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Studiedag Meer d
Re-integratie en de Wet werken naar vermogen

Per 1 januari 2013 treedt de Wet werken naar

vermogen (Wwnv) in werking. Dit betekent dat

bestaande uitkeringen als Wajong, Wsw, Wij

voortaan onder een gelijkluidend regime val-

len, met dezelfde toetsen naar inkomen en ver-

mogen, waarbij de gemeente de uitvoerder

wordt en er tegelijkertijd ontschotting plaats-

vindt. Daarnaast zijn er ook grote bezuinigin-

gen aangekondigd op re-integratietrajecten.

Per saldo betekent dit dat gemeenten met min-

der middelen meer mensen van een uitkering

naar werk moeten helpen. De rol van UWV is

daarbij teruggebracht tot een elektronisch

loket. Hoe anticiperen re-integratieporfessio-

nals het beste op deze ontwikkelingen?

Met deze studiedag, speciaal voor de lezers van

Aan de Slag, bent u weer volledig op de hoogte

van de actuele stand van zaken. Bovendien kunt

u direct aan de slag met de adviezen over een

betere re-integratie met minder middelen.

09.30-10.00 Ontvangst met ontbijt

10.00-11.00 

Uitgangspunten van de Wwnv

• Het individuele belang van mensen: iedereen weer aan de

slag.

• Het maatschappelijk en economisch belang van werkge-

vers: door de vergrijzing en ontgroening ontstaat er een

tekort op de arbeidsmarkt terwijl er mensen langs de kant

staan die (gedeeltelijk) wel kunnen werken. Dat is sociaal

en economisch ongewenst.

• Het financiële belang om de overheidsfinanciën op orde te

brengen en de sociale zekerheid ook voor de toekomst te

borgen.

11.00-11.15 Koffiepauze

11.15-12.15 

De belangrijkste wijzigingen op een rij

• Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de

Wet werken naar vermogen.

• De bestaande re-integratiebudgetten voor de Wsw en de

Wwb/Wij worden bij elkaar gevoegd.

• Invoering van loondispensatie maakt het mogelijk dat werk-

gevers mensen betalen naar de geleverde productiviteit.

• Harmonisering van de polisvoorwaarden van de verschil-

lende regelingen.

• Mensen werken naar vermogen, bij voorkeur bij een regulie-

re werkgever. 

• Mensen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor

hun re-integratie, maar krijgen ondersteuning of begelei-

ding waar dat nodig is.

• Voor jonggehandicapten die echt niet kunnen werken blijft

de Wajong bestaan. Voor mensen die alleen in een beschut-

te omgeving kunnen werken, blijft beschut werken (Wsw)

beschikbaar.

12.15-13.15 Lunch

De studiedag Meer doen

met minder wordt 

gegeven door Jo Weerts,

specialist in sociale 

zekerheid en re-integratie-

vraagstukken.
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doen met minder
13.15-14.15

De nieuwe organisatie van re-integratie
• De Wwnv wordt uitgevoerd door de gemeenten. Gemeen-

ten worden verantwoordelijk voor de hulp en ondersteu-
ning van mensen met een arbeidsbeperking.

• Gemeenten worden ook verantwoordelijk voor de arbeids-
integratie van een nieuwe doelgroep, de Wajongers. Het
kabinet hevelt geld vanuit het re-integratiebudget Wajong
van UWV over naar de gemeenten. Hiermee kunnen de
gemeenten de ondersteuning en begeleiding van de nieuwe
instroom bekostigen.

• Mensen die niet zelfstandig de arbeidsmarkt kunnen betre-
den, kunnen een beroep doen op ondersteuning van de
gemeente. De gemeente beslist over de noodzaak, vorm en
inhoud hiervan.

• De beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid voor
de uitvoering van de Wwnv ligt bij gemeenten. In ruil voor
die financiële verantwoordelijkheid krijgen gemeenten
meer beleidsvrijheid en kunnen zij de diverse re-integratie-
budgetten naar eigen inzicht besteden.

• Gemeenten krijgen van het kabinet een ‘gereedschapskist’
aan instrumenten en voorzieningen om mensen te onder-
steunen naar werk, zoals jobcoaching, detachering, werk-
plekaanpassingen en scholing.

14.15-14.30 Theepauze

14.30-15.30 

Meer re-integratie met minder middelen?
Interactief programma: efficiënter inzetten van
re-integratiebudgetten
In groepen van drie of vier deelnemers wordt samengewerkt
en gebrainstormd om oplossingen aan te dragen hoe gemeen-
ten meer re-integratie met minder middelen kunnen bewerk-
stelligen. Hierbij kunnen de onderstaande punten als leidraad
worden gebruikt. In het laatste half uur worden de oplossin-
gen gepresenteerd.
• Invoering van de Wwnv gaat ook gepaard met bezuinigin-

gen. Er komt één ongedeeld re-integratiebudget. Door 
het weghalen van de schotten tussen de verschillende re-
integratiebudgetten kunnen gemeenten het beschikbare
geld gerichter en efficiënter inzetten. Dat vergroot de
effectiviteit van de inzet van re-integratiemiddelen, maar
dwingt gemeenten ook om binnen en buiten de gemeen-
te samen te werken met andere instanties zoals SW-

bedrijven, re-integratiebedrijven, uitzendbureaus, verze-
keringsmaatschappijen en ROC’s. Bij de inrichting van de
dienstverlening zijn klantgerichtheid en doelmatigheid
leidend. 

• Gemeenten zullen actiever de samenwerking met werkge-
vers moeten zoeken.

• Werkgevers moeten mensen met een arbeidsbeperking
simpel en eenvoudig kunnen inpassen in de arbeidsorgani-
satie. Bij plaatsingen nemen gemeenten de administratieve
rompslomp van werkgevers dan ook zoveel mogelijk uit
handen. 

• Gemeenten hebben de vrijheid om te bepalen of zij een tra-
ject zelf uitvoeren, bijvoorbeeld via het eigen sw-bedrijf, of
dat zij dit uitbesteden aan een re-integratiebedrijf. 

15.30-16.00 Presentatie van de ideeën, discussie en afsluiting

16.00-16.30 Netwerkborrel

Titel: Studiedag Meer doen met minder; 
Re-integratie en de Wet werken naar 
vermogen

Datum: 24 april 2012
Locatie: NH Hotel Zoetermeer
Doelgroep: Re-integratiespecialisten bij gemeenten, 

UWV, particuliere re-integratiebedrijven en 
managers bij SW-bedrijven

Prijs: e 395, lezers Aan de Slag e 295
Inschrijving: www.performa.nl/opleidingen

Lezersactie: g 100 korting

De kosten voor de studiedag Meer doen met minder

bedragen e 395. Als lezer van Aan de Slag! Betaalt u

slechts e 295, en krijgt u dus e 100 lezerskorting. Ga voor

uw inschrijving naar www.performa.nl/opleidingen en vul

de actiecode lezer# in. Prijzen zijn exclusief 19% btw en

inclusief cursusmateriaal en lunch.
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Inhoud
THEMA: VAKMANSCHAP

Veel re-integratieprofessionals werken nu
nog vanuit hun intuïtie en daar is op zich
niets mee mis. Maar om echt te spreken van
vakmanschap is er meer nodig. Zo mist de
re-integratiesector vaak nog een evidence
based aanpak. Cliënten worden nu nog te
vaak niet gelijk behandeld in gelijke situaties
en dat is onwenselijk. Niet vreemd dus het
werkveld roept om de ontwikkeling van ‘vak-
manschap”. Ook wij dragen daar ons steen-
tje aan bij in dit nummer. 8

Een vak apart?
Alex Driesens en Henk-Jan Jansen
Juist nu gemeenten en UWV ‘meer werk
met minder middelen’ moeten verzetten is
het goed om in te zetten op het verhogen
van de kwaliteit en effectiviteit van de re-
integratiedienstverlening. In het advies
‘een vak apart’ zet de RWI uiteen hoe dit
bereikt kan worden. 12

Professionalisering van de jeugdzorg: 
leven lang leren
Marianne Berger
Professionalisering is geen geïsoleerd
vraagstuk in de wereld van re-integratie.
Ook andere sectoren zijn volop bezig met
vakmanschap. In de jeugdzorg bijvoor-
beeld zijn ze al een stuk verder. Tijd dus
voor een kijkje bij de buren. 14

Digitalisering en vakmanschap
Hanneke Bakker
Digitale instrumenten worden steeds
meer ingezet bij re-integratietrajecten.
Maar past deze digitalisering wel bij de
ontwikkeling van het vakmanschap van
de participatieprofessional of is digitalise-
ring een modern korset? 18

Vakman Nieuwe Stijl
Jos Sanders, Roel Cremer en Astrid Hazelzet
In dit themanummer over vakmanschap
staat het vakmanschap van de re-integra-
tieprofessional centraal. Toch wilden we
ook kort stilstaan bij vakmanschap van de
cliënt. Vakmanschap is immers belangrijk
voor elke doelgroep. 21

Het volgende nummer van 
Aan de slag verschijnt 10 april, met 

als thema 'Loonwaardemeting'
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AAN DE SLAG!
Het Nibud berekende vorige week dat Nederlandse huishoudens er dit
jaar gemiddeld 48,87 euro per maand in koopkracht op achteruit
gaan. Een krant gaf zijn lezers tips hoe je dat weer terug kunt verdie-
nen. Bijna een tientje per maand kunnen we terugverdienen door te
doe-het-zelven. Ik moet daar ernstig tegen waarschuwen.

Want doe-het-zelven, dat ken ik. Mijn vrouw noemt ze ‘Paas-oplossin-
gen’. En ik geloof niet meer dat dat een uiting van bewondering is.
Overal waar wij wonen, ontstaan constructies van pur-schuim, paper-
clips, plakband en onduidelijke dingen uit de doe-het-zelfwinkel, inge-
zet voor doelen waarvoor ze nooit zijn bedoeld. Het hoogtepunt van
mijn doe-het-zelf activiteiten is een kast die ik met veel moeite samen
met mijn vader (oud-ambtenaar, geen timmerman) heb gebouwd.
Het ding is op onze zolder te bewonderen en maakt in één oogopslag
duidelijk hoe aanvechtbaar de stelling is dat je met doe-het-zelven
geld bespaart. Ik zeg: doe het niet!

Inmiddels ken ik de beperkingen van mijn huisvlijt. Bij twijfel bellen we
de vakman. De ‘mannetjes’ uit de Interpolis-reclame: handige jongens
in een bestelbusje. Wat hun ogen zien, maken hun handen. Hún han-
den wel, ja. Zij hebben er namelijk jarenlang voor geleerd. En ze weten
uit ervaring wat het effect zal zijn van hun acties. Hoofdschuddend
verwijderen ze de constructies die ik met veel moeite heb aange-
bracht.

Een vak verwerf je alleen door scholing en jarenlange ervaring. Dat
geldt niet alleen voor handige mannetjes, maar ook voor medewer-
kers van sociale diensten. Ze doen moeilijk werk. Ze zijn hoog opge-
leid (driekwart is HBO-plus). Kortom: zij zijn professionals. 
We hebben hen alleen niet echt verwend met goed toepasbare infor-
matie over welke interventies werken en welke niet. 

In de zorg, in de industrie en in de luchtvaart: overal waar even goed
opgeleide mensen hun werk doen, weten ze precies hoe ze moeten
handelen in welke omstandigheden. Omdat grondig onderzocht is
waar je op moet letten. Omdat resultaten uit het verleden hebben
geleid tot de aanpak van de toekomst. Op welke symptomen let je? En
welke aanpak geeft de grootste kans op succes? 

Vakmanschap is van levensbelang. We zetten er bij Divosa de komen-
de tijd fors op in. Omdat onze klanten afhankelijk zijn van onze pro-
fessionaliteit. Omdat politiek en publieke opinie resultaten willen zien:
in scholen, ziekenhuizen en sociale diensten. Maar vooral: omdat ons
werk er mooier van wordt. Wij doen werk dat niet iedereen kan. Werk
voor vakmensen.

René Paas is voorzitter van Divosa.

MIJN PRAKTIJK

De rubriek Mijn Praktijk geeft ervarings-
lessen door. Welke aanpak werkt wel en
welke niet. Wat zijn de succesfactoren en wat
zijn de belangrijkste doorbraken. In het per-
soonlijke contact of in methodieken. Voor-
beelden die u verder helpen in uw praktijk.

Duurzame inzetbaarheid alleen voor 
ouderen? Echt niet!
Peter van Eekert
Hoe wordt duurzame inzetbaarheid een
thema voor alle generaties, en niet alleen
iets voor ouderen? En hoe kunnen wer-
kenden, werkgevers, overheid en private
partijen ervoor zorgen dat de arbeids-
markt van morgen goed draait? 25

Bemoeizorg voor zorgwekkende 
zorgmijders
Peter Kerstholt
Cliënten met meervoudige problematiek
die zelf geen hulp vragen en waarbij een
eigen sociaal netwerk ontbreekt, blijven
vaak buiten beeld bij hulpverleners. Door
een nauwe samenwerking tussen de ver-
schillende instanties kunnen deze cliën-
ten veel beter worden geholpen. 27

Faalangst houdt ons niet tegen
Ellen Zaal
In de serie ‘Mijn ervaringen’ presenteren
coaches een casus uit hun eigen praktijk.
Deze maand vertelt casemanager Ellen Zaal
hoe zij samen met haar cliënt faalangst te
lijf is gegaan. 30
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AGENDA

SZW-dagen

De lijnen van het kabinet zijn uitgezet; veel
moet ook in 2012 nog verder ingekleurd
worden. Tijdens de SZW-dagen wordt u bij-
gepraat over de actuele stand van zaken. Er
wordt gezamenlijk gekeken naar de resul-
taten tot nu toe en kansen en oplossingen
worden gedeeld.
12 april in Utrecht, 19 april in Eindhoven 
en 25 april in Zwolle

Meer doen met minder

De nieuwe Wet werken naar vermogen
betekent per saldo dat gemeenten met
minder middelen meer mensen van een uit-
kering naar werk moeten helpen. De rol
van UWV is daarbij teruggebracht tot een
elektronisch loket. Hoe anticipeert u als re-
integratieprofessional het beste op deze
ontwikkelingen? Om deze vraag te beant-
woorden organiseert vakblad Aan de slag
de studiedag Meer doen met minder. Met
deze studiedag bent u weer volledig op de
hoogte van de actuele stand van zaken.
Bovendien kunt u direct aan de slag met de
adviezen over een betere re-integratie met
minder middelen. 

Wie, wat, waar?
De studiedag is speciaal bedoeld voor 
re-integratiespecialisten bij gemeenten,
UWV, particuliere re-integratiebedrijven
en managers bij SW-bedrijven. De dag
wordt gehouden op 24 april 2012 in het
NH Hotel in Zoetermeer. Lezers van Aan de
slag betalen slechts e 295. Bent u geen
abonnee? Dan kunt u voor e 395 deelne-
men en ontvangt u een jaar lang kosteloos
Aan de slag. Voor meer informatie, ga naar
www.performa-uitgeverij.nl/opleidingen.

Nationale 
Klantmanagement Dag 

Deze dag staat in het teken van innovatie
binnen de sociale dienstverlening. Dit als
gevolg van de 'Wet werken naar vermogen'
en de noodzaak om de arbeidsmarkt te
kunnen bedienen. Ook wordt de 'Klantma-
nager van 2012' verkozen.
24 april in Rotterdam

‘Grootste hervorming kabinet 
Rutte’ naar Kamer

trekkelijk maken om mensen met een
arbeidshandicap in dienst te nemen. Zo
hoeven werkgevers straks alleen nog maar
loon te betalen aan werknemers voor de
geleverde productiviteit, zelfs als dit lager is
dan het minimumloon. Omdat werkgevers
er belang bij hebben om de productiewaar-
de van werknemers zo laag mogelijk in te
schatten komen er verschillende toetsen
die de loonwaarde van deze mensen
bepaalt. Het verschil tussen de werkelijke
loonwaarde en het minimumloon wordt
dan door de gemeente betaald.

