
N  B  E  Z  U  I  N  I  G  I  N  G  E  N
B  E  Z  U  I  N  I  G  I  N  G  E  N  B
E  Z  U  I  N  I  G  I  N  G  E  N  B  E
Z  U  I  N  I  G  I  N  G  E  N  B  E  Z
U  I  N  I  G  I  N  G  E  N  B  E  Z  U
I  N  I  G  I  N  G  E  N  B  E  Z  U  I
N  I  G  I  N  G  E  N  B  E  Z  U  I  N

Onder druk 
wordt alles 

vloeibaarWerken doe 
je samen

4Aan de slag
M A A N D B L A D  O V E R  R E - I N T E G R A T I E  E N  P A R T I C I P A T I E  • J A A R G A N G  11 • A P R I L 2011

Amsterdam
durft te

kiezen!

Re-integratielessen 
voor gemeenten



Topprestaties onder alle omstandigheden. Niet alleen nu maar ook 

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

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

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

ingericht HR-instrumentarium. Dat uw medewerkers uitdaagt, focus 

biedt en onderlinge samenwerking stimuleert. En hen tegelijkertijd 

inspireert om zich voortdurend te ontwikkelen. Meer weten over de 

interventies die u op weg helpen richting topprestaties? Neem contact 

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

www.berenschot.nl/HRM.
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Inhoud
THEMA: BEZUINIGINGEN

We wisten het al: het nieuwe kabinet wil
fors bezuinigen op de sociale zekerheid.
Langzaam worden de contouren zichtbaar.
Er komt een nieuwe wet Werk naar ver-
mogen met zeer strenge polisvoorwaarden,
er verdwijnen ruim 5000 banen bij UWV 
en de re-integratie voor WW’ers stopt. Het
kabinet windt er geen doekjes om. Wat be-
tekenen deze bezuinigingen nu precies en
wat zijn de gevolgen voor de dagelijkse
praktijk? 10

Amsterdam durft te kiezen!
Roeland van Geuns
De Dienst Werk en Inkomen van de ge-
meente Amsterdam heeft kort geleden
de StimulanSZ-prijs gewonnen voor haar
nieuwe bijstandsbeleid. Een interview met
Christien Bronda, directeur van deze dienst,
over de veranderingen voor de organisatie
door het nieuwe bijstandsbeleid van deze
gemeente.  13

Re-integratiemarkt en bezuinigingen
Roel Cremer
Elly Zeef, directeur van Mind at Work over
gevolgen van bezuinigingen op de re-inte-
gratiemarkt, een veranderende markt,
onbetrouwbare opdrachtgevers, professio-
naliteit, kwaliteit van dienstverlening en
positionering van de branche.  17

Onder druk wordt alles vloeibaar
Hans van Iersel
Een interview met Jan Hamming en Roy
Willems (respectievelijk wethouder Sociale
Zaken en projectregisseur arbeidsmarkt
gemeente Tilburg) over de nieuwe rol van
werkgevers, de cliënt centraal en het slot
op de deur van Sociale Zaken.  20

Drive en grenzen in dienstverlening
Sjaak Koehler
Anne Willem Kist, voorzitter van de ‘com-
missie interne sturing UWV’, aan het
woord over de bevindingen van deze
commissie en de gevolgen van de bezui-
nigingen bij UWV.  24
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MIJN PRAKTIJK

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

Re-integratielessen voor gemeenten
Henk-Jan Jansen en Tilja van den Berg
De uitvoering van re-integratie door
gemeenten. Wat werkt wel en wat niet?
RWI heeft een grootschalig onderzoek
gehouden en komt met belangrijke leer-
punten voor gemeenten. In het artikel
komen de relatie tussen gemeenten en re-
integratiebedrijven en de verschillende vor-
men van loonkostensubsidie aan bod.  27

Werken doe je samen
Ellen Zaal
Samenwerken aan re-integratie is belang-
rijk en goed voor de re-integratiekandidaat.
De Werkklas kan hier uitkomst bieden. 30

AAN DE SLAG!
We leven in crisistijd. Dat leidt ertoe dat we kritisch naar ons huis-
houdboekje moeten kijken. Als moderne GroenLinkser begrijp ik ook
dat de re-integratie-euro maar één keer kan worden uitgegeven. Maar
Nederland kent nog een crisis, dat is de talentcrisis. We lopen op de
arbeidsmarkt mensen mis. Mensen die graag willen en met een goede
investering in hun toekomst ook kunnen bijdragen aan de economie.
Om deze crisis te bestrijden, pleit ik voor het inzetten van durfkapitaal:
durf te investeren in mensen die een grote afstand hebben tot de
arbeidsmarkt, durf te investeren in moeilijke gevallen. 

Ieder mens moet de kans krijgen zijn talenten te ontwikkelen en in te
zetten voor de samenleving. Dat is voor mij re-integratie! Daarvoor
moet je in mensen investeren, zodat zij de benodigde vaardigheden
kunnen verwerven om de afstand tussen werkeloosheid en een baan te
kunnen overbruggen. Dit is broodnodig, want elk talent is welkom om
de vergrijzing op te vangen. 

Re-integratie kan echter niet altijd direct gericht zijn op het vinden van
regulier werk. Juist mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
hebben de meeste baat bij een re-integratietraject, maar komen er in
de praktijk het minst voor in aanmerking. Het re-integratiebudget
moet zeer zeker ook worden ingezet om mensen te activeren, zodat
iemand een trede op de participatieladder omhoog kan. 

De aangekondigde bezuinigingen zorgen er meer dan eens voor dat de
inzet van de re-integratiebudgetten een kille kosten-batenanalyse
wordt waarbij geen plaats lijkt voor maatschappelijke participatie. Juist
de inzet op maatschappelijke participatie is niet in keiharde cijfers uit
te drukken. Dit kabinet neemt met bezuinigingen op de re-integratie-
budgetten een hypotheek op de toekomst. Nu levert het geld op, maar
uiteindelijk moet iemand die rekening betalen. Dit kabinet maakt men-
sen juist weer afhankelijk van een uitkering.

Het kabinet durft niet te investeren in de moeilijke gevallen. Het bezui-
nigt op passend onderwijs, op de Wajong en de Wsw. Mijn mooie
Nederland verwordt hiermee steeds meer tot een bedrijf, geregeerd
door kortzichtige managers die geen idee hebben waar ze inhoudelijk
mee bezig zijn. Snijden in de kosten alleen is niet genoeg voor een posi-
tief bedrijfsresultaat. Daarnaast zijn investeringen nodig, investeringen
in mensen. Je zult zien dat het rendement op deze investeringen gewel-
dig is. Laten we het de talentbonus noemen.

Jesse Klaver
Tweede Kamerlid GroenLinks, woordvoerder Sociale Zekerheid.
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Toekomst werkpleinen onzeker

Nieuws

Banenverlies SVB en SZW

UWV ziet zich gedwongen haar inbreng in
het aantal werkpleinen terug te brengen
van 100 naar 30. Dit voornemen was al
langer bekend, maar is nu definitief. Dat
laat UWV op 14 maart weten. Het terug-
brengen van het aantal werkpleinen is
onderdeel van de grootschalige bezuini-
gingsronde bij UWV. In de loop van 2011
maakt UWV bekend welke vestigingen
gaan sluiten.

Einde samenwerking?
UWV werkt samen in de werkpleinen met
gemeentelijke sociale diensten. Divosa,
de vereniging van managers van deze
gemeentelijke sociale diensten, is niet blij
met de aangekondigde bezuinigingen bij

UWV. Divosa-voorzitter Paas laat weten
dat hiermee feitelijk een einde komt aan
de integrale samenwerking tussen UWV
en gemeenten. De bezuiniging op de
werkpleinen zijn ‘een rampzalige des-
investering’, zo zegt hij. Zonder de inzet
van UWV gaan meer mensen een beroep
doen op de WWB. 
Erger nog vindt Divosa dat gemeenten nu
niet meer de voordelen zullen ondervin-
den van de miljoeneninvesteringen die zij
gedaan hebben in de werkpleinen. Eerder
gaf Paas al aan de schade in kaart te wil-
len brengen die gemeenten ondervinden
door het vertrek van UWV in sommige
werkpleinen, zoals de doorlopende huur-
kosten.

Naast UWV moeten de SVB (sociale ver-
zekeringsbank) en het departement
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ook bezuinigen, blijkt uit de brief van
minister Kamp van Sociale Zaken aan de
Tweede Kamer van 14 maart. Het gaat

hierbij in totaal om 112 miljoen euro.
Hoewel dit bedrag lijkt te verbleken bij
de bezuinigingen op UWV, geeft minis-
ter Kamp aan dat de klappen naar rato
even hard zijn. Er zullen honderden
arbeidsplaatsen verdwijnen.

