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Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is
een basisvoorwaarde voor het succes van uw
organisatie. Met ‘Duurzaam@work’ biedt Arbo
Unie een nieuw, effectief monitoringsinstrument
dat inzicht geeft in de fitheid van mensen en
organisatie. Onmisbare managementinformatie
voor een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Voordelen van Duurzaam@work
l Vergroot de effectiviteit van mens en 

organisatie
l Biedt medewerkers concrete verbeter-

punten
l Geïntegreerde aanpak van onderzoek 

en interventies
l Ondersteunt management beslissingen 

t.a.v. HRM en organisatie
l Aanvullende interventies en medische 

begeleiding mogelijk

Al uw medewerkers
duurzaam inzetbaar!

Snel inzicht én duurzaam resultaat
www.arbounie.nl



voor horen, zien, taal en autisme

Werkpad, een sterk merk voor werk

Werkpad BV De Molen 91, 3995 AW Houten 
Telefoon (030) 239 80 01 • Teksttelefoon (030) 239 80 02 
Fax (030) 239 80 03 • Email info@werkpad.nl 
Internet www.werkpad.nl

Werk zoeken en behouden voor mensen die minder goed 
kunnen horen of zien, esm of autisme hebben
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NIEUWS

Voor nieuws over de hoofdlijnen en
(mogelijke) gevolgen van het regeerak-
koord voor de sociale zekerheid verwij-
zen wij u naar de heldere uiteenzetting in
het artikel ‘Regeerakkoord: zorg of uitda-
ging?’ op pagina 24. Neemt niet weg dat
de redactie van Aan de slag ook in de
komende nummers het kabinet kritisch
zal blijven volgen. Wel is er ander nieuws
en uiteraard de vaste rubrieken Statis-
tiek, Verschenen en Wisseling van de
wacht.  4

THEMA: ZELFSTANDIG ONDERNEMERSCHAP

Nederland kent heel veel zelfstandigen, met
en zonder personeel. De laatste jaren is er
sprake van een enorme groei van met name
de zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers).
De toename van deze groep werkenden kan
niet veronachtzaamd worden als we kijken
naar re-integratie en participatie. De grote
vraag is of het inderdaad een goed re-inte-
gratie-instrument is? 8

40+’ers aan de slag als zzp’ers
Hettie Graafland en Peter Wesdorp
In Tilburg en Amsterdam zijn enkele jaren
geleden twee projecten van start gegaan
om, vooral oudere, werklozen te begelei-
den naar een zelfstandig ondernemer-
schap. Vier professionals geven hun tips
vanuit de spreekkamer.  10

Gemeenten en zzp’ers
Marieke Blommesteijn
Gemeenten zien zich geconfronteerd met
een groeiende groep zzp’ers. Is de traditio-
nele scheiding tussen werknemerschap en
ondernemerschap hiermee doorbroken?
En moeten gemeenten deze groep wel of
niet ondersteunen? 14

Groep startende ondernemers vanuit
een WW-uitkering 
Brigitte van Lierop
Een aantal zelfstandigen start hun onder-
nemerschap vanuit een uitkering. UWV
kent hiervoor een regeling: de Starters-
regeling. Samenvatting over de mogelijk-
heden, het traject, de begeleiding door
UWV en de voor- en nadelen om zelfstan-
dig ondernemerschap te starten vanuit
een WW-uitkering. 17

Re-integratie naar zzp: de kijk van 
de professional
Hans van Iersel
Interview met Diana Maréchal, zelf zzp’er
in de re-integratie, eigenaar van DM Back
on Track, over haar bevindingen bij de 
re-integratie van mensen met een WW-
uitkering naar zelfstandig ondernemer-
schap.  22



MIJN PRAKTIJK

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

Regeerakkoord: zorg of uitdaging?
Petra van de Goorbergh
Visie op de gevolgen van het regeer-
akkoord voor de sociale zekerheid: re-inte-
gratie en participatie, arbeid en zorg en de
krapte op de arbeidsmarkt.  24

Wajongeren anno 2010 en verder...
Maureen van der Pligt
Investeren in de begeleiding van Wajon-
geren werkt op de lange termijn. De rol
van jobcoaches en werkgevers speelt hier-
in een grote rol.  26

Eén stap terug, twee stappen vooruit
Nico Buisman
Terugblik op een geslaagd re-integratiepro-
ces van een cliënt met een positieve hou-
ding en een groeiend zelfvertrouwen.  28

3

Aan de slag 11/12-2010

AAN DE SLAG!
Een themanummer over zelfstandig ondernemen: prima! Een goede
reden om eens te bellen met een verse zelfstandig ondernemer. In dit
geval Niels Schuddeboom, eigenaar van Shakingtree Interventions. 
Hij zal vast een goede column kunnen schrijven over zijn eerste ervarin-
gen op de zelfstandige ondernemersmarkt. Ik mail hem, maar helaas
zegt hij ‘nee’. Hierbij zijn antwoord: 

“Op het ogenblik ben ik geen dossiertijger meer, onvoldoende op de
hoogte van de regelgeving, maar merk dat je met het hebben van een
handicap je bevindt in een schimmig landschap van herberekeningen
waarvan ik me verre probeer te houden, zo ver dat ik er niet van over-
tuigd ben een gefundeerd verhaal te kunnen schrijven. Neem vervoer.
Iets dergelijks is zo aan regels gebonden, van inkomenstoets tot toetsing
van een ondernemingsplan, tot het criterium dat je, voor zover mij
bekend is gemaakt, zelf in een auto moet kunnen rijden om in aanmer-
king te komen voor verstrekking, dat iets dergelijks eigenlijk ondoenlijk
is om een beroep op te doen. Dat is wel eens frustrerend. Denk vaak: hoe
doen anderen dit dan? Niemand weet het of zegt het. En bestaande ini-
tiatieven zoals ‘No Handicap’ bloeden een zekere dood. Vervelend. Heb
eens een gesprek met een AD-er gehad die zei: ‘vul maar een formulier
in en dan zien we wel’, terwijl van tevoren vaststaat dat je niet aan
bepaalde criteria voldoet. Een van de opmerkingen in het gesprek was
ook: hoe hoger de omzetprognose, hoe groter de kans dat we willen
investeren in je vervoer. Punt is hier dat omzet alleen kan groeien bij
afdoende mobiliteit!!
Natuurlijk, als je grote investeringen nodig hebt, snap ik best dat men
een ondernemingsplan wil zien. Bij mij is dat echter zo weinig dat ik dat
kan doen van de eerste omzet en als het goed is, merkt mijn uitkering
dat dus niet. 90% van mijn werk komt voort uit mijn persoonlijke netwerk
en bestaat veel uit persoonlijke aspecten. Prachtig dat UWV dat in een
plan vervat wil zien, maar het merk Niels is iets organisch, dus moeilijk te
vervatten in een raamwerk. Elk plan wat UWV ziet, wordt goed- of afge-
keurd door het IMK. Het is natuurlijk bizar om aan een dergelijke keuring
het hele voortbestaan van je onderneming op te hangen. Juist bij mensen
met een arbeidshandicap moet de experimentele ruimte groter zijn. En
ja, ik heb nog geen ondernemingsplan, want ik ben met klanten bezig.
Kortom, ik heb wel de nodige gevoelservaringen, maar kan mijn per-
ceptie niet keihard maken en je kent me, ik wil alleen opschrijven wat
klopt. Maar de regelingen voor ondernemers met een beperking zijn
zo vaag, dat je bijna niet weet of het klopt.

Ik werd stil toen ik zijn antwoord las en dacht, er is nog een wereld te
winnen voordat we de jongeren zoals Niels – rolstoelgebonden en van-
wege motorische problemen niet in staat om auto te rijden – echt kun-
nen helpen.

Brigitte van Lierop
Lid van de redactieraad
(Met toestemming van Niels Schuddeboom)
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Steun voor van werk-naar-werk
In navolging van het Tijdelijk besluit van
werk-naar-werk start het kabinet een
experiment waarbij tijdelijke financiële
ondersteuning wordt gegeven aan pro-
jecten. Het gaat om initiatieven die
meerwaarde kunnen opleveren voor van
werk-naar-werk-transities op de arbeids-
markt, waarbij een werkgever of een
organisatie van werkgevers in een regio
of sector zorg draagt voor de toeleiding
naar werk bij een andere werkgever.
Iedere rechtspersoon kan aanvrager zijn,
als die maar namens de (samenwerkende)

werkgevers een aanvraag indient. Wel
moet duidelijk zijn namens welke samen-
werkende partijen de aanvraag wordt inge-
diend. 

Monitoring
Projecten die het beste resultaat opleveren
voor een andere wijze van bemiddeling en
re-integratie zullen door SZW worden
geselecteerd. SZW zal de projecten moni-
toren. Dit gebeurt op basis van aangele-
verde projectgegevens. De deelname hier-
aan is verplicht.

Jongerenloket is een chaos!
In een onlangs verschenen scriptie
over een evaluatie van de Wet Investe-
ringen in Jongeren (WIJ) is gebleken
dat het jongerenloket van de gemeen-
te Utrecht een grote chaos is. Eerder
dit jaar maakte de gemeente zelf ech-
ter op haar website bekend dat het
jongerenloket juist een succes was.
Een bericht dat gebaseerd was op een

onderzoek uitgevoerd in opdracht van
de gemeente zelf. Inmiddels is in de
gemeenteraad ophef ontstaan over
het feit dat nu blijkt dat de eerderge-
noemde scriptie op verzoek van de
gemeente niet in de openbaarheid is
gekomen. Met name de VVD-fractie
van de gemeenteraad Utrecht wil hier
duidelijkheid over.

Succes als ondernemer

Aan de hand van zeven verschillende the-
ma’s laat de auteur zien hoe je puur kunt
ondernemen: hartsmotief, richting, focus,
openen, magneetwerking, flow en groei.
Ontwikkel je je als ondernemer langs deze
thema’s, dan breng je warmte en diepte
aan in je verhaal. 
Laat jezelf zien!
Tips voor puur ondernemen
Auteur: Judith Webber
Uitgever: Scriptum
ISBN: 9789055947591
f 14,95

Q&A re-integratie

Het onderwerp Re-integratie bevat 185 vra-
gen en antwoorden en maakt deel uit van
de serie Q&A, verschijnt in pdf-download
en is geschikt om als e-book te lezen.
Auteur: Jo Weerts 
Uitgever: Managementboek
ISBN: 9780000005014
www.managementboek.nl
f 9,95

Maatwerk zonder 
meerwerk
Na ‘Scherp aan de wind’ nu het tweede
deel van de Divosa-monitor 2010.
In deze monitor pleit Divosa voor ruimte om
voorzieningen categoriaal toe te kennen, slim-
me en innovatieve werkwijzen en een unifor-
meringslag van het lokale armoedebeleid.
ISBN: 9789075892444
www.divosa.nl

VERSCHENEN

Servicepunt
Flex
Servicepunt Flex is een nieuw expertise-
centrum waar medewerkers van uitzend-
bureaus en werkcoaches van UWV Werk-
bedrijf terecht kunnen voor advies en
informatie over samenwerkingsverban-
den, convenanten en ondersteuning
rondom de plaatsing van werkzoekenden.
Intercedenten kunnen zo makkelijker hun
weg vinden binnen UWV Werkbedrijf en
werkcoaches kunnen betere informatie
krijgen over de uitzendformules. 
Door deze bundeling van krachten van de
uitzendbranche en UWV Werkbedrijf wil-
len de partijen meer mensen sneller aan
het werk krijgen. Het is een nieuwe stap
in de publiek-private samenwerking.

Brandbrief
‘grote steden’
De burgemeesters van de vier grote ste-
den hebben een brandbrief gestuurd
aan premier Rutte. Zij vrezen dat de
bezuinigingen die het nieuwe kabinet
wil doorvoeren, zullen leiden tot meer
armoede en een toename van de werk-
loosheid in met name de grote steden.
Zij zouden minder mogelijkheden heb-
ben om werklozen aan een baan te hel-
pen en steeds meer mensen met een
laag inkomen zouden onder de armoe-
degrens belanden. Ze spreken de pre-
mier aan om met ambitieuzere plannen
te komen voor de vier grote steden, wil
hij de Randstad in de top 5 van Europe-
se regio’s krijgen.
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AGENDA

WW-starters krijgen geld terug
Begin dit jaar stelde de nationale ombuds-
man dat UWV zelfstandig ondernemers die
tussen 2004 en 1 juli 2006 (ongeveer 3000)
een bedrijf zijn gestart vanuit een WW-uit-
kering mogelijk op het verkeerde been
heeft gezet in de voorlichting over de
gewerkte uren die ze moesten opgeven.
Daardoor kregen ze, na koppeling van
bestanden tussen UWV en de Belasting-
dienst te maken met terugvordering van
uitkeringsgeld en boetes. 

1,5 miljoen euro
Om mogelijke fouten te herstellen, kon-
den de ondernemers hun dossier opnieuw
laten bekijken. Er zijn 1757 verzoeken bin-
nengekomen. Tot nu toe hebben 283
ondernemers gelijk gekregen en zijn 333

verzoeken afgewezen. UWV is inmiddels
begonnen met het terugstorten. Het gaat
om een totaal bedrag van 1,5 miljoen euro.
Inmiddels heeft deze operatie een staartje
gekregen. FNV-bestuurder Leo Hartveld
heeft de Tweede Kamer een brief geschre-
ven met daarin het verzoek er bij minister
Kamp van SZW op aan te dringen schoon
schip te maken met deze affaire en zich
ruimhartiger op te stellen tegenover de
gedupeerden. Hij zet grote vraagtekens bij
de herbeoordelingen van de dossiers; er
zijn teveel verzoeken afgewezen en er blij-
ven teveel gevallen met terugvorderingen
overeind. In het recent gehouden debat
over deze affaire heeft de minister zijn spijt
betuigd aan de gedupeerden, maar meer
ook niet. 

A’dam staakt hulp kansarmen 
De gemeente Amsterdam heeft bekend
gemaakt, gedwongen door geldgebrek,
alleen nog maar kansrijke mensen te
helpen met het vinden van een baan. De
kansarmen krijgen geen scholing of
werkervaringsplek meer aangeboden.
Van de 47.000 cliënten zijn er op dit
moment al 12.000 kansloos, daar komen
er in 2011 nog eens 10.000 bij. In 2009
hielp Amsterdam 2500 mensen aan 
een baan, in 2011 moet dat aantal oplo-
pen naar 3500 en naar 4200 in 2014.
Voor de kansrijken wil de gemeente een

eigen re-integratiebureau starten en veel
minder gebruikmaken van commerciële
re-integratiebureaus. Om banen te vin-
den wil ze in gesprek gaan met onderne-
mers in de regio en meer samenwerken
met uitzendbureaus om diegenen die
klaar zijn om aan het werk te gaan aan
een baan te helpen. Voor de kansarmen
wil de gemeente de participatie bevorde-
ren via welzijnsorganisaties en stadsde-
len. En voor de minder productieve werk-
nemers wil ze met werkgevers afspraken
maken over stages en subsidies.