Kritiek
Hoewel gemeenten en sociale diensten
de plannen van de staatssecretaris in prin-
cipe steunen, plaatsen zij de nodige kantte-
keningen bij het wetsvoorstel. Zo zouden
de toetsen om de loonwaarde te bepalen
nodeloos ingewikkeld zijn. Ook vrezen zij
dat door de nieuwe wet te weinig budget
overblijft voor reguliere re-integratie. Het
wetsvoorstel is verder omstreden omdat er
bezuinigd gaat worden op de zwaksten in
de samenleving. Vakbonden noemen het
voorstel een ‘kale bezuiniging’ en ‘de lafste
bezuiniging op de sociale zekerheid ooit’.
Ook het feit dat werkgevers straks voor de
duur van maximaal negen jaar mensen
onder het minimum loon mogen gaan
betalen, stuit op veel kritiek. 

Het heeft even geduurd, maar de Wet
werken naar vermogen (Wwnv) is afgelo-
pen maand eindelijk naar de Tweede
Kamer gestuurd. De wet, volgens staats-
secretaris De Krom van Sociale Zaken de
‘grootste hervorming van het kabinet
Rutte’, regelt de uitkeringen en voorzien-
ingen voor de onderkant van de arbeids-
markt. De Bijstand, de Wsw en de Wajong
komen grotendeels onder één regime te
vallen, met dezelfde toetsen naar inko-
men en vermogen. Gemeenten worden
verantwoordelijk voor de uitvoering van
de Wwnv. Sociale werkplaatsen blijven
bestaan voor mensen die alleen maar in
een beschutte omgeving kunnen werken.
Het kabinet denkt met de nieuwe wet meer
mensen uit een uitkering te helpen en
gehandicapten vaker aan het werk te krij-
gen in een gewone baan, in plaats van de
sociale werkplaatsen. De hoofdlijn van de
nieuwe wet is dan ook volgens De Krom dat
‘wie kan werken, gaat werken’. Met de wet
wordt overigens 800 miljoen bespaard in
2015. Na 30 jaar moet de besparing oplo-
pen tot 1,8 miljard euro per jaar.

Loondispensatie
De Krom wil dat werkgevers hun verant-
woordelijkheid nemen in het aannemen
van kansarme mensen. Daarom bevat de
wet maatregelen die het werkgevers aan-
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VERSCHENEN

Verspilling van 2 miljoen
Staatssecretaris Paul de Krom van
Sociale Zaken zou zo’n 2 miljoen euro
hebben verspild door de plotselinge
afschaffing van de Wet werk en inko-
men kunstenaars (Wwik). Dat zei
Tweede Kamerlid Boris van der Ham
(D66) althans in een debat met de
staatssecretaris. ‘U heeft 2 miljoen
euro verspild door uw halsstarrigheid’.
Onlangs oordeelde de rechter dat de

afschaffing van de Wwik ongeldig is
omdat kunstenaars zonder een over-
gangsregeling niet voldoende tijd heb-
ben gehad zich op de afschaffing voor
te bereiden. Daarop besloot De Krom
afgelopen maand om toch een toch
een overgangsregeling vast te stellen.
De oppositie had de staatssecretaris
hiervoor al meerdere malen gewaar-
schuwd.

Nu UWV steeds minder middelen heeft
voor re-integratie moeten werkgevers en
werknemers zelf meer verantwoordelijk-
heid nemen om bij dreigend ontslag ander
werk te vinden. Als het aan het CDA ligt
gaan werkgevers een grotere rol spelen in
de bemiddeling van werklozen naar een
baan. Werkgevers zouden een beloning
moeten krijgen door de WW-premie te
verlagen als zij er zelf in slagen om over-
tollig personeel op tijd aan ander werk te
helpen. Hierdoor blijft het beroep op een

ww-uitkering beperkt. Het plan van het
CDA zou wel eens op bijval van andere par-
tijen kunnen rekenen. 

Valt over te praten
Zowel PvdA als VVD willen al langer dat
werkgevers meer verantwoordelijk wor-
den over de eerste periode van de WW.
Hoewel aanpassingen van de WW gevoe-
lig liggen bij de PVV, zei PVV-kamerlid Van
den Besselaar dat er te praten valt over dit
voorstel.

Baas aan het bemiddelen

Een vak apart 

Professioneel werken kenmerkt zich door
onderbouwd, systematisch en methodisch
handelen volgens de RWI. Dit gebeurt nu
nog te weinig bij re-integratietrajecten.
Veel re-integratieprofessionals werken van-
uit intuïtie en op basis van eerdere ervarin-
gen. Dit vormt echter een onvoldoende
basis voor onderbouwde beslissingen. Door
een meer gestructureerde benadering kun-
nen cliënten in gelijke gevallen, gelijk
behandeld worden. Volgens de RWI leidt
dit tot een efficiëntere uitvoering. 
Verderop in deze Aan de slag leest u meer
over het rapport. Het volledige rapport is te
downloaden op www.rwi.nl.

Uitvoeren naar vermogen

Na jarenlang ‘met rust gelaten’ te zijn door
politiek, samenleving en media staat de
sociale werkvoorziening nu in het middel-
punt van de belangstelling. Mede door de
naderende invoering van de Wet werken
naar vermogen. Het essay ‘Uitvoeren naar
vermogen’ wil iedereen inspireren die de
uitdaging aangaat en die op zoek is naar
strategische troeven en naar innovatieve
allianties die werken.
Uitvoeren naar vermogen: innovatieve allian-
ties in de sociale werkvoorziening
www.voc-uitgevers.nl
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STATISTIEK
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Het strengere uitkeringsbeleid voor jon-
geren tussen de 18 en 27 jaar in Rotter-
dam lijkt zijn vruchten af te werpen. Het
afgelopen jaar meldden zich veel minder
jongeren bij de Sociale dienst voor een bij-
standsuitkering dan in 2010. In totaal was
de afname 1.300. Dat blijkt uit cijfers van
de afdeling Sociale Zaken van Rotterdam. 
De afname is toe te schrijven aan een

strenger beleid aan de poort. We probe-
ren jongeren weer in de schoolbanken
terug te krijgen of aan het werk te krij-
gen, want wij vinden dat ze eigenlijk niet
in de bijstand horen’, aldus een woord-
voerster. En dat is terug te zien in de cij-
fers. Afgelopen jaar ging 15% van de jon-
geren terug naar school, ten opzichte van
5% het jaar daarvoor.

Aanscherping bijstand werkt

Weg met armoedeval 
Tot op heden is het voor veel alleen-
staande ouders in de bijstand financieel
erg onaantrekkelijk om te gaan werken.
Zo levert een alleenstaande ouder die
vanuit de bijstand vier dagen per week
gaat werken op minimumloon en daar-
voor haar kinderen naar de crèche moet
brengen ongeveer g 1.000 per jaar in.
Minister Kamp van Sociale Zaken wil 
verandering brengen in deze armoede-
val. In een brief aan de Tweede Kamer

kondigde hij aan de verschillende rege-
lingen voor werkende en niet werkende
alleenstaande ouders gelijk te willen
trekken. Werkende alleenstaande ouders
zullen hierdoor ongeveer g 400 meer
overhouden. Op de vraag of alleen-
staande ouders in de bijstand er op ach-
teruit kunnen gaan door het gelijk trek-
ken van de regelingen gaf een woord-
voerder van Sociale Zaken aan dat dit
niet het geval is.

Daling vacatures zet door

Eind december stonden er, gecorrigeerd
voor seizoensinvloeden, 123 duizend vaca-
tures open. Dat zijn er 10 duizend minder
dan een kwartaal eerder. De daling is gro-
ter dan die in het derde kwartaal van 2011.
In bijna alle sectoren was er sprake van een
daling, maar de commerciële dienstver-
lening springt er uit met een afname van
zesduizend.
Ook de dynamiek op de arbeidsmarkt nam
af. In het vierde kwartaal zijn er 14 duizend
vacatures minder bijgekomen dan in
dezelfde periode een jaar eerder.

Meer werkloosheid 
allochtonen

Het aantal niet-westerse allochtonen is de
werkloosheid het afgelopen jaar iets toege-
nomen. In 2010 was 12,6% werkloos, in
2011 is dit percentage gestegen tot 13,1%.
Het goede nieuws is dat deze toename 
minder sterk is dan de twee voorafgaande
jaren. De werkloosheid van westerse alloch-
tonen nam ook iets toe, tot 7,1% en de
werkloosheid onder autochtonen nam het
afgelopen jaar zelfs iets af ten opzichte van
het jaar daarvoor.
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‘Dwang en drang’ werkt niet
Maar liefst de helft van alle bijstandsge-
rechtigden voelt ‘dwang en drang’ om aan
het werk te gaan. Toch ziet maar een klein
percentage het als een plicht om iedere
vorm van werk aan te pakken. Minister
Kamp vindt dit 'onaanvaardbaar' en wil

daarom nog meer de nadruk leggen op
dwangmiddelen. Dat schrijft hij aan de
Tweede Kamer. De praktijk is een stuk
complexer en er zal een goede balans moe-
ten komen tussen dwang en drang, maar
ook motiveren en empoweren.

Vertrek Pantar-directeur

Maarten Adelmeijer, concerndirecteur en lid
van het bestuur van de stichting Pantar
Amsterdam vertrekt per 1 april bij Panter.
Adelmeijer is lange tijd verbonden geweest
aan Pantar en heeft een grote bijdrage gele-
verd aan de ontwikkeling van het bedrijf.
Adelmeijer wordt managing consultant
maatschappelijke ontwikkeling en zorg bij
adviesbureau Berenschot. Voorlopig blijft
Adelmeijer nog wel betrokken bij Pantar als
bestuursadviseur. Wie de vacante positie
gaat vervullen is nog niet bekend.

Nieuwe directeur 
P&A Achmea

Egmond Borgdorff is per 12 maart 2012
benoemd tot directeur Personeelsbeleid en
Arbeidsmarkt bij Achmea. Hij wordt binnen
P&O verantwoordelijk voor het arbeids-
voorwaardenbeleid en de positionering op
de arbeidsmarkt. Borgdorff komt van SNS
Reaal, waar hij directeur P&O Beleid en
Operations was.

Nauwe samenwerking 
Divosa en Stimulansz

Divosa, de vereniging van directeuren van
sociale diensten, is per 16 februari verhuisd
naar hetzelfde pand als Stimulansz. De ver-
huizing is onderdeel van een nauwe samen-
werking tussen de twee organisaties. Door
de samenwerking hopen de vereniging en
de dienstverlener elkaar te kunnen verster-
ken. Daarmee lijkt de cirkel rond, Stimu-
lansz is ooit mede-opgericht door Divosa.

Lector Arbeids-
ontwikkeling

Dr. Harry Michon is met ingang van 1 april
aangesteld als lector Arbeidsontwikkeling
bij Fontys Hogescholen. Hij gaat zich onder
andere bezighouden met de vraag welke
ondersteuning de SW-er nodig heeft in het
traject naar duurzame arbeidsparticipatie.

Heeft u ook nog een interessante functie-
wisseling te melden? Stuur dan een e-mail
naar de redactie (zie colofon).

Uitkeringsinstituut UWV krijgt een
klankbordgroep van werkgevers, de
vakbeweging en de VNG. Deze klank-
bordgroep gaat UWV adviseren over de
sectorale ontwikkelingen op de arbeids-
markt. Dat liet minister Kamp afgelopen
maand in een brief weten aan de Twee-
de Kamer. De klankbordgroep komt in

plaats van de Raad voor Werk en Inko-
men (RWI), dat per 1 juli 2012 wordt
wegbezuinigt. De Tweede Kamer vond
het on-acceptabel dat de kennis van de
RWI verloren ging en daarom stelt
Kamp nu voor de komende twee jaar e
250.000 beschikbaar om de kennis van
de RWI te behouden.

UWV krijgt klankbord

Werk verlaagt criminaliteit
De relatie tussen het hebben van werk en
de afname van delinquent gedrag is ster-
ker dan tot nu toe werd aangenomen.
Dat stelde althans Victor van der Geest
van de Vrije Universiteit onlangs in een
symposium over kwetsbare jongeren 
en de arbeidsmarkt. Voorheen werd
gedacht dat werk zelf geen effect heeft

op de mate van crimineel gedrag, maar
dat zaken die hand in hand gaan met
werk, zoals opleiding, sociale vaardighe-
den, welvaart en intelligentie, wel leiden
tot lagere criminaliteit. Uit recent onder-
zoek blijkt nu dat bovenop deze kenmer-
ken vooral regulier werk leidt tot een
afname van delinquentie.

WISSELING VAN
DE WACHT



Ontwikkelen van v
Thema

‘Vakmanschap staat voor een duurzame, basale
menselijke drijfveer, het verlangen om werk goed
uit te voeren omwille van het werk zelf’, aldus
Richard Sennett in zijn boek ‘De ambachtsman’
(origineel ‘The craftsman’). Het feit dat een weten-
schapper als Sennett in 2008 een omvangrijk werk
publiceert over de geschiedenis en de huidige waar-
de en rol van de ambachtsman in de postindustrië-
le samenleving geeft aan dat het onderwerp vak-
manschap c.q. ambacht niet gebonden is aan indus-
trieel of ambachtelijk handwerk, maar dat het veel-
eer met andere aspecten van het uitoefenen van een
vak te maken heeft. Uit het citaat blijkt dat Sennett
de ‘beleving’ van het vak een belangrijke rol toe-
kent. 

Vakmanschap in de praktijk
Ook in de wereld van de re-integratie zien we voor-
al bij de gedreven uitvoerders een aantal kenmer-
ken van vakmanschap of professionaliteit in de
praktijk terug. Zij genieten van hun successen, wil-
len zich steeds weer verbeteren, zoeken naar ver-
nieuwing en uitdagingen en zijn geïnteresseerd in
kennis omtrent effectiviteit. Tegelijkertijd zien we
dat veel casemanagers en werkcoaches deze inhou-
delijke gedrevenheid niet tentoonspreiden en dat
veel organisaties waarin zij werken er nog niet
expliciet naar streven dergelijke medewerkers te
krijgen en te behouden. Het tegendeel is vaak eer-
der waar: organisaties zijn procesgestuurd in plaats
van dat zij gericht zijn op het bereiken van een opti-
maal resultaat door een beroep te doen op profes-
sionaliteit, evidence based handelen, methodieken
en instrumenten. In welke mate er binnen de uit-
voeringspraktijk van re-integratie sprake is van

professionaliteit en welke randvoorwaarden dat
mogelijk maken en bevorderen, is op dit moment
niet duidelijk. 

Er wordt aan gewerkt
Dat wil niet zeggen dat er niets over de stand van
zaken te zeggen is. Dit nummer van Aan de slag laat
zien dat het tegendeel het geval is. Wat echter niet
voor handen is, is een gestructureerd wetenschap-
pelijk overzicht van professionaliteit binnen de
sector. Daar wordt wel hard aan gewerkt. Divosa 
is gestart met het programma Vakmanschap dat
binnen twee jaar de gemeentelijke re-integratie-
sector op een hoger plan moet brengen voor wat
betreft de professionaliteit. Het Gilde Re-integra-
tie is sinds 2008 bezig met een veelheid aan ini-
tiatieven gericht op bevordering van effectiviteit
en vakmanschap en de website www.interventies-
naarwerk.nl bevat een veelheid aan meer en min-
der goed onderbouwde re-integratie-interventies
die de effectieve en professionele uitvoering van
re-integratie beter en transparanter moeten
maken. Maar zoals gezegd het overall beeld ont-
breekt. Daarom doe ik hier een aanzet voor het
schetsen van dat overall beeld.

