte zomer: werkloze jongeren
Het slechte weer van afgelopen zomer
betekent niet alleen dat er maar weinig
mooie stranddagen waren. Voor veel wer-
kende jongeren had het grotere negatie-
ve gevolgen, vooral als zij werkzaam zijn
in de horeca. Dit blijkt uit een onderzoek
van ING. In totaal waren er in de zomer-
maanden 8.000 jongeren minder aan het

werk dan in dezelfde periode vorig jaar.
Normaal gesproken is er in de horeca veel
vraag naar werknemers in de drukke
zomermaanden. Afgelopen zomer was dit
echter niet het geval. De vele strandten-
ten en andere horecagelegenheden kon-
den de zaak draaiende houden met een
minimale bezetting.

Bijstand onder Polen laag
69% van de Polen in Nederland heeft
werk. Dit is ongeveer net zo hoog als 
het aantal autochtone Nederlanders met
een baan. Dat blijkt uit onderzoek van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
dat op 8 september gepubliceerd is. Het
onderzoek is gehouden onder zeshonderd
Polen die sinds 2004 naar Nederland zijn
gekomen en staan ingeschreven in de ge-
meentelijke basisadministratie. 

Kort werkloos
Uit het onderzoek blijkt verder dat 13%
van de Poolse beroepsbevolking in Neder-
land werkloos is. Een klein deel hiervan
ontvangt echter maar een bijstandsuitke-
ring. Het merendeel ontvangt een ww-uit-
kering. Volgens de onderzoekers zou dit

erop kunnen duiden dat Polen vaak maar
kort werkloos zijn of terugkeren naar het
land van herkomst bij langdurige werk-
loosheid.

Hoogopgeleid
Polen zijn relatief succesvol op de Neder-
landse arbeidsmarkt doordat de sociale
afstand tussen Polen en autochtone Neder-
landers niet heel groot is. Opvallend is
verder dat het merendeel van de Polen in
Nederland relatief goed opgeleid zijn.
20% van de Polen in Nederland heeft een
opleiding op universitair of HBO-niveau
en 34% heeft een opleiding afgerond op
MBO- Havo- of Vwo-niveau. Dit is aanzien-
lijk hoger dan Turkse of Marokkaanse
migranten.



7

Aan de slag 10-2011

Omgaan met werkdruk

Werkstress is geen vreemde verschijnsel in
onze moderne 24-uurs economie. Van de
totale ziekte- en verzuimkosten is 45% toe
te schrijven aan stress. Tot op heden wordt
het menselijk kapitaal vooral benaderd van-
uit het paradigma van belasting en belast-
baarheid. Het failliet van dit model wordt
nu door de veranderde economische con-
text zichtbaar: lastige reorganisaties, dalen-
de klanttevredenheid en toenemende
werkdruk. Maak kennis met een nieuwe
benadering die u helpt om de juiste keuzes
te maken als het gaat om beleid, strategie
en interventies, waardoor de omzet en het
rendement van uw medewerker toeneemt
met gemiddeld 15-20% en hij weer bevlo-
gen zijn werk kan verrichten.
12 oktober 2011
Utrecht
f 195
www.performa.nl/congresregistratie

SZW-dagen

In april vonden de jaarlijkse SZW-dagen
plaats. Op dat moment was er nog weinig
bekend over de Wet werken naar vermo-
gen. Daarom worden er nu extra bijeen-
komsten georganiseerd. De SZW-dagen
zijn bedoeld voor managers, beleidsadvi-
seurs en medewerkers van gemeenten,
UWV en SW-bedrijven.
18 oktober, 27 oktober en 2 november 2011
respectievelijk in Eindhoven, Nieuwegein en
Zwolle
www.szwdagen.nl 

Maximaal vermogen

De ingrijpende veranderingen en bezuini-
gingen voor gemeenten staan al bijna voor
de deur. Het VNG Divosa najaarscongres
dat op 24 november plaatsvindt is daarom
bij uitstek de plek om nog eens stil te staan
bij het verzwaarde takenpakket van
gemeenten en hoe deze taken met minder
geld toch tot een succes uitgevoerd kun-
nen worden.
24 november 2011
Scheveningen
Vanaf f 299
www.divosa.nl 

‘Helft bijstand kan werken’
Volgens staatssecretaris Paul de Krom
van Sociale Zaken kan ongeveer de helft
van de mensen die nu in de bijstand zit-
ten aan het werk. In een interview met
ANP zegt De Krom dat ‘150.000 tot
200.000 van de ongeveer 355.000 men-
sen in de bijstand (geheel of gedeelte-
lijk) kunnen werken’. Deze uitspraak is
in lijn met de plannen van het kabinet
om de bijstand aan te scherpen. De ver-
scherpte bijstand wordt onderdeel van
de nieuwe Wet werken naar vermogen,
waarin naast de bijstand, de Wajong en
WSW worden vervangen door één inte-
grale regeling voor de onderkant van de
arbeidsmarkt.

Hoewel vrijwel iedereen één integrale
regeling verwelkomt, zijn de plannen
niet geheel zonder kritiek. Inmiddels
heeft de Tweede Kamer al 516 schrifte-
lijke vragen gesteld aan de staatssecre-
taris over dit onderwerp. 

Opbouwende kritiek
Ook Boaborea plaatst de nodige kant-
tekeningen bij de uitspraak van De
Krom. Jolet Woordes, manager van
Boaborea, laat in de Volkskrant weten
dat zonder voldoende budget voor re-
integratieondersteuning een grote
groep bijstandsgerechtigden aan de
kant komen te staan. 

119 miljoen ontdekte fraude
De overheid heeft in 2010 voor in totaal
aan 119 miljoen euro aan uitkeringsfrau-
de ontdekt. Hiervan was 53 miljoen euro
toe te schrijven aan bijstandsfraude. Dat
blijkt uit de Integrale Rapportage Hand-
having 2010, die staatssecretaris Paul de
Krom van Sociale Zaken begin septem-
ber naar de Tweede Kamer heeft ge-
stuurd. De opgespoorde fraude daalt ove-
rigens sinds 2006, toen nog 75 miljoen

euro aan bijstandsfraude werd ontdekt.
Eerder maakte het kabinet al bekend dat
er aan het einde van dit jaar een wets-
voorstel komt om fraude harder aan te
pakken. Ook gemeenten willen meer
bevoegdheden om fraude met bijstands-
uitkeringen aan te kunnen pakken. Zo
willen zij bestanden gaan koppelen om
adressen van mogelijke fraudeurs op te
sporen.

Nieuws

AGENDA
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Thema

‘Indien vaststaat dat de eigen arbeid

niet meer kan worden verricht en in

het bedrijf van de werkgever geen

andere passende arbeid voorhanden is,

bevordert de werkgever [...] de inscha-

keling van de werknemer in voor hem

passende arbeid in het bedrijf van een

andere werkgever.’

Zo staat kort en zakelijk in het burgerlijk wetboek
het tweede spoor te boek. Het tweede spoor
maakt deel uit van de vele maatregelen binnen het
activerend arbeidsongeschiktheidsstelsel (WIA,
verlenging loondoorbetaling bij ziekte, strengere
keuringseisen e.d.). Het kabinet is redelijk
enthousiast over dit activerende stelsel (brief van
25 maart 2011 aan de Tweede Kamer), maar over
het tweede spoor waarbij een zieke werknemer
een andere baas en baan moet zoeken, wordt wei-
nig gemeld. 

Extra aandacht voor dit tweede spoor, zeker in een
tijd waarin banen in veel sectoren niet voor het
oprapen liggen en de concurrentie op de arbeids-
markt toeneemt, is belangrijk. In dit themanummer
wordt ingegaan op het tweede spoor. Er zijn ver-
schillende manieren om dit in te vullen. Drie (deels
overlappende) routes kunnen worden onderschei-
den (zie o.a. Trommel, Waartoe leidt het tweede
spoor?). Hieronder worden die routes kort geïntro-
duceerd. Verderop in dit nummer passeren een
aantal voorbeelden de revue. 

AAaannppaakk  11::  SSoocciiaallee  ppaarrttnneerrss
De eerste mogelijkheid is dat de sociale partners de
handen uit de mouwen steken. Bij deze aanpak kan
op een efficiënte manier gebruik worden gemaakt
van kennis en informatie die binnen de sector voor-
handen is. Dit is een belangrijk pluspunt van deze
benadering. Preventieve taken kunnen hierdoor
snel worden opgepakt. Hiermee boekt de aanpak
makkelijker succes in het eerste spoor dan in het
tweede spoor. Als binnen een sector veel gelijk-
soortige arbeid voorkomt, wordt het moeilijk om
een tweede spoor richting andere bedrijven in
dezelfde sector te realiseren. Vaak wordt gewerkt
met vaste partners op het gebied van re-integratie-
dienstverlening (‘preferred providers’). 
De agrarische sector is een voorbeeld van deze aan-
pak. De sociale partners zijn actief betrokken via
cao’s en stichtingen STIGAS en SAZAS. 

AAaannppaakk  22::  MMaarrkkttppaarrttiijjeenn
De tweede aanpak is het inschakelen van marktpar-
tijen. Bij deze benadering sluiten werkgevers twee-
de spoor contracten af met arbodiensten, verzeke-
raars of re-integratiebedrijven. Risico is dat een
formele scheiding wordt aangebracht tussen het
eerste (interne) en het tweede spoor, waardoor te
lang gewacht wordt met inzet richting ander werk
bij een andere werkgever. Het is de vraag of werk-
gevers genoeg informatie hebben om een goede
keuze te maken voor een bepaalde marktpartij.
Zeker van kleine werkgevers mag niet verwacht
worden dat ze precies weten wat er te koop is. Het
gevaar bestaat daarnaast dat het tweede spoor
wordt gefrustreerd door onduidelijkheid van een
niet-afgesloten eerste spoor. Steeds meer verzeke-
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ssppoooorr  oopp  ddee  rraaiillss
raars richten zich op het aanbieden van arbo- en re-
integratiediensten (een voorbeeld is Achmea).
Verzekeraars hebben vaak al een voet tussen de
deur bij werkgevers (bijvoorbeeld voor het afdek-
ken van financiële risico’s rond ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid) en kunnen marktaandeel
uitbreiden.