Het nieuwe werken: 
de mens centraal
Ook bij ‘Het Nieuwe Werken’ moet het
werk uiteindelijk door mensen gedaan wor-
den. Een manier van werken die vraagt om
een grote mentaliteitsverandering. Daarin
tellen zaken als: vertrouwen, kennisdeling,
transparantie, verbinding, performance en
output. Een nieuwe manier van werken en
de factor ‘mens’.
dinsdag 11 januari
Carlton President Hotel Utrecht
f 795
info: 035-678 03 21
www.rpms.nl

Projectenparade

Een dag om te inspireren en innoveren.
Een dag met in de ochtend een plenair pro-
gramma en ‘s middags acht bijeenkomsten
met de volgende onderwerpen: Meer met
minder, Regie in de uitvoering, Beleidscar-
rousel, Participatie en Activering, Armoede-
beleid, Schuldhulpverlening, Wmo en Kwa-
liteitszorg.
donderdag 10 februari, van 8.30 uur-16.00 uur
Regardz Eenhoorn, Amersfoort
e-mail: info@stimulansz.nl
www.stimulansz.nl

Timemanagement filevrij

Hoge betrokkenheid, verantwoordelijk-
heidsgevoel en een vaak commerciële
werkomgeving vragen een specifieke aan-
pak en beïnvloeding van uw tijdgebruik.
dinsdag 1 maart 2011, f 475
Utrecht
info: 020-4097000
e-mail: info@nspoh.nl
www.nspoh.nl

Aan de slag-congres

Noteer alvast in uw agenda!
Dinsdag 12 april
Het programma van deze dag wordt in
een van de volgende nummers van Aan
de slag bekendgemaakt.
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1 op de 12 een baan

In 2008 hadden ruim 297.000 personen
onder de 65 jaar 2008 een bijstandsuitke-
ring. Van hen vond een op de twaalf in
2009 een baan. Hoeveel bijstandsgerech-
tigden een baan vinden, verschilt per
gemeente. Het hangt onder meer af van de
lokale arbeidsmarkt, het aanbod van sei-
zoenswerk of van andere kortdurende
banen en het gemeentelijke beleid op het
gebied van re-integratie en activering van
bijstandsgerechtigden. Van gemeenten
met meer dan 50.000 inwoners was de
overgang van bijstand naar werk het
grootst in: Terneuzen (18%), Roosendaal
(15%) en Leeuwarden (14%) en het laagst in
Hilversum (6%), Amsterdam (5%) en West-
land (4%). Van de vier grote steden scoorde
Rotterdam met 9% het hoogst.

Lichte daling 
werkloosheid 
In de maand oktober is de werkloosheid
wederom gedaald. Tweeduizend werklozen
minder dan in september. Wel met de kant-
tekening dat de daling afvlakt ten opzichte
van de maanden ervoor; daarvoor was er
een daling van zesduizend per maand. Al
met al zaten er, gecorrigeerd voor sei-
zoensinvloeden in de maand oktober
410.000 werklozen thuis. De daling is met
name te zien in de groep jongeren; het aan-
tal werkloze 45-plussers is gestegen. Het
aantal mensen met een WW-uitkering daal-
de met zesduizend tot 263.000. In oktober
werden 32.000 nieuwe WW-uitkeringen
verstrekt, terwijl er 38.000 werden beëin-
digd.
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Sollicitatieplicht
vrijwilligers
Nieuwe werklozen in de WW, en ook
deels arbeidsongeschikten in de
WIA/WGA krijgen straks geen ont-
heffing meer van de sollicitatieplicht als
zij vrijwilligerswerk doen. Uit een evalu-
atie van de ontheffing is gebleken dat
vrijwilligerswerk de kans op een baan
niet vergroot. Het staat de betrokkenen
wel vrij om vrijwilligers te doen, maar
het ontneemt ze niet de plicht om
beschikbaar te zijn voor de arbeids-
markt. Zij die vanwege een calamiteit in
de privésfeer of intensieve mantelzorg
verlenen, blijft de tijdelijke ontheffing
wel bestaan.

Effectievere uitvoering
Bezuinigingen mogen niet leiden tot min-
der inzet om mensen naar werk te bege-
leiden. Juist met een dreigende krapte op
de arbeidsmarkt is het noodzakelijk om
juist de groepen die vanwege opleiding,
leeftijd, handicap of etniciteit niet aan
het werk kunnen, daarbij te helpen. 

Vijf stappen
Dat stelt Boaborea en is dan ook van
mening dat er effectiever aangepakt
moet worden door:

1. inkoop van dienstverlening op basis van
resultaatfinanciering;

2. inzet op vraaggerichte re-integratie;
faciliteer werkgevers en daag ze uit om
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan te nemen;

3. inzet op de eigen verantwoordelijkheid
van mensen;

4. verminderen van de bureaucratie;
5. inzetten van prestatieprikkels om men-

sen vanuit specifieke doelgroepen naar
werk te begeleiden.

Klanttevredenheid stijgt
Uit het jaarlijkse onderzoek van ‘Blik op
Werk’ over de dienstverlening van re-
integratiebedrijven is gebleken dat
zowel cliënten zonder werk als cliënten
met werk aangaven zeer tevredenheid
te zijn over de dienstverlening en een
hogere beoordeling gaven dan een jaar
eerder. Ook de mening van opdrachtge-
vers was wederom weer positief. Het
onderzoek werd uitgevoerd onder klan-

ten en opdrachtgevers van 845 dienst-
verlenende aspirant- en bestaande keur-
merkhouders. Aanzienlijk meer dan
voorgaande jaren, omdat sinds 2010 zij
verplicht zijn mee te doen aan het
onderzoek. Behalve re-integratiebedrij-
ven namen ook interventiebedrijven en
trainings- en scholingsinstituten deel.
Het ging in totaal om 26.104 cliënten en
3237 opdrachtgevers.
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WISSELING VAN
DE WACHT

Benoeming
Aan de Universiteit Maastricht, Faculty of
Psychology and Neuroscience is de bijzonde-
re leerstoel ‘Inclusieve (arbeids)organisatie’
ingesteld. Prof. dr. Frans Nijhuis zal de leer-
stoel voor een periode van vijf jaar bekleden.
De leerstoel is gevestigd door de Stichting
Wetenschapsbeoefening UM op verzoek
van de Atlant Groep uit Helmond. De leer-
stoel richt zich op onderzoek naar nieuwe
functies voor langdurig werklozen en men-
sen met beperking en kent drie thema’s:
het ontwikkelen van banen binnen regulie-
re bedrijven en instellingen voor mensen
die niet passen binnen bestaande functies
als gevolg van langdurige werkloosheid,
psychologische stoornissen en cognitieve
problemen; gedragsverandering bij werk-
gevers, collega’s en de medewerkers met
een beperking; de ontwikkeling van onder-
zoek naar de wijze waarop de arbeidsmo-
gelijkheden, en niet de beperkingen, van
(potentiële) werknemers met beperkingen
gemeten kunnen worden en naar de
methoden om die mogelijkheden bij werk-
nemers te ontwikkelen.
Prof. Nijhuis was eerder van 1980 tot 1998
werkzaam voor de Universiteit Maastricht als
hoogleraar Psychologie van Arbeid en
Gezondheid. Van 1998 tot 2006 was Nijhuis
directeur van een centrum dat beroepsge-
richte training voor mensen met ernstige
fysieke beperkingen verzorgde. Vanaf medio
2006 is Nijhuis opnieuw verbonden aan de
UM en vanaf 1 september als bijzonder hoog-
leraar Inclusieve (arbeids)organisatie aan de
Faculty of Psychology and Neuroscience.

Heeft u ook nog een interessante functie-
wisseling te melden? Stuur dan een e-mail
naar de redactie (zie colofon) met vermel-
ding van de oude en de nieuwe werkkring,
de oude en nieuwe functie, en de datum
van overgang.

Hoogte loonbetaling bij
loonsactie UWV
Een werknemer werkt vanaf oktober 2003
bij een bedrijf in de functie van construc-
tiemedewerker. Hij heeft zich in februari
2008 ziek gemeld vanwege COPD en hij is
ziek gebleven. Op 25 januari 2010 heeft
UWV een loonsanctie aan de werkgever
opgelegd, omdat de werkgever onvol-
doende re-integratie-inspanningen heeft
verricht. Dit betekent dat de werkgever
nog langer dan twee jaar het loon moet
doorbetalen aan de werknemer. De werk-
gever en werknemer verschillen van
mening over de hoogte van het loon dat
de werkgever gedurende de loonsanctie
moet betalen. In de toepasselijke cao is
bepaald dat de werkgever bij ziekte de eer-
ste zes maanden van de ziekte 100% van
het loon betaalt en dan 18 maanden 90%
van het loon. De werkgever is van mening
dat hij slechts op grond van de wet niet
meer dan 70% hoeft te betalen. 

Overwerkuren
Verder verschillen partijen van mening
over de vraag hoeveel overuren in het
loon bij ziekte moeten worden verdiscon-
teerd. De werknemer stelt een loonvorde-
ringsprocedure in bij de kantonrechter.
De kantonrechter oordeelt dat de loon-
sanctie van UWV gezien moet worden als
een wettelijke loondoorbetalingsverplich-

ting. Op grond van de wet (artikel 7: 629
BW) bedraagt de loonbetaling bij ziekte
70% van het loon. Krijgt de werkgever een
loonsanctie opgelegd dan hoeft hij niet
meer te betalen dan de wettelijke loon-
doorbetalingsverplichting.
In dit verband merkt de kantonrechter
nog op dat de werknemer door de sanctie
van UWV niet in een gunstiger positie
hoeft te komen dan wanneer er geen
sanctie zou zijn geweest. Dat kan zich
voordoen bij betaling van de overuren. De
werknemer heeft op grond van artikel
7:629 jo. artikel 7:628 BW recht op ver-
goeding van het loon over het aantal
overuren dat hij gemiddeld gemaakt zou
hebben als hij niet ziek zou zijn geweest.
De WIA-uitkering wordt echter gebaseerd
op de gemiddelde hoeveelheid overuren
die de werknemer in het jaar voorafgaand
aan zijn eerste ziektedag werkte. Als de
werknemer niet direct na zijn ziekte een
WIA-uitkering krijgt, maar 70% van zijn
loon dan ondervindt hij wel nadeel,
omdat zijn overwerkuren niet zijn verdis-
conteerd. De kantonrechter bepaalt dat
de werkgever 70% van het loon, verhoogd
met de overwerkuren moet uitbetalen
gedurende de loonsanctie.
Kantonrechter Rotterdam 18 juni 2010, 
Jurisprudentie Arbeidsrecht 2010, nr. 261

Rectificatie
In Aan de slag, nr. 9, p. 27 staat per abuis
vermeld dat Irmgard Borghouts-van de Pas,
senior onderzoeker is bij Reflect aan de Uni-
versiteit Limburg. Dit moet uiteraard zijn
senior onderzoeker bij Reflect, Universiteit
Tilburg. 



Thema

Het thema van dit nummer is re-integratie naar
zelfstandig ondernemerschap. Nederland kent veel
zelfstandigen, meer dan ooit zelfs. Het zzp-dom is
erg in trek geraakt de afgelopen jaren. Ondergete-
kende kan erover meepraten als een van hen die de
keuze voor een bestaan als zzp’er heeft gemaakt.
Een bron van grappen ook, die afkorting: zwakzin-
nigen zonder pensioen, zwoegen zonder pauze, om
er eens een paar te noemen. Maar serieus. De toena-
me van zelfstandig werkenden kan niet veronacht-
zaamd worden als we kijken naar re-integratie en
participatie. Maar is het inderdaad een goed re-inte-
gratie-instrument?

Cijfers
Eerst maar eens wat cijfers. Het CBS constateert een
sterke toename in 2009. In 2008 bestond 13% van
de werkzame beroepsbevolking uit zelfstandigen
(met en zonder personeel). De zelfstandigen met
personeel waren goed voor 4% en de zzp’ers voor
9%. In de periode 1996-2008 nam het aantal zelf-
standigen sterk toe: van 661.000 tot 954.000.
Deze groei komt vrijwel geheel door de toename
van het aantal zelfstandigen zonder personeel: van
bijna 400.000 in 1996 tot ruim 640.000 in 2008,
een toename van 67%. Het aantal zelfstandigen met
personeel bleef in die jaren ongeveer constant op
ongeveer 300.000 personen.
De overgrote meerderheid van de zzp’ers is man en
bijna 40% is hoogopgeleid. De toename zat vooral
in de zakelijke dienstverlening, de culturele sector
en de bouw, maar ook in de gezondheids- en wel-
zijnszorg groeide het aantal zelfstandigen.

Ondernemerschap ter voorkoming 
van werkloosheid
Een flinke toename dus. Maar waarom kiezen men-
sen voor het ondernemerschap? Heeft dat iets te
maken met re-integratie van werklozen in die rich-

ting? Harde cijfers die een totaalbeeld geven ont-
breken. Maar er bestaat wel het beeld dat zelfstan-
digheid in de afgelopen (en misschien nu aflopen-
de) crisis eerder diende als preventie voor werk-
loosheid dan als re-integratieroute. Veel met werk-
loosheid bedreigde werknemers hebben eieren
voor hun geld gekozen en hebben hun beroep
voortgezet voor eigen rekening en risico. Een, soms
met succes, soms ook met moeite om het hoofd
financieel boven water te houden, door de omstan-
digheden afgedwongen keuze. Het is te verwachten
dat een deel van deze ondernemers onder een ander
economisch gesternte weer kiest voor het werkne-
merschap, hoewel anderen daar waarschijnlijk
nooit meer naar terug willen. Tot zover de gangba-
re redenering.