Vernieuwde aandacht
Professionaliteit en de rol van de professional staan
de afgelopen paar jaar weer in het centrum van de
politieke, uitvoerings- en wetenschappelijke
belangstelling. De aandacht is niet nieuw, want ook
in de jaren ‘70 en ‘80 zijn reeds veel wetenschappe-
lijke studies aan het onderwerp besteed. Zo stamt
het concept van de ‘street-level bureaucrat’ van
Lipsky waarnaar nog steeds wordt verwezen uit
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vakmanschap
1980. De analyse van het functioneren van profes-
sionals in de westerse, postindustriële samenleving
heeft sindsdien niet stilgestaan. In de inleiding heb
ik daar al iets over gezegd. Maar wat een profession-
al is en kan doen, is niet alleen afhankelijk van de
persoon en de organisatie waarin hij/zij werkt,
maar ook van de sector waarin gewerkt wordt en
van randvoorwaarden op sectoraal of landelijk
niveau. Samengevat wordt het vakmanschap van
een professional in een sector bepaald door: 
• de sector waarin de professional opereert;
• de organisatie waarbinnen hij functioneert;
• het individuele niveau van de professional.
Momenteel voert Regioplan in samenwerking met
het Gilde Re-integratie een onderzoek uit naar deze
drie niveaus. Vooruitlopend op de uitkomsten van
dat onderzoek schets ik hieronder alvast de mate
waarin binnen de wereld van re-integratie sprake is
van vakmanschap of professionaliteit. Ik doe dat
door elk van de drie niveaus kort te belichten.

Sectoraal niveau
Op sectoraal niveau, waaronder eventueel ook de
maatschappij als geheel die eisen stelt, gaat het om
zaken als:
• beroepenstructuur en beroepseisen;
• beroepsopleidingen;
• beroepsvereniging;
• gedrag- en beroepscodes (erkenning, bescher-

ming);
• bij- en nascholing;
• kennisontwikkeling en -borging en vertaling

daarvan naar de praktijk.
Deze eisen kunnen ook door en vanuit de organisa-
ties binnen de sector gesteld worden. Cruciaal is dat

het op dit niveau gaat om zaken die voor de hele
sector gelden, omdat zij binnen de sector verplich-
tend zijn afgesproken of omdat zij van bovenaf zijn
opgelegd. Concrete voorbeelden op dit niveau zijn: 
• de aanwezigheid van een beroepsvereniging

(momenteel in ontwikkeling op initiatief van
Divosa);

• de aanwezigheid van overeenstemming omtrent
de inhoud van relevante opleidingen (hoewel er
binnen verschillende Hogescholen wel aan cur-
ricula op het terrein van re-integratie wordt
gewerkt, lijkt er eerder sprake te zijn van concur-
rentie dan van een streven naar overeenstem-
ming over de inhoud van zo’n opleiding);

• overeenstemming over kennisontwikkeling op
het vlak van re-integratie alsmede het oprichten
van een kenniscentrum (ook hier is geen sprake
van afstemming of coördinatie, noch van een
gebundelde poging om te komen tot een onder-
zoeksagenda en/of een verplichting om ingezet-
te interventies te evalueren zodat gekomen wordt
tot een daadwerkelijk gedeelde, toegankelijk
kennisfundament waarvan de uitvoerders ge-
bruik kunnen maken).

Organisatieniveau
Op organisatieniveau worden vakmanschap en
professionaliteit onder andere door de volgende
zaken bepaald en bevorderd:
• visie van de leiding van een organisatie op pro-

fessionaliteit, bevordering en borging daarvan
en vertaling in sturingsprincipes;

• een structurele leercyclus waarin de organisatie
de eigen uitvoering periodiek op effectiviteit en
efficiency evalueert;
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• aansturing van de professionals op kennisge-
bruik en gerealiseerde resultaten in plaats van op
output/proceskenmerken, zoals het aantal per-
sonen dat op een traject is ‘gezet’ of het aantal
sancties dat is opgelegd; en

• voorzien in de randvoorwaarden voor de ont-
wikkeling en het handhaven van professionali-
teit zoals het structureel ruimte bieden voor
intervisie en collegiale toetsing.

Deze criteria op organisatieniveau hebben vooral
betrekking op de randvoorwaarden die georgani-
seerd moeten worden zodat uitvoerenden zich als
professional kunnen gedragen. Een specifiek aspect
van vakmanschap is de aansturing. Het lijkt erop
dat vakmanschap een andere vorm van aansturing
vergt, die minder hiërarchisch is en meer coachend.
In de dagelijkse praktijk van met name publieke
uitvoeringsorganisaties (gemeenten en UWV)
blijkt dat lastig. De (wisselende) politieke prioritei-
ten vragen vaak om een verantwoording die juist
voorbij gaat aan het hoofddoel waarmee professio-
nals bezig (zouden moeten) zijn. Er is dan ook alle
reden de komende tijd expliciet aandacht aan dit
aspect van vakmanschap te besteden. Het is wat dat

betreft bemoedigend dat Divosa in zijn programma
aparte ‘lijnen’ heeft opgenomen gericht op
management en bestuur.

Individueel niveau
Het individuele niveau van ‘dé vakman’ wordt over
het algemeen centraal gezet. Dit suggereert ten
onrechte dat als een dienstverlener aan de persoon-
lijke kenmerken van een vakman voldoet hij/zij
zich ook wel als zodanig gaat gedragen. De hiervoor
geschetste eisen op de twee andere niveaus maken
duidelijk dat dit geenszins het geval is. Desondanks
geldt natuurlijk ook op het niveau van de beroeps-
beoefenaar dat professionaliteitseisen gesteld moe-
ten worden. Ik noem er enkele:
• methodisch werken op alle aspecten van het

werk. Hierin is essentieel dat de vakman in gelij-
ke situaties gelijk handelt, maar ook dat verschil-
lende uitvoerders in gelijke situaties gelijk hande-
len. Op die manier verdwijnt de willekeur;

• gebruik van bewezen effectieve aanpakken en
methodieken. Lang niet altijd is er binnen de re-
integratie een compleet inzicht in welke inter-
venties wel en niet effectief zijn in welke geval-
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len. In de gevallen dat dit inzicht er wel is, moe-
ten professionals daar gebruik van maken en niet
naar eigen goeddunken handelen;

• gestructureerde en periodieke intervisie. Ware
professionals vinden het belangrijk, nodig en
zelfs leuk om van elkaar te leren en op die manier
zelfs steeds weer beter te worden in de uitoefe-
ning van hun vak;

• periodieke inhoudelijke her- en bijscholing.
Uiteraard hoort dan ook het streven naar het
steeds weer verkrijgen van de nieuwste inzich-
ten uit onderzoek en wetenschap tot het doen en
laten van de vakman. De wereld van arbeidsdes-
kundigen biedt hiervan mooie voorbeelden; en

• maatwerk, collegialiteit en uitwisseling van ken-
nis en ervaringen staan boven autonomie en
vrijheid van handelen. De effectiviteit van het
persoonlijk handelen voor de individuele klant
vormt leidraad voor al het handelen.

Noodzakelijke stap
Wanneer we de relatie tussen de drie aspecten
schematisch (zie afbeelding) weergeven ontstaat
een tamelijk eenvoudig beeld.

Deze drie aspecten van de re-integratieprofessional
moeten in de komende tijd nader ingevuld wor-
den. De uitvoerders moeten daarbij een belang-
rijke rol spelen. De poging vanuit Divosa om de
ontwikkeling van een beroepsvereniging te sti-
muleren speelt daarbij een belangrijke rol. Maar
ook het initiatief om via LinkdedIn een platform
van participatieprofessionals te creëren is van
belang. 
Duidelijk is dat de professionals zelf zich uitein-
delijk als vakmensen moeten ontwikkelen en
organiseren. Dat is een eerste noodzakelijke stap.
Maar ik hoop hiervoor geïllustreerd te hebben dat
dit niet voldoende is. Ook op andere niveaus
moet het één en ander gebeuren. Het management
vervult hierin een belangrijke rol. De aansturing
van uitvoerders moet veranderen (van proces-
gestuurd naar resultaatgestuurd) en dat zal nog heel
wat voeten in de aarde hebben.

Roeland van Geuns is lid van de redactieraad en
partner/manager bij Regioplan. Per 1 april is Roe-
land lector Armoede en Participatie aan de Hoge-
school van Amsterdam.

THEMA Vakmanschap

Sector (evt. maatschappij)

Organisatie Individuele uitvoerder

Professionaliteit
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Een vak apart?
Zowel de RWI als Divosa vraagt

zeer recentelijk aandacht voor

professionalisering van re-inte-

gratie. Dat is geen mosterd na

de maaltijd. Juist nu gemeen-

ten en UWV ‘meer werk met

minder middelen’ moeten ver-

zetten is het goed om in te

zetten op het verhogen van 

de kwaliteit en effectiviteit

van de re-integratiedienstver-

lening.

Door Alex Driesens en 
Henk-Jan Jansen

In het advies ‘Een vak apart’ van de
RWI wordt een antwoord gegeven op de
vraag langs welke lijnen die professiona-
lisering vorm moet krijgen. De kern van
het advies is dat professionalisering een
proces is dat op drie niveaus plaats vindt
en dat professionalisering deze niveaus
(a, b en c) met elkaar verbindt: 
a. de inhoudelijke ontwikkeling van de

individuele professional; 
b. de organisatie waar hij of zij werk-

zaam is; en 
c. het overkoepelende beroepsniveau

waar kennis wordt gedeeld en wordt
gewerkt aan beroepsvorming. 

In dit artikel besteden wij aandacht aan
de individuele professionalisering in
relatie tot de organisatie.

Individuele professionalisering
Niet iedere re-integratiemedewerker zal
staan te springen van vreugde bij maat-
regelen vanuit de organisatie die inwer-
ken op de zogenaamde professionele
ruimte of discretionaire bevoegdheid. 
Re-integratieprofessionals hebben in de
praktijk veel ruimte om voor hun cliën-
ten belangrijke beslissingen te nemen.

Onderzoek (o.a. de Procesanalyse Re-
integratie van de RWI) laat echter zien
dat re-integratiemedewerkers hun
beslissingen en afwegingen lang niet
altijd kunnen expliciteren en onderbou-
wen. Het bevestigt dat de werkwijze
van veel professionals sterk persoons-
afhankelijk en intuïtief is, en daarmee in
zekere zin ‘onnavolgbaar’. 
Er wordt in de praktijk niet gewerkt
vanuit een gedeeld ‘kennisfundament’
of op basis van een gestructureerde,
onderbouwde methodiek. Re-integra-

tiemedewerkers zelf lijken daar vrede
mee te hebben, want – zo is de redene-
ring – ze ‘leveren immers maatwerk’. En
wat is er mis met op basis van ervaring
opgebouwde intuïtie? 

Intuïtie blijft belangrijk
Met intuïtie en ervaringskundigheid is
natuurlijk helemaal niets mis, het zijn
elementen die onmisbaar zijn, maar ze
leiden niet direct tot maatwerk. Ze
komen pas tot hun recht in combinatie
met onderbouwde kennis en vaardig-
heden en in het gebruik van gedeelde,
effectieve handelwijzen. Het hanteren
van een gezamenlijk kennisfundament
en het gebruik van gemeenschappelijke
methoden structureert het werk. Dat 
is een belangrijk kenmerk van profes-
sionaliteit, want het maakt dat stappen
in een proces navolgbaar worden.

Grotere autonomie
Bovendien vergroot het de doelmatig-
heid omdat iedere individuele mede-
werker niet voor zichzelf het wiel hoeft
uit te vinden. Daar zit winst, voor de
cliënt die in principe door iedereen op

dezelfde wijze wordt geholpen, maar
ook voor de organisatie omdat de cliënt
door iedereen geholpen kan worden.
Wanneer keuzes goed onderbouwd
zijn, bevordert dat de communicatie
met de cliënt en, niet onbelangrijk, met
collega’s. Het dienstverleningsproces
wordt transparanter en dat maakt duide-
lijk wat goed gaat en wat fout. Last but
not least: methodisch, gestructureerd
werken, bijvoorbeeld door het gebruik
van protocollen, behoeft de hande-
lingsruimte niet in te perken, maar

Werkwijzen van professionals
zijn vaak ‘onnavolgbaar’
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vergroot juist de autonomie van de
individuele medewerker. Het onder-
bouwd kunnen expliciteren waarom er
in een specifiek geval moet worden
afgeweken van de ‘standaard’ is een
kenmerk van professionaliteit en wel-
overwogen vakmanschap. Dat wil dus
niet zeggen dat intuïtie en talent onbe-
langrijk zijn. Het zijn belangrijke, maar
niet voldoende voorwaarden voor pro-
fessioneel handelen. 

Niet van bovenaf
In het advies wordt benadrukt dat pro-
fessionalisering geen zaak is die van
‘bovenaf’ moet worden opgelegd. Om
te verhinderen dat medewerkers het
beschouwen als de zoveelste ‘hype’ en
benaderen als iets wat vanzelf weer
overgaat, moet er gekozen worden voor
een benadering waarbij professionals
zelf een belangrijke rol spelen. Betrek
daarom professionals bij de keuze van
de te gebruiken methodieken. Maak ze
‘eigenaar’ van bepaalde expertise of spe-
cialisatie. Laat ze zelf hun protocollen
maken, zij zijn immers de experts.
De wisselwerking tussen professionali-

sering van die individuele medewerker
en de organisatie is interessant en tege-
lijkertijd de ‘achilleshiel’ van profes-
sionalisering. Hoewel de individuele
medewerker zelf verantwoordelijk
mag worden gehouden voor zijn of
haar professionaliteit is het de organi-
satie die de kaders bepaalt waarbinnen
de professionals opereren. En het is
ook de organisatie die – anders dan
gewend – moet sturen op kwaliteit en
deskundigheid van medewerkers.
Want we zijn gewend om – van hoog
tot laag – op andere zaken te sturen, 
op output, op kostenefficiëntie, top-
down met een voorkeur voor kwanti-
ficeerbare doelen. 

Spagaat voor middenkader
De rol van het middenmanagement, dat
vaak gemangeld wordt tussen opdrach-
ten van ‘boven’ en ‘noden van bene-
den’, is hierbij cruciaal. Het gevaar is
namelijk dat het middenmanagement
vorm moet geven aan deze kwaliteits-
maatregelen. Tegelijkertijd is het de
taak van het middenkader om ervoor
te zorgen dat dit ‘geintje’ geen invloed

heeft op de beschikbare ‘productietijd’
van de medewerkers. Dat spannings-
veld kan worden verminderd door
intensief contact tussen de verschillen-
de managementlagen tijdens de plan-
vorming (en niet er na). Dat doe je
door de ervaringen en de visie van het
middenmanagement mee te nemen bij
het formuleren van de plannen. Wan-
neer professionalisering niet gedragen
wordt door alle lagen binnen de orga-
nisatie wordt het inderdaad de zoveel-
ste ‘hype’. 

Alex Driesens en Henk-Jan Jansen zijn
beiden adviseur bij RWI.

THEMA Vakmanschap

Het advies ‘Een vak apart. Werkagen-
da professionalisering van re-integra-
tie’ is te downloaden van de RWI-
website www.rwi.nl Ook eerdere
publicaties over verwante onderwer-
pen (diagnose, zelfsturing) en de
onderzoeken ‘Procesanalyse re-inte-
gratie’ en ‘Het verhaal van de klant’
zijn daar te vinden.