UWV verliest 30% budget
Als gevolg van de kabinetsbezuinigin-
gen op de sociale zekerheid moet UWV
flink inkrimpen. Dat heeft de minister
van Sociale Zaken, Henk Kamp, op 14
maart bekendgemaakt in een brief aan
de Tweede Kamer. In totaal neemt het
budget van UWV met 600 miljoen af in
2015. Dit komt neer op een derde van
het totale budget van 1,9 miljard. Er
verdwijnen tussen de 5000 en 6000
banen bij UWV. De eerste bezuinigin-
gen gaan per 1 januari 2012 in.
Van de 600 miljoen budgetkorting is
500 miljoen directe bezuinigingen en
100 miljoen korting door minder uitke-

ringen als gevolg van de economische
groei. UWV moet 100 miljoen euro
bezuinigen op de bemiddeling van werk-
zoekenden. 

Halvering Werkbedrijf
Daarnaast verdwijnt het budget voor re-
integratie van WW’ers volledig. Dit
levert ook een besparing op van 100 mil-
joen euro. De overige 300 miljoen euro
komt tot stand door besparingen op
huisvesting, ICT en personeel. Er is overi-
gens nog geen rekening gehouden met
de gevolgen van de nieuwe wet Werken
naar vermogen.

Het grootste verlies aan arbeidsplaat-
sen vindt plaats bij UWV WERKbedrijf,
verantwoordelijk voor arbeidsbemid-
deling en re-integratie. Met ingang van
1 januari 2012 worden hier 900 banen
geschrapt. 
Het budget van Werkbedrijf wordt
gehalveerd. Op termijn zal meer dan
de helft van de 5000 arbeidsplaatsen
verdwijnen. 
Voor de cliënten van Werkbedrijf heb-
ben de bezuinigingen ingrijpende
gevolgen. In de praktijk komt het er op
neer dat de volledige dienstverlening
wordt gedigitaliseerd. 

WW-begeleiding 
stopt
Mensen die een WW-uitkering aanvra-
gen kunnen de eerste drie maanden
alleen rekenen op de openbare digitale
dienstverlening, zoals het vacaturesys-
teem en informatie over werk en oplei-
dingen. Hierna volgt digitale begeleiding
van een werkcoach. Voor slechts 10% van
deze groep blijft de mogelijkheid tot per-
soonlijke begeleiding bestaan. WW’ers
die na twaalf maanden nog geen werk
hebben kunnen alleen nog rekenen op
de algemene digitale dienstverlening. 
Uit het rapport ‘Balans in dienstver-
lening’ van de Inspectie Werk en Inko-
men, dat 4 maart is verschenen, komt
overigens naar voren dat inmiddels 70%
van alle WW-aanvragen via internet
loopt. Eenvoudige vragen kunnen vol-
gens het rapport prima digitaal opge-
lost worden, voor moeilijke vragen gaat
de WW’er nu nog langs de balie. Een
van de conclusies uit het rapport is dat
persoonlijk contact onontbeerlijk blijft,
zeker voor de minder digitale cliënt. Of
de 10% die straks nog recht heeft op
persoonlijke begeleiding deze groep
volledig dekt, is niet bekend.
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Klantmanager belicht 

‘Elke dag leren, sociale diensten en vakman-
schap’, dat is de titel van deel 3 van de Divo-
sa-monitor over de praktijk van de gemeen-
telijke klantmanager. Klantmanagers geven
aan hoe zij in hun werk staan en wat valkui-
len zijn in een tijd van bezuinigingen.
Bestellen via: www.divosa.nl

Re-integratie gemeenten

De Raad voor werk en inkomen (RWI) heeft
74 gemeentelijke onderzoeken naar een
effectieve en efficiënte re-integratie verge-
leken. Enkele conclusies: 
• De kans op uitstroom neemt toe als cliënt

in een echte werkomgeving terechtkomt;
• Voor groepen met een grote afstand tot

de arbeidsmarkt loont het gespecialiseer-
de re-integratiebedrijven in te huren;

• Cliënten die onvoldoende productief zijn
om het minimumloon te verdienen, zijn
gebaat bij looncompensatie.

Meer informatie: www.rwi.nl

Wajongers met autisme

Zo’n 8% van alle Wajongers heeft een Autis-
me Spectrum Stoornis. Om deze groep aan
het werk te helpen, blijken volgens onder-
zoek van het Arbeidskundig Kenniscentrum
de volgende interventies goed te werken:
• ontwerpen van werkinhoud, aangepast

aan de beperkingen van de cliënt;
• inzet van een professionele jobcoach; 
• voorlichting aan de andere collega’s over

autisme.
Meer informatie: www.arbeidsdeskundigen.nl

VERSCHENEN
Kabinet zet vaart achter wet 
Werken naar vermogen 

Groepsaanpak
succesvol
Afgelopen zomer is UWV op kleine
schaal begonnen met netwerkgroepen
voor 55-plussers. Na evaluatie blijkt
deze aanpak succesvol. Van de ruim
3000 deelnemers heeft een kwart inmid-
dels een baan gevonden. Door 55-plus-
sers in groepsverband naar werk te
laten zoeken, grotendeels zelfstandig,
maar met begeleiding van een werk-
coach van UWV, worden de kansen op
het vinden van een baan vergroot. De
deelnemers aan de netwerkgroepen
wisselen ervaringen uit, gaan samen
naar workshops en maken gebruik van
elkaars netwerk.

1 januari 2012. Dat is de voorlopige streef-
datum voor invoering van de nieuwe wet
Werken naar vermogen, die de bestaande
Wajong, WSW en bijstand (WWB en WIJ)
moet vervangen voor een integrale rege-
ling voor de onderkant van de arbeids-
markt, uiteraard met de soberste polisvoor-
waarden. Uitgangspunt is dat mensen wer-
ken naar vermogen en dat de overheid het
loon aanvult. De nieuwe regeling moet ge-
decentraliseerd worden uitgevoerd, dat 
wil zeggen door gemeenten en/of werk-
pleinen. Nu UWV zich terugtrekt uit 70
werkpleinen is het de vraag hoe hier invul-
ling aan gegeven wordt. Het is nog wach-
ten op de contourennota, die het kabinet
aan de Kamer zal toesturen. Het eerste
effect, een minder grote instroom, wordt
verwacht in 2014.

Tip van de sluier
Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale
Zaken mocht op 3 maart alvast een tipje
van de sluier lichten naar aanleiding van de
Kamervragen van Hamer en Van Dekken
(beiden PvdA), die zich weer baseerden op

een artikel uit Binnenlands Bestuur over 
de onderhandelingen met de gemeenten
voorafgaand aan de indiening van de wet.
De VNG, belangenbehartiger van de uitvoe-
rende gemeenten, heeft bij monde van
onderhandelaar Marco Florijn een tiental
eisen op tafel gelegd bij de minister waar-
aan de nieuwe wet zou moeten voldoen.
De drie belangrijkste zijn beleidsvrijheid,
ontschotting van de budgetten en finan-
ciële doorrekening. Ook wil de VNG dat de
structuur van de sociale werkplaatsen blijft
bestaan.

Minder positief
Divosa, de vereniging van managers van
gemeentelijke sociale diensten, is minder
positief. Voorzitter Rene Paas zegt zich
niet bij de nieuwe plannen te kunnen neer-
leggen. In eerste aanleg steunde Divosa de
invoering van een integrale wet, als alter-
natief voor ingrijpende bezuinigingen. Nu
blijkt dat naast de komst van een nieuwe
wet alsnog de uitkeringen worden gekort
en twee derde van het participatiebudget
verdwijnt.