Effect beleid
Recent onderzoek van Frank van Es en Daniël van
Vuuren van het Centraal Planbureau (CPB) geeft
echter een heel ander beeld (A decomposition of
the growth in self-employment, maart 2010). De
verschuiving van werkgelegenheid van de ene
naar de andere sector verklaart een beperkt deel
van de groei. Sinds het begin van de jaren negentig
is het aandeel in de werkgelegenheid in de horeca
en de zakelijke dienstverlening, sectoren die meer
kansen bieden voor zelfstandig ondernemen, toe-
genomen en in de industrie juist afgenomen. Maar
de onderzoekers concluderen op basis van gege-
vens uit de ‘Enquête Beroepsbevolking’ voor de
periode 1992-2006 dat de sterke groei van het
aantal zzp’ers vooral komt door succesvol over-
heidsbeleid ter bevordering van ondernemer-
schap. 
Door introductie en intensivering van diverse
belastingaftrekposten is het zelfstandig onderne-
merschap financieel aantrekkelijker gemaakt. Ook
de vermindering van administratieve lasten, het

Zelfstandig ondernemen
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actief stimuleren van werklozen om een eigen
bedrijf te starten en de introductie en aanscherping
van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zijn van
belang volgens de onderzoekers. Zij nemen met
name in de jaren 2004-2006 een belangrijke
‘sprong’ waar in de ontwikkeling van het aantal
zelfstandigen die er onontkoombaar op wijst dat
het beleid deze toename heeft veroorzaakt.
De gedachte dat veel mensen door de economische
crisis min of meer noodgedwongen in het zelfstan-
dige ondernemerschap stappen is onjuist, conclu-
deren de onderzoekers. Ook uit ander onderzoek is
af te leiden dat de overgrote meerderheid vrijwillig
en bewust de keuze maakt om als zelfstandige te
beginnen. Onvrijwillig ondernemerschap lijkt
hooguit heel beperkt voor te komen.

Ondernemerschap als re-integratie-
instrument 
Is ondernemerschap nu ook een weg om mensen
die korter of langer langs de kant van de arbeids-
markt staan te re-integreren? Ja en nee. Ja, want er is
altijd een groep ‘die het in zich heeft’, mensen met
ondernemersbloed en het juiste idee op het juiste
moment. Maar dat zal altijd een beperkte groep zijn.
Nee, dus voor het grootste deel van werkloze
beroepsbevolking.
Maar er zit nog wel iets tussen dit ja en nee in. Ja,
onder voorwaarden. Het is gebleken dat het ook
lukt om vanuit de uitkering een eigen zaak op te
bouwen. Het artikel over de WW-startersregeling
gaat daarop in. Maar ook het hiervoor aangehaalde
CPB-onderzoek maakt duidelijk dat gericht beleid
op dit punt vruchten afwerpt.

Perspectief
Voor succes is vaak wel goede coaching en onder-
steuning nodig. Dat is voorwaarde één. Financiële
tegemoetkomingen en gunstige kredietmogelijk-

n naar vermogen
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heden is twee. Maar het belangrijkste is te beseffen
en accepteren dat de beginnende eigen zaak niet
snel het gehele inkomen van de starter gaat gene-
reren. Het gaat om de lange termijn! Er blijft voor
velen langere tijd een uitkeringsafhankelijkheid,
zij het niet voor het gehele inkomen, maar voor
een deel daarvan. 
Wel is er het perspectief om straks echt los te zijn
van UWV of sociale dienst, en van daar uit door te
kunnen bouwen. Een mooi perspectief, dat
bovendien naadloos past in de benadering dat
iedereen werkt en participeert naar vermogen en
daarmee zijn of haar brood verdient. Alleen waar
dat nodig is, wordt het inkomen aangevuld.
Ondernemen naar vermogen, met andere woor-
den.

Peter van Eekert
Zelfstandig adviseur en publicist
Lid van de redactie van Aan de slag
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Oudere werkzoekenden kampen vaak met vooroordelen van werkgevers over hun inzetbaarheid,

flexibiliteit en mogelijk ziekteverzuim. Zij komen daardoor maar moeizaam weer aan de slag.

Toch beschikken zij vaak over een schat aan opgebouwde kennis en ervaring. Om die reden bege-

leidt een aantal gemeenten oudere werkzoekenden naar een bestaan als zelfstandig ondernemer.

keld. Zo is in Amsterdam bijvoorbeeld
het gebruik van sociale media, zoals
LinkedIn, steeds belangrijker gewor-
den en zijn er in Tilburg meer moge-
lijkheden voor support van bestaande
ondernemers.

Levensvatbaarheid
Van beide methoden van ondersteu-
ning aan ondernemers (in spé) zijn uit-
gebreide beschrijvingen te vinden op
de website www.interventiesnaar-
werk.nl. Dit geeft aan dat er over de
onderbouwing van deze interventies
in ieder geval goed is nagedacht. Maar
valt er ook iets te zeggen over het

resultaat? De effectiviteit van inter-
venties is immers, zeker in tijden van
schaarste, een belangrijk issue. Anders
dan bij ‘normale’ re-integratie wordt
duurzaamheid bij dergelijke projecten
anders gedefinieerd. Duurzame uit-
stroom is geen zes-maanden-plus-een-
dag, maar duurzaamheid is dat er een
levensvatbare onderneming is ont-
staan. Dat wil zeggen dat de onderne-
ming voor langere tijd bestaat. Wat is
er bekend over de resultaten?

Resultaten
We vroegen Frans Heessels (Amster-
dam) en Lucy Bathgate (Tilburg) naar
de resultaten. Beide organisaties heb-
ben de ondernemers die drie jaar gele-
den gestart zijn eens tegen het licht
gehouden. In Amsterdam zijn 180 van
de 200 starters doorgelicht (gestart in
2006 en 2007) en in Tilburg 121
(gestart in 2007). Zo is in Amsterdam
onder meer gekeken of de deelnemers

opnieuw een uitkering hebben aange-
vraagd en/of nog ingeschreven staan
als ondernemer bij de Kamer van
Koophandel en er is via webonderzoek
gezocht naar actuele activiteiten van de
onderneming. In Tilburg zijn de oud-
deelnemers gebeld en is gevraagd naar
hun actuele activiteiten. In Amsterdam
is 20% van de deelnemers terugge-
keerd in de uitkering. De rest (80%)
onderneemt nog of is alsnog doorge-
stroomd naar een baan. In Tilburg is
ongeveer 20% van de deelnemers niet
meer als ondernemer actief. Twee
derde van de deelnemers onderneemt
nog en 15% is niet bereikt. 

Meer baten?
Dat lijken zonder meer resultaten die
er mogen zijn als in ogenschouw
wordt genomen dat oudere werkzoe-
kenden vaak maar moeizaam aan de
slag komen. In Tilburg is men van
mening dat het resultaat wel eens bre-
der zou kunnen zijn. Welke maat-
schappelijke baten zijn verder nog
opgetreden? Hebben sommige onder-
nemers ook mensen in dienst geno-
men? Een maatschappelijke kosten-
batenanalyse zou hier antwoord op
kunnen geven...
Zie ook www.eigenwerk.nl en
www.duurzaamvanstart.nl.

Hettie Graafland is zelfstandig onder-
nemer en is onder meer werkzaam voor
het Gilde Re-integratie en Social Force
en is daarnaast tekstschrijver.
Peter Wesdorp is projectleider
www.interventiesnaarwerk.nl en werk-
zaam bij WhatWorks BV.

THEMA Zelfstandig ondernemerschap

Blijven coachen, tot minstens een
jaar na de start is van levensbelang

Door Hettie Graafland en 
Peter Wesdorp

In Tilburg is het project ‘Duurzaam van
Start’, gericht op 45+’ers (inmiddels
geïntegreerd in de reguliere dienstver-
lening van Ondernemersadvies) van
start gegaan en kent Amsterdam het
project Eigen Werk, gericht op 40+’ers
met een uitkering van UWV of de
gemeente. Overigens is bij Eigen Werk
per 1 januari 2010 de leeftijdgrens van
40+ losgelaten.

Voor wie?
Kan iedereen ondernemen? Bijna ieder-
een, maar niet alles kan worden aange-
leerd. Daarom kent Eigen Werk
Amsterdam een stevige selectieproce-
dure. Tilburg laat een bredere groep toe.
In beide projecten wordt gewerkt aan
ondernemerscompetenties. Een ver-
schil is dat in Tilburg daarnaast ook aan-
dacht wordt besteed aan de persoonlij-
ke verwerking van het feit dat een
gewone baan er niet meer in zit. Veel
gebeurt in groepen. Kenmerkend is ook
dat de deelnemers veel ruimte hebben
om zelf te sturen op de ondersteuning
die zij nodig hebben. In de bijgaande
kaders zijn vier adviseurs uit Tilburg en
Amsterdam aan het woord over ‘wat
werkt in de begeleiding van werklozen
naar een bestaan als zelfstandig onder-
nemer’. Zij geven tips vanuit hun
spreekkamer.

Bedrijfsconcept
Een wezenlijk onderdeel voor een
bestaan als zelfstandige is een levens-
vatbaar bedrijfsconcept, dat indien
nodig ook de toets van kredietvers-
trekkers kan doorstaan. Er wordt nog
een jaar nazorg geboden. Beide pro-
jecten zijn in 2006-2007 gestart en
hebben zich inmiddels verder ontwik-



12

Aan de slag 11/12-2010

Coert de Vos, adviseur bij Ondernemersadvies 

1. breng mensen realisme bij
2. laat hen zelf de haalbaarheid aantonen
3. hanteer niet één, maar meerdere 

niveaus van ‘geslaagd ondernemer-
schap’

4. risicobereidheid en risicobesef zijn heel
verschillende zaken

Van de vier klanten die bij Ondernemers-
advies Tilburg aankloppen, worden er
drie geen ondernemer. ‘Een belangrijk
deel van ons werk is mensen behoeden
voor ongelukken,’ vertelt Coert de Vos.
‘Dat doen we door hen goed voor te
bereiden op ondernemerschap, maar ook
door hen te adviseren wel of juist niet
door te gaan met hun droom om onder-

nemer te worden.’ De rolverdeling bij
deze beslissing is helder: ondernemers-
advies moedigt de stap naar zelfstandig
ondernemerschap aan of raadt die juist
af; de klant beslist. De Vos: ‘We nemen
wel eens iemand in traject voor wie we
zelfstandig ondernemerschap een slech-
te keus vinden. Ons doel is dan die per-
soon realisme bij te brengen, er zelf ach-
ter te laten komen dat het niets zal wor-
den. Als wij hen afwijzen, raken ze ook
gedemotiveerd voor andere re-integratie-
trajecten.’
Voor sommige zelfstandigen kan het vol-
doende zijn om een inkomen op bijstands-
niveau te verdienen, heeft De Vos ervaren.
‘Als je maar één lat hanteert, die van de

succesvolle draagkrachtige ondernemer,
vallen veel mensen buiten de boot die
best in staat zouden zijn in hun levenson-
derhoud te voorzien.’ 

Risico’s
Tot slot: test óók het risicobesef van klan-
ten. ‘Vaak wordt alleen de risicobereid-
heid in kaart gebracht. Minstens zo
belangrijk is te beseffen welke risico’s je
loopt als zelfstandig ondernemer. Kan
iemand het aan om met een jarenlange
schuld opgescheept te zitten als het mis
gaat? Mensen zijn soms zo in de ban van
hun idee dat ze wel bereid zijn tot risico’s,
maar het besef van mogelijke gevolgen is
iets heel anders.’ 

Frank Vermeer, projectleider Microfinancieringen Ondernemersadvies

1 in beginsel openstaan voor iedereen 
2. op tijd duidelijkheid geven: zit het er

wel of niet in?
3. geen eenheidsworst: sommigen heb-

ben meer tijd nodig
4. blijven coachen, tot minstens een jaar

na de start.

Wie in Tilburg woont, wel of geen uitke-
ring heeft, een eigen bedrijf wil starten,
maar onvoldoende financiële middelen
heeft, kan van de gemeente een borg krij-
gen waarmee de bank een lening van
maximaal e 35.000 verschaft. Een vorm
van microfinanciering dus, met garant-
stelling door de overheid. Om de financie-

ring te verkrijgen moeten de aspirant-
ondernemers bij de gemeente wel eerst
uitgebreid ‘door de molen’.
‘Ik heb geleerd niet alleen te selecteren op
basis van de situatie waarin iemand zit’,
zegt Vermeer, die inmiddels twee jaar
ervaring heeft bij Ondernemersadvies. ‘Zo
is een WWB’er niet per definitie een moei-
lijk geval. Je moet openstaan voor ieder-
een, maar wel op een zakelijke manier.’

Duurzaamheid
Zijn tweede tip. Onderzoek goed of duur-
zaam ondernemerschap er in zit, maar
laat iemand niet onnodig lang in traject.
Een vaste termijn is hierbij niet te geven.

‘Pak het niet te rigide aan. Mensen zijn
geen eenheidsworsten. De een heeft nu
eenmaal meer tijd nodig voor conceptvor-
ming dan de ander, maar de plannen moe-
ten wel gericht zijn op een levensvatbare
onderneming.’
Tot slot: coaching. Na het starten van een
onderneming is coaching in veel gevallen
van ‘levensbelang’. ‘Wij stellen het ver-
plicht’, zegt Vermeer. ‘Ik heb onderne-
mers gekend met een goed onderne-
mingsplan die toch onderuit gingen,
omdat ze te onervaren waren in het
ondernemen. Ze staan vaak alleen bij het
nemen van beslissingen. Een klankbord is
dan een prima aanvulling.’ 
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Hilbrand Bruinsma, sinds 2006 adviseur ondernemen bij Eigen Werk 

1. op je handen leren zitten
2. streng kunnen zijn
3. doorvragen
4. hou het fris voor jezelf

‘Het is belangrijk de klant zoveel mogelijk
zelf te laten doen, zelf te laten zoeken
naar oplossingen en mogelijkheden’, zegt
Bruinsma. ‘In de spreekkamer moet ik
soms letterlijk op mijn handen zitten om
me in te houden en niet “op de stoel van
de klant” te gaan zitten.’ 
Hij is strenger geworden in de loop der
jaren, of liever gezegd: duidelijker. ‘Ik laat
de klant heldere doelen formuleren over
de start van zijn bedrijf en maak concrete
afspraken met hem.’ De combinatie van

stimuleren en controleren geeft soms wat
spanning. ‘We bouwen een vertrouwens-
band op met de klant, waardoor ze ons
soms dingen vertellen die ze niet aan de
uitkerende instantie melden. We proberen
hier zo duidelijk mogelijk in te zijn: als we
iets horen dat niet door de beugel kan, rap-
porteren we dat aan de opdrachtgever.’
Doorvragen, nog zo’n leermoment en
dus tip. ‘Vaak krijg je niet het achterste
van de tong te horen. Is er schaamte,
gêne. Ik heb geleerd te informeren naar
wat die persoon remt om er helemaal
voor te gaan. Dat blijkt van alles te kun-
nen zijn. Een gebrek aan vaardigheden,
bijvoorbeeld beheersing van de Neder-
landse taal of niet met de pc om kunnen

Jenan Matti, sinds 2007 adviseur ondernemen bij Eigen Werk

1. zelfredzaamheid bevorderen
2. aandacht voor rouwverwerking
3. rolmodellen inschakelen
4. gebruikmaken van groepsdynamica

Een goed idee is één ding, maar als de uit-
voering niet goed is, kom je nog nergens.
Een minder goed idee met een goede uit-
voering is meer levensvatbaar, vindt
Jenan Matti. ‘Het gaat uiteindelijk om de
uitvoering, om hoe je iets aanpakt.’ Met
het laatste doelt hij behalve op vaardighe-
den ook op de mentale conditie. ‘Zelf-
standig ondernemen gaat om doorzet-
ten, blijven geloven, je niet uit het veld
laten slaan. Ondernemen is een vorm van

emancipatie, loskomen van de hulpvraag.
Wij helpen mensen hun zelfredzaamheid
te ontwikkelen.’ 
Mensen kunnen leren ondernemen, ook
als dat niet in ‘t bloed zit, vindt hij. ‘Het
gaat om het nemen van verantwoordelijk-
heid over je leven, een ander niet de
schuld geven van wat er mis gaat.’