Professionalisering
van de jeugdzorg:
leven lang leren

Professionalisering
van de jeugdzorg:
leven lang leren
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Professionalisering is geen geïsoleerd vraagstuk in de wereld van re-integratie. Sinds het rapport

van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) uit 2004 over ‘Bewijzen van maat-

schappelijke dienstverlening’ is het debat over vakmanschap in bijna alle sectoren waarin de

overheid als dienstverlener een rol speelt opgelaaid. Of het nu gaat om het onderwijs, het maat-

schappelijk werk, de jeugdzorg, de reclassering of delen van de geestelijke gezondheidszorg:

overal vraagt men zich af wat een ‘echte professional’ is, hoe je dat wordt en blijft, welke oplei-

ding ervoor nodig is en of er wel of geen formele erkenningen noodzakelijk zijn. De re-integra-

tiesector loopt daarbij zeker niet voorop. In andere sectoren is men verder bij de ontwikkeling

van ‘evidence based’ werken, bij protocollering, bij het inhoudelijk vorm geven van de opleidin-

gen, et cetera. Alle reden dus om eens te ‘gluren bij de buren’. Welke ontwikkelingen hebben

daar al plaatsgehad? Als voorbeeld nemen we de jeugdzorg. Enigszins willekeurig omdat ook

andere sectoren de re-integratiesector zijn voorgegaan. Maar ook weer niet helemaal, omdat de

veranderingen in de jeugdzorg van relatief recente datum zijn. Dus wat daar mogelijk is geweest,

dat zou toch ook bij de re-integratie moeten kunnen? Oordeelt u zelf.

zame factor is bij de uitvoering van het
werk. Aspecten hiervan zijn: 
• een goede opleiding van de profes-

sional, die aansluit bij de benodigde
competenties voor het beroep en
continu wordt bijgehouden met bij-
en nascholing; 

• goed gestructureerde intervisie en
supervisie; 

• een trotse beroepshouding. 
Daarnaast is gebleken dat beroepskrach-
ten zich tevreden voelen over hun werk
als ze beschikken over een goed oplei-
dingsniveau en goede werkomstandig-
heden en als ze kunnen werken volgens
ethische normen en protocollen. En
tevredenheid over het werk (arbeidssa-

tisfactie) verhoogt weer de kwaliteit en
effectiviteit van het werk. Bovendien
geldt dat als professionals beter toege-
rust zijn, adequaat ondersteund worden
en zich voornamelijk kunnen richten
op het primaire proces van hulpverle-
nen, dit een positief effect heeft op het
verloop van de hulpverlening. Daar-
naast vermindert de werkdruk en blij-
ven professionals langer hun vak uitoe-

fenen. Alle reden dus om veel aandacht
te besteden aan de versterking van de
professionaliteit van professionals in de
jeugdzorg en aan het professionaliseren
van de sector door beroepsvorming. In
dit artikel wordt toegelicht op welke
manier werkgevers, beroepsverenigin-
gen en registers, opleidingen en cliën-
tenorganisaties, verenigd in het Actie-
plan en Implementatieplan Professio-
nalisering Jeugdzorg hier invulling aan
geven. 

Eerste en tweede lijn
In de jeugdzorg werken meer dan
35.000 professionals in verschillende
voorzieningen en in allerlei soorten

functies. Het gaat hierbij om voorzie-
ningen in de omgeving van het gezin,
de eerste lijn. Denk hierbij aan Centra
voor Jeugd en Gezin, Opvoedsteun-
punten en Bureaus HALT. En om
voorzieningen in de tweede lijn, zoals
Bureaus Jeugdzorg, Instellingen voor
Jeugd- en opvoedhulp, Raad voor de
Kinderbescherming en Justitiële
Jeugdinrichtingen. Deze professionals

THEMA Vakmanschap

Door Marianne Berger

Professionals in de jeugdzorg doen
belangrijk werk en dragen hierbij grote
verantwoordelijkheden. Het is van
groot belang dat zij optimaal worden
opgeleid, toegerust en gefaciliteerd,
zodat hun professionaliteit versterkt.
Dit komt de kwaliteit van hun werk ten
goede. Vanuit deze overtuiging is onder
de vlag van het Actieplan en later het
Implementatieplan Professionalisering
Jeugdzorg tussen 2007 en 2010
gewerkt aan het borgen van professio-
naliteit en kwaliteit in de jeugdzorg.
Door eisen te stellen aan opleiding,
werkervaring, begeleiding, permanente
scholing en inter- of supervisie is de
verwachting dat niet alleen de kwaliteit
van de geboden zorg daardoor verbe-
tert, maar dat ook het vertrouwen van
cliënten in de professionaliteit van de
beroepskrachten toeneemt, omdat
cliënten er van op aan kunnen dat de
professionals een gedegen opleiding
hebben en dat zij hun vakbekwaamheid
ook na hun (initiële) opleiding en
beroepsregistratie op peil houden.

Professional, maar hoe dan?
Deze aanname wordt ondersteund door
onderzoek waaruit naar voren komt dat
professionaliteit een belangrijke werk-

Veranderd werk vraagt om
nieuwe kennis en vaardigheden
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helpen jeugdigen en ouders bij opgroei-
en en opvoeden. Uit een recente inven-
tarisatie blijkt dat er in de provinciale en
justitiële jeugdzorg ongeveer 20.000
professionals werkzaam zijn. Deze hbo-
professionals worden aangeduid onder
de naam ‘jeugdzorgwerkers’. Daarnaast
zijn er ook nog zo’n 1.900 gedrags-
wetenschappers in de jeugdzorg werk-
zaam.

Om jeugdzorgwerkers en ook gedrags-
wetenschappers in de jeugdzorg met
elkaar te verbinden én om te laten zien
hoe specifiek het werken in de jeugd-
zorg is, is voor beide beroepsgroepen
een competentieprofiel opgesteld. Een
competentieprofiel beschrijft de taken
en benodigde vaardigheden en kennis
van beroepskrachten. Voor beroeps-
krachten in de jeugdzorg is de opstel-
ling van deze profielen een belangrijke
ontwikkeling. Competentieprofielen
vormen een erkenning van het des-
kundigheidsdomein van een beroeps-
groep. Beroepskrachten kunnen aan de

hand van het competentieprofiel hun
functioneren toetsen. De erkenning
van de profielen door beroepsvereni-
gingen en werkgevers verstevigt de
identiteit van de beroepsgroep. Werk-
gevers kunnen competentieprofielen
gebruiken bij werving en loopbaanont-
wikkeling en opleidingen weten voor
welk werk ze toekomstige professio-
nals moeten opleiden. Kortom: de ont-

wikkeling van deze competentiepro-
fielen vormt de basis van de professio-
naliseringsslag.

Betere aansluiting praktijk
Om de beroepsopleiding van hbo-pro-
fessionals in de jeugdzorg nog beter
aan te laten sluiten bij het werkveld is
er op basis van het competentieprofiel
jeugdzorgwerker in nauwe samenwer-
king met de praktijk een aparte uit-
stroomvariant Jeugdzorg ontwikkeld
voor het Hoger sociaal-agogisch
onderwijs (HSAO). In het uitstroom-
profiel zijn alle jeugdzorgspecifieke

competenties opgenomen die horen
bij het vak van de beginnende jeugd-
zorgwerker. Deze competenties wor-
den verworven in de hoofdfase van het
curriculum. Ze zijn verweven in de
theoretische basiskennis, de stage, het
praktijkleren en het afstuderen. Als
een student van een HSAO-bachelor-
opleiding het uitstroomprofiel jeugd-
zorgwerker heeft gevolgd, dan krijgt
hij/zij een aantekening op het diplo-
ma. De afgestudeerde beschikt dan
over alle competenties die je van een
startbekwame jeugdzorgwerker mag
verwachten.

Zwaar eerste jaar
De beginnende jeugdzorgwerker bezit
de competenties van het beroepsprofiel
op startniveau, maar heeft nog weinig
ervaring met praktijksituaties en kan
daar nog weinig flexibel mee omgaan.
Vaak valt het eerste jaar hen zwaar. Dit
wordt nog al eens als verklaring aange-
dragen voor de hoge uitval van jeugd-
zorgwerkers in het eerste jaar. Om de
beginnende jeugdzorgwerker te steunen
gedurende de start van zijn loopbaan,
bestaat op veel werkplekken een inwerk-
programma of functiescholing. Om een
goede entree op de arbeidsmarkt voor
startende jeugdzorgwerkers mogelijk te
maken is een traineeship in ontwikke-
ling. Dit traineeship duurt ongeveer twee
jaar. De startende professional werkt tij-
dens deze twee jaar aan het verder ont-
wikkelen van de competenties uit het
beroepsprofiel onder begeleiding van
een mentor. Al deze activiteiten komen
voort uit het Actieplan en Implementa-
tieplan Professionalisering Jeugdzorg.
Ook voor de verbetering van de aanslui-
ting tussen gedragswetenschappers en
het werkveld is aandacht, bijvoorbeeld
door het ontwikkelen van een actuele
postmasteropleiding voor gedragswe-
tenschappers, specifiek gericht op het
werken in de jeugdzorg.

Werkveld staat niet stil
Na een jaar of drie tot vier zijn jeugd-
zorgprofessionals vakbekwaam in een
specifiek domein. Het veranderende

Professionaliteit betekent ook
trots zijn op het beroep
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werk vraagt echter steeds om nieuwe
kennis en vaardigheden. Het is dan ook
belangrijk dat een jeugdzorgwerker zijn
kennis en vaardigheden op peil houdt
en zich doorlopend verder ontwikkelt.
Het actualiseren van de juiste compe-
tenties blijft dan ook gedurende de
gehele loopbaan van de beroepskracht
een rol spelen. Hiervoor zijn meerdere
mogelijkheden. Op de werkplek kan de
jeugdzorgprofessional deelnemen aan
individuele werkbegeleiding, supervi-
sie, teamoverleg, coaching of intervisie.
Buiten de werkplek kan hij/zij deelne-
men aan na- en bijscholing. Dit kan
zowel in- als extern zijn. Vaak is een
combinatie van scholing en hierop aan-
sluitende reflectie het meest effectief.
Het toepassen van de nieuwe compe-
tenties op de werkplek wordt hierdoor
bevorderd. Bij voorkeur is deze scholing
geaccrediteerd door een beroepsregister.
Een accreditatie geeft een kwaliteits-
keurmerk voor deze na- en bijscholing.
De afnemer weet dat hij te maken heeft
met kwalitatief goede scholing.

Beroepsregister
De partijen verenigd in het Actieplan
hebben veel geïnvesteerd in het organi-
seren van de randvoorwaarden voor con-
tinue deskundigheidsbevordering.
Jeugdzorgwerkers die het uitstroompro-
fiel voor de jeugdzorg met succes hebben
afgerond, kunnen zich inschrijven in de
Kamer Jeugdzorg van het BAMw
(Beroepsregister voor Agogisch en Maat-
schappelijk werkers). Jeugdzorgwerkers
die al werkzaam zijn in de jeugdzorg
worden eveneens opgenomen in deze
kamer. Hiermee scheppen ze duidelijk-
heid over de vakbekwaamheid waarover
zij beschikken. Om hun registratie te
behouden moeten jeugdzorgwerkers
aantonen dat ze in vijf jaar tijd voldoen-
de na- en bijscholing en reflectie hebben
gevolgd. Ook voor gedragswetenschap-
pers zijn registratiemogelijkheden in de
registers voor psychologen (NIP/ Neder-
lands Instituut van Psychologen) en
orthopedagogen (NVO/Nederlands
Instituut voor Orthopedagogen en
onderwijskundigen).

Momenteel wordt een wettelijke ver-
plichting tot beroepsregistratie voorbe-
reid voor jeugdzorgwerkers en gedrags-
wetenschappers in de jeugdzorg. Dit
biedt een belangrijk kader voor deskun-
digheidsbevordering. Om registratie
voor hun personeel mogelijk te maken,
moeten de jeugdzorginstellingen hun
personeels- en opleidingsbeleid hierop
afstemmen. De (her)registratie-eisen
van de beroepsregisters zijn uitgangs-
punt voor de deskundigheidsbevorde-
ring van medewerkers via werkervaring,
intervisie, supervisie en bij- en nascho-

ling. Dit betekent dat werkgevers en de
professional zelf hierin continu moeten
investeren.

Beroepscode en tuchtrecht
Bij registratie in een beroepsregister
verbinden professionals zich aan de bij
hun beroep horende beroepscode. Zij
onderschrijven daarmee de beroeps-
ethische en morele normen, en ver-
plichten zichzelf te werken volgens
deze normen en de laatste professionele
inzichten en standaarden. Hiermee
biedt de beroepscode hen de gelegen-
heid om hun handelen te evalueren en
waar nodig te verbeteren. Voor jeugd-
zorgwerkers is een specifieke beroeps-
code ontwikkeld door de NNMW
(Nederlandse Vereniging voor Maat-
schappelijk Werkers). De gedragsweten-
schapper is gebonden aan de beroeps-
code van NIP of NVO. De beroepscodes
bieden een toetsingskader voor het
handelen van de professional en een
klachtstructuur voor cliënten en andere
direct betrokkenen. 
Tuchtrecht is een instrument om de
normen voor professioneel beroeps-
matig handelen aan te scherpen en het
handelen te corrigeren als er fouten zijn
gemaakt. Bij klachten wordt de jeugd-
zorgwerker gevraagd zich te verant-
woorden aan een college van beroeps-

genoten, ethici en juristen. Zo borgen
professionals binnen de sector zelf de
kwaliteit van hun beroepsbeoefening.
Met de wettelijke eis dat werkers in de
jeugdzorg geregistreerd staan bij een
beroepsregister, biedt het geheel van
registratie, beroepscode en tuchtrecht
cliënten de zekerheid dat de kwaliteit
van de geleverde hulp wordt geborgd. 

In ontwikkeling
Door de samenwerking tussen alle par-
tijen in het Actieplan zijn de hiervoor
genoemde activiteiten in gang gezet en

grotendeels gerealiseerd. Dit is een resul-
taat van een intensief proces dat nog
steeds doorgaat. Parallel aan de vormge-
ving van het wettelijk kader voor ver-
plichte beroepsregistratie wordt de
implementatie in de jeugdzorgorganisa-
ties voorbereid. Het fundament is
gelegd: de komende jaren staan de veld-
partners in de jeugdzorg voor de uitda-
ging om op dit fundament een stevig
huis te bouwen.

Marianne Berger is werkzaam bij het
Nederlands Jeugdinstituut en coördina-
tor van het Implementatieplan Profes-
sionalisering Jeugdzorg. 

THEMA Vakmanschap

Meer informatie
Op de website www.nji.nl/professio-
naliseringjeugdzorg vindt u meer
informatie over het Actieplan en
Implementatieplan Professionalise-
ring Jeugdzorg. Tevens bevat deze
website de eindrapportage van het
Actieplan, een kort overzicht van de
resultaten, een beschrijving van de
competentieprofielen, meer informa-
tie over de samenwerkende partijen
en verdiepende achtergrondlitera-
tuur. 

Een beroepsregister schept 
duidelijkheid over vakbekwaamheid
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Digitale instrumenten worden

steeds meer ingezet bij re-

integratietrajecten. Maar past

deze digitalisering wel bij de

ontwikkeling van het vakman-

schap van de participatiepro-

fessional? Veel professionals

vragen zich af of digitale in-

strumenten hun handelings-

ruimte beperken, of er vol-

doende aandacht blijft voor

klanten en of het nog wel

mogelijk is om maatwerk te

leveren. Kortom, draagt digi-

talisering bij aan professionali-

sering of is het een modern

korset? 

Door Hanneke Bakker

Aan de slag wilde antwoord op al deze
vragen en ging daarom op gesprek bij
André van den Eventuin, directeur van
Matchcare, over de gevolgen van digita-
lisering voor de professional, de organi-
satie én de klant.

Is de participatieprofessional een 
vakman? 
Vakmanschap roept associaties op met
de gildes in de Middeleeuwen. Om toe te
treden moest je een proeve van be-
kwaamheid afleggen om je vakmanschap
te bewijzen. Leden van een gilde waren
trots op hun vakmanschap en bewaakten
de standaard ervan. Met dit in het achter-
hoofd: In hoeverre is er sprake van vak-
manschap bij participatieprofessionals?
Van den Eventuin: ‘Het is een soort vrij
beroep dat specifieke vaardigheden ver-
eist. Er is geen vakopleiding of diploma
en geen beroepsvereniging. Er zijn wel
regels waar een professionele dienstver-
lener zich aan moet houden. Een profes-
sional mag bijvoorbeeld geen relaties
aanknopen met een klant. Om kwaliteit
te behouden moet je elkaar de maat dur-
ven nemen. Iemand die geen kwaliteit
levert moet uit het vak gezet worden.’