AAaannppaakk  33::  WWeerrkkggeevveerrss  zzeellff
De laatste mogelijkheid is dat werkgevers zelf, of
met bundeling van krachten onderling, proberen te
voldoen aan de verplichtingen van het tweede
spoor: de werkgeversgeoriënteerde benadering.
Het kan hier gaan om wat grotere bedrijven, die zelf
de expertise ontwikkelen om tweede spoor activi-
teiten te ontplooien. Daarnaast kan sprake zijn van
een zogenaamd regionaal netwerk, waar zowel kan-
didaten voor het tweede spoor als passende vacatu-
res worden aangemeld door de in het netwerk
samenwerkende bedrijven (een poortwachterscen-
trum). Zo’n netwerk heeft door het sectoroverstij-
gende karakter een groot voordeel bij het uitvoeren
van tweede spoor activiteiten.

VVoooorrss  eenn  tteeggeennss  bbeennuutttteenn  
De verschillende benaderingen hebben elk hun
eigen kracht. Het werkgeversnetwerk munt uit in
het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in het
tweede spoor, de corporatistische benadering bin-
nen een sector is sterk op punten als sectorkennis en
preventie, en de markt biedt in beginsel het voor-
deel van op maat gesneden dienstverlening. In een
gemengde aanpak zouden de afzonderlijke voorde-
len benut kunnen worden. De vraag is wel of de aan-
pakken in de kern wel verenigbaar zijn. De sectorge-
richte aanpak richt zich primair op terugkeer bij de
eigen werkgever, terwijl in het werkgeversnetwerk
een meer flexibele insteek gekozen wordt. 

EEffffeeccttiieeff??
Bij gebrek aan evaluatiestudies waarin het antwoord
op deze vraag voor het oprapen ligt, maken we een
omweg om een antwoord op deze vraag te geven.
In een brief aan de Tweede Kamer stelt het kabinet
‘met tevredenheid vast’ dat men in het afgelopen
decennium een activerend arbeidsongeschikt-
heidsstelsel op poten heeft weten te zetten (brief
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25 maart 2011). Zo is de instroom in de WIA een
derde van de WAO-instroom in de jaren
2000/2001. Indrukwekkende cijfers, maar wat
zeggen die cijfers als we kijken naar de direct
betrokkenen: staan die nu aan de kant of participe-
ren ze nog? Werkt men bij de oude werkgever of
heeft men elders een nieuwe baan gevonden? 

TToocchh  wwaatt  ggeennuuaanncceeeerrddeerr
Dan ontstaat toch een genuanceerder beeld. Kijk
bijvoorbeeld naar de werksituatie van de zogenoem-
de 35-minners na de arbeidsongeschiktheidskeu-
ring. Van hen wordt verondersteld dat zij lichte
arbeidsbeperkingen hebben en in staat zijn om mini-
maal 65 procent van hun laatst verdiende loon te
verdienen. Van de groep 35-minners werkt ruim de
helft bij de oude werkgever (53 procent). Maar van
de groep die is aangewezen op het tweede spoor
richting andere werkgever, lukt het iets meer dan een
kwart om daadwerkelijk aan de slag te komen. En
bijna driekwart lukt het niet om bij een andere werk-
gever aan de slag te komen (Van Horsen, Gezond-
heidsbeleving en werkhervatting 35-minners). Dit
zijn geen indrukwekkende cijfers meer te noemen.
In ander onderzoek wordt geconstateerd dat het
‘tweede spoor’, het zoeken van een andere werkge-
ver, nauwelijks wordt bewandeld (De Jong, Neder-
land is niet ziek meer).

RReevviissiiee  nnooddiigg  aaaann  hheett  ssppoooorr??
Het zou weleens verstandig kunnen zijn het twee-
de spoor aan een nadere inspectie te onderwerpen.
Kwetsbaar punt van het tweede spoor nu is het ont-
breken van een werkgeversrol bij flexibele arbeids-

contracten. Aangenomen mag worden dat in de
nabije toekomst arbeidscontracten steeds flexibeler
worden. Meer uitzendkrachten en minder lange
arbeidscontracten zorgen ook voor meer vangnetters
(zieke WW-gerechtigden, zieke uitzendkrachten,
zieke einde-dienstverbanders) waar geen inspan-
ningsverplichting van de werkgever meer tegenover
staat. En het zijn nu net de vangnetters, die er wat
betreft werkhervatting slecht voor staan. Zo is de
kans dat een vangnetter de WIA instroomt vier keer
zo hoog als voor een zieke werknemer met een
werkgever.
Als er toch een revisie gaat plaatsvinden, dan is het
wel goed om ook naar de rechtszekerheid van
werknemers te kijken. De overstap naar een andere
werkgever kan namelijk met de nodige onzekerhe-
den gepaard gaan (in veel gevallen zal sprake zijn
van een tijdelijk contract).

Genoeg reden om dit thema op de agenda te zetten
en van verschillende kanten te belichten.

Sjaak Koehler is lid van de redactieraad van Aan de slag

Op welk spoor zit u?
Reacties van lezers zijn welkom. Heeft u zelf 
ervaringen met het tweede spoor, deel ze dan
met de redactie en stuur een mailtje naar
w.degroot@performa.nl. In het volgende num-
mer van Aan de slag wordt een korte impressie
uit de reacties opgenomen.
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Het Rijk halveert in 2012 het

re-integratiebudget. Gemeen-

ten moeten keuzes maken en

bezuinigen vooral op trajecten

voor mensen met een grote

afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoe voorkom je dat de harde

kern in de bijstand weer gro-

ter groeit?

Door Hans Bosselaar en
Marije van Dodeweerd

De budgetten van sociale diensten
kukelen in korte tijd naar beneden. De
belangrijkste en meest ingrijpende
bezuinigingen vinden plaats op de re-
integratie. Omdat dit budget in 2012
in één klap gehalveerd is, zijn ingrij-
pende keuzes nodig. Sociale diensten
kunnen niet anders: de urgentie is
hoog en met de kaasschaaf kom je er
niet, zo stelde Divosa, de landelijke
vereniging van sociale diensten, in
‘Grenzen verleggen’, de Divosa-moni-
tor 2011.

KKoosstteenneeffffeeccttiivviitteeiitt
Sociale diensten gaan vooral bezuinigen
op loonkostensubsidies, ID- en Wiw-
banen en sociale activering, zo blijkt
uit dit onderzoek. Het gaat gemeenten
daarbij veelal om kosteneffectiviteit.
Vanwege grote financiële tekorten
voelen gemeenten zich genoodzaakt
hun resterende re-integratiebudgetten
in te zetten voor mensen die snel of 
op middellange termijn aan het werk

kunnen. Harde klappen dreigen te val-
len bij de mensen die nu weinig par-
ticiperen en meer aandacht nodig heb-
ben op de voor hun lange weg naar
werk. Maar wie zijn deze mensen nu
eigenlijk? Een recent onderzoek naar
de participatie-ontwikkeling van
gemeentelijke klanten geeft zicht op
de participatieproblematiek van het
WWB-klantenbestand.

LLaaggee  ppaarrttiicciippaattiiee  oouuddeerreenn
Ongeveer de helft van de bijstandsge-
rechtigden bevindt zich op de onders
te twee treden van de participatieladder.
Zij leven geïsoleerd of hebben zo nu 
en dan sociale contacten buiten de deur
(voor een uitleg van de participatielad-
der, zie de kadertekst). De figuur op de
volgende pagina laat de samenstelling
van het gezamenlijke klantenbestand
zien van 17 gemeenten. 

Het onderzoek laat zien dat ouderen
boven de 55 jaar sterk oververtegen-

ZZaacchhttee  aaaannppaakk
vvoooorr  

hhaarrddee  kkeerrnn
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woordigd zijn op trede 1 en 2. Dat
komt doordat circa driekwart van hen
op deze treden is ingedeeld. Opvallend
is hoe weinig ouderen ingedeeld zijn
op trede drie, wat het maatschappelij-
ke isolement van een groot deel van
deze groep bevestigt. Het zal niet ver-
bazen dat klanten op trede 1 en 2
gemiddeld ook het langst in de WWB
zitten. Van de klanten die meer dan 
3 jaar in het bestand zitten, is ruim
60% ingedeeld op de onderste twee
treden. Van de klanten die 5 jaar of
langer zijn ingeschreven bevindt drie-
kwart zich op trede 1 en 2.

Voor beide groepen geldt dat zij ook de
minste dynamiek op de P-ladder laten
zien in de periode 2009-2010. Terwijl
bijvoorbeeld 60% van de klanten op
trede 3 in deze periode van trede ver-
anderde, bleef 75% van de klanten op
trede1 en 2 op dezelfde trede.
Hiermee is een deel van het verhaal ge-
schetst: Een substantieel deel van de
gemeentelijke klanten bevindt zich 
op trede 1 of 2. De groep bestaat met
name uit ouderen die al lange tijd geen
betaald werk meer hebben en weinig
dynamiek vertonen op de P-ladder.
Om de participatie van hun klanten te

bevorderen beschikken gemeenten over
een re-integratiebudget. In het onder-
zoek is nagegaan welke klantgroepen
deelnemen aan activiteiten die uit deze
middelen worden betaald. Het onder-
zoek laat enkele opvallende uitkom-
sten zien. Het zijn met name de klan-
ten op trede 1 die verhoudingsgewijs
weinig deelnemen aan participatie-
activiteiten. 