Leren van elkaar
Soms heeft dat tijd nodig. Is iemand wer-
kelijk klaar voor zo’n vergaande stap?
‘Sommige mensen zitten nog in de rouw,
hebben hun ontslag nog niet verwerkt. Bij
Eigen Werk is aandacht voor rouwverwer-
king geen structureel onderdeel van het

THEMA Zelfstandig ondernemerschap

gaan. Of schaamte, omdat het maar niet
lukt op gang te komen. Maar juist daarbij
kan de coach helpen!’
Zijn laatste advies: hou het fris voor jezelf.
‘In dit vak ontmoet je mensen met proble-
men, klanten die jou veel energie kosten.’
Hoe hij het fris houdt? ‘Door dingen op een
andere manier te benaderen, soms op een
heel praktisch niveau. In plaats van alweer
een klantgesprek in de spreekkamer loop ik
tijdens een coachingsgesprek een rondje
met de klant. Maar het gaat ook over vak-
kennis bijhouden, om sparren met colle-
ga’s. Wij wonen veel klantgesprekken van
elkaar bij en evalueren die. Er blijkt altijd
nog een andere manier te zijn om dingen
aan te pakken.’ 

programma, maar tijdens de intake pro-
beer ik er altijd achter te komen hoe het
daarmee staat. Ik stuur wel eens mensen
door naar een gespecialiseerde coach om
dieper in te gaan op gevoelens van rouw.’
Bij Eigen Werk worden ex-kandidaten uit-
genodigd om te vertellen over hun ervarin-
gen. ‘Zo’n rolmodel maakt toch meer
indruk dan wanneer wij een verhaal vertel-
len.’ ‘Leren van elkaar’ staat sowieso hoog
in het vaandel en dat is precies de reden dat
bij Eigen Werk groepstrainingen voorop-
staan. ‘Wij hebben de regie over het pro-
ces, maar sturen gaandeweg minder en
laten de groep initiatieven nemen. Ze moe-
ten het bij zichzelf en elkaar vinden.’ 
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Het laatste jaar woedt een dis-

cussie rondom de vraag of de

sterke opkomst van zzp’ers de

traditionele scheiding tussen

werknemerschap en onderne-

merschap heeft doorbroken.

De SER brengt met haar voor-

lopig adviesrapport helder-

heid. Er is geen aanleiding om

het sociale zekerheidsstelsel

voor deze groep te wijzigen.

Desondanks zijn er ambivalen-

ties rondom zzp’ers die voor-

lopig zullen blijven bestaan.

Door Marieke Blommesteijn

De sterke opkomst van freelancers en
zzp’ers heeft er toe geleid dat de tradi-
tionele scheiding tussen werknemer-
schap en ondernemerschap onder de
loep werd genomen. Het beeld was
ontstaan dat zzp’ers zich nauwelijks
onderscheiden van werknemers, maar
dat hun rechten, plichten en juridische
status sterk verschillen. De vraag was
dan ook of bijstelling van het sociale
zekerheidsstelsel nodig was? De SER
concludeert eind september dat hier-
voor de groep zzp’ers die zich nauwe-
lijks onderscheid van werknemers 
– gedwongen tot ondernemerschap en
enkel aanbieden van eigen arbeid – te
klein is.

Gemeenten
Gemeenten zien zich echter geconfron-
teerd met deze groep zzp’ers. Het gaat
daarbij om zzp’ers die door de econo-
mische crisis tijdelijk in de problemen
zijn gekomen. In dit artikel focussen we
op de ambivalenties die wij zijn tegen-
gekomen bij gemeenten in hun onder-
steuning aan deze zzp’ers. Het gaat om

bevindingen die zijn opgedaan in het
kader van het onderzoek (juli 2010) dat
is uitgevoerd in opdracht van de Raad
voor Werk en Inkomen, Ondersteuning
van zzp’ers door gemeenten. Situatie
begin 2010.

Containerbegrip
De zelfstandige zonder personeel is
geen homogene groep. Er zijn teveel
onderlinge verschillen zowel in
samenstelling als branche. In feite is
het een containerbegrip voor zelfstan-
digen zonder personeel, zelfstandigen
met meewerkende gezinsleden en
kleine ondernemers. Zij kunnen goe-
deren verkopen of alleen hun eigen
diensten aanbieden. Het kan gaan om
boeren, kleine horecaondernemers,
winkeliers, fotografen, timmerlieden
enzovoort. Er zijn zzp’ers die zich aan-
sluiten bij een vakbond, maar ook
zzp’ers die zich aansluiten bij een werk-
geversorganisatie of die zich bewust
nergens bij aansluiten. Niet alle zzp’ers
zijn dan ook ondernemers of zullen
zich zelf ondernemer noemen. 

Gemeenten 
en zzp’ers
Gemeenten 
en zzp’ers
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Zzp’ers in crisistijd
Tot 2009 maakte het aantal zzp’ers een
groei door. Als gevolg van de financiële
crisis (en de daarop volgende economi-
sche laagconjunctuur) daalde het aantal
zzp’ers tot een jaargemiddelde van
ongeveer 632.000 zzp’ers (ongeveer 9%
van de beroepsbevolking) in 2009. De
sterkste daling heeft zich voorgedaan in
de industrie en handel.
Deze daling is ook zichtbaar in het
groeiende beroep dat zij doen op het
Bijstand besluit zelfstandigen (Bbz). In
meer dan de helft van de onderzoeksge-
meenten is het aantal intakes en aanvra-
gen gestegen, soms zelfs met 300%. Ten
opzichte van 2007 is het gebruik in
2009 met 32% toegenomen. In de eer-
ste negen maanden van 2009 bedroeg
het totaal aantal Bbz-cliënten 2.961.
Hierbij kan geen onderscheid worden
gemaakt naar starters en gevestigde
ondernemers en er kan niet worden uit-
gesplitst naar zzp’ers. Op basis van de
gehouden interviews wordt geschat dat
50-90% van de totale populatie Bbz-
cliënten bestaat uit zzp’ers. De meeste
hulp- en ondersteuningsvragen van
zzp’ers bij gemeenten komen uit de
bouwsector gevolgd door de financiële
sector, de transportsector en de ICT-
sector. 

Ambivalenties
Gemeenten hinken op twee gedachten
als het gaat om zzp’ers die in de proble-
men zijn gekomen. Moet je ze wel of
niet op de been houden? Het gaat niet
zo maar om een dilemma, het maakt
eerder de ambivalenties zichtbaar die bij
gemeenten bestaan rondom zzp’ers.
We vonden deze ambivalenties op ver-
schillende plekken binnen gemeenten. 
We spraken met zowel Sociale Zaken
als Economische Zaken over welke
ondersteuning zij bieden aan zzp’ers in
problemen. Grofweg vertegenwoordi-
gen deze afdelingen twee verschillende
visies. Respectievelijk je moet hen wel
helpen, anders heb je straks mensen die
afhankelijk zijn van een uitkering. En je
moet ze niet helpen en de markt haar
werk laten doen.

Een gezamenlijke visie en actieve
samenwerking tussen de twee afdelin-
gen lijkt geen gemeengoed. 

Cliënten of ondernemers
De ondersteuning die vanuit SZ wordt
geboden is de (uitvoering) van de Bbz
al dan niet aangevuld met ondersteu-
ning bij de aanvraag en/of cursussen.
In veel gemeenten wordt vanuit EZ
geen directe ondersteuning geboden
aan zzp’ers die in problemen zijn
gekomen. De ‘vooruitgeschoven pos-
ten’ zoals ondernemersbalies, onder-
nemerspleinen en dergelijk hebben in
het algemeen geen middelen om zelf-
standigen met problemen bij de te
staan. Indirect wordt wel ondersteu-
ning geboden door subsidies aan
coachings- en scholingstrajecten die
door derden worden uitgevoerd. Maar
de ondersteuning aan zzp’ers is vooral
gericht op startende zzp’ers.
Als we verder inzoomen blijken er
vele kleurschakeringen in de overwe-
gingen voor ondersteuning (al dan niet
in aanvulling op de Bbz) aan zzp’ers.
Deze zijn terug te voeren op het
dilemma of je zzp’ers in problemen als
potentiële cliënten (en daarmee een
soort werknemers) of als ondernemers

moet beschouwen. Gemeenten maken
hierin overigens niet altijd een eendui-
dige keuze. Wel zijn deze overwegin-
gen van invloed op het moment waar-
op wordt ‘ingegrepen’ en de onder-
steuningsvormen die worden geboden. 

Ondersteuningsvormen
Ongeveer twee derde van de onder-
zoeksgemeenten biedt ondersteunings-
vormen aan als hulp bij het op orde
krijgen van de administratie, cursussen
die gericht zijn op netwerken, acquisitie
en andere ondernemersvaardigheden,
maar bijvoorbeeld ook schuldhulpver-
lening specifiek voor zelfstandigen.
Ongeveer een derde van de onder-
zoeksgemeenten biedt op verschillende
vlakken extra ondersteuningsmogelijk-
heden aan (zie kaders), die er op gericht
zijn om zzp’ers op de been helpen en 
te houden. Deze steun wordt overwe-
gend aangeboden om de instroom in de
bijstand te voorkomen.

Economische overwegingen
Ook andere redenen spelen een rol. Een
aantal gemeenten menen dat de groei-
ende groep zzp’ers een ander licht
werpt op de arbeidsrelaties. Zij consta-
teren dat zzp’ers een belangrijke rol in

THEMA Zelfstandig ondernemerschap

Samenwerking door netwerkbijeenkomst
Gemeenten zijn enthousiast over hun ervaringen in het kader van netwerkvorming.

Zij zien verbindingen ontstaan die anders waarschijnlijk niet tot stand zouden komen.

Tijdens een netwerkbijeenkomst gaf een houder van een bed & breakfast aan moeite

te hebben met het werven van klanten. Op diezelfde bijeenkomst was een trainer

aanwezig die slaapplaatsen nodig had voor zijn cursisten. Hij maakt nu gebruik van

de bed & breakfast.

Aanbieden vacatures aan zzp’ers
UWV heeft voor een gemeente alle beschikbare vacatures in de bouwsector verza-

meld. Deze vacatures, in totaal tachtig, zijn onder de aandacht gebracht op een net-

werkbijeenkomst voor zzp’ers uit de bouw. De belangstelling bleek groot te zijn.

Deze gemeente zet zich in om zzp’ers aan het werk te houden en om te voorkomen

dat ze in de WWB komen en gewend raken aan een uitkering. 
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de economie en werkgelegenheid spe-
len. Zzp’ers vormen de zogenoemde
flexibele schil van de arbeidsmarkt. Ze
op de been houden, voorkomt niet
alleen de instroom van nieuwe klanten,
maar is ook uit economische oogpunt
van belang. Vanuit deze gedachten ont-
staan ook de initiatieven als de inzet
van wijkeconomen of ondernemers-
coaches in de wijk. Deze coaches heb-
ben als taak zelfstandigen te onder-
steunen. Er zijn ook gemeenten die
incidenteel bedrijfsbezoeken in de wijk
uitvoeren om zo de dienstverlening
laagdrempeliger te maken en eventuele
problemen vroegtijdig te signaleren. 

Kenmerkend voor deze aanpakken is 
dat zij veel eerder in het traject contact
zoeken met zelfstandigen en daarmee,
indien nodig, ondersteuning kunnen
bieden voordat de problemen van de
zelfstandigen zich hebben opgestapeld.
Het is nog te vroeg om te kunnen con-
stateren of deze aanpakken succes heb-
ben.

Koers bepalen
Het is niet gek dat we ambivalenties
hebben aangetroffen. Gemeenten zien
zich geconfronteerd met een nieuwe
groeiende groep (potentiële) cliënten,
type inwoners of ondernemers. Een

groep waarbij het zicht op de populatie
ontbreekt. Een populatie die zeer divers
is in kenmerken als de startpositie, de
ondernemersvaardigheden, maar ook
de organisatiegraad en het probleemop-
lossend vermogen. 
Toch is het zinvol om het hinken op
twee gedachten te doorbreken en de
ambivalenties te lijf te gaan. Want ver-
schillen in visies en aanpakken binnen
een gemeente vormen een obstakel als
het gaat om een efficiënte en effectieve
ondersteuning van (kleine) zelfstandi-
gen. Het impliceert een risico dat (kleine)
zelfstandigen niet worden bereikt, te laat
worden bereikt of zelfs niet worden
doorverwezen of ondersteund. Ambiva-
lenties te lijf gaan is noodzakelijk om te
voorkomen dat economisch potentieel
verloren gaat dan wel zelfstandigen
onnodig instromen in de bijstand. De
SER geeft geen antwoord op de vraag
welke koers gemeenten hierbij moeten
varen. Een kant en klare oplossing is ook
niet voor handen. Wel is het is tijd voor
gemeenten om de discussie aan te gaan
over (eventuele) ambivalenties ten aan-
zien zzp’ers en om koers te bepalen.

Marieke Blommesteijn is senior onder-
zoeker bij Regioplan Beleidsonderzoek.
Marieke.blommesteijn@regioplan.nl

Ondernemerscoach
Verschillende gemeenten gaan actief de wijk in om zzp’ers en kleine zelfstandigen te

benaderen. Twee onderzoeksgemeenten hebben hiervoor ondernemerscoaches of

wijkeconomen aangesteld.

Een gemeente is in één (vogelaar) wijk waar gevestigde ondernemers actief zijn de

pilot ondernemerscoach gestart. De ondernemerscoach verzorgt een soort eerste-

lijnshulpverlening. Hij is een soort huisarts bij wie de eerste klachten binnenkomen, die

zorg draagt voor warme doorverwijzing en die in de gaten houdt hoe het gaat. Er wor-

den spreekuren in de avonduren gehouden. Het doel van de inzet van de onderne-

merscoach is dat hierdoor zzp’ers eerder worden bereikt waardoor problemen kunnen

worden voorkomen of eerder kan worden gestart met het oplossen van problemen. 
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Groep startende 
ondernemers vanuit
een WW-uitkering 
Een groot aantal zelfstandigen

start hun ondernemerschap

vanuit een uitkering. Jaarlijks

zetten gemiddeld 11.000

werklozen met een WW-uit-

kering de stap richting zelf-

standig ondernemerschap. Het

gaat om ongeveer vijf tot

zeven procent van alle WW-

uitkeringsgerechtigden. 