Helpt digitalisering professionalisering
op weg?
‘Het werk van een professional is geba-
seerd op beslissingen. De beslissingen
zijn meestal geprotocolleerd, maar wor-
den vaak door de participatiecoach imp-
liciet genomen. Digitalisering helpt deze
protocollen expliciet te maken en biedt
zo structuur aan het werk. Dan nog kan
een professional afwijken van het voor-
stel. Van een korset is dus geen sprake.

Past protocolleren bij werken met 
mensen?
‘Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en
in de verpleging wordt geprotocolleerd
gewerkt. Geprotocolleerd werken staat
dus niet haaks op het werken met men-
sen. Naarmate het werk serieuzer wordt
genomen, neemt het gebruik van pro-
tocollen toe. Bijvoorbeeld in de opera-
tiekamer en bij de EHBO. Daar wordt
juist altijd een volledige checklist door-
lopen omdat je in zaken van leven en
dood uiterst zorgvuldig moet handelen
en niets aan het toeval mag overlaten.’

Hoe ziet die protocollering eruit? 
‘Wij onderscheiden vier dimensies in
het werk van de participatieprofession-
al. De eerste is de doelstelling: werk en
verbetering op leefgebieden. Een parti-
cipatieprofessional moet zich iedere keer
afvragen wat het doel is van de hande-
ling, van dat gesprek met een klant. Het
tweede aspect is het werkproces: wat
moet er gebeuren om de doelstelling te
bereiken. Als derde is de gegevensver-
zameling belangrijk: gegevens worden
door ze te interpreteren informatie en
ondersteunen de beslissingen van de
professional. Veel van de benodigde ge-
gevens kunnen voorafgaand aan een
gesprek met een klant digitaal worden
verzameld uit diverse bronnen. Aanvul-
lende informatie moet in het gesprek aan
de orde komen. De vierde dimensie heeft
betrekking op de interventies: Welke
interventies helpen het doel te bereiken?
Niet alleen voor de professional is deze
structuur nuttig. Ook de klant is ermee
geholpen. De klant moet immers ge-
structureerd actief op zoek naar werk.’

Digitalisering en 
vakmanschap
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Zijn dit nieuwe inzichten voor participa-
tieprofessionals? 
‘Dit geprotocolleerd werken gebeurt
nog te weinig. Als een professional
niet volgens een vaste structuur werkt,
is de kans groot dat er tijdverlies
optreedt. Dan moet een klant terugko-
men omdat niet alle informatie de eer-
ste keer is besproken. Het gevolg hier-
van is dat bijvoorbeeld de bemiddeling
naar werk vertraging oploopt. Iedere
dag dat iemand niet op een vacature
reageert, is een verloren dag voor de
klant en voor het budget van de orga-
nisatie. Als klanten ook maar een dag
te laat hun uitkering ontvangen zijn de
rapen gaar, maar als ze een dag of zelfs
een maand geen baanmogelijkheden
kunnen benutten hoor je niemand kla-
gen, terwijl dat veel erger is. Met iedere
dag werkloosheid nemen de kansen op
werkhervatting af.’

Wat levert digitalisering de 
professional op? 
‘Net zoals geprotocolleerd werken,
levert ook digitalisering veel tijdswinst
en doelmatigheid op. De onderzoeks-
afdeling van de gemeente Rotterdam
berekende dat een intake van de sociale
dienst, inclusief alle verwerkingstijd in
totaal acht uur duurde. Met behulp van
digitalisering is die tijdsinvestering
terug te dringen naar anderhalf uur.
Voor veel participatieprofessionals is
administratie niet het meest aantrek-
kelijke deel van het werk. Door digita-
lisering houden zij meer tijd over voor
de kerntaak: het begeleiden van klan-
ten naar de arbeidsmarkt. Bijvoor-
beeld: Tijdens een intake kan al een
trajectplan worden opgemaakt. De
klant kan meteen ondertekenen. Met
een goede koppeling naar vacaturesites
kunnen geschikte vacatures al tijdens

een eerste intake op tafel komen. Met
wat geluk is een match snel te maken.
Ook als er niet meteen een match is,
kunnen participatiecoach en klant de
vacatures in ieder geval bespreken en 
is belangrijke informatie voor de
bemiddeling meteen bekend. Dat is
een enorme procesversnelling. Naar-
mate de intake en diagnose meer
gestructureerd en professioneler verlo-
pen, is de kans groter dat klanten naar
de juiste dienstverlener worden door-
verwezen of naar de meest passende
vacature worden toegeleid. De kans 
op foute doorverwijzingen neemt af 
en dat levert tijdwinst op en sneller
resultaat. Alle vervolgacties, zoals een
verwijzing naar schuldhulpverlening,
staan in het geautomatiseerde systeem
en zijn daardoor beter te monitoren.
Digitalisering levert daarom veel winst
op.’

THEMA Vakmanschap
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Zijn participatieprofessionals blij met
digitalisering? 
‘De goede wel. De goede zijn vaak jong
van geest en willen echt wat bereiken in
hun vak. Net als in het onderwijs lijken
vrouwen als participatieprofessional een
voorsprong te hebben op mannen. Zij
werken gestructureerd, zijn taalvaardiger
en mondiger. Goede participatiecoaches
hebben een zakelijke visie op hun werk
en zien klanten niet als slachtoffer, maar

vinden dat zij ten minste deels verant-
woordelijk zijn voor hun situatie. Zij
durven deze klanten ook aan te spreken
op de eigen verantwoordelijkheid. Naar-
mate je langer dit werk doet, ligt demoti-
vatie op de loer. De leukste klanten zijn
immers snel weer aan het werk.’ 

Wat zijn de voordelen voor de 
organisatie? 
‘Digitalisering kan een besparing op uit-
voeringskosten opleveren. Om dat te

bereiken moeten de werkprocessen
bekort worden en de administratie
beperkt tot de hoofdzaken. Digitalise-
ring helpt om met minder middelen
meer klanten te helpen. De organisatie
moet dan wel de consequenties door-
voeren, bijvoorbeeld door de caseload
van participatieprofessionals te verho-
gen of het aantal professionals beper-
ken. Digitalisering levert meer informa-
tie over groepen klanten. Er ontstaat

meer inzicht over de effectiviteit van
interventies. Ook wordt zichtbaar
welke participatiecoaches effectiever
werken dan andere en wat de oorzaak
van de verschillen is. Nuttige input
voor intervisie. Kortom, de organisatie
heeft meer en betere informatie om te
kunnen sturen op kwaliteit. Maar mis-
schien nog belangrijker, de nieuwe digi-
tale instrumenten geven de organisatie
de mogelijkheid om juist de nieuwe rol
van de gemeente binnen de Wet wer-

ken naar vermogen op te pakken.
Namelijk: re-integratieactiviteiten ver-
richten met een kleiner budget en part-
ner worden van het bedrijfsleven.’
Nog nooit is het zo gemakkelijk geweest
informatie te vergaren en in contact te
komen met mensen en bedrijven. Ook
met klanten en werkgevers kunnen par-
ticipatiecoaches langs de digitale snelweg
sneller communiceren. 

En de toekomst?
‘Ik geloof Steve Jobs als hij zegt dat we
aan de vooravond staan van een andere
maatschappij. We onderschatten de
invloed van automatisering. Door de
digitalisering gaat onze wereld op zijn
kop. Kinderen zijn nu al zo bedreven
met FaceTime, YouTube en social
media. Die ontwikkelingen hebben
invloed op het professionele domein.
Over tien jaar ziet de sociale zekerheid
er daardoor heel anders uit. Kortom, de
participatieprofessional zal zich volle-
dig opnieuw uitvinden.’ 

Hanneke Bakker is actief als zelfstandig
adviseur en eigenaar van Gemini consul-
tancy.

Kwaliteit krijg je door elkaar  
de maat te durven nemen
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In dit themanummer over vakmanschap staat het vakmanschap van de re-integratieprofessional

centraal. Toch wilden we ook kort stilstaan bij vakmanschap van de cliënt. Vakmanschap is

immers belangrijk voor elke doelgroep. Zo hebben duurzame inzetbaarheid en behoud van vak-

manschap een directe relatie. De kansen op werk, en het behoud van dat werk, verhogen aan-

zienlijk als de werknemer de ruimte krijgt zijn of haar vakmanschap te ontwikkelen. Iedereen

moet immers in staat zijn om tegemoet te blijven komen aan de steeds veranderende en hoger

wordende eisen van werkgevers. En het zal u wellicht verbazen, maar wat geldt voor vakman-

schapontwikkeling van uw cliënten, gaat voor een groot deel ook op voor uw eigen vakman-

schap. De zorgvuldige lezer kan hier dus een dubbele les uit trekken.

Nieuwe Stijl’. Doel van het project is
inzicht te krijgen in enerzijds wat de
Vakman Nieuwe Stijl moet kunnen en
anderzijds welke leer- en werkvormen
passen bij de Vakman Nieuwe Stijl. Hoe
kunnen we zijn of haar kennis en vaar-
digheden en zijn of haar vakgebied blij-
ven ontwikkelen? Het project is in
2011 gestart met een literatuurstudie
om de contouren van zowel de Vakman
Nieuwe Stijl als de bij hem of haar best
passende leer- en werkomgeving te
schetsen. Naast de literatuurstudie
leverden workshops met werkgevers,
werknemers en brancheorganisaties
veel relevante praktijkinzichten over
benodigde competenties en randvoor-
waarden. In deze bijdrage vatten we de
resultaten van literatuurstudie en
workshops samen. 

Wie is deze vakman?
De literatuur en workshops geven aller-
eerst sterke aanwijzingen dat de Vak-
man Nieuwe Stijl, naast actuele vakken-
nis en vaardigheden, dient te beschik-
ken over enkele specifieke competen-

ties en persoonseigenschappen. Figuur
1 op de volgende pagina geeft hiervan
een overzicht. We maken hierin een
onderscheid tussen de ontwikkelbare
competenties en de beïnvloedbare per-
soonskenmerken.
Uit het onderzoek blijkt dat er niet één
beste leer/werkvorm is voor de Vak-
man Nieuwe Stijl om zichzelf en het
eigen vakgebied verder te ontwikkelen.
Er zijn wel een aantal randvoorwaarden
die een leer/werkvorm voor de Vak-
man Nieuwe Stijl passend maken. De
leer/werkvorm moet:
• een combinatie zijn van verschillen-

de leervormen; 
• kunnen worden afgestemd op de per-

soonlijkheid en ambities van de indi-
viduele vakman, maar ook op het spe-
cifieke individuele of organisatiedoel
van een leerproces (rekening houdend
met de persoonskenmerken);

• passen bij de dagelijkse werkpraktijk
en -omgeving waarin de vakman zich
bevindt (leren in en op het werk);

• een keuze zijn van de vakman zelf
(zelfsturing). 

Vakmanschap  
Nieuwe Stijl 

THEMA Vakmanschap

Door Jos Sanders, Roel Cremer 
en Astrid Hazelzet

Het ontbreekt in Nederland aan passen-
de leeroplossingen waarmee lager opge-
leide vakmensen (hiermee bedoelen we
in dit artikel werknemers functionerend
op MBO niveau 1 of 2) zelfstandig hun
kennis en vaardigheden (vakmanschap)
op peil kunnen, willen en durven hou-
den. Ook ontbreekt het aan inzichten die
werkgevers helpen een optimale leerom-
geving voor deze vakmensen te creëren.
Tenslotte weten we niet op welke wijze
de leeroplossingen het beste kunnen
worden aangeboden om de vakmensen
continu te prikkelen om hun kennis en
vaardigheden te blijven onderhouden.
We denken dat moderne technologie en
nieuwe (sociale) media daarin een rol
kunnen spelen, maar hoe we die kunnen
inzetten weten we niet.

Inzicht in vakmanschap
Om deze kennislacune op te vullen
startte TNO samen met FNV Formaat
en P3transfer het project ‘Vakman
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De Vakman Nieuwe Stijl is een werkne-
mer die in staat is om de regie te nemen
over zijn of haar eigen ontwikkeling.
Daartoe zijn zelfsturingscompetenties
noodzakelijk. Die zelfsturingscompeten-
ties maken dat iemand in staat is zelf
keuzes te maken uit geboden mogelijk-
heden om zijn of haar kennis en vaardig-
heden te verbreden of verdiepen. Leren
en ontwikkelen doet de Vakman Nieuwe
Stijl dus (zelf)bewust, hij of zij weet een
passende leerstrategie te kiezen, kan op
zijn of haar prestatie reflecteren en is in
staat om in groepsverband te leren. Hier-

uit vloeit voort dat sociale en communi-
catieve vaardigheden en het kunnen en
ook willen participeren in netwerken
onmisbare competenties zijn voor de
Vakman Nieuwe Stijl. Ook E-skills – en
het kunnen omgaan met sociale media
blijken competenties te zijn die de Vak-
man Nieuwe Stijl nodig heeft om rich-
ting te geven aan zijn of haar eigen ont-
wikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het
delen van kennis en ervaringen via chat-
rooms of discussiegroepen, waarin ‘vak-
genoten’ participeren. 

De passende leerwerkomgeving voor
de Vakman Nieuwe Stijl sluit idealiter
optimaal aan bij de leerwerkvormen
die een vakman of -vrouw zelf kiest.
Immers, we hebben gezien dat de Vak-
man Nieuwe Stijl zelf de regie neemt
over zijn of haar ontwikkeling. 

Leren in de praktijk
Het onderzoek wijst uit dat de Vakman
Nieuwe Stijl in ieder geval leert in de
dagelijkse praktijk, waarin hij of zij ook
zelf keuzes kan maken uit verschillende
leer/werkvormen die aansluiten bij het

eigen ontwikkeldoel. Literatuur en
workshops bieden de volgende aankno-
pingspunten voor de inrichting van een
passende leer/werkomgeving voor de
Vakman Nieuwe Stijl. We noemen er
een aantal: 
• Ontwikkeling, samenwerken en

samen leren worden gestimuleerd
(beloond).

• Werk- en privéomgeving (ook wel de
sociale context genoemd) ondersteu-
nen – actief – de ontwikkeling en het
leren.

• Directe toegang tot lokale, regionale
en (inter)nationale professionele en
sociale netwerken.

• Mogelijkheid tot interactie met
experts, docenten en collega’s.

• Werkgever en werknemer maken
samen realistische plannen.

• Bestaande structuren, zoals functio-
neringsgesprekken, vormen het uit-
gangspunt. 

• Leidinggevenden durven werkne-
mers aan te spreken; ze voelen zich
veilig.

• Perspectief op interne en externe
doorgroeimogelijkheden.

• Zelfstudiemogelijkheden, zoals e-
learning, maar ook vakbladen, tijd-
schriften, vakbeurzen, computer- en
internetgebruik is mogelijk. 

• Aanbod van ‘evidence based’-aanpak-
ken en -instrumenten.

Een passende leerwerkomgeving is
bovendien een ‘gezonde’ omgeving,
waar aandacht is voor de balans tussen
werk en privé, arbeidsomstandigheden
en het gebruik van moderne tools. 