TTrreeddee  11:: wweeiinniigg  ddeeeellnnaammee
Dat klanten op trede 1 zo weinig deel-
nemen aan activiteiten betaald uit 
re-integratiegelden, kan zowel met de
doelgroep te maken hebben als met het
beleid van gemeenten. Het kan zijn dat
klanten op deze trede niet met activi-
teiten bereikt kunnen worden, bijvoor-
beeld vanwege een ernstige ziekte of
omdat zij deelnemen aan een reclasse-
rings- of zorgtraject dat uit andere mid-
delen wordt betaald. Dit verklaart ech-
ter zeker niet de gehele verdeling van de
participatie-activiteiten. 

NNiieeuuwwee  wweeggeenn
Wat nu? Wie beweert dat sociale dien-
sten meer middelen moeten inzetten
voor de onderkant van hun bestanden,
maakt weinig kans. De realiteit is dat
er bezuinigd gaat worden. De kern-

woorden in deze tijden zijn ‘anders’ en
‘creatiever’. Als het gaat om goedkoper

Trede 1 Trede 2 Trede 3 Trede 4 Trede 5 NI*

% totale klantenpopulatie (96.744 personen)

22%

29%

20%

10%

13%

7%

Trede 1 Trede 2 Trede 3 Trede 4 Trede 5 Totaal

% totale klantenpopulatie (96.744 personen)

21%

55%

70% 72%

90%

53%

14%

NI*

Klantenbestand naar treden eind 2010

Klanten ultimo 2010 met een of meer re-integratieactiviteiten in 2010 naar trede

* NI staat voor klanten die op het moment van de meting nog niet waren ingedeeld.

* NI staat voor klanten die op het moment van de meting nog niet waren ingedeeld.
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werken, zijn samenwerking en synergie
het nieuwe gemeentelijke credo, zo stelt
de Divosa-monitor. Voor de mensen die
weinig participeren zoeken sociale dien-
sten naar een koppeling tussen de WWB
(straks de Wet werken naar vermogen),
de Wet maatschappelijke ondersteuning
en vanaf 2014 ook de gedecentraliseerde
AWBZ. Een aantal gemeenten experi-
menteert hier al mee.

DDuuwwttjjee  iinn  ddee  rruugg
Kun je bijstandsgerechtigden inzetten
om de leefbaarheid in de buurt te ver-
beteren? Kunnen zij boodschappen
doen voor bejaarden en andere hulpbe-
hoevenden? Of kleine klusjes doen die
anders blijven liggen? Ja, dat kan, mits
er goede begeleiding is. Veel bijstands-
gerechtigden willen graag iets beteke-
nen voor anderen en onder de mensen
zijn. Zij hebben vooral een duwtje in
de rug nodig en een professional die
hen ondersteunt in het oplossen van
hun problemen. Lees er het onderzoek
‘Activeren door participeren’ van Mo-
visie maar op na. Een deel van de men-

sen dat meedoet aan dit soort projecten,
vindt na afloop zelfs een betaalde baan.
Gemeenten willen de groeiende groep
ouderen in de bijstand die weinig parti-
ciperen dus niet afschrijven. Ondanks
de bezuinigingen. Zij zoeken naar
mogelijkheden om hen in hun eigen
omgeving een rol van betekenis te laten

spelen. Activeren kan dan tegelijk op-
gaan met het creëren van voorzieningen
in de wijk die de sociale samenhang en
de leefbaarheid versterken en de zelf-
redzaamheid van bewoners benutten of
verbeteren. Dat zien gemeenten als de
uitdaging voor de komende jaren. Zo
zijn de mensen met een uitkering actief
en kwetsbare wijkbewoners minder
aangewezen op geïnstitutionaliseerde
(en dus dure) zorg. Daar zit de winst
voor mensen én gemeenten. 

Hans Bosselaar van Meccano kennis
voor beleid, was als onderzoeker verant-
woordelijk voor het onderzoek Partici-
patie-ontwikkeling in perspectief, Marije
van Dodeweerd is procesmanager bij
Divosa en verantwoordelijk voor de
jaarlijkse Divosa-monitor.

Zowel de Divosa-monitor 2011 Grenzen
verleggen als het onderzoek Participatie-
ontwikkeling in perspectief zijn te down-
loaden via www.divosa.nl. Het onder-
zoek Activeren door participeren is te
vinden op www.movisie.nl.

Onderzoek: Participatie-ontwikkeling in perspectief
Steeds meer gemeenten gebruiken de Participatieladder om in
kaart te brengen of en hoe WWB-klanten meedoen in de
samenleving. Omdat al meer dan 100 gemeenten de P-ladder
gebruiken, kan deze ook gebruikt worden om de participatie
van klanten van verschillende gemeenten te vergelijken. Niet
alleen in een bepaald jaar, maar ook de dynamiek in het
bestand: hoe ontwikkelt zich de actieve deelname aan de
samenleving in onze gemeente ten opzichte van andere
gemeenten? Divosa heeft een eerste vergelijking uitgevoerd
over 2009 en 2010. Met enkele belangrijke uitkomsten voor
klanten op de eerste treden van de ladder.

De P-ladder
De P-ladder is door gemeenten zelf ontwikkeld. Aan de hand
van een set van gerichte vragen delen gemeenten hun klanten
in op trede 1 tot en met 6. Op de eerste twee treden komen
klanten die een zeer of enigszins geïsoleerd bestaan leiden. Dat
wil zeggen dat zij geen of nauwelijks contacten buiten de deur
hebben (trede 1), dan wel zo nu en dan vrienden of kennissen
buitenshuis ontmoeten (trede 2). Op de hogere treden worden
klanten ingedeeld die deelnemen aan activeringsactiviteiten

die niet (trede 3) of wel op werk (trede 4) gericht zijn. Wie deel-
neemt aan betaalde arbeid komt op trede 5 of 6 terecht. Trede
5 is bestemd voor klanten die werken met ondersteuning,
zoals een loonkostensubsidie of een aanvullende uitkering, ter-
wijl klanten op trede 6 regulier betaald werk verrichten, even-
tueel met nazorg van de gemeente.

Kwaliteit
De implementatie van de P-ladder bij gemeenten is vaak nog in
volle gang. Dat betekent dat er veel goed gaat, maar, zo blijkt
uit het eerste Divosa-onderzoek, ook nog het nodige verbeterd
kan worden. Zo gaat de invoering van de P-ladder bij een deel
van de gemeenten gepaard met een uitgebreide introductie en
instructie voor klantmanagers, terwijl andere gemeenten hier
minder aandacht aan besteden. Dit laatste kan gevolgen heb-
ben voor de eenduidigheid van de indeling van klanten op de
ladder. Dit belemmert de vergelijking van de klantindeling tus-
sen gemeenten, maar ook binnen gemeenten. Het onderzoek
wijst er ook op dat gemeenten bij de invoering van de ladder
meer aandacht hebben voor kwaliteitszorg dan na de intro-
ductie. 

THEMA Het tweede spoor 



14

Aan de slag 10-2011

Organisaties zijn voortdurend

in beweging: reorganisaties,

inkrimping, uitbreiding. Alle-

maal met directe gevolgen

voor de medewerkers die zich

vaak een hoedje schrikken van

deze veranderingen. Blijkbaar

is het lastig te accepteren 

dat de wereld snel verandert

en dat men zich hierop moet

voorbereiden. Zonder dringen-

de reden om te veranderen,

blijven medewerkers hangen

in routine. Als de omgeving

verandert, is dit beangstigend

en leidt dit tot verstarring:

hakken in het zand. Daarnaast

ontbreekt bij veel medewer-

kers vaak een helder beeld van

de eigen kwaliteiten en reële

mogelijkheden.

Door Karin Mulder en 
Laura Monden

eigen mogelijkheden. Om deze mede-
werkers te laten slagen in out- of replace-
menttrajecten moet er in hun hoofd 
iets veranderen: men moet zelf gemoti-
veerd raken om de eigen loopbaan in
beweging te brengen.

LLeetttteerrlliijjkk  bbeewweeggeenn
Uit onderzoek onder werklozen in een
re-integratietraject bleek dat mensen
die, naast het traject, ook naar de sport-
school gingen, sneller een baan vonden.
Bewegen helpt het zelfvertrouwen en
geloof in eigen kunnen te vergroten.
Deze uitkomst wordt bevestigd door de
sportpsychologie: trainen is belangrijk,
maar scoren zit tussen je oren. Mede 
op dit principe hebben wij een begelei-
dingstraject ontwikkeld voor de groep
medewerkers die lastig in beweging te
krijgen is: Werkkracht. 
Door letterlijk te bewegen, ervaren deel-
nemers dat het hebben van een focus
belangrijker is dan nadenken bij het
bereiken van je doel. De techniek die
wij gebruiken heet Mindboxing en is
gebaseerd op westerse sportpsycho-
logie en oosterse martial arts. In kleine
veilige groepen ervaren deelnemers

Ontwikkelen van personeel staat hoog
in het vaandel van organisaties. Al
jaren zijn er opleidingsbudgetten, POP-
gesprekken enzovoort. Daarnaast be-
staan er diverse HR-instrumenten die
het mogelijk maken om kwaliteiten 
te monitoren en het menselijk kapitaal
te benutten. Uiteindelijk is er slechts
een kleine groep die gebruik maakt van
de ontwikkelingsmogelijkheden. Een
grote groep houdt zich afzijdig terwijl
de veranderende organisatie andere,
hogere eisen aan hen stelt. Als HR-pro-
fessional wilt u graag deze mensen in
beweging krijgen.