Subsidie voor
gevangenen
De nieuwe ESF Actie B is bekend. Zet
alvast in uw agenda: alleen in de
maand oktober 2011, 2012 en 2013
kunt u Europese subsidie aanvragen
om gedetineerden, tbs’ers en jonge-
ren in jeugdinrichtingen voor te berei-
den op werk. Het gaat om projecten
die een gedetineerde aan een baan
helpen met individuele trajectbegelei-
ding en die maximaal vijftien maan-
den duren. De hoogte van de subsidie
is 40% van de kosten. Er is voor 2011
een budget van e 15 miljoen beschik-
baar.
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Nieuws

AGENDA

Integraal jongerenbeleid

Stimulansz en Divosa organiseren een bij-
eenkomst over integraal jongerenbeleid en
de Wet investeren in jongeren (WIJ) voor
werkpleinmedewerkers en beleidsmede-
werkers van (inter) gemeentelijke sociale
diensten en afdelingen sociale zaken, wel-
zijn en onderwijs.
27 april 
Doetinchem
www.divosa.nl

SZW dagen

Publieke uitvoerders bij gemeenten, UWV,
SVB en SW-bedrijven kunnen elkaar treffen
op drie locaties in het land (Zwolle, Eind-
hoven en Nieuwegein). De thema’s zijn:
kansen op samenwerking, afstand tot de
arbeidsmarkt en samenhang onderwijs-
zorg-arbeidsmarkt
6 april, 14 april en 20 april
Zwolle, Eindhoven en Nieuwegein
www.szw.nl

Reemployment: policy &
practice
Presentatie universitair onderzoeksresul-
taat naar de verbetering van re-integratie,
met congres over ‘reemployment policy
and reemployment practice’. Buitenlandse
experts: prof. Michael Lipsky, prof. Michael
Feuerstein en prof Guilliano Bonoli. 
‘Re-integratie Verbeteronderzoek”
26 en 27 mei
Amsterdam
www.uva.nl

Voorjaarscongres Divosa

De sociale zekerheid gaat op de schop. In
het regeerakkoord zijn de eerste contouren
geschetst, de minister is volop bezig met
de voorbereiding van de wetgeving. Hoe de
invulling er precies uit gaat zien, is ook en
vooral aan de gemeenten. 
‘Grenzen verleggen”
9 juni en 10 juni 2011
Maastricht
www.divosa.nl

Ziekengeldregeling beperkt

Geld voor interne jobcoach

Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid Henk Kamp ziet af van zijn plan
om de stapeling van de Ziektewet en
Werkloosheidswet af te schaffen. Dat
laat hij weten in een brief aan de Tweede
Kamer van 8 maart. Het voorstel, dat een
einde zou maken aan het verschuiven
van de einddatum van een WW uitke-
ring in het geval van ziekte, was beoogd
onderdeel van de nieuwe wet Wijziging
verrekening inkomsten met ziekengeld. 

Meer steun
De wet moet de activerende werking van
de Ziektewet vergroten. Kamp gaat ervan
uit dat door het laten vallen van een deel
van zijn plan de overige maatregelen in

de nieuwe wet op meer steun kunnen
rekenen in de Tweede Kamer. Kamp mikt
erop de wet met ingang van 1 januari
2013 in te voeren. De maatregelen die
wel in de wet Wijziging verrekening
inkomsten met ziekengeld komen zijn:
• Een wijziging voor mensen in de ZW

voor wat betreft de verrekening van
inkomsten uit arbeid. Hierdoor wordt
het financieel aantrekkelijker om weer
te gaan werken.

• Werkgevers die onvoldoende hebben
gedaan aan re-integratie van een ZW-
gerechtigde kunnen een loonsanctie
opgelegd krijgen door UWV. Zij zullen
dan langer het salaris van deze per-
soon moeten doorbetalen.

Werkgevers kunnen subsidie krijgen
voor de aanstelling van een interne
jobcoach bij UWV. Het gaat om een
experiment om te kijken of begelei-
ding van medewerkers met structurele

functionele beperkingen zinvol is. Aan-
vragen kunnen tot 31 december wor-
den ingediend bij UWV, de subsidie
kan worden aangewend tot 31 decem-
ber 2012.

Adviesvouchers 
verlengd
Als u er nog gebruik van wilt maken:
haast u dan. Tot 29 april is de tijdelijke
pilot Wajong adviesvouchers ver-
lengd, omdat de vraag naar adviesvou-
chers vrij laat op gang is gekomen. De
vouchers stellen ondernemers in staat
een onderzoek te laten doen door een
re-integratieadviseur naar de plaat-
sing van een arbeidsgehandicapte
werkloze jongere in hun organisatie.
De re-integratieadviseur kan de vou-
cher van e 2.500 declareren bij Agent-
schap.nl.
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Groter beroep bijstand

In 2010 is het aantal bijstandsuitkeringen
met 8,4% toegenomen. Eind 2010 verstrek-
ten gemeenten 307.000 bijstanduitkerin-
gen, 26.000 meer dan een jaar ervoor. Het
gaat om twee soorten bijstandsuitkeringen:
de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet
investeren in jongeren (WIJ). Sinds 1 juli
2010 zijn alle cliënten tot 27 jaar overgehe-
veld naar de WIJ. In totaal gaat het om
34.000 WIJ-uitkeringen, 11% op het totaal.
Het is het tweede jaar dat er een groter
beroep gedaan wordt op de bijstand. In
2008 ging het nog om 259.000 uitkerin-
gen, het laagste aantal van het afgelopen
decennium. De grootste stijging deed zich
voor bij jongeren. In twee jaar tijd groeide
hun aantal met 19%. Aldus het CBS op 28
februari.

Meer jongeren werken

Het aantal jeugdwerklozen daalt inmid-
dels voorzichtig. Dat blijkt uit de rappor-
tage Actieplan Jeugdwerkloosheid. Tussen
1 september 2009 en 1 september 2010
zijn er 102.000 jongeren geplaatst in een
baan, leerwerkplek of stage. Bijna de helft
van deze jongeren had geen startkwalifi-
catie. In oktober 2010 waren 334.000
mbo’ers op stage of een leerwerkplek, 10%
meer dan een jaar ervoor. Het aantal leer-
bedrijven is sinds het begin van de econo-
mische crisis navenant met 10% gestegen,
tot 216.500.

STATISTIEK

Werkt re-integratie?
Het percentage mensen dat aan de slag
komt puur dankzij de inzet van re-integra-
tie is beperkt, ergens tussen de 2 en 20%,
afhankelijk van het soort cliënten. Dat
blijkt uit een vergelijkende internationale
studie die staatssecretaris Paul de Krom
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op
17 februari naar de Tweede Kamer heeft
gestuurd op verzoek van Tweede Kamerlid
De Jong (PVV). Als de netto-effectiviteit
10% bedraagt, betekent dit dat de uit-
stroom naar werk zonder re-integratie 10%
lager zou uitkomen. 

Instrumenten
Uit de vergelijkende studie van zo’n 200
beschikbare onderzoeken in twintig lan-
den blijkt welke effecten de vier onder-
scheiden instrumenten hebben:
• training en scholing hebben op korte

termijn weinig effect, pas na enkele
jaren wordt het effect zichtbaar;

• bemiddeling naar werk en de toepassing
van sancties hebben een gunstig effect;

• verlaging van de loonkosten is gemid-
deld effectief;

• gesubsidieerde banen in de publieke sec-
tor blijken vooral voor jongeren minder
effectief dan een preventieve aanpak.

De onderzoeken voor de Nederlandse
markt dateren vrijwel allemaal voor 2005,
dus voor de grote wijzigingen in de bij-
stand, WIA en WW. Wel blijkt daaruit dat

re-integratie vrijwel altijd een positief effect
heeft, hoewel meer voor ouderen dan
voor jongeren. Trajecten in laagconjunc-
tuur zijn effectiever dan in economische
hoogconjunctuur. Vooral voor de groep
‘zelfredzamen’ heeft re-integratie een
remmend effect. Dit komt door het zoge-
naamde ‘lock in’-effect: cliënten die wach-
ten op of deelnemen aan een re-integra-
tietraject verminderen hun eigen inspan-
ningen om werk te zoeken. 

Nieuw experiment
Niet meegenomen in de vergelijkende
studie zijn de kosten van re-integratie en de
besparing op uitkeringskosten. Ook is niet
onderzocht of re-integratie bijdraagt aan
langduriger en beter beloond werk. De
staatssecretaris erkent daarom zelf al dat
het vergelijkende onderzoek onvoldoende
inzicht biedt in de netto-effectiviteit en kon-
digt, in aansluiting op verzoek van de
Kamerleden Azmani (VVD) en Koser Kaya
(D66), een nieuwe studie aan die niet alleen
inzicht biedt in de netto-effectiviteit, maar
ook in een kosten-batenanalyse. Het zal
gaan om een aselecte steekproef onder een
groep ‘twijfelgevallen’ (cliënten die niet
zelfredzaam zijn of cliënten die niet op
voorhand ondersteuning nodig hebben),
waarbij de controlegroep het moet stellen
zonder re-integratie. Het experiment zal
drie jaar duren.
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Nieuws

WISSELING VAN
DE WACHT

Nieuwe directeur SIOD

Peter Pennekamp is per 1 februari benoemd
tot waarnemend directeur van de Sociale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst SIOD. Hij
wordt tevens adviseur voor de inspecteur-
generaal van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Eerder was
Pennekamp onder meer directeur Welzijn
& Sport bij VWS en inspecteur-generaal
Werk en Inkomen bij SZW. Het gaat om een
waarnemend directeurschap, in afwachting
van de samenvoeging van de SIOD, de
inspectie Werk en Inkomen en de Arbeids-
inspectie tot een gecombineerde SZW-
inspectie later dit jaar.