Sociale media
Uit de in het onderzoek bestudeerde
literatuur blijkt vooralsnog geen direct
verband tussen de ontwikkeling van vak-
manschap, sociale media en het gebruik
van nieuwe media(dragers). Bekend is

Gaming levert sociale ervaringen
en betere werkprestaties op

COMPETENTIES (allen ontwikkelbaar)

Zelfsturingscompetenties
• Regie (zelfkennis/zelfbewust)
• Strategisch (keuze passende 

leerstrategie)
• Reflectie (zelf en anderen)
• Omgevingsinteractie (samen

leren)
• Praktijkinteractie (transfer)

Communicatief en sociaal 
relationeel
• Samen leren (delen van kennis)
• Participeren in netwerken

Vakkennis en e-skills
• Kennis delen via internet en 

sociale media
• Leren van ervaringen op de 

werkvloer

PERSOONSGERELATEERDE 
KENMERKEN
(moeilijker ontwikkelbaar, wel beïn-
vloedbaar)

• Angst
• Locus of control (de mate waarin

iemand de oorzaken van wat
hem overkomt bij zichzelf of 
buiten zichzelf zoekt)

• Openstaan voor ervaring
• Zelfstandigheid
• Initiatief
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wel dat het toepassen van vernieuwende
vormen van leren en nieuwe media
mensen kan motiveren en helpen bij
hun ontwikkeling. Motivatie is een
goede voorspeller van leergedrag en leer-
resultaat. Recent onderzoek van TNO
laat zien dat het gebruik van sociale
media innovatief werkgedrag oplevert.
In hoeverre dat juist bij laag- en middel-
baar opgeleide vakmensen óók het geval
is, is nog onvoldoende onderzocht. Ook
is weinig bekend over de opbrengsten
van het gebruik van sociale media voor
behoud of ontwikkeling van vakman-
schap en vakgebied. 

Serious gaming
Over de waarde van ‘serious games’ bij
leren en ontwikkelen is in de weten-
schappelijke literatuur wel één en ander
bekend. Serious games stimuleren de
kennisontwikkeling en dus cognitieve
skills, ze versterken de fijn-motorische
vaardigheden en bewustwording én hel-
pen bij het veranderen van gedrag. Inter-
nationaal onderzoek laat bovendien zien
dat games effectiever zijn dan andere
leermethoden voor zowel het opdoen
van kennis, als voor het aanleren van
vaardigheden. Oorzaken voor die effecti-
viteit worden vooral gevonden in het
‘leren door te ervaren’ en in het geza-
menlijk evalueren van die ervaringen.
Gaming levert daarnaast sociale ervarin-
gen en betere werkprestaties op. Gaming
lijkt in die zin dus ook van betekenis
voor vakgerichte professionalisering.
Games zouden daarom deel kunnen en
wellicht zelfs moeten uitmaken van de
passende leer-werkomgeving voor de
Vakman Nieuwe Stijl. Om beter gebruik
te kunnen maken van ‘serious gaming’ in
de (werk)context van laag- en middel-
baar geschoolde vakkrachten is gericht
onderzoek nodig om te achterhalen hoe
de voordelen van serious gaming juist
ook voor deze specifieke doelgroep kun-
nen worden benut.

Jos Sanders, Roel Cremer en Astrid
Hazelzet zijn allen verbonden aan TNO.
Voor meer informatie over het project
mail: astrid.hazelzet@tno.nl
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Hoe wordt duurzame inzet-

baarheid een thema voor alle

generaties, en niet alleen iets

voor ouderen? En hoe kunnen

werkenden, werkgevers, over-

heid en private partijen ervoor

zorgen dat de arbeidsmarkt

van morgen goed draait?

Onlangs organiseerde Boabo-

rea, de brancheorganisatie

voor werk, loopbaan en vitali-

teit, een symposium over

duurzame inzetbaarheid op de

arbeidsmarkt, onder de titel:

‘Jong geleerd, oud gedaan!’

Aan de slag tekent ontwikke-

lingen en meningen op.

Door Peter van Eekert

De arbeidsmarkt gaat veranderen. Er
komt een periode aan van structurele
tekorten, zeker in bepaalde branches,
sectoren en functies. In de toekomstige
arbeidsmarkt kan het heel goed zo zijn
dat naast een tekort aan arbeidskrachten
in de ene sector elders een overschot
bestaat. Ook in de toekomst zal een sub-
stantieel aantal mensen langs de kant van
de arbeidsmarkt staan. Daarom moet de
duurzame inzetbaarheid van werkenden
worden vergroot. Dat betekent enerzijds
actief bezig zijn met een gezonde levens-
stijl en vitaliteit. Maar ook het blijven
ontwikkelen van kennis, competenties
en vaardigheden, niet alleen in het begin
van de loopbaan, maar eveneens op late-
re leeftijd. Plus een flexibelere arbeids-
markt waarin werkenden vaker van baan
of functie kunnen veranderen en waarin
mobiliteit wordt gewaardeerd.

Veranderende arbeidsmarkt
De uitdaging is een breed maatschappe-
lijk draagvlak te creëren voor duurzame
inzetbaarheid. Zodat individuele wer-
kenden en werkgevers zich daar zelf voor
verantwoordelijk voelen en tonen. Maar
hoe zorg je ervoor dat de werknemer een
discussie over zijn inzetbaarheid net zo

belangrijk vindt als het salaris en vrije
dagen? Dat werkgevers verder kijken dan
de korte termijn en het directe bedrijfs-
belang? En dat inzetbaarheid een thema
is voor alle generaties en niet alleen van
de oudere werknemer?

Focus te veel op ouderen
In zijn benadering van vitaliteit en
inzetbaarheid, zoals neergelegd in het
vitaliteitspakket, legt minister Kamp de
focus teveel bij ouderen en vergeet hij
de jongere werkenden. Een gemiste
kans, vindt Boaborea-voorzitter Kick
van der Pol. ‘Om de arbeidsmarkt ook
op langere termijn goed te laten func-
tioneren dienen organisaties duurzaam
inzetbaarheidsbeleid te ontwikkelen
voor alle generaties. Als een werkende
al vanaf de start van zijn of haar loop-
baan actief bezig is met het blijven ont-
wikkelen van competenties, vaardighe-
den en kennis en bewust probeert om
fysiek en mentaal fit te blijven, vergroot
dat zijn of haar inzetbaarheid en mobili-
teit op de arbeidsmarkt. Het zou ver-
standig zijn als het kabinet wettelijk het
recht verankerd van een werkende op
een inzetbaarheids- en loopbaanscan,
alsmede de plicht van de werkgever om

Vitaliteit alleen voorVitaliteit alleen voor
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dergelijke scans periodiek aan te bieden.
Daarbij past een individueel inzetbaar-
heids- en scholingsbudget.’
Hoezeer we ook werken aan gezond-
heid en vitaliteit, ziekte is een fact of life
waarmee we geconfronteerd zullen blij-
ven worden. In sommige gevallen leidt
een (chronische) ziekte of beperking on-
vermijdelijk tot uitval uit het arbeidspro-
ces. Maar dat is niet in alle gevallen onaf-
wendbaar. Een deel van de mensen met
een gezondheidsprobleem kan wel dege-
lijk aan de slag blijven, al dan niet onder
aangepaste arbeidsomstandigheden of
een andere functie. Sterker: voor velen
kan het aan de slag blijven of geraken bij-
dragen aan het bevorderen van de ge-
zondheid. Werken geeft structuur, socia-
le contacten en het gevoel er toe te doen.
Werk is gezond, ook voor mensen met
een ziekte of beperking. 

Cultuuromslag
Uit onderzoek blijkt dat mensen die een
actieve en zinvolle dagbesteding heb-
ben, vitaler blijven en ouder worden.
Die zinvolle dagbesteding is voor het
grootste deel van de bevolking het
werk. Er is een echte cultuuromslag
nodig om het besef te laten doordringen

dat ziekte niet automatisch en onom-
keerbaar leidt tot (algeheel) arbeidsver-
zuim, en dat actieve betrokkenheid bij 
de gezondheid en vitaliteit van werkne-
mers loont. Die paradigmashift dient
door verschillende partijen gemaakt te
worden. Allereerst door de direct
betrokkenen: werkgevers en werkne-
mers. Maar ook de medische wereld en
de behandelende sector zou meer aan-
dacht moeten hebben voor de waarde
van arbeid als gezondmakend medicijn.

Eigen verantwoordelijkheid
Duurzame inzetbaarheid is in de ogen
van velen, en zeker van het kabinet,
vooral een zaak van werkgevers en
werknemers. Staatssecretaris De Krom
vindt gezond gedrag in de eerste plaats
ieders eigen verantwoordelijkheid.
Werkgevers kunnen werknemers wel
stimuleren om gezonder te gaan leven
door sportvoorzieningen en andere life-
style-arrangementen aan te bieden. Van
der Pol zou willen dat elke werknemer
rechtstreeks toegang krijgt tot een arbo-
dienst. Nu loopt dat via de werkgever. 
Het is voor de gemiddelde MKB-werk-
gever niet eenvoudig om mee te gaan
in de bevordering van duurzame inzet-

baarheid en de vergroting van arbeids-
mobiliteit. Dat is voor staatssecretaris
De Krom aanleiding geweest om 52
miljoen euro extra beschikbaar te stel-
len voor sociale innovatie in het MKB
via de ESF-subsidieregeling ‘Sociale
innovatie voor bedrijven’. ‘Met behulp
van deze subsidie kunnen bedrijven en
organisaties hun bedrijfsprocessen
verbeteren zodat werknemers langer
en vitaler kunnen doorwerken’, aldus
de bewindsman. ‘Juist voor het MKB is
dit een mooie stimulans om werk te
maken van duurzame inzetbaarheid.’

Intern of extern
Hoogleraar Paul de Beer (Universiteit
van Amsterdam) constateert dat de
standaardanalyse van de arbeidsdeelna-
me van ouderen, namelijk dat die
gering is en dat ouderen te duur zijn,
niet door de feiten wordt gestaafd. De
uittredingsleeftijd is in vijftien jaar
gestegen van gemiddeld 60 naar 62 jaar.
Ouderen zijn ook niet per definitie
duur. In Nederland is de beloning van
50-plussers gemiddeld lager dan die
van veertigers. De beloning stijgt niet
onbeperkt mee met de leeftijd, aldus De
Beer. Verreweg de meesten bereiken

Mijn Praktijk

r ouderen? Echt niet!r ouderen? Echt niet!
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lang voor hun uittreden de maximale
loonschaal. Zijn conclusie is daarom dat
ouderen in verhouding tot de loonkos-
ten voldoende productief zijn. Wel is de
arbeidsmobiliteit van ouderen gering. 

Twee beleidskeuzes
De Beer bepleit een heldere beleidskeu-
ze. Bijvoorbeeld richting de bevordering
van externe mobiliteit. Dan ligt versoe-
peling van de ontslagbescherming voor
de hand, maar ook scholing gericht op
algemene vaardigheden. 
Ouderen die van baan veranderen zou-
den een mobiliteitsbonus kunnen krijgen
en werkgevers die ouderen aan-nemen
een subsidie. Kies je als beleidsmakers
juist voor het bevorderen van interne
mobiliteit, dan zou de ontslagbescher-
ming aangescherpt moeten worden.
Scholing en training is dan gericht op
bedrijfsspecifieke vaardigheden. Oude-
ren die onvoldoende scholing volgen
krijgen demotie, werkgevers die ouderen
scholen krijgen subsidie. Twee scena-
rio’s, waarbij De Beer zelf de voorkeur
geeft aan dat van de interne mobiliteit.
Is een bonus wel genoeg om mobiliteit
te bevorderen? Voor Van der Pol staat
het als een paal boven water dat de

arbeidsmarkt onderhevig is aan grote
veranderingen. ‘Onder druk van de glo-
balisering nemen de eisen van werkge-
vers toe. Maar ook werknemers stellen
steeds hogere eisen aan de werkgever.
Ze verlangen vrijheid en verantwoorde-
lijkheid en ruimte voor ontplooiing.
Vaste contracten worden nog gewenst
vanwege de hypotheek en andere bijko-
mende voordelen. Maar jonge ‘vaste’
werkenden gaan zich steeds meer als
een ZZP’er gedragen. Grotere interne
mobiliteit en het nieuwe werken sluiten
daar op aan. Het probleem is dat de WW
nog volledig gebaseerd is op de traditio-
nele arbeidsverhoudingen. Er wordt
vooral bescherming geboden aan oude-
ren die langer werken. Start daarom met
de uitwerking van een Poortwachtermo-
del WW om de intersectorale mobiliteit
verder te vergroten. Dat past bij de dyna-
miek van de arbeidsmarkt.’

Poortwachtermodel WW
Hoe zou zo’n Poortwachtermodel WW
eruit kunnen zien? Van der Pol: ‘geïns-
pireerd door het poortwachtermodel
van de Wet verbetering poortwachter
bepleiten we een professioneel poort-
wachtermodel voor de WW, met een in

de tijd heldere verdeling van wie wat
doet en wie waar verantwoordelijk voor
is. Bij degenen die werkervaring hebben
kan de verantwoordelijkheid volledig
rusten bij de voormalige werkgever en
werknemer gefaciliteerd door cao-
afspraken. Het model richt zich primair
op een beweging van werk naar werk. 

Uitzondering
De scholingsfondsen, de ontslagvergoe-
dingen en ww-uitkeringen worden daar
geheel of gedeeltelijk voor ingezet. Een
uitkering zonder scholing of traject
wordt een uitzondering in plaats van de
regel. De huidige private infrastructuur
van uitzendbureaus, re-integratiebedrij-
ven en outplacementbureaus is toerei-
kend om daar waar begeleiding nodig is
deze in opdracht van het bedrijfsleven
te verzorgen. Bij arbeidsongeschiktheid
komen publieke middelen zoals uitke-
ring pas in de tweede instantie en op
termijn aan de orde. Dat zou bij de WW
dus ook kunnen. Verschillende van
bovenstaande voorstellen zouden ook
nu al ingevoerd kunnen.’

Peter van Eekert is lid van de redactie-
raad van Aan de slag.
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Na een lange loopbaan in de

zorg kan ik mijn kennis en

ervaringen in mijn dagelijks

werk goed gebruiken als zorg-

consulent en beleidsmedewer-

ker bij Tractio in Almere. In de

praktijk valt mij op dat mijn

klantengroep soms bekend is

bij meerdere instellingen en

dat een integrale samenwer-

king in de praktijk vaak ont-

breekt. De professionals ver-

wachten dat cliënten de ver-

antwoordelijkheid nemen om

zelf goed om te gaan met de

kennis en informatie die zij tij-

dens de behandeling krijgen.

Door Peter Kerstholt

Professionals doen in de praktijk hun
best op hun eigen vakgebied en besteden
daarbij veel aandacht aan de vraag van de
cliënt. Cliënten met meervoudige pro-
blematiek (problematiek op meerdere
leefgebieden) die zelf geen hulp vragen
en waarbij een eigen sociaal netwerk ont-
breekt, blijven vaak buiten beeld omdat
zij bijvoorbeeld geen overlast voor de
omgeving veroorzaken. Doordat we het
in dit land zo goed geregeld hebben met
de privacy van iedere burger kan dit met
zich meebrengen dat mensen die in een
sociaal kwetsbare positie verkeren
onnodig langs de kant blijven staan en
verstoken blijven van de nodige hulp.
Deze groep mensen kan het vaak niet
meer opbrengen om op eigen kracht de
eigen (gezondheids)problemen op te
lossen. Eigen trots, schaamte, onvermo-
gen en teleurstelling ligt hieraan vaak
ten grondslag. 
In de praktijk is er winst en resultaat te
boeken met een integrale samenwer-
king binnen de keten tussen de zorgin-
stellingen, re-integratiebedrijven en uit-
kerende instanties. Naast het feit dat
deze integrale samenwerking zijn voor-
delen kent, is de uitkering een belangrij-
ke ‘vindplaats’ voor mensen die buiten-
spel staan. In dit artikel schets ik u mijn
ervaringen aan de hand van een casus.

Vervuild huis
Marcel K. (naam is gefingeerd) is een
ongehuwde man, geboren in 1971 te
Amsterdam. Hij is door de klantma-
nager aangemeld voor een re-integratie-
traject bij Tractio. Hij heeft een drank-
probleem, financiële problemen en een
vervuild huis. Via de woningbouwver-
eniging zijn er klachten binnen geko-
men van buurtbewoners. Hij wil graag

werken en heeft als bijverdienste een
krantenwijk. Marcel is een vriendelijke
man met een slechte zelfverzorging. In
het contact merk ik al vrij snel dat hij
niet alles begrijpt en dat ik soms iets
meerdere keren moet uitleggen. In het
contact is hij geneigd om ‘ja’ te zeggen,
terwijl achteraf uit zijn handelen blijkt
dat hij het niet goed heeft begrepen. De
cliënt heeft geen eigen sociaal netwerk.