TTrreekkkkeenn  aaaann  ddoooodd  ppaaaarrdd
In de ideale situatie denken mensen zelf
na over wat ze kunnen en willen in het
leven en hoe ze hun wensen kunnen
laten aansluiten bij de mogelijkheden
van hun organisatie en de arbeidsmarkt.
Ze zien kansen in reorganisaties en heb-
ben daar ideeën over. Dit is lang niet
altijd de realiteit. Medewerkers overtui-
gen op basis van argumenten voelt vaak
als trekken aan een dood paard. Men
wantrouwt de motieven van de organi-
satie en weigert na te denken over de

DDee  kkrraacchhtt  vvaann  bbeewwDDee  kkrraacchhtt  vvaann  bbeeww
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hoe een andere mindset zorgt voor
andere resultaten. Dit is de eerste stap
naar nieuw gedrag en het loslaten van
routine.

VVeerraannddeerreenn  iinn  ffaasseenn
Opgeven van vaste overtuigingen en
gedrag gaat niet zomaar. Dit gebeurt in
fasen. De kunst om mensen te laten
veranderen is om ze de juiste stap in de
juiste fase te laten maken. Dat is bij 
uitstek het terrein van de verslavings-
zorg, waar vastgeroest gedrag het be-
langrijkste obstakel vormt voor gene-
zing. Daar maakt men gebruik van het
veranderingsmodel van Prochaska en
DiClemente. Hierin beschrijven zij de
verschillende fasen van verandering en
geven zij aan welke stappen op welk
moment reëel zijn. De verschillende
fasen vormen de weg die men aflegt in
elk veranderproces. In iedere fase kan
iemand kiezen om op de weg te blijven,
een stap terug te doen of eruit te stap-
pen. Dit laatste heet terugval: de stap
was nog te groot, de keuze verkeerd en
er is een andere aanpak nodig. 
In Werkkracht leren we mensen dat
terugval bij verandering niet perma-

nent is, maar dat slagen en scoren wel
een permanente factor is. We maken
daarbij gebruik van motiverende
gesprekstechnieken en baseren ons op
de positieve psychologie. Het doel is
mensen intrinsiek gemotiveerd te krij-
gen en te houden zodat ze zelf de regie
over hun leven en loopbaan nemen.
De weg naar verandering is een span-
nende ontdekkingstocht naar eigen
overtuigingen, passies, andere per-
spectieven en grenzen. Vaste waarden
en overtuigingen geven houvast, maar
bij organisatieveranderingen kunnen
ze danig in de weg zitten. De mede-
werker zal ze moeten vervangen voor
nieuwe waarden die passen in de hui-
dige situatie. Dit vergt veel van de
medewerker en hij kan dat niet alleen.

RRooll  vvoooorr  oommggeevviinngg  
Iedereen is onderdeel van een sociale
context die mede het gedrag van de
persoon bepaalt. Als de familie van 
de medewerker niet gecharmeerd is
van het idee dat hij iets anders wil, dan 
zal hij niet snel in beweging komen.
Of als de leidinggevende niet open
staat voor verandering van functie of

taken van de medewerker dan wordt het
voor hem bijna onmogelijk om te be-
wegen. In het veranderingsproces
mogen deze factoren niet vergeten wor-
den. In Werkkracht stelt de medewer-
ker een veranderplan op, waarin de
directe omgeving een prominente rol
speelt. Van hen wordt steun en feed-
back gevraagd en zij zullen ook zelf
moeten meebewegen in de verandering.
Nieuw gedrag slijt pas in als er ruimte 
is voor tegenslag en successen gevierd
worden. 
Dan wordt veranderen leuk en krijgen
medewerkers de fonkeling in hun
ogen terug. Ze zien mogelijkheden in
een reorganisatie en komen weer met
plannen voor hun toekomst en die van
de organisatie. Dat is de kracht van
bewegen. Het zorgt voor enthousiaste,
gemotiveerde medewerkers in een
dynamische organisatie.

Karin Mulder is senior trainer en Laura
Monden is trainer en productontwik-
kelaar bij FNV Formaat. Wilt u meer
weten over werkkracht, mail dan 
naar karin.mulder@fnvformaat.nl of
laura.monden@fnvformaat.nl.

THEMA Het tweede spoor 
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Calder UK kreeg twee jaar geleden een grote opdracht in Lon-

don van het DWP (Department of Work and Pensions). Re-inte-

gratie aanpakken op de Nederlandse manier, dat was nieuw

voor die Engelsen. Nieuwe verkiezingen en een nieuwe regering

veranderden alles, waardoor de opdracht al na twee jaar afge-

sloten werd. Inmiddels is Calder verder gegaan door overname

van Redwood, een bedrijf gespecialiseerd in leerwerktrajecten. 

Fatima Khan (45) werd in september
2009 aangenomen en werkte twee jaar
op de vestiging in Westminster, met
uitzicht op de Thames, en gaat via een
tupe-regeling naar Reed, het re-integra-
tiebedrijf wat nu de nieuwe opdracht
uitvoert. Marije Hamel (28) startte op
dezelfde dag en werkte twee jaar op de
vestiging in Islington, op een steen-
worp afstand van het Arsenal stadion.
Ze werkt nu als trainer bij Redwood.
Zouden deze twee vrouwen een andere
kijk hebben op re-integratie? Ze komen
immers uit twee verschillende landen,

met twee verschillende culturen en hele
andere opvattingen over re-integratie.
Hieronder een selectie uit hun evaluatie
van de afgelopen twee jaar. 

Imagine you are looking back in 2021.
How would you describe the Calder UK
Project?
‘Well, I will describe it in two ways.
There’s obviously the professional part
of it. Then there’s the other side of it.

I think they did more than you would
expect. Considering coming over from
Holland and facing a completely diffe-
rent way of life. Different features, 
different structures. I think, If Calder
would have had a chance to stay for
another year or two in this project, it
would have worked even better. All
together, there were a lot of things that
they probably didn’t realize. 

As a project, I loved the whole expe-
rience. On one hand it was complete-
ly out of this world. It was different,
very different. On the other hand, I made
some amazing friends. We literally,
here, I don’t know about any other
branch, but here, we literally became
like a family. We all take care of each
other. We understood each other. In 
a way, even our manager allowed us to
be who we are. You know, mostly
people are trying to put you into a line.
But I think the Calder experience was
more, if you’d be yourself, you would

probably be better, you probably expres-
sed that part of you that you needed 
to get the work done, in whatever way
that is. That was different, thát was
really good.’

‘Als een enorme uitdaging. Het voelde
als het opzetten van een nieuw bedrijf
waar wij mee zijn begonnen. Alles was
nog ‘Under Construction’, we hebben
alles op moeten bouwen, de meubels
uitgepakt en dergelijk. Vervolgens heb-
ben we die groepen moeten draaien,
stond je ineens voor een groep, en wel
met trainingsmateriaal en met boe-
ken, maar uiteindelijk moet je het toch
zelf doen. Een enorme uitdaging, maar 
ook ontzettend leuk. Een organisatie
waarbij er van alles op je af komt. Din-
gen veranderen continu, je moet er 
wel voor open staan en je moet het wel
aankunnen.’ 

Twee landen, twee culturen:

Andere opvatting over re-integratie

THEMA Het tweede spoor 
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Did you become a better professional
last year?
‘I think I háve. You know I mean, final-
ly, yes. Because I wasn’t pushed in to
doing this, it was more, look here and
see, and make my own mistakes. Initial-
ly, I felt frustrated, oh my god, you do
need to tell me what to do as well, don’t
leave me on my own, but actually, that
worked out best. Because I learned by
trial and error, what works and what
doesn’t work, and then I started to take
responsibilities for my own work by my

own experiences as well. I realized that if
I didn’t work hard I would get bored, I
learned, you got to keep doing things.
You know, I kind of learned it myself,
which I prefer, I very much prefer.’

‘Ik heb ontzettend veel geleerd. Ik heb
ook veel verschillende rollen gehad, je
wordt ook echt gedwongen om zelf ini-
tiatief te nemen, en je aan te passen en
ik merk dat ik dat gewoon kan en dat
vind ik dan ook heel leuk! Ik heb heel
veel geleerd om met moeilijke klanten
om te gaan. We hebben ook heel veel
lastige klanten gehad.’

What was your most memorable
moment?
‘I think it probably was with the custo-
mers. I had fantastic moments with
customers, where, because I was allo-
wed to, you know, do different lines of
work sometimes. I did some coaching,
and some counseling even, and to see
somebody move, or change, or let them
see something that they never saw
before. It always was amazing. Those
things let you look at your life in a dif-
ferent way, just a slightly different 
way, but then they see much more than
they used to see.’

‘Ik heb ook een hoogopgeleide groep
gedaan, mensen die echt heel hoge

functies hebben gehad. Mensen die dan
zo down zijn dat ze geen baan hebben,
dat ze bijna geobsedeerd zijn met wat
wil ik bereiken. In mijn groep zei toen
iemand anders tegen hem: ga toch eens
wat leuks doen, pak de fiets en ga naar
een museum. Dan zegt zo iemand, dat
kan toch niet, ik moet toch een baan
vinden. Uiteindelijk is hij het toch gaan
doen. Hij kreeg daar echt energie van,
het beurde hem op. Binnen een maand
had hij toen een baan! Dat soort dingen,
dat blijft je bij. Die vergeet je nooit.’

How was working with the Dutch / the
English?
‘I liked it! My first branch manager was
Dutch, she did lovely. So nice and so,
you know, understanding, We had good
times with them, they are funny, you
know, they like to live life.’