Overname LDC 

Willem Wiggelman wordt de nieuwe direc-
teur van LDC, een vooral digitale dienstverle-
ner die inzicht biedt in opleiding en werk. Hij
was eerder adjunct-directeur van Bureau Kre-
diet Registratie, waar hij ervaring opdeed
met het ontsluiten van databases in bruikba-
re informatie voor afnemers. Hij volgt Henny
van der Linden op. De aanstelling van Wig-
gelman is een gevolg van de overname van
LDC. Eigenaren Maurcie Vermunt en Paul van
Os van re-integratiebedrijf WerkConsult heb-
ben per 1 maart LDC overgenomen van edu-
catieve uitgeverij Malmberg.

Centra Werk & Psyche

Onlangs is de coöperatie Centra voor Werk
& Psyche opgericht. CWP is een netwerk
van specialisten op het gebied van diagnos-
tiek, interventies, re-integratie, mobiliteit
en vitaliteit voor werknemers met psychi-
sche klachten. Opdrachtgevers zijn landelij-
ke verzuimverzekeraars, arbodiensten en
bedrijven. CWP is een samenwerking van
HP Groep Limburg, Bounce in Noord-Bra-
bant en Gelderland en Intend in Overijssel
en Drenthe, met de ambitie eind 2011 lan-
delijke dekking te hebben.

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

Bijstand aangescherpt
Vooruitlopend op de nieuwe wet Wer-
ken naar vermogen worden de twee
bijstandwetten WBB en WIJ aange-
scherpt. Dat blijkt uit een brief van
staatssecretaris De Krom van Sociale
Zaken aan de Tweede Kamer van 7
maart. Het wetsvoorstel wordt nog dit
voorjaar ingediend. Het gaat daarbij
om de volgende aanpassingen:
• afschaffing van de bijstand voor

inwonenden;

• toets op partnerinkomen vervangen
door toets op huishoudinkomen;

• sancties voor jongeren tot 27 jaar
aangescherpt;

• wettelijke plicht in WBB tot tegen-
prestatie naar vermogen;

• inperking van gemeentelijk mini-
mabeleid tot 110% van de bijstands-
hoogte;

• afschaffing van de sollicitatieplicht
voor alleenstaande ouders.

Verplicht tot uitkering
Een regering is om te regeren, maar blijk-
baar ook en vooral om op incidenten 
te reageren. Een licht autistische, werk-
zoekende jongere zonder uitkering uit
Almere had moeite met het digitale vaca-
tureaanbod van het lokale werkplein.
Aangekomen bij het werkplein kreeg 
hij het advies eerst een uitkering aan te
vragen, daarna kon hij verder worden
geholpen. Het incidentje kwam in de
Almeerse gemeenteraad, was goed voor

een berichtje in de Telegraaf en leidde
dus meteen tot commotie in de Tweede
Kamer. Staatssecretaris De Krom van
Sociale Zaken en werkgelegenheid mocht
het brandje blussen met een brief, waarin
hij nog eens haarfijn uitlegt dat voor een
indicatie voor re-integratie niet per se
een uitkering nodig is. Hij benadrukte dat
nogmaals in het vaste overleg met de
Kamercommissie een dag later. Dat u het
maar weet.

UWV verlengt overeenkomsten
Re-integratiebedrijven die in 2009 al een zogenaamde toegangsovereenkomst
hebben afgesloten met UWV kunnen hun contract voor 2011 met zeven maan-
den verlengen. Al eerder kon dat met zes maanden. UWV meldt wel dat er geen
prijsindexering van toepassing is.



Reeds enkele jaren wordt er gesproken over het
bezuinigen op de uitgaven aan re-integratie. In
2008 gaf de brede beleidsdoorlichting re-integratie
daarvoor ook een aantal stevige handreikingen. De
conclusies logen er niet om: het effect van de grote
bedragen die aan het re-integreren van uitkerings-
gerechtigden werden uitgegeven, was vaak niet vast
te stellen. Voor zover het wel was vast te stellen,
was het netto-effect van de ingezette middelen
beperkt. De conclusies van het ministerie van SZW
waren op dat moment: de inzet van de middelen
moet selectiever, de besteding van de middelen
moet transparanter en de effectiviteit moet worden
verhoogd. Op dat moment werden er geen grotere,
aanvullende besparingen aangekondigd.

Niemand verbaasd
De discussies die met de brede beleidsdoorlichting
op gang kwamen, kregen hun eerste concrete ver-
taling in de programma’s van veel politieke partij-
en voor de verkiezingen van 2010. De plannen
liepen uiteen van beperkte bezuinigingen tot het
integraal schrappen van het hele re-integratiebud-
get. Het mag dan ook niemand verbazen dat het
regeerakkoord van Rutte I voorziet in een forse
bezuiniging op deze begrotingspost. Het is echter
voor velen niet duidelijk hoeveel er nu exact
bezuinigd wordt en waarop. Deze bijdrage pro-
beert enige duidelijkheid hierover te verschaffen.
De betekenis die daaraan gegeven kan of moet
worden, laat ik aan andere auteurs in deze afleve-
ring van Aan de Slag over.

Waar hebben we het over?
Wanneer het over re-integratiebudgetten gaat, ont-
staat vaak al meteen onduidelijkheid. Zijn dat de
middelen die worden uitgegeven aan de inkoop

van re-integratietrajecten door UWV en gemeen-
ten of zijn dat alle middelen die onder het kopje re-
integratie vermeld staan in de begroting van het
ministerie van SZW met uitzondering van de mid-
delen van de sociale werkvoorziening. Voor iedere
afbakening valt iets te zeggen, maar dan moeten
ook de bezuinigingen daaraan gerelateerd zijn.
Anders worden appels met peren vergeleken. Wat
zijn nu de belangrijkste bezuinigingsposten:
• basisdienstverlening UWV;
• inkoopbudget re-integratie UWV voor WW’ers;
• financiële middelen binnen het gemeentelijk

domein (inclusief Sociale Werkvoorziening).

De bezuinigingen rond arbeidsongeschiktheids-
regelingen (zoals Wajong en WIA) worden niet
meegenomen. Met name de ontwikkelingen rond-
om Wajong zijn daarvoor op het moment van 
het ter perse gaan van dit nummer nog te onduide-
lijk.

Basisdienstverlening UWV
In 2009 besteedde UWV s 332 miljoen aan de
basisdienstverlening. Dit bedrag gaat structureel
omlaag naar ongeveer s 100 miljoen. Het accent zal
komen te liggen op digitale dienstverlening. Vaca-
tures worden digitaal onder de aandacht gebracht.
Voor de daadwerkelijke bemiddeling werkt UWV
samen met uitzendbureaus, gemeenten en andere
bemiddelaars.

Inkoopbudget re-integratie WW 
In 2009 werd nog zo’n s 150 miljoen besteed aan
het inkopen van diensten voor WW’ers. Dit bedrag
gaat structureel naar nul. Dat wil niet zeggen dat er
geen dienstverlening voor deze groep meer wordt
ingekocht door UWV. Het voorstel van het kabinet

Thema
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Bezuinigingen op de r



is om werkzoekenden voornamelijk met digitale
dienstverlening te ondersteunen. ‘Face to face’
dienstverlening richt zich op maximaal 10% van de
WW’ers die tussen de drie en twaalf maanden
werkloos zijn. 

Financiële middelen gemeente
De omvang van het W-deel van de WWB-middelen
bedraagt in 2011 s 1,3 miljard. Dit W-deel wordt
deels besteed aan het inkopen van re-integratie-
instrumenten en -trajecten bij de huidige re-
integratiebedrijven. Een groter deel wordt echter
ingezet enerzijds voor gesubsidieerde arbeid in oude
(ID-banen) en nieuwe vormen (tijdelijke loon-
kostensubsidies), anderzijds aan de uitvoering van
re-integratie-activiteiten binnen en door gemeen-
ten zelf en door SW-bedrijven. 

SW-middelen
Het ministerie van SZW heeft specifiek voor de
SW middelen beschikbaar gesteld. Hiermee wordt
de bedrijfsvoering in de SW gefinancierd en uiter-

aard de salarissen van de mensen die SW-geïndi-
ceerd binnen de SW zijn dan wel vanuit de SW
werkzaam zijn. Hiermee is in 2011 een bedrag
gemoeid van ruim s 2,3 miljard.

Het plaatje
Op basis van de beschikbare en deels min of meer
vertrouwelijke informatie kunnen we een beeld
krijgen van wat er op termijn overblijft van het bud-
get binnen het gemeentelijk domein. De tabel laat
zien dat met name de kwantitatieve gevolgen van
het regeerakkoord omvangrijk zijn. In absolute ter-
men wordt tot 2015 als gevolg van de daarin vast-
gelegde afspraken bijna s 800 miljoen extra bezui-
nigd op de gemeentelijke re-integratiemiddelen. In
relatieve zin gaat het om ruim 20% minder dan in
2011. Om dit in perspectief van de totale over-
heidsbezuinigingen te plaatsen: deze bedragen 8%.
Kijken we puur naar het beschikbare budget voor
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re-integratie feiten en
cijfers

Overzicht verwachte uitgaven re-integratie 2011, 2015 en structureel vanaf 2016 (X 1 mln.)