Dagritme
Marcel wil graag werken, maar kan slecht
in een dagritme komen. In het begin
komt hij vaak niet of te laat op zijn werk.
Tijdens het bespreken van zijn schulden
kan hij slecht de gemaakte afspraken
nakomen. Uiteindelijk heb ik besloten
om op huisbezoek te gaan, om samen
met hem zijn administratie door te
nemen. Hij vindt dit prettig en laat mij
vol trots zijn huis zien. Ik schrik enorm
van de lucht van maar liefst acht katten
die hij thuis heeft. De pislucht komt
beneden in het trappenhuis al op mij af.
Om vertrouwen te blijven winnen ben
ik in het eerste gesprek niet de confron-
tatie aangegaan. In vervolggesprekken
ben ik wel terug gekomen op zijn ver-
vuilde huis. Hij zegt dat zijn katten zijn
‘kinderen’ zijn en dat hij daar goed voor
moet zorgen. Zijn financiële problemen
zijn groot: hij vult het ene gat met het
andere en komt telkens om hulp vragen
omdat hij het overzicht kwijt is. 

Alcoholafhankelijkheid
Ik heb zijn drankprobleem met hem
besproken. Hij wil minderen, maar niet
stoppen. De regels begrijpt hij goed. Als
hij op het werk is, verwachten wij dat
hij nuchter is. Hierover heb ik met hem
afgesproken dat ik hem zonder aankon-

Bemoeizorg voor
zorgmijders 

Mijn Praktijk



28

Aan de slag 3-2012

diging op de werkplek kan bezoeken
om hem te laten blazen. In de auto heb
ik een blaasapparaat en een speekseltest
voor het aantonen van alcohol- en/of
drugsgebruik. Het afnemen van een
dergelijke blaastest doe ik altijd discreet,
zodat hij geen gezichtsverlies lijdt ten
opzichte van bijvoorbeeld andere colle-
ga’s. Regelmatig komt het voor dat hij
toch onder invloed is op zijn werk.
Daarom zijn we uiteindelijk samen naar
de huisarts gegaan voor een verwijzing
naar verslavingszorg. Later blijkt dat
Marcel bang is voor een opname in een
verslavingskliniek. Hij is bang om zijn
‘kinderen’ achter te moeten laten.

Verstandelijke beperking
Ik heb het vermoeden dat er bij Marcel
sprake is van een licht verstandelijke
beperking (LVB), hetgeen ik bij de huis-
arts navraag. De huisarts kan de LVB-
problematiek bevestigen, maar beschikt
niet over een diagnostisch rapport. De
verslavingszorg krijgt in de verwijzing
de vraag om een intelligentietest af te
nemen en het drankprobleem te behan-

delen. Uit het intelligentie-onderzoek,
die is afgenomen door een psycholoog, is
een IQ van 70 vastgesteld. De versla-
vingszorg is tot de conclusie gekomen
dat zij hem door zijn lage niveau niet
kunnen behandelen, omdat zij niet be-
schikken over expertise en een passend
aanbod voor mensen met een licht ver-
standelijke beperking. Omdat ik mij hier-
in niet kan vinden ben ik, zonder cliënt,
in gesprek gegaan met zijn huisarts en
heb ik de situatie uitgelegd. De huisarts
was zeer verbaasd en sprak direct over
discriminatie van de doelgroep.

Toch begeleiding
Uiteindelijk heb ik na diverse gesprek-
ken met uitvoerende medewerkers en
het Hoofd Behandeling van de versla-
vingszorg kunnen afspreken dat mijn
cliënt wel in begeleiding kan komen. Ik
heb de verslavingszorg het advies gege-
ven om in de begeleiding samen te wer-
ken met de ambulante woonbegelei-
ding van de verstandelijke gehandicap-
tenzorg. Met beide hulpverleners en de
cliënt heb ik afspraken gemaakt over

deze gewenste begeleiding, zodat de
cliënt de begeleiding en behandeling
krijgt die hij nodig heeft, waardoor hij
dagelijks met ondersteuning zo goed
mogelijk kan functioneren.

Begeleid wonen
Ondertussen ben ik met behulp van het
diagnostisch rapport (waarin het ver-
laagde IQ is geconstateerd) bezig
geweest met het aanvragen van een
indicatie bij het Centrum Indicatiestel-
ling Zorg (CIZ) voor begeleid zelfstan-
dig wonen, een aanvraag voor een
Wsw-indicatie en een Wajong uitke-
ring. Met het aanvragen van deze voor-
zieningen hoop ik dat mijn cliënt
ondersteuning en begeleiding kan krij-
gen binnen het reguliere zorgcircuit. Hij
accepteert mijn bemoeienis op werk-
en privé gebied. Ik heb hem uitgelegd
dat hij door het accepteren van hulp en
ondersteuning bij het zelfstandig
wonen aan zijn drankprobleem kan
werken en minder dagelijkse proble-
men in zijn werk zal ervaren. Zo kan hij
weer wat meer van het leven genieten.

Goed arbeidsritme
Marcel heeft inmiddels een goed
arbeidsritme ontwikkeld. Er wordt door
de begeleiders van de verstandelijke
gehandicaptenzorg en de verslavings-
zorg nu samen aandacht besteed aan
zijn drankprobleem. Door de persoon-
lijke ondersteuning van de verstandelij-
ke gehandicaptenzorg heeft het leven
van de cliënt weer positieve waarde,
veroorzaakt hij geen overlast meer en is
er sprake van een duidelijke participatie
in de samenleving. Dit is bereikt door-
dat hij hulp heeft gekregen bij het zelf-
standig wonen, zijn huis weer gezellig
heeft ingericht en ondersteuning heeft
geaccepteerd bij de verzorging van zijn
katten en hygiëne in zijn huis. 
Daarnaast is mijn cliënt succesvol door-
gegaan met de begeleiding bij de versla-
vingszorg en zijn er geen nieuwe klach-
ten meer gekomen vanuit de woning-
bouwcoöperatie. Door het vasthouden
van een goed opgebouwd werkritme
heeft hij een zinvolle betaalde dagbeste-

Dwarsverbanden
Cliënten worden bij Tractio door de
klantmanager van de Sociale Dienst aan-
gemeld voor een re-integratietraject.
Doel van dit traject is het verkrijgen van
regulier (betaald) werk. Indien dit niet
mogelijk is, wordt gezocht naar een
beschermde werkplek of dagbesteding.
Om dit te kunnen realiseren is er tijdens
het traject zo nodig begeleiding op acht
verschillende levensgebieden.

Tangbeweging
Dit noemen wij de ‘tangbeweging’ tech-
niek. Deze techniek is erop gebaseerd
dat er een sluitende samenwerking is
tussen alle betrokken ketenpartners.
Daarbij bewaar ik de ingezette doelstel-
lingen en ondersteun ik de cliënt in de
afgesproken richting. Het traject van de
cliënt wordt pas beëindigd op het
moment dat hij goed in begeleiding is

gekomen bij alle professionals. De tra-
jectbegeleiding is gericht op het verkrij-
gen van een vertrouwensrelatie, het
beheersbaar krijgen van de persoonlijke
problemen en het vergroten van de zelf-
redzaamheid van de cliënt. Indien
gewenst, worden er verbindingen en
dwarsverbanden gelegd in het contact
met de diverse hulpverleners. Door
deze verbindingen in zorgverlening kun-
nen de gemaakte afspraken met de
cliënt op naleving worden gecontro-
leerd. Daarvoor tekent de cliënt bij de
intake wel een machtiging waarmee wij
toestemming krijgen om informatie
met andere professionals uit te kunnen
wisselen. Vanuit de opgebouwde ver-
trouwensrelatie tijdens het traject
wordt zoveel mogelijk de aansluiting
gezocht bij de kennis en expertise van
de verschillende ketenpartners.
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ding en meer plezier in het leven. Verder
heeft hij nu positieve ervaringen met
zijn sociale contacten en krijgt hij weer
waardering voor wat hij doet. Deze
cliënt, die bekend stond als een overlast-
gevende zorgmijder, heeft inmiddels de
begeleiding aan huis geaccepteerd. De
dienstverlening vanuit de Stadsbank is
goed opgepakt. Van de begeleider heb ik
begrepen dat er op vrijwillige basis een
Onder Bewindvoering zal worden aan-
gevraagd, waardoor Marcel financieel
meer bescherming krijgt. 

Iets terug doen
Tijdens de begeleiding heb ik vanuit
mijn rol in het contact met Marcel en de
andere hulpverleners bewust gebruik
gemaakt van mijn doorzettingsmacht.
De Wwb-uitkering (Wet werk en bij-
stand) zegt namelijk dat van iedere
cliënt verwacht mag worden dat hij/zij
meewerkt aan het verbeteren van de
eigen leef- en gezondheidsomstandig-
heden en daarnaast iets terug mag doen
voor de uitkering die hij ontvangt. Deze
uitgangspunten bieden mij de gelegen-
heid om in situaties waarin mijn cliënt
het moeilijk heeft toch contact te blij-
ven houden en de cliënt aan te spreken
op zijn nalatigheid. Doordat werken (en
het traject) niet vrijblijvend is, is het
voor mij makkelijker om contact met de
cliënt te blijven houden. Voor vrijwilli-

ge hulpverlening ligt dit anders, hierbij
kan een cliënt de hulpverlener gemak-
kelijk op afstand houden zonder dat dit
consequenties heeft. 

Sluitende samenwerking
Een sluitende samenwerking binnen de
keten, met behoud van ieders eigen rol
en verantwoordelijkheid, kan daarom
veel voordelen opleveren. Bij deze
bemoeizuchtige begeleiding is het van
belang om er voor te zorgen dat andere
hulpverleners zich committeren aan de

doelstellingen die zijn afgesproken met
de cliënt. Elke bijdrage van een hulpver-
lener is gericht op het ondersteunen en
vergroten van de sociale zelfredzaam-
heid. Dit gaat veelal het beste samen
met een goed dagritme. In mijn contact
en samenwerking met hulpverleners
benadruk ik altijd het belang van een
ingezet re-integratietraject. Als een
ambulante woonbegeleider zich bij-
voorbeeld uitsluitend bezig houdt met
alle woonaspecten en geen waarde

hecht aan het hebben van een goed dag-
en werkritme kan ‘vrijblijvendheid’ in
het contact ontstaan tussen hulpverle-
ners en de cliënt.

Informeer elkaar
Met de ambulante hulpverlener spreek
ik af dat zij verantwoordelijk zijn alle
privé-leefgebieden en dat ik als consu-
lent verantwoordelijk blijf voor het
werkdeel, maar dat we elkaar wel infor-
meren als daar aanleiding toe is. Er kan
worden vastgehouden aan de noodza-
kelijke ingezette veranderingen, om
terugval in oude patronen te voorko-
men. Als alle neuzen dezelfde kant op

staan, is dit voor de cliënt veel duidelij-
ker, ontstaat er een efficiënte samen-
werking rondom de cliënt en voelt de
cliënt zich meer begrepen. Hierdoor
kunnen andere hulpverleners gemakke-
lijk handelen en daarbij op mij terugval-
len als dat nodig is.
Door deel te nemen aan het re-integra-
tietraject is er veel veranderd voor Mar-
cel. Hij heeft nu een betaalde baan bij de
Sociale Werkvoorziening. Hij veroor-
zaakt geen overlast meer voor zijn
buren, zijn drankprobleem is beheers-

baar geworden en hij wordt begeleid
door een ambulante woonbegeleider
vanuit de gehandicaptenzorg. Verder
geeft hij aan blij en tevreden te zijn met
zijn eigen leven en werk.
Samenwerking tussen uitkeringinstan-
ties, de daarbij behorende re-integratie-
bedrijven en zorginstanties is van groot
belang omdat er in hun klantenbestand
ook zorgwekkende zorgmijders en
mensen met meervoudige problematiek
te vinden zijn. Door een generalistische

benadering waarbij er samengewerkt
wordt met meerdere professionals ont-
staat er een sluitende aanpak. Voor veel
mensen die in een sociaal kwetsbare situ-
atie verkeren wordt de huidige samen-
leving als te ingewikkeld ervaren, waar-
door deze groep mensen helaas eerder
afhaakt. De zogenaamde ‘tangbeweging’
of doorzettingsmacht maakt dat mensen
aangesproken worden op hun eigen ver-
antwoordelijkheid en de mogelijkheid
om hun omstandigheden te veranderen. 

Samenwerking
Als mensen meedoen is de kans op ver-
eenzaming of overlast veel kleiner en
krijgt iedere burger de hulp die hij
nodig heeft om te kunnen participe-
ren. Alles draait om samenwerking. De
nieuwe Wet werken naar vermogen
(Wwnv), de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en alle taken
vanuit Jeugdzorg waarvoor de gemeen-
te in de toekomst verantwoordelijk is,
bieden mogelijkheden om voor ieder-
een de hulp te gaan organiseren die
nodig is. Het zou uiteindelijk mooi zijn
als hulpbehoevende mensen in de toe-
komst een zorg/werk arrangement aan-
geboden krijgen van de gemeente, dat
aansluit bij mogelijkheden van de indi-
viduele burger.

Peter Kerstholt is zorgconsulent bij
Tractio.

Mijn Praktijk

In het contact is hij geneigd om
‘ja’ te zeggen en ‘nee’ te doen

Financiën zijn een probleem: hij vult
het ene gat met het andere
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Een knus oud huisje in de bin-

nenstad, er wordt nog volop

geklust. Een jonge, vlotte

vrouw doet open met een

glimlach, haar armen nog

onder de verfspetters. Van-

morgen is ze lekker opgescho-

ten met het schilderen van de

hal, nu zit ze klaar voor onze

afspraak. Ze zet thee voor me,

schuift een stapeltje tijdschrif-

ten aan de kant. Zo begint

onze kennismaking: heel ont-

spannen.

Door Ellen Zaal

Carolina vertelt haar verhaal: Ze heeft
gewerkt als assistent-bedrijfsleidster in
een winkel. Ze zat destijds in haar
derde jaarcontract toen ze zich ziek
meldde met depressieve klachten.
Haar klachten hielden aan en haar con-
tract werd niet verlengd. Zo kwam ze
in de Ziektewet terecht. Ze heeft wel-
iswaar een behandeling gevonden,
maar met één keer per twee weken een
gesprek schiet het nog niet zo hard op
als ze zou willen. Inmiddels is ze vijf
maanden zwanger. Ze heeft nog niet
zo goed nagedacht hoe ze de zorg voor
haar kindje gaat combineren met een
nieuwe baan. Haar man is voor zijn
werk regelmatig in het buitenland, dus
de verzorging zal voor een groot deel
bij haar terecht komen.

Tomatenplukker
Carolina vertelt verder: Ze is opge-
groeid in het Westland. Daar heeft ze
(bijna onvermijdelijk) een aantal bij-
banen gehad in de kassen. Snijden,
draaien, toppen, sorteren en inpakken;
dat zijn bekende werkzaamheden voor
haar. Ze heeft gewerkt met tomaten,
aubergines en paprika’s. Na haar
VMBO-diploma begon ze nog aan een
aantal MBO-opleidingen, maar omdat
ze niet goed wist wat ze wilde en wat
goed bij haar paste, heeft ze die oplei-
dingen niet afgemaakt. Ze is gaan wer-
ken: schoonmaakwerk, verkoopster 
in een schoenenwinkel en uiteindelijk
als assistent-bedrijfsleidster bij Blok-
ker. Ze lijkt me een pittige tante: niet
bang om de handen uit de mouwen te
steken, lef genoeg om aan iets nieuws
te beginnen en zich in de praktijk ver-
der op te werken, vriendelijk en colle-
giaal.