‘Heel interessant! Altijd health and safe-
ty, in dit gebouw zijn 33 brandblussers
aanwezig. En je moet enorm oppassen,
ze maken overal een enorm probleem
van eigenlijk, ze zien heel veel barrières,
waar wij als Nederlanders zeggen, hé,
waar is de oplossing. In het begin had 

ik er heel veel moeite mee om hier mee 
om te gaan. Maar ook de cultuur van a
zeggen en vervolgens b doen, niet alleen
cliënten, maar ook sommige collega’s!’

Have you ever worked with groups this
way before?
‘It gave me a lot of confidence and skills,
especially with the difficult customers. 
I learned to do different things differen-
tly, I used to say, let them go, but now 
I say, stop, there’s work, and that was
new for me.’

How was the cooperation with other
professionals inside the project? 
‘We had our moments when we clashed.
The account managers, colleagues who
had to provide us with vacancies, they
had a rough time, but there is an eco-
nomic climate, it is difficult. The Salva-
tion army was okay, we used them for
customers we couldn’t get to work
immediately. ‘

‘In het begin had ik een probleem met
het hoofdkantoor te benaderen, kun je
zomaar iedereen bellen? Maar al snel
merk je dat het de bedoeling is en de
telefoon pakt en dingen uitzoekt en het
oplost, en dat vind ik heel prettig. Je hebt
niet het gevoel dat je allerlei vreemde
wegen moet bewandelen. En al die hulp-
middelen, of contacten met het Salva-
tion Army, is gewoon ontzettend han-
dig. Soms heb je klanten en die kun 
je zelf nog niet helpen en die kun je
dan doorspelen en het Salvation Army
is dan gewoon geweldig.’

If you could start over two years ago,
what would you change? 
‘People have specialized skills here. I
would have used specialized skills. You
know, I am a counselor and a coach, we
could have been used in a different way,
with some customers. But on the other
hand, I wouldn’t have learned so much.’

‘Als ik kijk naar de afgelopen twee jaar,
wat ik zelf anders zou hebben gedaan,
misschien mijzelf minder serieus opstel-
len naar de collega’s toe. Ik wil heel graag
dingen volgens de regels doen, en dat
leidde er wel eens toe dat collega’s zei-
den: daar heb je Marije weer, die wil 
alles zo perfect doen, ik denk dat ik het
ontspannender zou hebben aangepakt.’

Calder Holding heeft drie bedrijven in
Engeland actief, Talent!, Calder UK en
Redwood. 

It was amazing to see somebody 

move, to see a real change

Ze maken overal een probleem

van. Ze zien veel barrières
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In de afgelopen jaren zijn veel artikelen aan dit blad gericht geweest waarvan ik op zijn minst de

kop, soms de samenvatting en minder vaak de inhoud zorgvuldig heb gelezen. Het werd me dui-

delijk dat het voor veel werkzoekenden niet vanzelfsprekend is om loonvormend werk te vinden.

Naast de insteek van uitkering of verdiend inkomen is er het onderwerp van impact van de situ-

atie op de werkzoekende. Vaak leveren zij strijd met instanties en allen die zeggen dat ze het

goed met je voor hebben: ambtenaren, coaches, buurtbewoners, vrienden, familie. In dit sociale

veld worstelt de werkzoekende zich vooruit richting werkgever, soms tegen de stroom in, soms

als onwillige, soms als bereidwillige. Dit vindt plaats in het werkveld van de re-integratie, het eer-

ste spoor in het vakjargon. Mensen die belanden in het veranderproces van het tweede spoor

hebben met een andere situatie te maken. Zij moeten verschuiven van werk naar ander werk, wel

of niet tegen wil of dank, wel of niet om moverende redenen. Door Roel Cremer

VVaann  wweerrkk  nnaaaarr
aannddeerr  wweerrkk......  

uuiitt  eeiiggeenn  eerrvvaarriinngg

THEMA Het tweede spoor 
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Waarom deze lange introductie? Om
een reflectie te kunnen geven op hoe ik
als redactielid van Aan de slag zelf een
transitie van werk naar ander werk
ervaar. Voor de hand ligt de vraag of dat
dan relevant is of enige gelijkenis heeft
met wat echte tweede spoorders ervaren.
De overeenkomsten zijn er in beperkte
mate. Mijn werk veranderde en als niet
meer zo jonge werknemer koesterde ik al
enige jaren plannen om als zelfstandig
professional verder te gaan. Er waren niet
perse dwingende of noodzakelijke obsta-
kels, maar toch genoeg reden om aan te
sluiten bij een driemanschap ‘dewerk-
denkers’. Nog steeds baanzekerheid (van
werk naar werk), maar een andere inko-
menssituatie en zelf baas. 

IInnggrriijjppeennddee  ggeebbeeuurrtteenniiss
Opvallende verschillen die ik nu al voel
aankomen zijn het beperkte aantal col-
lega’s en een instabiel werkaanbod. Hoe
een ingrijpende verandering in het
sociale werkveld ervaren wordt is door-
gaans geen onderwerp van professio-
neel gesprek. Als het vinden van ander
werk gelukt is, is de klus geklaard. Toch

valt het kwijtraken of het wisselen van
een baan in de categorie belangrijke
levensgebeurtenissen. Een punt in het
leven dat meetelt in het rijtje van het
overlijden van echtgenoot of kind,
trouwen of scheiden en verhuizen. Hoe
gaan we dan op een constructieve wijze
om met veranderen van werk? Hoe
werkte dat bij mij? 

MMiijjnn  wweerrkk
Over langere tijd liet ik indrukken op
mij afkomen, wat er veranderde om me
heen, in mijn werk en bij mezelf. Door-
slaggevend voor een keuze was vreemd
genoeg het lezen van een boek. Al weer
enige tijd terug attendeerde een collega
mij op het boek van de Amerikaan
Scharmer waarin de theory U de basis
vormt voor het grondig doordenken
van ‘waar je voor staat’, wie je echt bent
en welke missie je hebt. ‘Myself’ naast
‘My work’ leren te onderscheiden en de
balans zien te vinden tussen het meest
authentieke naast het toegekende of
‘opgelegde’. Ondanks dat het gedach-
tengoed aan de MIT is ontwikkeld, is
het even opletten hoe de Amerikaanse

stijl en het jargon zakelijk te interprete-
ren valt. Ten aanzien van deze twijfel
over ‘de zachte woorden’ constateert
Scharmer zelf ook al dat het ons ont-
beert aan passende taal voor innerlijke
processen, wat je doorstaat om tot ver-
andering te komen.

VVaannuuiitt  hheett  hhaarrtt
Hij noemt in dat verband dat er behoef-
te is aan aanvullend sociaal jargon om
beter te kunnen communiceren over
diepere cognitieve processen, zoals
motivatie en passie. Immers gezegden
zoals ‘vanuit mijn hart’ zijn ook maar
vreemde, ouderwetse metaforen. Ook in
de zorg, bemiddeling of re-integratie
komen ‘zweverige’ begrippen voor zoals:
empowerment of de uitspraak ‘in je
kracht komen te staan’. Om de commu-
nicatie over vage begrippen te verbeteren
introduceert Scharmer nieuwe woorden
en legt ze uit, zoals ‘presencing’. De
samenvoeging van present en sensing.
Signalen van het heden kunnen interpre-
teren als een nieuwe lijn van ontwikke-
lingen. Bijvoorbeeld deskundigen in de
financiele wereld zagen al enige tijd aan-

Theorie U vormt voor mij de basis voor het grondig

doordenken van waar je voor staat. Wie ben je?

Welke missie heb je? ‘Myself’ naast ‘My work’

leren te onderscheiden en de balans zien te vinden

tussen het meest authentieke naast het toegekende

of ‘opgelegde’.



21

Aan de slag 10-2011

komen dat het fout moest lopen met de
fictieve geldstromen. Nieuwe oplossin-
gen dienen zich aan om een herhaling
van de huidige cisis te voorkomen. Men-
sen voelen en eisen dat het anders moet.
Soortgelijke ontwikkelingen onstaan in
de gezondheidszorg en de energiecon-
sumptie. Het kunnen zien van zich aan-
dienende oplossingen vereist inzicht en
diepgang bij het observeren.

PPaass  oopp  ddee  ppllaaaattss
Dit soort processen geldt ook op micro-
niveau voor het onderkennen van de
eigen situatie. Je voelt dat er iets moet
gebeuren en door er over langere tijd
over na te denken en te praten ‘ontstaat’
een oplossing, ze dient zich als het ware
aan. Om zover te kunnen komen, is het
een eerste vereiste om pas op de plaats
te maken. Te stoppen met de ingesleten
handelingen. Laat informatie op je
inwerken zonder oordeel, ga in dialoog
met anderen en luister zorgvuldig. De
dialoog is meer dan een gesprek. Het
omvat het volledig openstaan voor 
wat er overgebracht wordt en wat de
indrukken met je doen. Zo helpt de

techniek ook bij het beter begrijpen van
wat ‘mijn werk’ is. Mijn werk, mijn per-
soonlijke missie is een hoger goed en
vereist goed ‘zien’ en weten waar ik
warm voor loop. De zoektocht naar
zelfkennis in samenhang met bevlogen-
heid. Soms komen mensen hier hun
leven lang niet aan toe, of zijn niet bij
machte om de ideale match te vinden. 