2011 2015 Structureel

W-deel participatiebudget (begroting) e 1.336 e 1.083 e 1.083 

SW e 2.339 e 2.339 e 2.339 

Totaal gemeentelijk re-integratiebudget e 3.675 e 3.422 e 3.422 

Maatregelen regeerakkoord

Beperking nieuwe instroom SW -e 100 -e 650 

Gerichte en selectievere re-integratie -e 690 -e 500 

Totaal inclusief effect regeerakkoord e 3.675 e 2.632 e 2.272 

THEMA Bezuinigingen
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re-integratie voor gemeenten dan daalt dit van
ruim s 3,5 miljard in 2011 naar s 2,6 miljard in
2015 en naar structureel s 2,3 miljard. 

Impact Werken naar vermogen
Omdat de inhoud van de wet Werken naar vermo-
gen op het moment waarop dit nummer naar de
drukker gaat alleen ‘bij gerucht’ bekend is, hebben
we nog geen exact beeld van de beschikbare finan-
ciële middelen. We kunnen wel nagaan welk
bedrag per uitkeringsgerechtigde c.q. SW’er
beschikbaar is. Daarbij moeten we weer abstrahe-
ren van de Wajong-populatie.

Doelgroep
In 2009 was de omvang van de doelgroep van de
toekomstige wet Werken naar vermogen zo’n
375.000 personen. De volumeontwikkeling van
deze groep is niet exact te voorspellen, maar het
lijkt realistisch dat zij in de periode 2009-2015 bij
ongewijzigd beleid licht zal groeien. De bijstands-
populatie zal ten opzichte van 2009 iets zijn afge-
nomen (conjunctuureffect) en de SW-populatie zal
gelijk zijn gebleven (budgettair bepaald). Per saldo
is mijn (optimistische) schatting dat de groep in
2015 zo’n 350.000 personen groot zou zijn. Dat
betekent dat daar waar er in 2009 circa s10.000 per
persoon beschikbaar was voor het stimuleren van
re-integratie, het begeleiden op de werkplek en/of
het betalen van de betrokkenen (in SW-verband),
dat in 2015 gedaald is naar maximaal s 6.600. Met
andere woorden een daling van meer dan 30%.

Nog veel sterker
Rekening houdend met het feit dat een fors deel
van het budget op gaat aan salarissen van SW’ers,
daalt het voor ‘echte’ re-integratie beschikbare bud-
get per uitkeringsgerechtigde nog veel sterker. Een
exacte berekening is moeilijk te maken en hangt

sterk af van de gehanteerde aannames ten aanzien
van uitstroom uit de SW. Maar men kan veilig aan-
nemen dat voor deze andere activiteiten (inclusief
job coaching) de beschikbare middelen eerder in de
orde van grootte van s 1.000 tot s 2.000 per per-
soon per jaar liggen dan in de buurt van de momen-
teel beschikbare middelen. Of het mogelijk is met
dergelijke budgetten ook nog zaken als job
coaching en kwalificerende scholing te financieren
is aan anderen om vast te stellen.

Overpeinzingen
De morele conclusies laat ik graag aan de lezer.
Enkele beleidsmatige conclusies die uit deze
opsomming van getallen getrokken moeten wor-
den, zijn:
• Besparingen als zodanig zeggen niet zo veel. Ze

krijgen pas perspectief wanneer ze worden afge-
zet tegen de beleidsdoelstelling die met het bud-
get gerealiseerd moet worden. In de recente plan-
nen van het kabinet wordt terecht gewezen op het
belang dat werklozen ‘eerst zelf aan de slag gaan’.
In beperkte mate wordt echter duidelijk wat te
doen als werklozen het op eigen kracht niet red-
den. Uit veel onderzoek blijkt dat deze groep aan-
zienlijk van omvang is, zeker wanneer het streven
is om ook mensen met een arbeidsbeperking weer
te re-integreren in de reguliere arbeidsmarkt.

• Het aantal SW’ers dat volledig moet uitstromen
naar reguliere arbeidsplaatsen moet zeer fors
groeien om voor de andere groepen (inclusief de
nieuwe instroom in de doelgroep) nog enig
betekenisvol budget over te houden.

• De effectiviteit van re-integratie-inspanningen
zal fors verhoogd moeten worden.

• Grote subgroepen binnen de totale doelgroep
zullen zelf de weg naar de arbeidsmarkt moeten
vinden: zelfredzaamheid zal steeds meer een lei-
dend uitgangspunt (moeten) worden.

• Andere, eveneens grote groepen zullen voorals-
nog geen beroep kunnen doen op ondersteuning
bij re-integratie. Zij zullen noodgedwongen
langdurig op een uitkering aangewezen zijn,
tenzij hun uitkeringsrecht wordt veranderd. In
dat geval treden zij toe tot de groep NUG’ers.

Roeland van Geuns

Lid van de redactieraad van Aan de slag en partner/

manager bij Regioplan Beleidsonderzoek in Amsterdam

feiten en
cijfers
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Christien Bronda, sinds 1 september 2008 directeur uitvoering Dienst Werk en Inkomen (DWI) bij

de gemeente Amsterdam, verdiende haar sporen bij de Informatie Beheer Groep waar zij mede

verantwoordelijk was voor een grote reorganisatie. Daarna was zij gedurende vier jaar directeur

van de Sociale Dienst in Zwolle. Deze ervaringen komen haar nu van pas bij de Dienst Werk en

Inkomen, waar het nieuwe bijstandsbeleid, ingegeven door bezuinigingen, zorgt voor de nodige

veranderingen in de processen en werkwijzen van de organisatie. 

Door Roeland van Geuns

Wat houdt het nieuwe bijstandsbeleid
van de gemeente Amsterdam in?
Het nieuwe beleid dat overigens kort
geleden de StimulanSZ-prijs voor het
beste beleidsplan heeft gekregen, toont
lef: Amsterdam durft te kiezen. Dat is
een grootse prestatie: het College in
Amsterdam kiest voor een aanpak die
niet voor alle groepen in de samenle-
ving hetzelfde uitpakt. Dat betekent
dat al die motto’s variërend van ‘Ieder-
een doet mee’ tot ‘Niemand langs de
kant’ niet meer dominant zijn. Mede
gedwongen door de bezuinigingen van
het rijk, moest Amsterdam bepalen
welke prioriteiten er echt gesteld moe-
ten worden. Dat betekent natuurlijk
niet dat we hele groepen in de steek

laten, maar wel dat we precies kijken
naar welke mensen onder de regie van
DWI vallen en welke we samen met 
de stadsdelen kunnen bedienen of de
stadsdelen alleen. 
Wanneer je keek naar de mensen op
wie DWI zich tot voor kort ook richtte,
zagen we dat heel veel van de mensen
met een zeer grote afstand tot de arbeids-
markt, ook in contact staan met maat-
schappelijk werk, geestelijke gezond-
heidszorg of schuldhulpverlening. 

Vier categorieën klanten
Ze zijn dus wel in contact met allerlei
ondersteuners, misschien zelfs wel af en
toe te veel. Wat we in die gevallen wil-
len, is dat de stadsdelen de contacten
houden en dat de stadsdelen ook bezien
hoe deze mensen het best kunnen parti-

ciperen. Wij doen dat als DWI niet meer,
wij hebben daar geen geld meer voor.
We hebben de DWI-klanten in vier
hoofdcategorieën ingedeeld. Allereerst
zijn er mensen die uitzicht hebben op
werk en die direct naar werk kunnen.
Ten tweede zijn er de mensen die wel
uitzicht op werk hebben, maar daar
toch nog wel iets aan moeten doen. Op
de derde plaats zijn er mensen die geen
uitzicht hebben op werk en die aan de
stadsdelen overgedragen kunnen wor-
den en ten slotte zijn er die mensen die
niet losgelaten kunnen worden zonder
dat ze een gevaar voor zichzelf of hun
omgeving vormen. Die laatste groep
bestaat onder meer uit multi-probleem-
gezinnen, verslaafden, dak- en thuis-
lozen en ernstig psychiatrisch patiënten.
De tweede groep wordt ondersteund

THEMA Bezuinigingen
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door Werk en uitvoering en Herstelling
en Pantar [RvG: het SW-bedrijf van
Amsterdam], samen genoemd het
Re-integratie Bedrijf Amsterdam ons
re-integratiebedrijf in eigen beheer. 