Werkcoaches van UWV en re-

integratieprofessionals van

private re-integratiebedrijven

begeleiden deze startende

ondernemers. Hiervoor kent

UWV sinds kort een nieuwe

regeling: de Startersregeling.

Door Brigitte van Lierop

Sinds enige tijd kunnen werklozen met
een WW-uitkering gebruikmaken van
een zogenaamde Startersregeling. De
regeling houdt in dat een WW-uitke-
ringsgerechtigde gedurende zes maan-
den de kans krijgt een eigen bedrijf te
beginnen. In deze periode mag hij
werkzaamheden voor het eigen bedrijf
verrichten, heeft hij geen sollicitatie-
plicht en behoudt hij zijn uitkering in
de vorm van een voorschot. Op een
later tijdstip wordt een inkomensafhan-
kelijk deel verrekend met zijn uitkering
(zie kader). Om hiervoor in aanmerking
te komen moet UWV toestemming
verlenen, mag de uitkeringsgerechtigde
nog niet met zijn onderneming zijn
begonnen en moet het aannemelijk zijn
dat de ondernemer in spe structureel
met zijn bedrijf in zijn bestaan kan
voorzien.

Urenverrekening
Naast de Startersregeling hebben star-
tende ondernemers de mogelijkheid
op basis van een urenverrekening een
eigen bedrijf op te zetten. In tegenstel-
ling tot de Startersregeling zijn aan de
Urenverrekening geen voorwaarden
verbonden (zie kader). Bij deze rege-
ling wordt de hoogte van de uitkering
direct verrekend met de inkomsten 
die de nieuwe ondernemer uit zijn be-
drijf genereert. Lange tijd was de Uren-
verrekening de enige mogelijkheid
voor startende ondernemers vanuit
een WW-uitkering een bedrijf te star-
ten. De Urenverrekening kent echter
als nadeel dat de uitkering blijvend

wordt gekort met de inkomsten uit 
de onderneming. De Startersregeling is
ingevoerd om deze barrière weg te
nemen.

Zelfstandig ondernemer
De opdracht van UWV Werkbedrijf is
om WW-gerechtigden via de kortste
weg naar duurzaam werk te begeleiden.
In de meeste gevallen gaat het om bege-
leiding naar werk in loondienst. Wan-
neer de werkcoach van mening is dat
loondienst niet binnen een redelijke
termijn mogelijk is, zal hij zoeken naar
alternatieve routes naar werk. Een daar-
van is de weg naar zelfstandig onderne-
merschap. Omgekeerd komt het ook
voor dat een WW’er zelf aan de werk-
coach voorstelt om zelfstandig onder-
nemer te worden. In beide gevallen stelt
de werkcoach de kandidaat op de hoog-
te van de regelingen die er bestaan voor
startende ondernemers en de mogelijk-
heid gebruik te maken van een oriënta-
tieperiode van maximaal zes weken (zie
kader). In uitzonderlijke gevallen kan de
werkcoach besluiten deze periode te
verlengen, bijvoorbeeld omdat de ver-
eiste vergunningen nog niet zijn gere-
geld.

Oriëntatieperiode
In de oriëntatieperiode is het de taak
van de werkcoach om in te schatten of
de WW-gerechtigde voldoende ge-
motiveerd is en over de juiste vaardig-
heden beschikt om een eigen bedrijf 
te starten. In een eerste gesprek met de
WW-gerechtigde probeert de werk-

THEMA Zelfstandig ondernemerschap
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coach zich hiervan een beeld te vormen
(zie kader Profielschets). Als hij twijfelt,
kan hij gebruikmaken van competentie-
testen en persoonlijkheidstesten. Dit
blijkt bij ongeveer drie op de tien kan-
didaten nodig te zijn. Indien de motiva-
tie en de vaardigheden als voldoende
worden beschouwd en mogelijkheden
voorhanden zijn om een eigen bedrijf te
beginnen, kan de toekomstig onderne-
mer starten. 

De eerste stap in het traject richting
zelfstandig ondernemerschap is het
maken van een ondernemersplan of
een plan van aanpak. In dit plan
beschrijft de WW-gerechtigde op
welke wijze hij in de toekomst met
zijn eigen bedrijf structureel in zijn
eigen bestaan kan voorzien. De bedoe-
ling is dat het plan uitgaat van een 
voltijdsbesteding aan het eigen bedrijf.
De oriëntatieperiode kan hiervoor
worden benut.

Begeleiding
In deze oriëntatieperiode is de begelei-
ding van de startende ondernemers het
meest intensief. In deze periode ver-

vult de werkcoach de rol van sparring-
partner voor de uitwerking van het
ondernemingsplan. De werkcoach
neemt vaak samen met de starter de
gunstige en de ongunstige scenario’s
door en wordt nagedacht over het
oplossen van problemen die zich bij
deze exercitie voordoen. Daarnaast
ontvangt de starter informatie over bij-
voorbeeld de rol van relevante instan-
ties als de KvK en de Belastingsdienst. 

Tijdens de zes maanden die de begin-
nend ondernemer krijgt om zijn
bedrijf op te starten, ontvangt hij bege-
leiding in de vorm van een drietal
voortgangsgesprekken, die om de twee
maanden plaatsvinden. De startende
ondernemer kan altijd om meer
gesprekken vragen, indien hij daaraan
behoefte heeft. In de drie voortgangs-
gesprekken staat het bespreken van het
behalen van de tussentijdse doelstel-
lingen centraal. Ook wordt bekeken of
intensievere ondersteuning nodig is,
bijvoorbeeld in de vorm van cursus-
sen. Ongeveer een op de tien kandi-
daat-ondernemers vraagt een cursus
aan, zoals een cursus boekhouden.

Wanneer startende ondernemers veel
begeleiding nodig hebben, verwijst de
werkcoach hen door naar een re-inte-
gratiebedrijf. 

Zelfstandigheid
Toch wordt waar mogelijk de begelei-
ding zoveel mogelijk beperkt. Het doel
is immers het opzetten van een zelf-
standige onderneming en dat vraagt om
een zelfstandige houding van de kandi-
daat-ondernemer. Als hij ondersteu-
ning nodig heeft, zal hij deze dus ook
zelf moeten regelen en daartoe zelf het
initiatief nemen.

Stoppen
Er zijn drie manieren waarop de Star-
tersregeling kan eindigen. De eerste
manier is dat UWV besluit het traject
stop te zetten, meestal omdat de werk-
coach er geen vertrouwen in heeft dat
het bedrijf na een half jaar levensvatbaar
is. Dit komt sporadisch voor. Ook kan de
startperiode worden beëindigd door
externe oorzaken, bijvoorbeeld doordat
de starter ziek wordt of zwanger. Ook dit
komt nauwelijks voor. De derde, meer
natuurlijke wijze, is zes maanden na aan-
vang van het traject wanneer de Starters-
regeling van rechtswege eindigt. Op dat
moment is het aan de startende onderne-
mer om te beslissen of hij doorgaat met
het eigen bedrijf of niet. Als hij voor het

Werkwijze verrekening voorschot

De eerste stap is het maken van een
ondernemersplan of plan van aanpak

De hoogte van het terug te betalen

bedrag hangt af van de inkomsten uit de

onderneming. De wetgever heeft ervoor

gekozen aan te sluiten bij het fiscale inko-

mensbegrip. Dit heeft als belangrijk voor-

deel dat bij de berekening van het bedrag

waarmee de uitkering moet worden ver-

minderd, kan worden aangesloten bij het

belastbaar loon, het belastbaar resultaat

uit overige werkzaamheden en de belast-

bare winst, zoals dit door de fiscus wordt

vastgesteld. 

De Belastingdienst berekent de fiscale

winst van de onderneming in de boekja-

ren waarin de startperiode viel. Op basis

hiervan bepaalt UWV wat de starter moet

terugbetalen. De inkomsten van de star-

tende zelfstandige over een periode van

twaalf maanden worden naar rato ver-

deeld over deze twaalf maanden. Van de

helft van dit bedrag wordt 70% verrekend

met het verstrekte uitkeringsvoorschot

(Besluit vaststelling inkomsten startende

zelfstandigen WW, 28 juni 2006, Stb.

2006, 305). De voorlopige vaststelling

van het bedrag gebeurt meestal twee jaar

na afloop van de startperiode, wanneer

de Belastingdienst een voorlopige aan-

slag oplegt. De definitieve vaststelling

gebeurt pas drie jaar na afloop van de

startperiode, omdat de definitieve belas-

tingaanslag dan pas bekend is. Voor de

starter is het lastig zelf precies te bereke-

nen hoe hoog de terugbetaling zal zijn.

De zelfstandige kan tot zekere hoogte

invloed uitoefenen op het tijdvak waarin

de inkomsten worden genoten. Hij kan er

voor kiezen de uitkering te laten verlagen

met het naar verwachting terug te be-

talen bedrag. Zodoende kan de starter

voorkomen dat achteraf een hoog bedrag

moet worden terugbetaald.
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eerste kiest, wordt de uitkering stopge-
zet, in het andere geval wordt de WW-
uitkering voortgezet. Een tussenweg is
eveneens mogelijk, als het bedrijf nog
niet genoeg inkomsten genereert; in dat
geval kan de WW-uitkering gedeeltelijk
worden beëindigd. Als de ondernemer
hiervoor kiest, dan kan hij gebruikma-
ken van de urenverrekening. De starter
geeft dan de inkomsten op uit de eigen
onderneming die blijvend verrekend
worden met de uitkering. 

Ervaringen met de 
Startersregeling
In het algemeen zijn de gebruikers zeer
tevreden over de mogelijkheden van de
Startersregeling. Toch kleven er een
aantal nadelen aan, die veelal worden
veroorzaakt door onvoldoende helder-
heid over de invulling van de begelei-
ding en de werkwijze tijdens de bege-
leiding. Als de begeleidende profession-
al zich hiervan bewust is, is het relatief
gemakkelijk om bij te sturen en het tra-
ject soepel te laten verlopen. Ook een
goede communicatie van de begelei-
dende professional naar de toekomstig
zelfstandig ondernemer toe kan proble-
men in het traject voorkomen. We noe-
men een aantal ervaringen die aangrij-
pingspunten voor verbetering bevatten. 

Verschillen in deskundigheid van 
begeleiding
In de praktijk blijkt niet ieder UWV
Werkbedrijf de begeleiding van de star-
ter op dezelfde manier in te vullen. Bij
sommige kantoren zijn speciale werk-
coaches aangesteld die de aanvragen van
starters behandelen. Bij andere werkbe-
drijven worden de starters begeleid door
werkcoaches die ook WW’ers begelei-
den die op zoek zijn naar een baan in
loondienst. Deze werkcoaches hebben in
het algemeen weinig kennis van het star-
ten van een eigen bedrijf en zijn vaak in
hun begeleiding gericht op laagopgelei-
den. De werkcoaches zelf zien dat even-
eens als een probleem: het aantal star-
ters waarmee ze te maken krijgen, is te
laag om een gedegen kennis van de
regelingen en de problematiek van star-
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Voorwaarden startersregeling
• De WW-gerechtigde mag niet zijn gestart met de werkzaamheden

als zelfstandige voordat hij toestemming heeft gekregen. 

• De startperiode is niet toegankelijk voor de werknemer die werk-

loos is wegens werktijdverkorting of buitengewone natuurlijke

omstandigheden.

• De startersregeling slechts eenmaal per uitkeringsduur kan worden

toegekend.

• UWV gemachtigd is om bij onvoldoende inzet, de startperiode stop

te zetten.

• Ziekte of vakantie leidt niet tot verlenging van de startperiode. 
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ters op te bouwen. Zij pleiten er daarom
voor om de starters in principe altijd te
laten begeleiden door gespecialiseerde
werkcoaches. 

Verschillen in beoordeling
De werkcoach beslist of iemand de star-
tersregeling krijgt toegewezen. Dit
gebeurt op basis van de beoordeling van
de motivatie en het ondernemingsplan.
Niet alle kantoren hanteren hierin een
zelfde aanpak. Sommige kantoren vin-
den een goed plan van aanpak voldoen-
de en hoeven de aankomende onderne-
mers geen ondernemingsplan te schrij-
ven, bij andere UWV Werkbedrijven is
dat niet het geval. Ook huurt het ene
kantoor veel vaker externe expertise in
om een ondernemingsplan te beoor-
delen dan het andere kantoor. In het
algemeen blijken deze verschillende
aanpakken niet te leiden tot verschil in
resultaten: ongeveer een op de tien aan-
vragen wordt afgewezen.

Verschillen in visie op voordeel regelingen
Er zijn kantoren die aankomende
ondernemers aanraden om standaard
gebruik te maken van de startersrege-
ling en niet te starten op basis van de
urenverrekening. Andere kantoren bie-
den beide mogelijkheden aan. De werk-
coaches die alleen de startersregeling
aanraden, doen dit bewust omdat ze
vanuit de praktijk ervaren dat het zeer
moeilijk is om een onderneming te star-
ten voor een aantal uren in de week.
Toch geven andere werkcoaches aan dat
het soms handiger is om voor de uren-
verrekening te kiezen. Zeker als het gaat
om ondernemers die diensten verrichten
die direct gedeclareerd kunnen worden
en waar veel vraag naar is. Bijvoorbeeld
starters in de bouw of in de zorg. Zij heb-
ben ook geen opstartfase nodig waarin
investeringen moeten worden gedaan en
de inkomsten waarschijnlijk nog laag
zijn. Volgens de werkcoaches lijkt het 
er ook op dat WW-gerechtigden met
een financiële buffer, bijvoorbeeld een
ontslagvergoeding, kiezen voor een
urenverrekening. Zij hoeven dan in ieder
geval achteraf niet terug te betalen.