Het boek, de gesprekken waarin ik mijn
opties en wensen uitlegde en de reflec-
ties hielpen de knoop door te hakken
om van werk naar ander werk te gaan.
De verdieping van de afgelopen tijd
bracht zekerheid, en draagt bij aan de
nodige reserves om tegen een stootje of
tegenslag te kunnen. Daarnaast vormt
het gedachtegoed van ‘presencing’ de
basis voor nieuw te ontwikkelen dien-
sten op het vlak van management en
leiderschap. 
Wat is nu de praktische relevantie die ik
de lezer mee zou willen geven? Mijns
inziens is het toverwoord bij dienstver-
lening die gericht is op gezondheid en
werk, zoals tweedespoortrajecten, meer
reflectie en zelfbewustwording. De 
subtitel bij de vertaling van het boek is
‘leiding vanuit de toekomst die zich
aandient’. Ik zou er van maken ‘indruk-
ken laten rijpen, zodat een best passen-
de vervolgstap onvermijdelijk is’. 

Roel Cremer is lid van de redactieraad
van Aan de slag, daarnaast is hij vennoot
in dewerkdenkers en nu nog werkzaam
bij TNO

THEMA Het tweede spoor 



Zonder doelen 
geen resultaat

22

Aan de slag 10-2011

Zonder doelen 
geen resultaat



23

Aan de slag 10-2011

U gaat boodschappen doen,

maar u heeft geen boodschap-

penlijstje. Waarschijnlijk komt

u met meer boodschappen

thuis dan u aanvankelijk nodig

had en bent u veel langer

bezig met de boodschappen,

dan wanneer u met een lijstje

de winkel doorgaat.

Een marathonloper heeft hard

getraind en stelt zichzelf het

doel een marathon te lopen in

een tijd van 2 uur en 15 minu-

ten. Hij loopt de marathon uit-

eindelijk in een tijd van 2 uur

en 19 minuten en baalt dat hij

zijn doel niet gehaald heeft.

Had hij zich echter het doel

gesteld de marathon te lopen

in 2 uur en 20 minuten, was

hij tevreden geweest. Dezelf-

de marathon, dezelfde loper,

dezelfde tijd, maar het gestel-

de doel maakt dat de beleving

verschillend is.

Door Simone van Zweden

Hieruit blijkt het belang van doelen stel-
len. Boodschappen doen zonder lijstje is
niet efficiënt, want alle schappen in de
winkel moeten gescreend worden op
potentiële benodigde producten. Er is
geen doel. Bij de marathonloper is er wel
een doel. De prestatie komt echter niet
overeen met het doel, wat zijn beleving
van de prestatie negatief kleurt. Hij heeft
zichzelf een te hoog doel gesteld, of is
onnauwkeurig geweest bij het stellen
van zijn doel.

Wat is een doel?
Een doel wordt gedefinieerd als ‘het
bereiken van een specifieke norm van
bekwaamheid op een taak, meestal bin-
nen een gespecificeerde tijd’. Het is voor
de marathonloper belangrijk een norm
vast te stellen die binnen een bepaalde
tijd te bereiken is en bij zijn bekwaam-
heid past. Overal waar prestaties ge-
leverd moeten worden en mensen hun
optimale prestatieniveau willen bereiken
is het stellen van doelen essentieel voor
het bereiken en ervaren van succes. 

Waarom doelen stellen? 
Onderzoeken uit de (sport)psychologi-
sche literatuur verschaffen sterk bewijs
voor het stellen van doelen als middel
voor prestatieverbetering. Doelen beïn-
vloeden prestaties op 4 manieren:
• Aandacht richten: Een voetballer

beheerst het nemen van vrije trappen
al voldoende en wil zich bekwamen
in het nemen van penalty’s. Zonder
dat doel zou hij waarschijnlijk alles
blijven trainen, ook de vaardigheden
die hij al voldoende beheerst;

• Mobiliseren inzet: De marathon lopen
in 2 uur en 20 minuten vraagt meer
inzet dan het doel de marathon te
lopen in 2 uur en 55 minuten;

• Volharding: Ook al komt een schaatser
de man met de hamer tegen, hij zal
zichzelf blijven pushen vanwege een
gesteld doel;

• Ontwikkelen van nieuwe vaardighe-
den: De service van bijvoorbeeld een
volleyballer wordt steeds beter omdat
hij bij het behalen van zijn doelen de
lat steeds weer wat hoger kan leggen. 

Soorten doelen
Uit het voorbeeld van de marathon-
loper wordt duidelijk dat alleen doelen
stellen niet genoeg is. Als het niet goed
gebeurt kan het een negatieve invloed
hebben. Om dat te voorkomen is het
van belang rekening te houden met 
de drie verschillende soorten doelen
die gesteld kunnen worden: Resultaat-,
Prestatie- en Procesdoelen.
• Resultaatdoelen: Bij deze doelen is de

sporter/cliënt afhankelijk van ande-
ren, en dus maar deels in controle
over het te behalen doel. Voor een
tennisser is dat bijvoorbeeld ‘het win-
nen van Roland Garros’. Voor een re-
integratiecliënt ‘het vinden van een
nieuwe baan’. Hoe goed iemand ook
gepresteerd heeft – wint hij het toer-
nooi niet of krijgt hij niet de baan – is
het doel niet behaald. Een gevoel van
falen kan, met name bij sporters of
cliënten die al een laag zelfvertrouwen
hebben, volgen.

• Prestatiedoelen: Specificeren een pres-
tatie, die onafhankelijk van anderen
bereikt kan worden. Het slaan van 
10 aces en een beperkt percentage
onnodige fouten in een tenniswed-
strijd, zijn hiervan voorbeelden,
evenals het opstellen van een goede
sollicitatiebrief.

• Procesdoelen: Specificeren gedrag dat
nodig is om tot prestatiedoelen te
komen. Voor het slaan van aces is 
het onder andere van belang om vol-
doende ontspanning in de arm te heb-
ben. Taalbeheersing is nodig om tot
een goede sollicitatiebrief te komen. 

Ervaren van succes
Het is het beste om zowel proces-, als
ook prestatie-, en resultaatdoelen te stel-
len. Prestatie- en procesdoelen zijn hier-
binnen essentieel omdat deze over het
algemeen vaker leiden tot het ervaren
van succes. Ook als de tennisser het toer-
nooi niet wint, of de cliënt de baan niet
krijgt, kan hij wel doelen behaald heb-
ben. Dit succes kan, als het uitgelicht
wordt, een positieve invloed hebben op
de cognities die een sporter of cliënt over
zichzelf heeft. 

Mijn Praktijk
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Om doelen het gewenste resultaat te
laten opleveren, dienen zij juist te wor-
den opgesteld. Dit voorkomt onnodige
negatieve ervaringen, zoals bijvoorbeeld
bij de marathonloper. Een waarschijn-
lijk voor u reeds bekende en veelvul-
dig toegepaste manier om doelen te
stellen is de SMART methode. Deze
methode houdt in dat doelen: Speci-
fiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch
en Tijdgebonden moeten zijn.

Zelfvertrouwen
Om een basis van zelfvertrouwen te
leggen of te behouden bij de cliënt,
dient er aandacht besteedt te worden
aan de attributies die zij doen ten aan-
zien van behaalde of niet behaalde doe-
len. Attributies zijn de oorzakelijke ver-

klaringen die mensen geven bij succes
of falen. Het model onderaan de pagina
biedt inzicht in deze attributies. Succes
en falen kunnen worden toegeschreven
aan interne of externe oorzaken, die sta-
biel of niet stabiel zijn. 

Geluk of ability?
Het is niet zelden dat succes wordt toe-
geschreven aan geluk. Een externe, on-
stabiele, niet te controleren factor (‘mijn
tegenstander had gewoon zijn dag niet’,
‘er zullen wel weinig mensen gereageerd
hebben op die functie’). Wanneer falen
dan ook nog structureel toegeschreven
wordt aan ability (‘ik ben er niet toe in
staat’, ‘ik ben niet goed genoeg’) is dat
een aanslag op het zelfvertrouwen. Dat
klinkt vanzelfsprekend, maar in de prak-

tijk wordt vaak onjuist of onrealistisch
geattribueerd. Vooral sporters of cliënten
die al een laag zelfvertrouwen hebben,
stappen nogal eens in die valkuil. Die
kans is des te meer aanwezig bij cliënten
die al een verminderd gevoel van zelfver-
trouwen hebben door gebeurtenissen
leidend tot de re-integratie.
Oog hebben voor de attributies is een
belangrijk element in het proces van
doelen stellen en prestatieverbetering.
Waar heeft het aan gelegen als een doel
niet is behaald? Aan de inzet? Was het
pech? Was het doel te moeilijk? Of heeft
de sporter/cliënt de ‘ability’ niet?
Daaropvolgend is relevant wat daaraan
gedaan kan worden. Maar even belang-
rijk, waar wordt het wel behalen van
een doel aan toegeschreven? Durft de
cliënt zichzelf het succes toe te dichten?
Essentieel in het weer opbouwen van
zelfvertrouwen. Een belangrijke taak
voor de begeleider.

Self fulfilling prophecies
Doelen die een sporter/cliënt stelt, en
de gevoelens bij het bereiken van de 
doelen (beleving van succes of niet) heb-
ben ook invloed op de motivatie. Als hijTabel 1. Overzicht mogelijke attributies bij succes of falen

Interne oorzaak Externe oorzaak

Stabiel Ability Taak moeilijkheid

Onstabiel Inzet Geluk
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succes boekt, groeit het zelfvertrouwen,
voelt hij zich competenter, krijgt hij de
motivatie om nog competenter te wor-
den, wat weer motiveert tot het bereiken
van nieuwe succesvolle prestaties. 
Echter, vooral bij sporters en cliënten die
al een verminderd zelfvertrouwen heb-
ben, bestaat het gevaar dat teleurstellen-
de prestaties toegeschreven worden aan
een gebrek aan competentie. Hij zal min-
der pogingen ondernemen om zichzelf
te verbeteren, ‘omdat het toch niet zal
lukken’. Ook kunnen er bewust of on-
bewust ‘self fulfilling prophecies’ een
rol gaan spelen die dit proces versterken.
Cliënten reageren bijvoorbeeld alleen
nog maar op functies die te hoog gegre-
pen zijn, waardoor afwijzingen volgen,
die hun gevoel verder versterken. 