En wat is nu hét essentiële verschil tussen
het oude en het nieuwe beleid?
De crux hebben we samengevat in vier
termen: meer, minder, goedkoper en
efficiënter. Meer staat dan voor het berei-
ken van meer uitstroom. Dat willen we
bereiken op twee manieren, namelijk
door meer uitstroom naar werk te
bereiken en uitstroom in verband met
onrechtmatigheid. In die onrechtmatig-
heid is ook in Amsterdam nog veel winst
te behalen. Minder staat voor minder
instroom. Dat betekent een andere
manier van werken aan de voorkant,
variërend van het instellen van een zoek-
periode voor nieuwe klanten tot het
werken met e-dienstverlening. Er wordt
ook meer geïnvesteerd in handhaving
aan de kop van het proces. Goedkoper be-
tekent onder andere dat we re-integratie-
ondersteuning in eigen beheer gaan

doen. Het betekent ook geen dure con-
tracten met externe partijen meer, geen
lange contracten meer. De re-integratie-
contracten die we nog wel in eigen
beheer doen, soms met onderaanne-
mers, zijn meer gefocust op werk, inten-
siever en branchegericht. Het gaat dus
niet meer om ‘leuke’ dingen. Je krijgt 
van DWI geen cursus punniken meer of
koffie schenken in het bejaardentehuis;
als er geen uitzicht is op werk doen we
dat niet meer. En dan ten slotte efficiën-
ter, maar dat hoort natuurlijk sowieso 
bij dit soort situaties. Ik haal in dat ver-
band Churchill de laatste tijd graag aan
die zei: ‘We’ve run out of money, so
now we must think’. Dat vind ik wel een
heel mooie: we worden nu zo verschrik-
kelijk gekort dat we wel uiterst creatief
moeten worden.
Ook voor de apparaatskosten krijgen
we veel minder. Maar, omdat we geen
mensen kwijt willen, zoeken we de
besparingen elders: minder vastgoed,
meer flexibele werkplekken, anders
samenwerken, enzovoort. Verder kan
ook de uitvoering van het inkomens-

deel nog wel wat efficiënter, maar dat
moet wel verzekerd zijn. 

Welke rol speelt de wederkerigheid voor
de mensen die wel een uitkering hebben?
Dat speelt eigenlijk wel een grote rol.
De klantmanager krijgt wat ons betreft
namelijk wel een andere rol. De klant-
manager krijgt bij klanten die nog uit-
zicht hebben op werk de taak om men-
sen te begeleiden naar werk. Zij krijgen
dus eigenlijk de rol van re-integratie-
consulent. De term die nu in het
regeerakkoord staat ‘tegenprestatie’,
die proberen we hier ook intern uit te
leggen. In die categorie is het echt eigen
kracht en zelfredzaamheid. De klant
wordt steeds gewezen op zijn eigen
verantwoordelijkheid in dat proces.
Zo’n zoekperiode is daar een voorbeeld
van. Mensen die wel kunnen werken,
maar een uitkering komen aanvragen,
krijgen eerst de opdracht om twee
weken zelf naar werk te zoeken. Daar-
bij krijgen ze wel allerlei tips (uitzend-
bureaus, websites, enzovoort), maar 
ze krijgen nog geen uitkering. Is dat
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hen na twee weken niet gelukt dan
krijgen ze natuurlijk met terugwerken-
de kracht wel een uitkering. Vanaf het
begin af aan worden klanten gewezen
op hun eigen rol: ‘het is jouw verant-
woordelijkheid’.

Maar jullie gaan nog niet zo ver dat
klanten die contractueel verbonden zijn
aan de uitkering, ook zo veel uur per
week beschikbaar moeten zijn voor werk
en/of werken aan werk?
Nee, de mensen die kunnen werken,
maar dat werk nog niet hebben en die
vaardigheden op moeten doen, gaan
naar ons re-integratiebedrijf RBA. Op
die manier zorgen wij ervoor dat die
tegenprestatie geleverd wordt. Dat gaat
conform de gewone voorwaarden van
de WWB en daar hebben we geen apar-
te contracten voor nodig.

Wat betekenen al deze veranderingen
voor de uitvoerende professionals?
Het belangrijkste is toch voor een deel
van de mensen een andere manier van
werken. Het betekent dat je al die termen
ook in je eigen functie terug zult zien.
Een klantmanager moet mensen dus wij-
zen op die eigen verantwoordelijkheid.
Je gaat dus op een heel andere manier het
gesprek in. Maar diezelfde klantmanager

moet ook fraudealert zijn. Hij moet zelf-
standig aanvoelen wanneer een klant 
de boel probeert te bedonderen. Je moet
aanvoelen dat wanneer een klant in het
afgelopen jaar zes keer verhuisd is, dat
dit best veel is in Amsterdam en dat je
daar dieper in moet duiken. De gesprek-
ken met klanten worden dus anders. 
Dat moet je kunnen. Vervolgens moet je
dus ook begeleiden naar werk. Dus dat
betekent dat je veel meer van de arbeids-
markt moet weten, maar ook dat je
samen met klanten hun krachten en
vaardigheden in kaart moet kunnen
brengen. Die twee moet je dan vervol-

gens weten te matchen samen met je 
collega’s van het Werkgevers Service
Punt Amsterdam (een samenwerkings-
verband van DWI, UWV en Pantar).

Hoe bereik je die verandering bij die
klantmanager?
We hebben een heel intensief proces
samen met de uitvoering in gang gezet
door die nieuwe werkwijze te ontwik-

kelen met de methode van procestafels.
Dus we hebben de processen inge-
deeld in een aantal domeinen en in die
domeinen hebben we langs proces-
tafels acties verzameld: als we dit moe-
ten doen of bereiken wat is daar dan 
voor nodig. Dat hebben we samen met
medewerkers uit verschillende groepe-
ringen en met derden gedaan. Dat levert
dan een fors aantal actiepunten op. Die
hebben we geclusterd rondom oplos-
singen en die pakken we de komende
twee jaar op waarbij geleidelijk de
nieuwe werkwijze wordt ingevoerd.
Dat gebeurt niet alleen in de proces-
sen, maar ook in de functies. Het be-

langrijkste onderdeel van dat hele pro-
ces is de manier waarop de dienstver-
lening aan de klant nieuwe vorm
krijgt. De klant moet merken dat de
dienstverlening beter wordt. 

Welke rol spelen kennis en scholing in de
omslag? Moeten de casemanagers extra
geschoold worden?
Sommigen wel, anderen waarschijnlijk
niet. We zijn nog bezig daarvoor een
programma te ontwikkelen. Er komen
meer cursussen fraudealertheid. De
DWI-academie heeft een heel program-
ma gemaakt om de introductie van deze

nieuwe werkwijze te ondersteunen. We
moeten in het opleidingsprogramma
vooral aandacht geven aan houding van
gedrag. Want het kan in die spreekkamer
best spannend worden. En dan is het
gevaar dat klantmanagers in de botheid
schieten zo van ‘zoek het eerst zelf maar
uit’. Zo’n zoekperiode die de klant krijgt,
moet je natuurlijk wel verkopen. Het
moet heel duidelijk zijn dat je telkens de

klant voor houdt: je eigen verantwoor-
delijkheid voorop en proberen in te voe-
len, waar is hulp nodig en waar moet je
begeleiden. Maar we leren de mensen
ook dat het professioneel kan zijn om je
collega te durven vragen wat je in een
bepaalde situatie het best kunt doen.
Durf ook te accepteren dat je fouten kunt
maken en dat je in sommige situaties
durft te erkennen dat je graag wilt dat
een collega bij het klantgesprek komt zit-
ten. Vooral dat is nog heel erg voor ver-
betering vatbaar. Dat is professioneel
gedrag. Iemand is geen slechte klantma-
nager, omdat hij dat niet durft. Integen-
deel! 

Hebben we in de sociale zekerheid de klant
de afgelopen jaren niet te veel een helpen-
de omgeving geboden waardoor het nu
lastig is de draai naar die zelfredzaamheid
te maken, zowel voor de klantmanager,
als ook voor de klant? Gaat de klant er niet
te veel vanuit dat de overheid het wel voor
hem/haar zal of moet oplossen?
Ik denk dat dit niet zo is. We hebben in
de afgelopen jaren de ‘luie groep’ men-
sen die wel aan het werk kunnen en toch
een uitkering ontvingen, er wel uitge-
haald. Er is met de mensen die bij ons in
de uitkering zitten wel degelijk iets aan
de hand, hoor. Ter illustratie: dat gedeel-
te dat direct naar werk kan, is bij ons
maar 10% van het geheel. Dat zijn dus
maar 4000 mensen. De rest is veel moei-
zamer te bemiddelen; bij velen is sprake
van ingewikkelde problematiek.