Oriëntatieperiode
De oriëntatieperiode heeft als doel om de WW-gerechtigde voor te bereiden op
het zelfstandig ondernemerschap. Het geeft hem de ruimte om te onderzoeken
hoe men de onderneming gaat vormgeven. In een periode van maximaal zes
weken kan de toekomstig ondernemer bijvoorbeeld werken aan een onderne-
mingsplan, een lening of een verzekering regelen, een cursus volgen, bouwen aan
een website of onderzoek doen naar de haalbaarheid van de onderneming. Het
einde van de oriëntatieperiode kenmerkt zich doordat alle zaken die op orde
moeten zijn, ook op orde zijn zodat de nieuwe ondernemer bij de ingang van de
zes maanden periode van de startersregeling direct kan beginnen met zijn nieu-
we bedrijf. Tijdens de oriëntatieperiode mag de starter nog geen werkzaamheden
voor zijn nieuwe onderneming uitvoeren.
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Verschillen in communicatie
Alhoewel iedere kandidaat-ondernemer
de mogelijkheid heeft om gebruik te
maken van een oriëntatieperiode, is iets
meer dan de helft van alle nieuwe onder-
nemers op de hoogte van deze mogelijk-
heid voor een oriëntatieperiode. Ook
hebben de nieuwe ondernemers een
ander beeld van de begeleiding die ze
hebben ontvangen, in vergelijking met
de werkcoaches. Volgens de werk-
coaches vinden er zo ongeveer om de
twee maanden voortgangsgesprekken
plaats met de starters. Echter, drie van de
vier starters zegt deze begeleiding niet te
hebben ontvangen. Naar alle waarschijn-
lijkheid zien de ondernemers de voort-
gangsgesprekken niet als begeleiding. 
Overigens vinden eveneens drie van de
vier nieuwe ondernemers de begelei-
ding die ze hebben ontvangen, goed tot
zeer goed.

Successen
Hoe vergaat het de nieuwe zelfstandig
ondernemers op de arbeidsmarkt? Goed,
zo blijkt. Bijna negen van de tien starten-
de ondernemers blijkt voldoende omzet

en winst te maken en kan het bedrijf
voortzetten. De overigen zijn, naar alle
waarschijnlijkheid vanwege te weinig
omzet en winst, gestopt met het eigen
bedrijf. Het lukt niet alle nieuwe onder-
nemers om het bedrijf volledig op eigen
kracht te runnen. Drie van de vier nieu-
we ondernemers maakt na twee jaar nog
steeds gebruik van een uitkering. Toch

lijkt het er op dat het op de lange termijn
wel lukt met de nieuwe ondernemers:
slechts 3% van hen stroomt na uitstroom
uit de WW in de WWB en minder dan
1% van de starters maakt op enig
moment gebruik van de mogelijkheid tot
bedrijfsbeëindiging in de bijstand (de
Bbz-regeling). Als het aan de nieuwe
ondernemers zelf wordt gevraagd, zeg-
gen veel nieuwe zelfstandig onderne-
mers erg tevreden te zijn met de kans die
ze hebben gekregen om via de Startersre-
geling een eigen bedrijf op te zetten. 

THEMA Zelfstandig ondernemerschap

Profielschets startende ondernemer

Tot slot
In dit artikel is een specifieke vorm van
re-integratie die door UWV wordt toe-
gepast, onder de loep genomen. Het
blijkt een interessante mogelijkheid
voor een groep mensen die moeilijk
zelf aan een baan kunnen komen en
die wel gemotiveerd zijn om aan de
slag te gaan. De regelingen waarvan ze

gebruik kunnen maken, blijken goed te
ondersteunen alhoewel er zeker nog
verbeterpunten zijn. 
Gezien de huidige ontwikkelingen op
de arbeidsmarkt, waarin flexicurity 
en steeds wisselende omstandigheden
hun opgang doen, is het zelfstandig
ondernemerschap waarschijnlijk een
uitstekende vorm van behoud van
werk. 

Brigitte van Lierop is lid van de redactie-
raad van Aan de slag.

Werkcoaches: starters altijd laten
begeleiden door specialisten!

Jaarlijks starten gemiddeld 11.000 WW-

gerechtigden met een traject voor zelf-

standig ondernemer. Veel kandidaat-

ondernemers starten op eigen initiatief,

vaak tegelijk met het starten van de WW-

uitkering. De overige starters beginnen

gedurende de WW-uitkering als zelfstan-

dige. Gemiddeld genomen zitten er zeven

maanden tussen begin WW-uitkering en

het startmoment richting zelfstandig

ondernemer. 

In het algemeen zijn er meer mannen dan

vrouwen die een dergelijk traject starten:

een op de drie starters is een vrouw. Het

aantal startende ondernemers afkomstig

uit westerse landen is groter dan het aan-

tal startende ondernemers afkomstig van

niet-westerse landen. Een meerderheid

van de starters is gehuwd. Een mogelijke

reden voor het kleinere aantal ongehuw-

de startende ondernemers is dat de

gehuwden de risico’s van het onderne-

merschap kunnen opvangen via het inko-

men van hun partner; een vangnet dat bij

de ongehuwde starter veelal ontbreekt. 

Opleiding en leeftijd
De starters die het traject ingaan voor

zelfstandig ondernemer, zijn veelal hoger

opgeleid dan WW-gerechtigden die dit

niet ambiëren. En qua leeftijd blijkt de

groep starters tussen de 30 en 50 jaar te

zijn. Interessant is dat starters die niet

vanuit een uitkering starten in het alge-

meen jonger zijn dan starters die vanuit

de WW starten. De ‘gedwongen’ factor

speelt hierbij naar alle waarschijnlijkheid

een rol. 

De meeste startende ondernemers wer-

ken alleen, slechts een op de veertien

ondernemers heeft personeel in dienst.

Als we kijken naar het type bedrijf en de

branche waarop het bedrijf zich richt, zien

we dat een op de drie startende onderne-

mers een bedrijf begint in de zakelijke

dienstverlening. Een op de vijf starters

kiest voor een bedrijf dat zich bezighoudt

met de reparatie van consumentenartike-

len, een op de zeven begint een bedrijf in

de industrie en een op de tien starters

zoekt zijn emplooi in de gezondheids- en

welzijnszorg. 

Eigen baas
De belangrijkste reden om een eigen

bedrijf te starten, is de wens om eigen

baas te zijn. Een tweede belangrijke reden

is het moeilijk vinden van een baan in

loondienst en het gebruikmaken van een

alternatief om toch te werken. 
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Re-integratie naar
zzp: de kijk van de
professional
Diana Maréchal is eigenaar

van DM Back on Track. Ze is

gestart op 1 januari 2003 als

zzp’er in de re-integratie, na

jaren voor verschillende

bedrijven in loondienst te

hebben gewerkt. Vanaf 2005

heeft ze enkele mensen in

dienst, maar ze wil graag een

klein bedrijf blijven. Specialis-

ten worden separaat inge-

schakeld. Ze werkt voor

zowel gemeenten, UWV als

voor private opdrachtgevers

in de regio Midden-Brabant.

De afgelopen jaren re-inte-

greerden zij en haar collega’s

enkele honderden cliënten,

waarvan een twintigtal naar

zelfstandig ondernemerschap.

Zeker in de eerste jaren, 

toen ze nog zelf als zzp’er

werkte, zagen cliënten haar

als rolmodel. “Ze dachten: als

zij dat kan, dan ik het vast

ook”. 

Door Hans van Iersel
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“ Als cliënten bij me aankloppen, maakt
niet uit welke achtergrond zij hebben,
begin ik standaard met een totaalon-
derzoek. Dat is een onderzoek naar de
waarden en behoeften. Om het even
kort door de bocht te zeggen: behoef-
ten zijn zaken die je nodig hebt, waar-
den zijn zaken die voor jou belangrijk
zijn. De groep cliënten die de weg naar
het zelfstandig ondernemerschap
overwegen, scoort hoger op waarden
als zelfstandigheid, ontwikkeling, ver-
antwoordelijkheid en vrijheid dan de
groep cliënten die in loondienst wil
werken.”

Potentiële ondernemers
Toch staan er maar weinig cliënten voor
de deur met het plan om zelfstandig
ondernemer te worden. Cliënten die
voor zichzelf willen beginnen, weten
wat ze willen al hebben ze nog geen
coherent beeld. Het zit gefragmenteerd
in hun hoofd. De stap naar het zelf-
standig ondernemerschap is wel eens
bij hen opgekomen, maar nooit uit-
gesproken. Logisch, want ook deze
mensen zoeken een bepaalde mate van
stabiliteit en veiligheid. Dat valt weg
als je voor jezelf begint. Toch wordt de
stap naar zelfstandigheid door deze
groep snel genomen. Volgens Diana
Maréchal zie je bij cliënten die een
eigen zaak willen beginnen een funda-
menteel ander reactiepatroon op de
situatie waarin ze zijn beland. “ Veel
cliënten van me zijn aangeslagen door-
dat ze plots zijn aangewezen op een
WW-uitkering of dat ze in de ziekte-
wet zijn beland. Zij ‘scoren’ juist
extreem hoog op behoeften als veilig-
heid en stabiliteit. Potentiële onder-
nemers hebben dat veel minder.” Inte-
ressant dat voor de groep potentiële
ondernemers juist deze negatieve
gebeurtenis, een positieve uitkomst
heeft.

Houding cliënten
Werken met cliënten die een eigen
bedrijf willen starten, is anders werken
dan met cliënten die begeleid worden
naar een functie in loondienst. Het tra-

ject is op een aantal punten volslagen
anders. Neem bijvoorbeeld het opstel-
len van een ondernemingsplan, het
onderzoek naar de haalbaarheid van de
eigen onderneming of marketing.
Het is vooral de houding van de groep
cliënten die haar aanspreekt. “ Eigenlijk
zijn het de krenten in de pap in de re-
integratie. Het zijn geweldig optimis-
tische mensen. Ze stellen zich niet
afhankelijk op, ze geven jou energie. Er
zit een sprankeling in die je niet goed
onder woorden kan brengen.” Zo heeft

ze op dit moment een cliënt die een zaak
wil opzetten om meubels te importeren
uit Singapore. “ Geweldig toch!” . 

Mix van cliënten
Toch zou ze niet uitsluitend deze cliën-
ten willen begeleiden. “ De grote suc-
cessen in je werk haal je niet door
mensen te begeleiden die slechts een
klein zetje nodig hebben, maar juist
door cliënten die van ver komen.” Het
is juist de mix van beide groepen die
het werk aangenaam maakt: “ Ik ge-
bruik ze ook als voorbeeld voor andere
cliënten, dat ze van elkaar kunnen

leren, dat ze zien dat niet alleen de
omstandigheden je toekomst bepalen” .
Natuurlijk staan er ook cliënten op de
stoep met het plan ondernemer te wor-
den, maar daar helemaal niet geschikt
voor blijken te zijn. “ Mijn eerste cliënt
was een kunstenaar. Intelligent en cre-
atief die voor zichzelf wilde beginnen.
Maar het ondernemingsplan kwam niet
van de grond. De commerciële capaci-
teit ontbrak. Hij leek het vervelend te
vinden om een klant geld te moeten
vragen voor zijn eigen product” . Toch

was dit deel van het traject belangrijk.
“ Je wilt later geen spijt hebben, omdat
je iets niet geprobeerd hebt. Spijt van
een foute beslissing heb je natuurlijk
wel eens, maar spijt van geen beslissing
nemen, is altijd erger.”

Resultaten
Een kleine twintig cliënten zijn terecht-
gekomen als zzp’er. “ Heel divers. De een
is een kinderdagverblijf begonnen, een
ander laat zich als secretaresse inhuren.
Iemand is een Poolse winkel gestart. Een

ander heeft nu een eigen rioleerbedrijf.
Weer een ander is een schoenenwinkel
gestart, de eerste ‘Uggs’ in de Benelux!
Haar winkel loopt geweldig. Een volgen-
de is aan de slag als assurantie-adviseur.
Hij laat zich ook inhuren als interim-
manager. Hij kijkt tevreden terug op het
re-integratietraject: een directe en per-
soonlijke relatie met goede adviezen. Hij
zou het traject zo aan anderen aanbeve-
len.” Een reactie die je niet veel ziet van
oud-cliënten in de re-integratie, maar het
illustreert het optimisme waarmee veel
zzp’ers in het leven staan. 
Werken met cliënten die zzp’er willen

worden, geeft niet alleen veel energie en
bevrediging, maar ook nieuwe inzichten.
“ Een cliënt van me wil nu in Oisterwijk
een Afghaans restaurant op gaan zetten.
Hij zei tegen me: ‘We maken er dan
meteen een familiebedrijf van, ik schakel
iedereen in om er een succes van te
maken. Dat doen jullie Nederlanders
veel te weinig.’ Dat zet me dan wel aan
het denken” . 

Hans van Iersel is lid van de redactieraad
van Aan de slag.

THEMA Zelfstandig ondernemerschap

Juist de negatieve gebeurtenis
heeft een positieve uitkomst

Werken met potentiële zzp’ers, 
geeft veel nieuwe inzichten
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Regeerakkoord:
zorg of uitdaging?
De achttien miljard aan bezuinigingen uit het regeerakkoord slaan hard neer op de sociale zeker-

heid. Korting op het re-integratiebudget zal te rigoureus blijken. Investeringen in daadwerkelijke

re-integratie kunnen juist de participatie verhogen. De eerste stappen op langer doorwerken

worden gezet, maar moeten duidelijk in de praktijk worden vertaald voor werknemers en men-

sen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

tot minder inzet om mensen naar werk
te begeleiden, het budget simpelweg
afschaffen is dan ook onzinnig. Het is
noodzakelijk om te investeren in men-
sen die nu nog niet mee kunnen doen.
Dat biedt niet alleen perspectief aan die
mensen, maar versterkt onze economie
en geeft de grootste kans op het verla-
gen van de omvang aan WW-, Wajong-
en WWB-uitkeringen. 

Effectiever beleid
Er is veel onduidelijkheid over de
besteding en effectiviteit van re-integra-
tiebudgetten. Momenteel wordt slechts
15% van het publieke budget daadwer-
kelijk besteed aan re-integratie gericht
op werk. En juist met dit beperkte deel
zijn in 2009 104.000 mensen naar 
een baan begeleid (uit: Arbeidsmarkt-
monitor, Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid). Het doortrek-
ken van deze aanpak kan zorgen voor
een effectiever beleid op basis van één
regeling waarbij de beperktere midde-
len op basis van transparante resultaats-
contracten worden ingezet. 

Grote rol gemeenten
Gemeenten krijgen een belangrijke rol
in de uitvoering: met een grote bezui-
niging op de budgetten en een groter
beroep vanuit diverse doelgroepen 
is het van het grootste belang dat meer
wordt ingezet op werk. De monitor

van Divosa gaf al aan dat gemeenten
inschatten dat zo’n 40% naar werk te
begeleiden was: op basis van de huidi-
ge gegevens zijn dat ruim 125.000
cliënten. Inzet op vraaggerichte re-
integratie, waarbij werkgevers worden
uitgedaagd én gefaciliteerd mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
aan te nemen, is effectief en moet dan
ook de insteek zijn. Dienstverleners 
in de branche kunnen werkgevers en
gemeenten met hun kennis en exper-
tise over deze doelgroepen ondersteu-
nen.