Gezocht: zelfvertrouwen
Niet iedereen zal dan ook direct bij aan-
vang aan zijn re-integratietraject vol-
doende zelfvertrouwen hebben om met
het proces van doelen stellen aan de
slag te gaan. Als een cliënt weerstand
ervaart, is het belangrijk uit te zoeken
waar deze vandaan komt. Cliënten kun-
nen het stellen van doelen ervaren als

een soort controle. Het is daarom essen-
tieel dat het proces goed begeleidt
wordt, maar de cliënt de inhoud bepaalt.
Tevens moet de cliënt zelfvertrouwen
krijgen, zodat hij zich zeker genoeg voelt
om met doelen aan de slag te gaan. Dit
door de cliënt te helpen successen te
ervaren, door gebeurtenissen aan de juis-
te oorzaken toe te schrijven. 

Doelen stellen is essentieel om tot pres-
tatieverbetering te komen. Doelen moe-
ten zorgvuldig geformuleerd worden en
nauwkeurig worden gemonitord om
realistische attribuering te waarborgen,
het gevoel van competentie te vergroten
en de motivatie hoog te houden. Als er
bij aanvang van het traject een gebrek aan
zelfvertrouwen bestaat, kan de begelei-
der de cliënt helpen de gebeurtenissen
leidend tot de re-integratie in perspectief
te plaatsen met behulp van de attributies.
Door succeservaringen te creëren wordt
zelfvertrouwen vergroot.

Re-integratie en sport
Overal waar mensen tot optimale pres-
taties willen komen, zullen zij te
maken krijgen met successen en tegen-
slagen. Er zijn processen die zowel in
de sport als in de re-integratie voor-
komen en gelijkenis kennen. Re-inte-
greren is dan ook te zien als sport. Het
kan dan ook nuttig zijn het re-integra-

tietraject te vergelijken met de sport
waar de cliënt affiniteit mee heeft. Er
zijn immers veel parallelen te beden-
ken. Een sporter moet hard werken om
zijn doelen te bereiken, en dat gaat
zeker niet zonder slag of stoot, maar
uiteindelijk is daar de finish. 

Simone van Zweden, MSc is docent toe-
gepaste psychologie bij Saxion, daar-
naast is zij eigenaar en sportpsycholoog
VSPN bij Fides Training & Sportpsy-
chologie. Voor meer informatie kunt u
mailen naar info@fides-ts.nl

Mijn Praktijk

Essentieel: begeleid het proces, maar
laat de cliënt de inhoud bepalen
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Door Ellen Zaal

‘Hij komt op mij overspannen over. Je
moet moeite doen om zelf aan het
woord te komen, hij moet eerst zelf zijn
frustratie er uit gooien. Hij is volgens
mij een man met goede intenties, maar
met een traumatisch verleden en veel
wantrouwen naar de maatschappij. Hij
is teleurgesteld door situaties waarin
mensen zich niet aan hun afspraak hiel-
den. Dit geeft een vertekend beeld van
zijn kwaliteiten. Ik heb het idee dat
deze man best wil, maar bij voorbaat
zichzelf negatief opstelt om maar geen
teleurstelling te hoeven verwerken. 
Zijn vrouw is de stabiele factor in zijn
leven en hij laat zich ook door haar in
de toom houden.’ 

Met deze invoelende toelichting kreeg
ik mijn cliënt aangemeld. Met daarbij
nog de tip om extra voorzichtig te zijn
in verband met zijn ‘korte lontje’. Ik
moest er rekening mee houden dat hij
agressief zou kunnen worden. Omdat
ik de eerste kennismaking met cliënten
vaak bij ze thuis doe, was ik blij met
deze aanvulling. Ik heb een positief
mensbeeld en ik weet dat ik door mijn
opstelling nou niet direct geweld uitlok,
maar deze keer nam ik toch wat extra
voorzorgsmaatregelen. Ik koos niet
voor een veilige afspraak op kantoor of
op neutraal terrein, omdat ik wel graag
bij hem thuis wilde afspreken. Zo’n
bezoekje geeft veel extra informatie;
over iemands achtergrond, hobby’s,
thuissituatie. Vaak vertellen mensen

ook meer als ze in een vertrouwde
omgeving zijn, bijvoorbeeld over wat 
ze willen en kunnen, waarom dingen
misgelopen zijn in het verleden, of din-
gen waar ze juist eigenlijk wel trots op
zijn. Er zijn veel manieren om toch wat
extra veiligheid in te bouwen bij een
huisbezoek. Ik stelde onder andere voor
om het gesprek met zijn drieën te doen,
met zijn vrouw erbij. Als zij zo’n goede
invloed op hem had, durfde ik het op
die manier wel aan.

Ik ben toch niet gek?
De eerste kennismaking verliep geluk-
kig zonder grote incidenten, al vloog
hij verbaal regelmatig uit de bocht. 
Hij liet zich negatief uit over anderen.
Zijn oude werkgever, de nare buur-

Wat maakt re-integratie tot een succes? De professional speelt daarin een sleutelrol, dat staat als

een paal boven water. In de serie ‘Mijn ervaringen’ presenteren coaches een casus uit hun eigen

praktijk, zodat collega’s aan het denken worden gezet over de gekozen aanpak. Deze maand:

Ellen Zaal, Senior casemanager bij de Casemanagement Groep.

Jij vuile #@**&%!



27

Aan de slag 10-2011

man, die man die vlak voor zijn auto
overgestoken was zonder uit te kijken,
de arbeidsdeskundige bij UWV. Veel
mensen werkten hem tegen, en het
commentaar was niet al te genuan-
ceerd.
Over zijn eigen mogelijkheden was hij
somber. Hij had altijd als timmerman
gewerkt, maar moest zich de laatste
jaren steeds vaker ziekmelden, en nu
ging het echt niet meer met zijn rug.
Toen hij nog in dienst was, hadden
verschillende arbo-artsen hem steeds
weer terug aan het werk gestuurd. 
Dat had veel conflicten opgeleverd en
uiteindelijk was hij in de Ziektewet
beland. Weer aan het werk? Hij zou
niet weten wat. Met zijn rug en met zijn
leeftijd (46) was een uitkering onver-
mijdbaar, vond hij. En dan kreeg hij ook
nog een coach toegewezen die gespecia-
liseerd was in mentale problemen. Daar
begreep hij al helemaal niets van. Hij
was misschien wel wat gespannen,
maar toch niet gek? Zijn huisarts had
hem ook al doorverwezen naar een psy-
choloog, hij was zelfs een paar keer
geweest. Maar daar kwamen toch heel
andere mensen dan hij, hij zag al snel
dat hij daar niets te zoeken had.

Mijn rol
Ik legde uit wat ik vanuit mijn rol als
mentale participatiecoach voor hem zou
kunnen betekenen. Ik benadrukte dat
ik niet aan hem ‘toegewezen’ was,
maar dat ik juist samen met hem wilde
onderzoeken of onze samenwerking
hem iets op zou kunnen leveren. Ik gaf
wat voorbeelden vanuit andere begelei-
dingstrajecten, legde rustig uit wat ik
van hem verwachtte en wat hij van mij
kon verwachten, als we zouden gaan
samenwerken. Ik legde uit hoe het re-
integratieplan van UWV in elkaar steekt
en aan de keukentafel probeerden we
samen de verschillende vragen en
onderwerpen van het uitgebreide for-
mulier zo goed mogelijk in te vullen.
We spraken af dat ik hem de uitgewerk-
te versie zou opsturen, zodat hij het op
zijn gemak na kon lezen en er nog eens
goed over na zou kunnen denken. 

Door te benadrukken dat hij zelf een
keuze kon maken kwam het traject
rustig-aan van de grond. Hij bouwde
zijn portfolio op, bijvoorbeeld door te
bespreken wat hij leuk vond in zijn
oude werk, door met andere mensen te
praten over hun baan, door eens bij
andere bedrijven te gaan kijken, door
te onderzoeken wat hij nog meer kan
dan timmerwerk. We maakten een

stappenplan en hij werkte aan de uit-
voering. Ik gaf hem regelmatig feed-
back. De eerste keer dat ik voorzichtig
zei dat ik hem een mopperkont vond,
was best spannend. Gelukkig vielen er
geen klappen... 

Op eieren lopen
We bespraken wat het effect van zijn
gedrag is. Mijn cliënt vond het allemaal
niet zo relevant. ‘Als ik gewoon mijn
werk kan doen, gedraag ik me ook
gewoon.’ Als coach was ik daar niet zo
zeker van, dus ik besteedde er regelma-
tig aandacht aan. Zo informeerde ik
vaak aan de hand van dagelijkse gebeur-
tenissen hoe hij zich opgesteld had, en

hoe hij het aangepakt had om rustig en
vriendelijk te blijven, en niet te gaan
schelden of agressief te worden. 
Toch bleef het voor mij steeds ‘op eieren
lopen’ in de samenwerking, zeker in het
begin. Mijn cliënt was teleurgesteld in
de maatschappij, had nog steeds wei-
nig vertrouwen in anderen en had vaak
het gevoel dat hij niet kreeg waar hij
recht op had. En in zijn communicatie
daarover gebruikte hij ook nog eens
heel veel scheldwoorden. Hij dreigde
regelmatig met agressief gedrag (naar
anderen).