Stadsdelen kijken hoe mensen
’t best kunnen participeren

Klantmanager krijgt eigenlijk
rol van re-integratieconsulent

THEMA Bezuinigingen
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Wat betekent de nieuwe aanpak voor 
die overige 90%?
Ik denk dat de groep van 20-25% die
geen reëel arbeidsmarktperspectief heeft,
in negatieve zin niet veel van zullen mer-
ken dat ze een ander type overheid om
zich heen zullen vinden die ze begeleidt
in de participatie. Die groep werd in de
oude situatie ‘dubbel’ begeleid en die
dubbelingen halen we er nu uit. We had-
den in Amsterdam-Noord een sociaal
activeringsproject waarin mensen bij-
voorbeeld drie middagen koffie schen-
ken in het verzorgingstehuis om tussen
de mensen te zijn. We kwamen er achter
dat van die mensen een kwart ook bij 
de OGGZ zat en bij maatschappelijk
werk en bij de schuldhulpverlening. Die
hadden het dus druk in hun agenda met
de overheid. En dan is het de vraag of zij
er iets van zullen merken wanneer wij 
de financiering van die sociale activering
staken: houdt het dan op of zegt dat ver-
zorgingstehuis nog steeds kom hier maar
drie middagen per week koffieschenken.

Zetten ze die mensen buiten de deur,
worden de s 4.000 die zo’n traject kost
door iemand anders betaald of wordt een
andere oplossing gevonden bijvoorbeeld
door de begeleiding door andere vrijwil-
ligers te laten doen. 

Perspectief op werk
Wij gaan ervan uit dat deze mensen niet
in de kou komen te staan. Met een beetje
geluk merken ze dus niet dat er alleen in
de financiering iets verandert. Voor de
sociale activering hebben wij de financie-
ring niet meer. Dat gedeelte hebben wij
wegbezuinigd, althans het rijk geeft ons
daar geen geld meer voor; dus klaar! Wij
hebben de keuzes gemaakt om daar geen
geld meer aan uit te geven. Wanneer er
perspectief is op werk dan weet je waar
je je geld voor uitgeeft. In die gevallen
kan een participatieplek dus nog wel
gefinancierd worden; maar dan moet er
daarna echt wel perspectief op werk zijn.
Dan kunnen we mensen ook nog steeds
helpen bij het zoeken naar werk, bij het

schrijven van sollicitatiebrieven, bij het
solliciteren en alle andere zaken die
direct aan werk gekoppeld zijn. Maar er
moet perspectief op werk zijn. Maar een
halfjaar twee keer per week zwemmen
op kosten van DWI, dat kan niet meer.
Ze moeten wel blijven zwemmen, maar
dat moeten de stadsdelen doen met alles
wat hun ter beschikking staat.

Is het binnen de gemeente Amsterdam
gelukt om de gemeente Amsterdam als
werkgever aan te spreken op zijn verant-
woordelijkheid voor het bieden van per-
spectief aan de mensen in het bestand van
DWI?
Wij vinden nog niet genoeg. We heb-
ben daar wel afspraken over gemaakt
die bindend zijn. Maar is het al gelukt?
Nee! Maar we moeten wel zelf het
goede voorbeeld geven en daar moeten
we ook de gemeentelijke werkgevers
toe verleiden. Dat gebeurt ook wel;
sommige klanten van ons komen ook
bij ons in dienst. Maar nog niet genoeg.

Ter afsluiting: wat is de grootste ambitie
voor de komende paar jaar als het met
name gaat om de klantmanagers in hun
contact met de klant?
Boven alles staat dienstverlening.
Natuurlijk hebben we ontzettend ambi-
tieuze doelstellingen geformuleerd voor
wat betreft de uitstroom naar werk. Het
getal van 3500 is echt heel ambitieus.
Dat is 1000 hoger dan voorheen. Maar
daarboven ligt echt dienstverlening. Je
kunt je kwantitatieve doelstellingen echt
alleen maar realiseren door beter te zijn
in de richting van je klant. Over drie à
vier jaar moet de betere dienstverlening
geleid hebben tot betere performance 
op alle aspecten: meer uitstroom, minder
instroom, minder fraude en efficiënter
opereren. En we zijn eigenlijk redelijk
optimistisch dat dat ook gaat lukken.
Want de arbeidsmarkt werkt de komen-
de jaren hoogstwaarschijnlijk wel mee.

Roeland van Geuns is lid van de redac-
tieraad van Aan de slag en partner
Regioplan Beleidsonderzoek, adviseur
Gilde Re-integratie.

Een klantmanager 
moet mensen wijzen 
op de eigen 
verantwoordelijkheid

Een klantmanager 
moet mensen wijzen 
op de eigen 
verantwoordelijkheid
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We spreken met drs. Elly Zeef,

directeur van Mind at Work

over gevolgen van bezuinigin-

gen op de re-integratiemarkt.

Ze beheert deze organisatie

met vijf vestigingen in Midden-

Nederland met in totaal 47

man personeel. Daarbij is ze

sinds 2010 bestuurslid van de

brancheorganisatie Boaborea.

Door Roel Cremer

De benaming re-integratiebedrijf voor
haar bedrijf vindt ze niet goed passend
bij het aangeboden dienstenpakket.
‘Onze dienstverlening begeeft zich op de
gebieden zorg, scholing en werk en ver-
richt naast onderzoeken, begeleidingen
naar en op het werk ook toegepast
wetenschappelijk onderzoek. Er wordt
in toenemende mate op projectbasis ge-
werkt en deze opdrachten zijn bijvoor-
beeld gericht op de ontwikkeling van
valide assessmenttools, effectieve inter-
venties en bedrijfsanalyses relevant voor
het maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. We houden ons ook bezig met
het stroomlijnen van werkprocessen met
ketenpartners in de sectoren onderwijs,
zorg, gezondheid en arbeid. In toene-
mende mate leggen we ons toe op de
werkgeversbenadering, waarin we niet
alleen stage- of werkplekken zoeken,
maar ook de werkgevers ondersteunen
in hun wens tot duurzame plaatsingen
van werknemers met enige beperkingen.’

Hoe reageren re-integratiebedrijven in
de sector op recente bezuinigingen? 
‘Het is een markt die volop in beweging
is. Daarbij is het niet terecht om de cri-
sis of bezuinigingen als enige oorzaak
van veranderingen aan te wijzen. De

crisis zette de zaken wel op scherp en 
de bezuinigingsrondes hebben de dyna-
miek op de re-integratiemarkt in een
stroomversnelling gebracht. De veran-
deringen zijn het gevolg van de negatie-
ve beeldvorming over de re-integratie-
sector. Een beeldvorming die overigens
haaks staat op de behaalde successen. Als
voorbeeld wil ik hier noemen de vaak
aangehaalde discussie over de plaatsings-
resultaten. Op basis van de SUWI-wet-
geving (2003) werd de re-integratie-
markt gecreëerd. Daarbij werd als na te
streven plaatsingsresultaat vaak de 35%
genoemd. Een norm die de publieke 
uitvoering (destijds arbeidsvoorziening)
niet kon halen.’

Cowboymarkt
‘De vrije markt presteerde boven ver-
wachting goed, maar kreeg op grond van
een aantal wanprestaties van enkele
grote re-integratiebedrijven het etiket
‘cowboymarkt’ opgeplakt. Hiermee is de
branche als geheel ten onrechte onder-
uitgehaald en heeft ze onvoldoende tijd
gehad om te professionaliseren. De vraag
is dan ook of het overzetten van de
bemiddelingstaken in de re-integratie-
branches naar UWV en gemeenten, de
klok niet tien jaar terugzet. De klant-

Re-integratie-
markt en 

bezuinigingen

THEMA Bezuinigingen
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coaches bij UWV en gemeenten moeten
het vak nog leren voordat ze professio-
neel kunnen handelen qua re-integratie.
Daarnaast is het nodig dat ze hun
bedrijfsvoering beter inrichten om tot
hogere plaatsingsresultaten met een
duurzaam resultaat te komen.’