Eén regeling
Het nieuwe kabinet integreert de hui-
dige regelingen zoals Wajong, Wsw,
WWB en Wet WIJ, in één regeling. Er
is nu ‘concurrentie’ tussen Wajong,
Wsw, WWB en bijstand. Het is onlo-
gisch dat je in de ene regeling een ander
bedrag verdient of krijgt dan in de
andere, terwijl je beperking vrijwel
dezelfde is. Waarom krijg je in de ene
regeling wel een jobcoach en in de
andere niet? Waarom in de ene wel
loondispensatie en in de andere niet?
Eén regeling met dezelfde voorwaarden
is dan ook een goede zaak. Hierdoor
gaat de energie naar het zoeken van
werk in plaats van naar het zoeken van
de beste regeling. Het uitgangspunt
moet dan wel zijn: participatie in regu-
lier werk.

Door Petra van de Goorbergh

Wat staat er in het 
regeerakkoord?

Werk boven uitkering

• Eén regeling voor onderkant arbeids-

markt

• Wajong alleen voor duurzaam arbeids-

ongeschikten

• Wel herkeuring Wajong, geen her-

keuring Wsw

• Arbeidsgehandicapten zoveel moge-

lijk aan het werk met loondispensatie

en begeleid werken

• Re-integratie selectief inzetten voor

kwetsbare groepen

• Meer nadruk op plicht in de bijstand

• Inburgering bekostigd door inbur-

geraars zelf. Bepaalde rechten en

plichten afhankelijk van inburgerings-

diploma

Re-integratie en participatie
Het nieuwe kabinet wil fors bezuinigen
op het re-integratiebudget, met ingang
van 2012 ongeveer 900 miljoen.
Gezien de dreigende tekorten op de
arbeidsmarkt is het noodzakelijk om
juist de groepen die vanwege opleiding,
leeftijd, handicap of etniciteit niet aan
het werk kunnen, daarbij te ondersteu-
nen. Bezuinigingen mogen niet leiden
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Regeerakkoord: zorg of 
uitdaging?
De hoofdlijnen van het regeerakkoord
worden de komende tijd uitgewerkt.
Het akkoord biedt uitdagingen voor de
branche, hun klanten en uitvoerders
van de regelingen. Richten uitvoerders
zich op een effectieve en resultaatgericht
inzet van re-integratiemiddelen? Blijft
het nieuwe kabinet bij de enorme kor-
ting op het re-integratiebudget? Wat
gaat de rol van de overheid worden op
inzetbaarheid? Laat men het invullen van
inzetbaarheid over aan sociale partners 
of gaat de overheid kaders schetsen? Hoe
zien die kaders er dan uit? Gaat door de
samenvoeging van de regelingen voor
de ‘onderkant van de arbeidsmarkt’ de
komende jaren energie zitten in het
inrichten van de uitvoering? Gaat hier-
door kennis en expertise op het gebied
van de Wajong van dienstverleners en
UWV verloren of maken gemeenten
juist gebruik van deze kennis? Of deze
uitdagingen goed kunnen worden op-
gepakt hangt af van de antwoorden en
daar zit tegelijkertijd de zorg.

Petra van de Goorbergh is directeur van
Boaborea.

Mijn Praktijk

Wat staat er in het 
regeerakkoord?

Arbeid en zorg

• Basiszorg zo dicht mogelijk bij de

patiënt

• Stimuleren ketenzorg

• Meer mogelijkheden voor innovatie

• Stringenter pakketbeheer door onder

andere:

• verhoging aantal zelf te betalen

behandelingen fysiotherapie tot 15

• aantal gesprekken psycholoog wordt

in basispakket verlaagd naar 5

• Functies dagbesteding en begelei-

ding overgeheveld van AWBZ naar

Wmo

• Gebruik e-health bevorderen om zelf-

redzaamheid van cliënt te vergroten.

Relatie arbeid en zorg
In het regeerakkoord is weinig aan-
dacht voor het verbeteren van de rela-
tie tussen arbeid en zorg. Dit betekent
dat er meer aandacht zou moeten zijn
voor preventie, leefstijl, maar ook het
feit dat iemand die ziek is, vaak werkt. 
En dat werken binnen iemands moge-
lijkheden vaak leidt tot een sneller
herstel. Ook in het verbeteren van de
samenwerking tussen de bedrijfsge-

zondheidszorg en reguliere zorg valt
nog veel efficiency te behalen. In het
regeerakkoord is wel een aantal maat-
regelen opgenomen die indirect van
invloed kunnen zijn op een betere
samenhang tussen arbeid en zorg. Zo
biedt meer samenhang in de ketenzorg
aanknopingspunten voor aandacht voor
arbeid. Ook het gebruik van e-health 
is een fenomeen dat in de geestelijke
gezondheidszorg (ggz), maar ook door
arbodiensten in het kader van inzetbaar-
heid wordt ingezet.

Inzetbaarheid, mobiliteit en
weerbaarheid
Het nieuwe kabinet wil dat de vitaliteit
en inzetbaarheid van de werkende bur-
ger wordt vergroot, zodat meer mensen
langer door blijven werken. Het kabinet
zet in op scholing, langdurige inzetbaar-
heid, leeftijdsbewust personeelsbeleid
en een nieuwe vitaliteitsregeling. Er
komt meer ruimte om thuis te werken,
arboregels voor thuiswerken worden ver-

minderd. Het is van belang om aandacht
voor inzetbaarheid, competentieontwik-
keling en mobiliteit onderdeel te laten
zijn van de gesprekken met de werkge-
ver, net als de hoogte van het salaris. Een
inzetbaarheidsbudget waarmee de werk-
nemer aan de hand van zijn inzetbaar-
heidsscan een plan kan opstellen en
financieren, helpt dit gesprek op gang te
brengen. In deze lijn kan de vitaliteitsre-
geling worden ingezet voor de inzetbaar-
heid van de werknemer en bijvoorbeeld
niet om eerder te stoppen met werken. 

Wat staat er in het 
regeerakkoord?

Krapte op de arbeidsmarkt: mobiliteit en

weerbaarheid

• Bevorderen afspraken werkgevers en

werknemers over scholing en langduri-

ge inzetbaarheid

• Alleen cao’s met leeftijdsbewust perso-

neelsbeleid en inzetbaarheid worden

algemeen verbindend verklaard

• Vitaliteitsregeling: levensloopregeling

en spaarloon worden geïntegreerd tot

een regeling die ondersteunt in zorg-

taken, in het volgen van scholing, het

opzetten van een eigen bedrijf, demo-

tie of deeltijdpensioen. Niet te gebrui-

ken voor VUT

• Meer ruimte voor thuiswerken (minder

arboregels)

Een regeling met dezelfde 
voorwaarden is een goede zaak
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Wajongeren anno
2010 en verder...
Een groeiend aantal jongeren

met een lichamelijke en/of

geestelijke beperking is afhan-

kelijk van een uitkering en

kan, zeker nu in de huidige cri-

sis, moeilijk aan het werk

komen. De meerderheid van

hen blijft tot hun 65e jaar of

hun overlijden noodgedwon-

gen werkloos en afhankelijk

van een uitkering. Uit ervarin-

gen met begeleiding van jon-

geren met ernstige gedrags-

problemen blijkt dat investe-

ren in de begeleiding van deze

jongeren op de lange termijn

werkt. Voorwaarde is een

goede samenwerking tussen

de begeleiders, werkgever,

ouders/verzorgers en medi-

sche zorg en aandacht voor

risico-indicatoren.

Door Maureen van der Pligt

Begin 2010 kende Nederland 190.000
jongeren met een Wajong-uitkering.
De verwachting aan instroom, op basis
van de nieuwe Wajong-regeling per 
1 januari 2010 was 16.700. Er zijn
bijna 45.000 Wajongeren aan het werk,
waarvan de meeste in de SW-bedrijven
en 21.000 bij een reguliere werkgever
(1 op de 10 Wajongeren). Slechts
12.500 (3%) van 400.000 werkgevers
bieden Wajongeren regulier werk. Een
grote achterblijver als werkgever is ook
vooral de lokale en landelijke overheid.
Een groot deel van alle Wajongeren die
nu werken, hebben ooit ondersteuning
van een begeleider of jobcoach gehad. 
Ruim 80% van de jongeren die instro-
men in de Wajong heeft ernstige
gedragsmoeilijkheden vanwege ver-

standelijke handicap, psychische stoor-
nis, autismestoornis of ADHD. De
meeste onderzoeksrapporten en de
media schetsen een somber beeld van
de toekomst van deze jongeren. Zij
hebben te maken met meerdere pro-
blemen bij transitie naar volwassenheid
en het bereiken van sociale doelstellin-
gen, zoals een afgeronde beroepsoplei-
ding, werk, mogelijkheid tot zelfstandig
reizen en wonen.

Uitgezonderd
De jongeren met ernstige gedragsmoei-
lijkheden of met een Wajong-uitkering
die momenteel regulier aan het werk
zijn, behoren tot de betere groep. Jon-
geren die in inrichtingen verblijven,
met ernstige psychiatrische stoornissen
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len van coachingsplannen. Dit kan
worden gefinancierd vanuit een Indi-
viduele Re-integratie Overeenkomst
(IRO) verstrekt door UWV. De IRO
bedraagt s 5000 of meer en geldt vaak
voor een periode van twee jaar. Als er
na afloop van de IRO een werkgever in
zicht is, wordt door de jongere vaak de
zogenaamde Jobcoachregeling aange-
vraagd bij UWV. Een andere mogelijk-
heid is dat de jongere vanuit de Sociale
Werkvoorziening met behulp van een
jobcoach uitstroomt naar reguliere
arbeid via de regeling Begeleid werken.

Jobcoaches
Jobcoaches leveren een belangrijke bij-
drage aan de introductie op de werkplek
en aan het aan het werk blijven van de
jongeren. Vooral het verhogen van het

zelfvertrouwen en het verbeteren van
het werkgedrag dragen bij aan een be-
houd van een arbeidsplaats. Voor veel
van de oudere en nieuwe Wajongeren
blijft begeleiding de rest van het werk-
zame leven noodzakelijk om terugval 
te voorkomen. Dat betekent op latere
leeftijd vaak begeleiding op afstand, die
beperkt kan blijven tot enkele uren per
jaar. Een belangrijke taak van de begelei-
der is te blijven controleren of de, vaak
ingewikkelde, arbeidscontracten ook
arbeidsrechterlijk kloppen. Het is een
taak van de jobcoaches te zorgen voor
optimale communicatie tussen werkge-
ver, jongere en het netwerk van ouders,
verzorgers, leraren, therapeuten en
andere hulpverleners. Dit blijkt niet
altijd even gemakkelijk en kan worden
verbeterd. 

Verwachting
De inzet van begeleiders en jobcoaches
is populair. Na de start van de inzet van
jobcoaches in 1998 waren er zes jaar
later 4000 werknemers aan het werk
met een jobcoach. Inmiddels zijn dat

12.000 jonge en volwassen werknemers.
De verwachting is dat er nog veel meer
jongeren met ernstige gedragsproble-
men en Wajongeren met begeleiding
aan het werk zouden kunnen komen en
blijven. Het budget voor de financiering
van de begeleiding is echter beperkt,
waardoor nog lang niet alle jongeren die
dat willen begeleid kunnen worden.

Toekomst
Door het nieuwe kabinet is de verwach-
ting uitgesproken dat ruim de helft van
de nieuwe instroom in de Wajong met
de nodige ondersteuning regulier aan
het werk kan. Daarbij is het streven om
het merendeel van de werknemers in 
de Sociale Werkvoorziening te laten
uitstromen naar regulier werk. Het 
percentage werkgevers met Wajonge-

ren in dienst moet meer dan vervijf-
voudigen om de doelstellingen van het
nieuwe kabinet te halen. De vraag is
alleen hoe dat bereikt gaat worden...
Gezien de huidige plannen voor de
afbouw van de Sociale Werkvoorzie-
ning en de hervormingsplannen voor
de Wajong ziet het er niet naar uit 
dat hier verbetering in gaat komen.
Met name de licht verstandelijk gehan-
dicapte groep (IQ tussen 50/60-80/
90) gaat definitief tussen wal en schip
vallen als zij niet langer onder de
Wajong vallen en straks geen recht
meer hebben op AWBZ-voorzienin-
gen. Dit zou echt een rampscenario
zijn voor zowel de jongeren, hun
omgeving als de maatschappij, want
zonder hulp gaan zij het niet redden in
deze voor hen te ingewikkelde maat-
schappij.

Maureen van der Pligt is arbeidscoördi-
nator VSO school en projectleider 
Trainee+ (leer/ werkprojecten voor
onder andere Wajongeren).
maureenvdpligt@hotmail.com

Mijn Praktijk

of zeer lage verstandelijke vermogens
komen in deze groep nauwelijks voor.

Standaardroute
Uit de historie van de jongeren die
regulier aan het werk zijn, blijkt dat de
succesvolle route op weg naar werk
overeenstemt met de gangbare partici-
patieladder: 1. activering, 2. scholing/
voortraject, 3. begeleide stage/werker-
varingsplaats/proefplaatsing, 4. tijdelijk
contract, 5. vast contract
De standaardroute van de jongeren die
succesvol aan de slag gaan, bestaat aller-
eerst uit een traject met vaardigheids-
training voor de specifieke baan, ge-
volgd door een begeleide stage of
proefplaatsing, waarin de jongere en
werkgever elkaar verkennen, gevolgd
door een tijdelijk dienstverband met in-
of externe begeleiding en daarna een vast
arbeidscontract.
Er zijn echter veel routes die grilliger ver-
lopen via een tijdelijk niets doen of
uitval vanwege detentie en opname in
inrichtingen en klinieken. Terugval is
daardoor een inherent transitieprobleem
voor deze jongeren, maar hoeft bij de
juiste begeleiding niet permanent te zijn.

Werkgevers
De meeste jongeren bij werkgevers wor-
den aangenomen op grond van ‘sociale’
overwegingen. Werkgevers vinden het
belangrijk deze jongeren een kans te
geven. Sommige werkgevers hebben
vooral bedrijfseconomische motieven.
Vanwege subsidies en loondispensatie
zijn de jongeren goedkope krachten
(zie Edwin de Vos en Saskia Andries-
sen, Handvatten voor werkgevers,
TNO Kwaliteit van Leven (2010), op
www.tno.nl/content). 

Persoonlijke ondersteuning 
Ondersteuning naar werk begint tijdens
het voortraject, waarin arbeidsvaardig-
heden en kennis van de jongere wor-
den verbeterd als voorbereiding op
regulier werk. In deze periode besteedt
de begeleider relatief veel uren aan
begeleiding, zoals bij het vinden van
een stageplek, passend werk en opstel-

Begeleiding blijft noodzakelijk om
terugval te voorkomen
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Eén stap terug,
twee stappen 

vooruit
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Wat maakt re-integratie tot een succes? De professional speelt daar een sleutelrol in, zoveel is

zeker. In de serie ‘Mijn ervaringen’ presenteren coaches een casus uit hun eigen praktijk. Deze

maand: Nico Buisman, trainer/werkadviseur bij Agens. Hij vertelt over een cliënt die noodge-

dwongen op zoek ging naar ander werk. Door een goede samenwerking, een positieve instelling

en een groeiend zelfvertrouwen bij de cliënt is sprake van een geslaagd re-integratieproces. 