Omdat er op een gegeven moment
onduidelijkheid ontstond over zijn
belastbaarheid, besloten we om advies te
vragen aan UWV. De bedoeling was om
meer duidelijkheid te krijgen over zijn
situatie, zodat hij beter zijn keuzes kon
maken. Dat pakte anders uit. Ondanks
mijn voorbereiding met mijn cliënt over
wat hij kon verwachten en de construc-
tieve opstelling van UWV, kreeg mijn

cliënt juist erg het gevoel dat hij tegenge-
werkt werd en allerlei dingen moest
doen die hij niet wilde. Hij moest mee-
werken aan re-integratie, hij moest een
machtiging tekenen voor het opvragen
van medische informatie bij zijn huis-
arts, en hij moest zich onder behandeling
stellen van een psycholoog. Dat was
teveel ‘moeten’ voor hem. Hij reageerde
agressief naar de medewerkers van UWV.
De re-integratie werd op hun verzoek
tijdelijk gestaakt. Na intern beraad legde
UWV mijn cliënt een sanctie op en gaf
aan dat de re-integratiebegeleiding weer
voortgezet moest worden. 
Toen we de draad weer oppakten barst-
te de bom opnieuw. Hij was zo gefrus-

treerd dat hij steeds bozer en dreigender
heen en weer ging lopen en mij begon
uit te schelden. Niet helemaal onver-
wachts, ik kende zijn voorgeschiedenis.
Toch lukte het me niet om hem tot rede
te krijgen. Er zat niets anders op dan het
gesprek af te breken.

Best wel heftig
Ik ben wel wat gewend, maar na zo’n
gebeurtenis is het toch fijn om even
stoom af te blazen. Een vriend met wie ik
de situatie besprak reageerde geschokt.
‘Dat soort dingen kun je toch niet zeg-

Mijn Praktijk

De eerste keer dat ik zei dat hij een
mopperkont is, was best spannend

Na zo’n gebeurtenis is het heel fijn
om even stoom af te blazen
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gen. Dat moet je niet pikken. Dit kan
echt niet. Met die man kun je niet meer
samenwerken.’ Hij was verbaasd over
mijn rustige, bijna begripvolle opstelling
en vond het onbegrijpelijk dat ik het nog
niet meteen opgaf na zoveel lelijkheid.

Reactance
Dat komt door de reactance-theorie.
Reactance is een normale reactie op een
situatie waarbij iemands vrijheid wordt
bedreigd of iemands keuzemogelijkhe-
den worden ingeperkt. Reactance kan
zich op verschillende manieren uiten en
lijkt dan soms op gebrek aan motivatie
of zelfs agressie. 

Mijn cliënt zat in een situatie waarin
zijn vrijheid werd bedreigd (door de
sanctie van een korting op zijn uitke-
ring) en waarin zijn keuzemogelijkhe-
den werden beperkt (hij moest van
alles van UWV).
Ik zou er niet veel mee op schieten door
te gaan dreigen met sancties (als je niet
meewerkt aan re-integratie, zal UWV
je verder sanctioneren) of hem te con-
fronteren met de consequenties van
zijn gedrag (als je mij uitscheldt stop ik

de samenwerking). Zo’n reactie ver-
groot juist de reactance. In ‘Het heft in
eigen hand’ (publicatie van RWI,
november 2010, interessant en bruik-
baar stuk!) vond ik een overzichtelijk
lijstje van effectieve strategieën bij
reactance (zie kader).
Na de uitbarsting van mijn cliënt nam
hij na een dag toch weer contact met me
op. Door het toepassen van reactance-
strategieën werd de samenwerkingsre-
latie hersteld. We gaan weer verder met
zijn re-integratie. Hij weet dat hij -bin-
nen kaders- keuzemogelijkheden heeft.
Hij werkt constructief aan een invulling
van zijn toekomst.

Sinds de start van het traject is zijn ge-
mopper fors verminderd (uitgezonderd
dit incident). Ik heb er vertrouwen in
dat hij een nieuwe werkgever kan vin-
den. Daarna wordt het weer spannend.
Ook in werksituaties worden je keuze-
mogelijkheden natuurlijk weleens
ingeperkt en heb je niet altijd alle vrij-
heid. Deze cliënt is daar blijkbaar nogal
gevoelig voor. Gelukkig is er dan ook
mentale participatiecoaching beschik-
baar. Die coaching richt zich niet alleen

op de medewerker. Vooral door het
organiseren van een sociaal netwerk kan
voorkomen worden dat klachten of
gedragsproblemen weer tot uitval of
ontslag leiden. In zo’n sociaal netwerk
kan bijvoorbeeld georganiseerd wor-
den dat een collega of leidinggevende
sneller herkent dat het wat minder gaat
en weet wat er dan nodig is. Er kan
gewerkt worden aan een beetje begrip
voor de ‘gebruiksaanwijzing’ van mijn
cliënt.

Gezond verstand
Het blijft lastig omgaan met agressieve
cliënten. Vertrouwen en gezond ver-
stand, maar ook voorzichtigheid en
voorzorgsmaatregelen als ik het niet
vertrouw. Het blijft trouwens ook een
lastige persoonlijke afweging, over 
waar je de grens ligt, wat je wel en niet
accepteert. In andere situaties heb ik 
de samenwerking wel eens beëindigd,
als ik het echt niet meer veilig vond. Ik
kies er in het algemeen voor om me niet
zo snel persoonlijk aangesproken of
gekwetst te voelen bij weerstand van
een cliënt. Zoals mijn directeur altijd
fijntjes zegt als er gemopperd wordt
over lastig gedrag bij klanten: ‘Daarom
zijn zij de cliënt, en ben jij de coach!’

Ellen Zaal is senior casemanager bij de
Casemanager Groep

In werksituaties worden je 
keuzemogelijkheden ook ingeperkt

Effectieve strategieën bij reactance:
• Beschouw reactance als iets vanzelf-

sprekends. Het is een normale reac-
tie, je kunt het niet tegengaan.

• Beïnvloed de beleving van de per-
soon over de inperking van zijn vrij-
heid, bijvoorbeeld door te bena-
drukken welke keuzevrijheden er
nog wel zijn of door de persoon te
laten zoeken naar handelingsalter-
natieven. 

• Laat zien hoe keuzevrijheid (weer)
uitgebouwd kan worden.

• Sluit aan bij doelen die voor een
persoon belangrijk zijn.

• Neem een empatische houding aan.
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 De toekomst van 
re-integratie

Masterclass tijdens Performa 2011
Woensdag 12 oktober - Dagvoorzitter Jo Weerts

Lezersactie: 145 euro korting!
De toegang tot deze masterclass be-

draagt € 195. Als lezer van Aan de slag!

betaalt u slechts 50 euro om deze 

masterclass te kunnen bijwonen. 

Ga voor uw inschrijving naar 

www.performa.nl/congresregistratie
en vul bij ‘actiecode’ Aan de slag # in. 

Deze prijs is inclusief bezoek Performa 

en lunch op de beursvloer.

Programma masterclass 
De toekomst van re-integratie
Woensdag 12 oktober 
van 10.00 uur - 12.30 uur
Dagvoorzitter Jo Weerts

10.15 - 11.00
Heeft re-integratie nog toekomst? 
De stand van zaken.
Jo Weerts, directeur infotainment
Hoe somber is het gesteld met re-intgeratie 
en arbeidsbemiddeling, of juist helemaal 
niet. Jo Weerts geeft een overzicht van de 
bezuinigingen en haar consequenties voor 
mens en organisatie en samenleving.

11.15 - 11.45
Heeft de toekomst re-integratie nodig?
Hans van Iersel, Hoofd afd. Kennis & Kwali-
teit bij Alexander Calder arbeidsintegratie
Is in 2020 sprake van herintreders? Van 
drop-outs bij VMBO? Zijn er dan nog mensen 

zonder startkwalifi catie? Mensen die het 
niet gelukt is van baan naar baan te komen? 
Zijn er in 2020 tekorten op de arbeidsmarkt? 
Werkgevers met handen in het haar? 
Op deze en vele andere vragen geeft Hans 
van Iersel een antwoord.

11.45 - 12.45
Case Divosa: gemeenten zien kansen
Geert van Dijk, Directeur Divosa
Ondanks de sterke bezuinigingen op re-
integratie en arbeidsbemiddeling en de 
verzwaring van taken, zien de gemeenten 
kansen. Heel veel cliënten van de gemeen-
ten kunnen en willen meer dan altijd werd 
gedacht. Hierdoor is het mogelijk re-integra-
tie selectiever in te zetten. 
Door zaken slimmer aan te pakken, is het 
mogelijk betere resultaten te behalen. De 
gemeente als innovator op het gebied van 
arbeidsbemiddeling in een sterk verande-
rende arbeidsmarkt.

Meer informatie (ook over hét vakevent voor HR) vindt u op: www.performa.nl

De bezuinigingen van het kabinet slaan een enorm gat in de beschikbare middelen voor bemiddeling 

en re-integratie. Bij bezuinigingen van zo’n 50% kun je je afvragen of re-integratie nog een toekomst 

heeft. Het dwingt alle betrokkenen in ieder geval duidelijke keuzes te maken. 

In deze masterclass schetsen we het huidige landschap en geven een overzicht van de bezuinigingen. 

Welke consequenties deze bezuinigingen hebben voor de dienstverlening van particuliere re-integratie-

bedrijven en gemeenten wordt daarna uit de doeken gedaan. Tevens worden dan de prangende vragen 

beantwoord hoe u als re-integratieprofessional zich tegen deze bezuinigingen kunt wapenen en wat het 

toekomstperspectief van re-integratie is.