Maar nu weet ze het toch even niet
meer. Zwanger, nog onder behandeling,
nog zeker niet de oude. Kinderopvang?
Weer werken met haar klachten? Ander
werk? Wat dan? Ze heeft er al wel over
nagedacht, maar is er nog niet uit. Ze is
blij met de ondersteuning. Ze kan wel
wat aanmoediging gebruiken, en mis-
schien ook wel een ‘stok achter de
deur’. Natuurlijk realiseert ze zich dat
ze vanwege haar Ziektewetuitkering
verplichtingen heeft om te re-integre-
ren, maar hoe dat er concreet uit moet
zien is onduidelijk. Na de ontspannen
ontvangst wordt duidelijk dat ik niet
alleen voor de gezelligheid gekomen
ben. Hier is echt iets te doen, we moe-
ten samen aan de slag. Carolina moet
keuzes maken, ik zal faciliteren. Caroli-
na heeft tot nu toe haar werk altijd
‘toevallig’, ‘via-via’ of ‘gewoon heel
gemakkelijk’ gevonden. Ze heeft vragen
over solliciteren. Daar kan ik haar zeker
over adviseren.

Kinderopvang
Het begeleidingstraject volgt de gebrui-
kelijke aanpak. De korte periode vóór
haar zwangerschapsverlof gebruiken we
voor de voorbereidingen. Carolina
zoekt uit welke mogelijkheden er zijn
voor kinderopvang. Ze bezoekt een aan-
tal kinderdagverblijven om te zien hoe
het er daar aan toe gaat, vraagt bij een
vriendin na hoe het bevalt om met een
gastouder te werken, bespreekt met de
grootouders wat zij kunnen doen. Ze
onderzoekt tarieven en belastingregels,
weegt voor- en nadelen tegen elkaar af.
Uiteindelijk kiest ze voor opvang in de
familie: zij willen wel een paar dagen
per week oppassen. Carolina bepaalt
alvast voorzichtig de koers voor ná het

Faalangst houdt 
ons niet tegen
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zwangerschapsverlof. Ze kan weer
schoonmaakwerk gaan doen, of als keu-
kenhulp gaan werken. De zorg trekt
haar ook, ze zou graag onderzoeken of
er mogelijkheden zijn voor bijvoor-
beeld een leer-werktraject. We gebrui-
ken de periode vóór het verlof ook nog
om alvast een mooie CV op te stellen. 

Moeizaam
Na het bevallingsverlof pakken we de
draad weer op. Nu geen voorbereidin-
gen meer, maar echt doen. Het gaat
moeizamer dan ik verwacht. Mijn
cliënt is een leuke, representatieve
vrouw met een stabiele thuisbasis en
een realistisch plan. Een parttime baan
vinden in de schoonmaak, een start-
baan in de zorg of als keukenhulp, 
dat zou voor haar zeker haalbaar moe-
ten zijn. Toch is het na drie maanden
nog niet gelukt. Eigenlijk heeft ze ook
maar weinig concrete sollicitaties
gedaan in die periode. Ik probeer de
oorzaak te achterhalen. Wil ze toch lie-
ver thuis bij haar dochtertje blijven? Is
ze niet gemotiveerd? Wil ze geen stap
terug maken (van assistent-bedrijfs-
leidster naar schoonmaakster)? Zijn er

door de economische crisis minder
kansen? Is ze gewoonweg iemand die
langzaam op gang komt en wat meer
tijd nodig heeft? We bespreken het
een aantal keer, maar komen er niet
uit.

Faalangst
Gaandeweg wordt duidelijk dat waar-
schijnlijk de combinatie van faalangst
en perfectionisme de grootste boosdoe-
ner is. We besluiten dat dat onze aanpak
zal bepalen. Oplossingsgericht, op basis
van tips voor faalangst en perfectionis-
me. We gingen samen op zoek. De
bruikbaarste adviezen vonden we heel
gewoon op internet, zoals in de blog
van Wilma van Galen (zeven tips om
met faalangst om te gaan) en op de site
van SoChicken (‘praktische tips voor
een fijn en gelukkig leven’). Het gaf
mijn cliënt energie om zelf op zoek te
gaan naar praktische handvatten. We
kwamen ‘open deuren’ tegen die heel
bruikbaar waren voor haar zoektocht
naar een nieuwe baan. We vonden
inzichten en achtergronden die wel dui-
delijkheid gaven over het probleem,
maar ons niet dichter bij een oplossing

brachten. In het kader staan al onze
ervaringen met het toepassen van een
aantal van de tips.

Onderzoek welke zaken je hebt laten lig-
gen in je leven vanwege je faalangst.
Onderzoek wat je gewonnen zou kun-
nen hebben wanneer je je niet had laten
afremmen door je angst. Is angst wel
zo’n goede raadgever geweest? Hoe vaak
ben je bang geweest voor iets en hoe vaak
is je angst ook uitgekomen?
Hoe waar dit ook is, hier kwam Caroli-
na niet veel verder mee. Ze kon best
dingen benoemen die anders, beter,
prettiger gelopen waren als de angst
haar niet geremd had. Zo heeft faalangst
bijvoorbeeld een grote rol gespeeld bij
het niet-afmaken van haar opleidingen.
Rationeel snapte ze ook wel dat angst
geen goede raadgever is bij het vinden
van een nieuwe baan, maar dit inzicht
bracht geen ander gedrag met zich mee,
ze kwam er niet door in beweging.

Onderzoek waar je precies bang voor
bent en stel voor wat er in het ergste geval
kan gebeuren. Wanneer je het meest
gevreesde beeld voor ogen hebt, kan je

Mijn Praktijk
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jezelf een aantal vragen stellen: heb je ooit
met iets dergelijks te maken gehad en hoe
is het toen afgelopen, hoe ziet je leven er
volgende week/maand/ jaar uit na dit
ergste scenario, hoe gaan andere mensen
met een dusdanige catastrofe om , zou je
hulp kunnen vragen wanneer iets com-
pleet fout loopt, wat zou je een ander in
dezelfde situatie adviseren?
Met dit advies hebben we in ieder geval
veel plezier gehad. Als ras-optimist
bleek ik toch goed in staat om de doem-

scenario’s van Carolina nog somberder
te maken, tot aan het absurdistische toe.
Een soort ‘provocatieve coaching’,
waardoor het haar lukte om patronen te
doorbreken en dapperder te worden.

Geef niet op.
Vast een goed bedoeld advies, een tip
die we op meerdere plaatsen tegen kwa-
men. We hebben het ook echt gepro-
beerd, maar het lukte Carolina niet om
deze tip toe te passen.

Ga de confrontatie aan. Stop met weglo-
pen en er omheen draaien. Formuleer een
doel en neem kleine stapjes. Gebruik voor
iets, waarbij dat mogelijk is, een kook-
wekker en start met 25 minuten aan iets
werken.
Ook al lijkt deze tip op de vorige, deze
werkte wel. Carolina wordt thuis gemak-
kelijk afgeleid, waardoor het daar makke-
lijk is om bezig te zijn met andere dingen
dan werk zoeken. Carolina bedacht een
oplossing. Op vrijdagmiddag heeft ze
meestal een afspraak met haar behande-

laar, in een gebouw naast het WERK-
plein. Ze ging nu al om 11.00 uur thuis
weg en ging eerst naar het WERK-plein.
De eerste keer voelde ze zich nog een
beetje ongemakkelijk, maar de tweede
keer ging het al beter. Ze nam haar iPod
mee zodat ze zich beter kon afsluiten van
de andere mensen die daar zaten. Op het
WERK-plein kon ze niets anders doen
dan met werk vinden bezig zijn. Geen
uitvluchten, geen andere zaken, alleen
werk zoeken. Dat heeft echt geholpen.

Geef jezelf veel complimenten. Sta eens
stil bij je successen. Heb je een taak vol-
bracht? Feliciteer jezelf. Heb je iets niet
perfect gedaan? Feliciteer ook dan jezelf,
je hebt in ieder geval iets gedaan!
Dit advies bleek pas na een tijdje te
werken. In het begin zag Carolina hele-
maal niet dat ze al een beetje opgescho-
ten was. Ze vond mij overenthousiast
en ongeloofwaardig als ik toch steeds
wat tussenresultaten kon benoemen.
Mijn complimenten vertrouwde ze
niet. Pas na verloop van tijd werden we
het meer eens over haar kwaliteiten en
haar inzet. Toen lukte het haar om niet
alleen te kijken naar wat er nog niet
gelukt was, maar om ook te zien wat er
wel bereikt was.

Stop de innerlijke criticus. Noteer je faal-
angstgedachten en daag ze een voor een
uit. Klopt het wat je denkt? Wie zegt
eigenlijk dat je een sukkel bent? Dat je
dat vroeger te horen kreeg van je vader,
wil niet zeggen dat het waar is. Ook al
maak je fouten, je bent oké zoals je bent. 

De bruikbaarste adviezen vonden
we heel gewoon op internet

Dit advies werkte vooral goed doordat
Carolina haar psycholoog en haar man
erbij betrok. Ze had haar psycholoog al
eens om advies gevraagd over haar aan-
pak om een nieuwe baan te vinden. Hij
hielp haar toen om belemmerende
gedachten op te sporen en te bestrijden.
Door deze tip is ze daar nog meer mee
aan de slag gegaan. Door het ook met
haar man te bespreken, mobiliseerde ze
nog eens extra ondersteuning. Hij vroeg
haar vaak: ‘Is dat nou wel echt zo?’, als
ze weer overal beren op de weg zag.
Deze tip is waarschijnlijk de sleutel tot
succes geweest. 

Sinds kort werkt Carolina als mede-
werker in de thuiszorg. Ze is er enorm
blij mee. Een mooie overwinning op
de verlammende combinatie van per-
fectionisme en faalangst. Wat mij in
deze case goed bevallen is, is het ver-
trekpunt vanuit gelijkwaardigheid.
Natuurlijk heb ik als coach vaker met
onzekerheid te maken, maar de oplos-
sing is voor iedereen toch net even
anders. Zonder de inbreng van je cliënt
is het bijna onmogelijk om ‘het hoekje
van de pleister’ te vinden. Dat vraagt
echte samenwerking.

We zetten de samenwerking nog even
voort. De eerste doelstelling is bereikt:
ze heeft een nieuwe baan gevonden.
Het volgende doel is om een goede
thuiszorg-medewerker te worden. Zo
eentje die in de contacten met klanten,
collega’s en leidinggevende niet te veel
belemmerd wordt door haar faalangst.
Dat wordt de volgende stap.
[auteursomschrijving]

Ellen Zaal is senior casemanager bij
Casemanagement Groep.
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info@blikopwerk.nl Blik op Werk keurmerk 

re-integratie 

en opleidingsinstellingen 

WorkAbilityIndex

BRANCHE & BEROEP

Boaborea

Postbus 90154

5000 LG Tilburg

(0900) 284 45 45 bedrijfsactiviteit:

www.boaborea.nl Brancheorganisatie van arbo-

info@boaborea.nl diensten, interventiebedrijven

contactpersoon: outplacement en loopbaan-

Petra van Goorbergh adviesbureaus, re-integratie-

bedrijven en jobcoachorganisaties

Ziet u dat het werkt? 

Wordt dan ook actief in De Werkplaats!

Neem contact op met Johan de Vassy van Aan de Slag, 

tel (070) 31 070 11, 

of mail naar j.devassy@performa.nl

CONSULTING

Gemini consultancy

Potgieterstraat 32 bis

3532 VS Utrecht

(06) 532 58 231 bedrijfsactiviteit:

www.geminiconsultancy.nl beleidsadvies, implementatie-

hannekebakker@ management, workshops, training

geminiconsultancy.nl en coaching in de sociale sector

contactpersoon:

Hanneke Bakker

PARTICIPATIE

Calder Holding

Postbus 1442

8001 BK Zwolle

(038) 423 37 13 bedrijfsactiviteit:

www.calderholding.nl re-integratie

info@calderholding.nl participatie

contactpersoon: schuldhulpverlening

Hans van Iersel

CONSULTING

Berenschot 

Postbus 8039

3503 RA Utrecht bedrijfsactiviteit:

(030) 291 69 16 sociale zekerheid

www.berenschot.nl arbeidsmarkt

hqb@berenschot.com

contactpersoon: Henk Bakker

OPLEIDING

RadarVertige

Veemarkt 127

1019 CB Amsterdam bedrijfsactiviteit:

(020) 643 38 13 RadarVertige is een krachtig

www.radarvertige.nl trainingsbureau, toonaangevend

info.radarvertige.nl op het gebied van sociale 

zekerheid, handhaving, activering, 

re-integratie, klantmanagement 

en agressie & weerbaarheid

ONDERZOEK

Regioplan Beleidsonderzoek

Nieuwezijds Voorburgwal 35

1012 RD Amsterdam bedrijfsactiviteit:

(020) 531 531 5 onderzoek, advies en 

www.regioplan.nl detachering

info@regioplan.nl werk en inkomen

contactpersoon: 

dr. R.C. (Roeland) van Geuns



De studiedag Meer doen

met minder wordt 

gegeven door Jo Weerts,

specialist in sociale 

zekerheid en re-integratie-

vraagstukken.

Titel: Studiedag Meer doen met minder; 
Re-integratie en de Wet werken naar 
vermogen

Datum: 24 april 2012
Locatie: NH Hotel Zoetermeer
Doelgroep: Re-integratiespecialisten bij gemeenten, UWV, 

particuliere re-integratiebedrijven en managers 
bij SW-bedrijven

Prijs: e 395, lezers Aan de Slag e 295
Inschrijving: www.performa.nl/opleidingen

SPECIAAL VOOR LEZERS AAN DE SLAG DINSDAG 24 APRIL 2012 NH HOTEL ZOETERMEER

Studiedag Wet
werken naar vermogen
Meer doen met minder
Per 1 januari 2013 treedt de Wet werken naar

vermogen in werking. Dat betekent dat bestaan-

de uitkeringen als Wajong, Wsw en Wij voor-

taan onder een gelijkluidend regime vallen,

waarbij de gemeente de uitvoerder wordt en er

tegelijkertijd ontschotting plaatsvindt. Daar-

naast zijn er grote bezuinigingen aangekondigd

op re-integratietrajecten. Of u nu werkt voor de

gemeente, UWV, voor een particulier re-integra-

tiebedrijf of binnen de SW, de vraag blijft het-

zelfde: hoe anticipeert u het beste op deze ont-

wikkelingen?

Met deze studiedag, speciaal voor lezers van

Aan de slag, bent u weer volledig op de hoogte

van de actuele stand van zaken. U kunt direct

aan de slag met de adviezen over een betere re-

integratie met minder middelen.

Programma
09.30 - 10.00 Ontvangst met ontbijt

10.00 - 11.00 Uitgangspunten van de Wwnv

11.00 - 11.15 Koffiepauze

11.15 - 12.15 De belangrijkste wijzigingen op

een rij

12.15 - 13.15 Lunch

13.15 - 14.15 De nieuwe organisatie van re-inte-

gratie

14.15 - 14.30 Theepauze

14.30 - 15.30 Workshop meer re-integratie met

minder middelen?

15.30 - 16.00 Presentatie van de uitkomsten van

de workshop, discussie en afsluiting

16.00 - 16.30 Netwerkborrel

Het volledige programma vindt u voorin deze

Aan de slag of op www.performa.nl/opleidingen

Lezersactie: g 100 korting

De kosten voor de studiedag Meer doen
met minder bedragen e 395. Als lezer
van Aan de Slag betaalt u slechts e 295, en
krijgt u dus e 100 lezerskorting. Ga voor
uw inschrijving naar www.performa.nl/
opleidingen en vul de actiecode lezer#
in. Prijzen zijn exclusief 19% btw en inclu-
sief cursusmateriaal en lunch.