Door Nico Buisman

Een e-mailbericht van de administratief
medewerker van de Formulierenbrigade
met de aanhef ‘Geachte Docenten (bijna
schreef ik: Geachte collega-docenten,
wat een brutaliteit!)’, bracht een lach op
mijn gezicht. Hoezo brutaliteit? Inmid-
dels is Henk Franken alweer een jaar
docent voor het vak belastingen bij de
opleiding voor de Formulierenbrigade
van het DWI ( Dienst Werk en Inko-
men) Amsterdam.

Henk
Henk had ooit een eigen bedrijf, handel
in snijbloemen. Hij was veel van huis,
soms was hij drie tot vier dagen ach-
tereen weg. Werkweken van zestig uur
of langer waren normaal. Door privé-
omstandigheden was dit niet langer
vol te houden. Henk werd alleenstaan-
de ouder en nam de zorg voor zijn
zoon op zich. Een onmogelijke combi-
natie met zijn hectische baan. Henk
raakte uitkeringsafhankelijk en moest
op zoek naar ander werk. Werk waarbij
hij ook de zorg voor zijn zoon vol-
doende kon garanderen. Een banen-
markt bracht hem in contact met TNT,
waar hij als postbezorger vijf uur per
dag aan de slag kon.
Dat deed hij tot het moment dat hij in
november 2007 het werkplein van het
DWI binnenliep en een aankondiging
las over de opleiding van het DWI bij
de Formulierenbrigade. Hij was direct
geïnteresseerd en vroeg extra informa-
tie. Hij kreeg het jaarverslag mee en de
datum van een voorlichtingsbijeen-
komst. 

Formulierenbrigade
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst
werd het hele traject hem duidelijk. De

De eerste praktijkopdrachten en de
opdrachten tijdens de lessen gingen
juist over gesprekken voeren, commu-
nicatie, feedback durven geven en ont-
vangen, een interview houden op de
werkplek, maar nu werd het concreter,
minder abstract. Ook het bezig zijn 
met onderzoeken naar mogelijkheden
kon direct in de praktijk worden ge-
toetst. Het duale karakter van de oplei-
ding bleek hier van positieve invloed.

Groepsdynamiek
Henk werd zich door een samenwer-
kingsopdracht bewust van zijn rol in
een groep, het nemen van initiatief in
combinatie met iedereen de mogelijk-
heid geven zijn inbreng te hebben en

een steentje bij te dragen. Van de op-
dracht over omgaan met conflicten leer-
de Henk dat hij probleemoplossend
gericht bezig is, vanuit de eigen verant-
woordelijkheid een gezamenlijk doel
nastreven en daarbij van aanpakken
weten. De eigen kwaliteiten herkennen,
werd op deze manier heel praktisch en
ondersteund door de praktijk. Daar-
naast werd door de groepsdynamiek
helder dat andere mensen veel anders
over zichzelf denken en ook heel andere
doelen in het leven nastreven of dit
juist bewust nalaten. 
“ Door de lessen ben ik steeds beter gaan
beseffen in welke richting ik wel en
welke ik niet moest gaan zoeken. Ver-
helderend” . Netwerkgesprekken voeren
ging Henk ook steeds makkelijker af en
daardoor ook het creëren van mogelijk-
heden.

Mijn Praktijk

Formulierenbrigade heeft tot doel om
werk te maken van armoedebestrijding.
Mensen met een laag inkomen kunnen
hulp vragen bij het invullen van for-
mulieren, zoals belastingformulieren,
kwijtscheldingsverzoeken, huur- en
zorgtoeslag, ook zijn er geldelijke voor-
zieningen mogelijk zoals pc-voorzie-
ningen en de langdurigheidtoeslag.
De formulierenbrigadist krijgt eerst zelf
een gedegen opleiding van een halfjaar.
Tijdens de opleiding volgt hij lessen
sociale zekerheid, belasting, sociale
kaart, sociale vaardigheden, methodi-
sche beroepvorming en tegelijkertijd
naast de theorie de praktijkervaring bij
de Formulierenbrigade, gevestigd op de
Werkpleinen van het DWI. Na de

opleiding volgt een werkervaringsplek
bij de Formulierenbrigade voor ander-
half jaar. De bedoeling is om met de
werkervaring weer goede kans te maken
op de arbeidsmarkt en uit te stromen
naar een reguliere baan. Al met al een
intensief leer- en werktraject met
behoud van uitkering, de beloning ligt
in de toekomst. Het advies geven en
daadwerkelijk helpen van mensen bij
het invullen van formulieren en het
aanvragen van verschillende regelingen
sprak Henk zeer aan.

Kennismaking Henk
In januari 2008 ging Henk enthousiast
aan de slag met de opleiding; het
moment dat ik Henk leerde kennen tij-
dens de eerste les sociale vaardigheden
en de persoonlijke presentaties op basis
van kennismakingsinterviews. 

Het duale karakter van de opleiding
bleek hier van positieve invloed



30

Aan de slag 11/12-2010

Henk heeft een positieve, kritische
opstelling en hij was gedreven om van
dit bijzondere re-integratietraject een
succes te maken. Er ging veel tijd in de
studie zitten en de combinatie met de
zorg voor zijn zoon was niet altijd
even makkelijk. Vooral de beroeps-
praktijkvormende opdrachten tijdens
de stageperiodes vond hij heel tijdro-
vend. 
De stageperioden bij de Formulieren-
brigade bevestigden zijn veronderstel-
ling; mensen helpen bij het oplossen
van hun problemen is werk dat vol-
doening geeft. Letterlijk zegt Henk:
“ Als ik mijn werk goed doe, help ik de
mensen écht.”

Zelfvertrouwen
Henk ontwikkelde tijdens de opleiding
zelfvertrouwen, durfde weer risico te
nemen, verbreedde zijn kijk op de mul-
ticulturele samenleving, leerde veel van
het groepsproces en heeft veel nieuwe
kennis vergaard. Het belangrijkste vond
hij dat je echt werk hebt, je bent con-
creet bezig, je leert concrete vaardighe-
den en je hoort er bij. Hij houdt niet
van geleuter over je sterke en zwakke
kanten, mogelijkheden en belemmerin-

gen, dat is aan hem niet besteedt. Bij de
Formulierenbrigade word je juist aange-
sproken op je kwaliteiten, weer leren,
nadenken en je kunt je sterke kanten
weer ervaren.

Aan de slag
En dan komt de opleidingsperiode in de
eindfase, leren voor examens, voorberei-
den van een assessment en verschijnt er
tegelijkertijd een vacature voor adminis-
tratief medewerker bij de Formulieren-
brigade. 
Inhoudelijk vond Henk het werk als for-
mulierenbrigadist met veel klantcontac-
ten heel aantrekkelijk, maar deze admi-
nistratieve baan was wel een vaste func-

tie, waarbij hij direct binnen een team en
binnen een grote organisatie zijn kunnen
kon laten zien. 
De dag van de diploma-uitreiking nam
Henk zijn certificaat samen met zijn
zoon in ontvangst en kon hij aankondi-
gen dat hij enkele dagen later ging starten

in zijn nieuwe functie als administratief
medewerker bij de Formulierenbrigade.
Uiteindelijk deed hij toch alle zaken waar
hij ‘geen behoefte’ aan had, maar onge-
merkt en direct concreet toepasbaar.

Nieuwe uitdaging
Natuurlijk waren er ook momenten dat
hij zich afvroeg of hij wel de goeie
keuze had gemaakt, maar zijn persoon-
lijke instelling ‘zeg altijd ja’ leverde
steeds nieuwe kansen op.
Zo werd hij gevraagd om voor de
opleiding de functie van docent belas-
tingen te gaan vervullen. De Formulie-
renbrigade wilde het opleidingsdeel
volledig in eigen beheer gaan doen en

Henk had daar veel interesse in. Het
feit dat hij de praktijk van de opleiding
goed kent, de werkwijze en praktijk-
situaties op de werkpleinen zelf heeft
meegemaakt en het vak belastingen
met goede resultaten heeft afgerond,
vormden een goede basis.

Je bent bezig, je leert concrete 
vaardigheden en je hoort er bij
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Beslissende factoren
In deze fase dacht Henk terug aan mijn
lessen, ‘als je iets wilt, ga er voor, pak
een kans als die zich voordoet, ook al
ben je er nog niet volledig op voorbe-
reid, je ontwikkelen doe je door te
doen’. Het leerproces en dan vooral de
derde fase ‘bewust bekwamen’ kwamen
hem weer helder voor de geest. 
Ook mijn persoonlijke leerervaring en
ontwikkeling om van personeelsfunc-
tionaris toch de overstap te maken naar
docent/trainer kwamen tijdens de les-
sen aan de orde. Belangrijke aanmoedi-
gingen voor Henk, die al eerder hoop
koesterde in de richting van begeleiden/
cursussen geven.
Iedereen die met iets nieuws gaat be-
ginnen, ervaart een eerste keer, dus als
je de kans voor een eerste keer krijgt,
zeg dan ja. 

Positieve houding
In het voorjaar 2009 sprak ik Henk en
zag ik zijn tas vol met boeken voor een
opleiding belastingen. Hij ging ook
deze nieuwe uitdaging aan en geza-
menlijk met de externe docent kreeg
hij de kans om als docent in opleiding
de lessen te gaan verzorgen. 

Mijn Praktijk

De combinatie van zorg en werk is met
haalbare doelen geen belemmering
gebleven om nieuwe kansen te kunnen
creëren, er is gezocht naar oplossingen.
Een stimulerende werkomgeving heeft
Henk uitgedaagd om nieuwe kansen
aan te pakken. De combinatie van con-

creet met werk bezig zijn en tegelijker-
tijd leren, was voor hem heel belang-
rijk en zorgde er voor dat hij met volle
inzet de opleiding volgde. Daarnaast is
het effect van een positieve houding
van Henk tijdens dit traject voor het
creëren van nieuwe kansen van essen-
tieel belang geweest. 

Inspiratie
Vanuit zijn functie als docent stimu-
leert hij nu de nieuwe deelnemers. 
Hij schrijft mij: “ Toevallig heb ik af-
gelopen week nog in een positief
gesprek enkele deelnemers aangemoe-
digd om op andere mensen te durven
afstappen en hen aan te spreken. Het 

is leuk om te merken dat ik mensen nu
kan inspireren, zoals jij mij hebt geïn-
spireerd” .

Brutaal?
De samenwerking tussen de opleiding,
de re-integratieconsulent, de docenten,

de externe docenten, de werkmeesters
op de formulierenbrigade, afdelingen
op de werkpleinen, de collega’s en
medestudenten, de deelnemer zelf, het
heeft gewerkt. 
In januari 2008 was mijn allereerste
ontmoeting met Henk en inmiddels 
is hij al weer ruim een jaar collega-
docent aan de opleiding bij de Formu-
lierenbrigade. Wat mij betreft, kan dan
zonder brutaliteit, de aanhef van een 
e-mailbericht gewoon zijn: ‘Geachte 
collega-docenten’. 

Nico Buisman is trainer/werkadviseur
bij Agens. Hij werkt met name in de
groepsgewijze begeleiding.

Een nieuw begin: als je de kans voor
een eerste keer krijgt, zeg dan ja!
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Als loopbaanprofessional of re-integratiecoach steekt u 
veel tĳd en moeite in uw klanten op weg naar re-integratie. 
Door uit te zoeken wie ze zĳn, wat ze willen, wat ze kunnen. 
Stappen te zetten. 

De TalentTool-Re-integratie van Pearson stelt u in staat 
sneller en beter inzicht te krĳgen in de re-integreerbaar-
heid van uw klant.

Relevante factoren op het gebied van persoonlĳk profiel, leerbaarheid, weer-
baarheid en motivatie worden middels vragenlĳsten in kaart gebracht. Met 
behulp van overzichtelĳke rapportages legt u eenvoudig verbanden tussen de 
resultaten en krĳgt u mogelĳke vervolgstappen aangereikt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze consultants.
• Paul Engering via paul.engering@pearson.com
• Jaap Jan van Assen  via jaapjan.vanassen@pearson.com

Welke kant op? 

Scherper oog voor talent www.pearson-nl.com

H A N D L E I D I N G

a PEARSO
N brand 

DÉ TOOL VOOR DE JUISTE WEG NAAR WERK

a PEARSON brand

Uw klanten vullen de vragenlĳsten zelf online in: geen tĳdrovende
intakegesprekken meer.

• Aanzienlijke tijd- en kostenbesparing
• Ontwikkeld met input uit het werkveld
• Snel zicht op re-integreerbaarheid

• Eenvoudig te implementeren
• Maakt vervolgstappen inzichtelijk
• Geschikt voor alle niveau’s

Solviteers voert opdrachten uit op het raakvlak van 
organisatie  en automatisering. Vanuit onze jarenlange 
ervaring hebben wij het cliëntvolgsysteem iw3 ontwikkeld. 
iw3 is dé automatiseringsoplossing voor het plannen, 
uitvoeren, bewaken en (financieel) verantwoorden van alle 
activiteiten die u verricht tijdens de begeleiding van 
cliënten. 

Met de Vacaturevinder filtert u uit een bestand van 
200.000 unieke banen alle vacatures die u nodig heeft om 
uw cliënten direct naar werk te begeleiden. De begeleiding 
van cliënten wordt zo eenvoudiger, waardoor u veel tijd en 
geld bespaart.

Met de Vacaturevinder heeft u uitstroom binnen 
handbereik!

Voor meer informatie:

Maurice Wieggers  o  Joep Boekema
De Bouw 117  o  3991 SZ Houten
T (030) 280 3655  o  www.solviteers.nl

Uitstroom binnen handbereik
met de Vacaturevinder   



Topprestaties onder alle omstandigheden. Niet alleen nu maar ook 

in de toekomst. Gericht op continue verbetering. Dit is het moment 

om met de High Performance quick scan van Berenschot te zien waar 

uw organisatie staat. En vooral hoe u verder komt met een scherper 

ingericht HR-instrumentarium. Dat uw medewerkers uitdaagt, focus 

biedt en onderlinge samenwerking stimuleert. En hen tegelijkertijd 

inspireert om zich voortdurend te ontwikkelen. Meer weten over de 

interventies die u op weg helpen richting topprestaties? Neem contact 

op met Ber Damen, directeur HRM, via 030 - 2 916 812. Of kijk op 

www.berenschot.nl/HRM.

Duurzaam 
excellent 
presteren