Hoe staat het er nu voor op de publieke
en private re-integratiemarkt?
‘De re-integratiemarkt is relatief jong. Er
is veel kennis over cliënten en werkplek-
ken die vaak blijft hangen in de hoofden
van de bemiddelaars of begeleiders. Bij
de meeste re-integratiebedrijven wordt
er meer aandacht besteed aan de conti-
nuïteit van de bedrijfsvoering dan aan
het vastleggen en ontwikkelen van nieu-
we diensten. Re-integratiebedrijven heb-
ben de afgelopen jaren namelijk voort-
durend te maken gehad met een veran-
derende rol van de opdrachtgevers. Aan-
vankelijk legden de opdrachtgevers hun
dossiers klakkeloos neer op de tafels van
de re-integratiebedrijven, daarna begon-
nen ze de contractafspraken strak te
monitoren zonder al te veel rekening te
houden met de inhoudelijke aspecten
van de dienstverlening. De laatste tijd
worden nauwelijks meer trajecten ge-
start terwijl wel contracten of toegangs-
overeenkomsten zijn afgesloten. Ergo,
sommige opdrachtgevers proberen een-

zijdig de contractafspraken te veranderen
door de trajectprijs naar beneden bij te
stellen. Het is dan een zaak van slikken of
stikken. Om het maar netjes te zeggen,
eenzijdige contractaanpassing klopt niet
en zou niet getolereerd moeten worden.
Dit soort voorvallen draagt bij aan een
gevoel van zakelijke onveiligheid en
noodzaakt re-integratiebedrijven om te
focussen op het overleven. Er is dan niet
altijd ruimte voor het ontwikkelen van
nieuwe diensten. Mind at Work heeft
wel kunnen werken aan innovatieve
diensten, maar dit heeft, zoals eerder
gezegd, te maken met haar marktpositie
die verder gaat dan alleen re-integratie-
dienstverlening.’

Kwaliteit dienstverlening
‘De brancheorganisatie legt op deze
markt vooral accent op bedrijfsconti-
nuïteit waarbij nog te weinig (speel-)
ruimte is voor de inhoudelijke kwaliteit
van de dienstverlening. Vernieuwing is
wel gewenst, maar moet op korte ter-
mijn iets opleveren, mocht de branche
overeind willen blijven. Het is voor
bestuurders vaak moeilijk om inhou-
delijk na te denken in termen van kwa-
liteit van dienstverlening. Het zegt ze
wel iets, maar de nadruk op continuïteit
legt accent op het concrete resultaat. 
Je ziet dat terug in de keurmerken die

vooral vanuit contractafspraken met
opdrachtgevers zijn ingericht. Een situ-
atie die bijdraagt aan onduidelijkheid
over kwaliteit van dienstverlening. 
De website ‘interventies naar werk’ kan
in dit verband een belangrijke rol spelen.
Ten eerste geldt de vraag wie (welke
instantie) bepaalt of een interventie
effectief is? Hierbij hoort effectiviteit het
onderwerp voor plaatsing op de site te
zijn. Het aantal (wel of niet gelijksoortige
interventies) hoeft daarbij geen probleem
te zijn. Vrije markt kan immers ook bete-
kenen dat er ‘meer goede bakkers in het
dorp zijn’. Een andere vraag betreft de
onpartijdigheid en objectiviteit van de
procedure. Het veld is het meest gebaat
bij een neutrale, deskundige, beoor-

‘Sommige opdrachtgevers proberen

eenzijdig de contractafspraken te

veranderen door de trajectprijs naar

beneden bij te stellen. Het is dan een

zaak van slikken of stikken.’
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delende partij, bijvoorbeeld een kennis-
instituut dat wetenschappelijke criteria
hanteert met de bedenking dat ze zelf
geen interventies aanbiedt bij de site. 
Dan nog de vraag wie gebruik gaan
maken van de informatie op de site?
Werkt het echt zo dat opdrachtgevers
een beschrijving van een interventie
bestuderen om vervolgens het bedrijf
erbij te zoeken en te beoordelen of de
diensten geleverd kunnen worden? Vol-
gens mij gaat dat zo niet werken.
Opdrachtgevers letten vooral op reputa-
tie die voornamelijk verkregen wordt in
de praktijk. Onderbouwing en bewezen
effectiviteit van interventies zijn daarbij
wel degelijk van belang. Op het moment
dat een interventie daadwerkelijk de be-
lastbaarheid en plaatsbaarheid van werk-
nemers verbetert en op het moment dat
de opdrachtgever weet dat er goed nage-
dacht is over de manier van begeleiden,
dan wordt een interventie gegund.’

Wat ziet u verder als actuele ontwik-
kelingen?
‘Toenemende verantwoordelijkheden
voor werkgevers zie ik als een belang-
rijke ontwikkeling op de re-integratie-
markt. Het is een onderwerp waar we
als bedrijf al enige tijd op vooruitlopen.
Het gaat dan niet alleen om stage- of
werkplekken zoeken bij werkgevers,
maar ook om werkgevers te ondersteu-
nen in hun wens tot duurzame plaats-
ingen van werknemers met enige 
beperkingen. Hiertoe hebben we een
workshop voor werkgevers ontwik-

keld onder de naam ‘Wajong in bedrijf’.
Meer dan 100 werkgevers hebben aan
deze workshop, die door vier bedrijven
landelijk zijn gegeven, deelgenomen.
Binnenkort start een nieuwe reeks van
workshops voor 500 werkgevers. Na 
de workshops zijn de werkgevers beter
bekend met de verschillende type
Wajongers, weten ze dat hun HRM-
beleid aangepast moet worden, dat de
leidinggevende en collega’s ingelicht
moeten worden op de komst van de
Wajongere en weten de werkgevers wat
de financiële consequenties van de aan-

name van Wajongers zijn. Voordat een
Wajongere daadwerkelijk wordt ge-
plaatst, kiest de werkgever vaak eerst
voor een bedrijfsanalyse. Hij en de
Wajongere hebben immers belang bij
duurzame plaatsingen. Hetzelfde geldt
voor kwetsbare jongeren. We hebben
voor hun potentiële werkgevers de
workshop ‘Jong in bedrijf’ ontwikkeld.
Minister Kamp benadrukte kortgeleden
dat werkgevers en werknemers zelf
meer de verantwoordelijkheid moeten
krijgen om werknemers naar ander
werk te begeleiden. Hiertoe stelt het
kabinet s 2 miljoen beschikbaar. Sociale
partners krijgen een financiële bijdrage
van maximaal s 2.500 per werknemer
voor de begeleiding naar nieuw werk.

Bedrijven zelf moeten ten minste het-
zelfde bedrag bijleggen. Als branche
kunnen we hier een nuttige rol spelen.

Professionaliteit
Ten slotte nog iets over professionali-
teit. Het ondersteunen van mensen naar
werk en tijdens werk is in het nabije 
verleden hoofdzakelijk werk geweest
van mbo- en hbo-opgeleide consulen-
ten. In het werkgebied van assessments,
interventies en HRM komen relatief
meer academici voor. Zelden omvatte
het werk van re-integratiebedrijven

onderzoek naar processen zoals effectivi-
teit. Eenvoudigweg, omdat ze er de tijd
en de deskundigheid niet voor hebben.
Ons bedrijf levert in dat verband toe-
gepast wetenschappelijk onderzoek en
werkt daarin alleen maar met academisch
geschoolde werknemers, van wie de helft
is gepromoveerd. Daarbij onderhouden
we actieve verbanden met de afdeling
Psychologie van de Universiteit van
Amsterdam en de Technische Universi-
teit van Delft. In de praktijk betekent dit
dat universitaire medewerkers meedoen
aan onze projecten. Onderzoek heeft 
dan betrekking op dienstverlening aan
scholieren, werkzoekenden, werkge-
vers, ketenpartners en (semi-)overheden
in de zorg-, onderwijs- en arbeidssector. 

Positionering branche
Afsluitend wil ik nog iets kwijt over de
positionering van de branche. De tijd is
rijp om meer toe te werken naar een dui-
delijke identiteit met een erkende status
van de branche, waarbij de samenvoe-
ging van diagnostiek, interventies en re-
integratie meer naar voren komt. Als
voorbeeld kunnen we het uitzendwezen
nemen dat door de jaren heen een duide-
lijke en herkenbare positie heeft bereikt.

Roel Cremer is lid van de redactieraad
van Aan de slag.

THEMA Bezuinigingen

Weinig ruimte voor inhoudelijke
kant van de dienstverlening
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Jan Hamming is de meest

ervaren wethouder in het Col-

lege van B&W in Tilburg. Sinds

mei vorig jaar beheert hij de

portefeuille Sociale Zaken.

Daarnaast is hij voorzitter van

de G-32, een bestuurdersnet-

werk van de 32 grootste ste-

den. Nauwelijks was hij wet-

houder, of hij grapte dat-ie er

best nog wel een baantje bij

zou kunnen hebben. Mark

Rutte had immers driekwart

van zijn budget wegbezuinigd.

Roy Willems, projectregisseur

arbeidsmarkt, ondersteunt

hem. Een interview met de

benen op tafel, over de nieu-

we rol van werkgevers, de

cliënt centraal en het slot op

de deur van Sociale Zaken.

Door Hans van Iersel

Waar zitten nu de komende jaren de
kansen voor de kwetsbare groepen voor
wie jij verantwoordelijk bent?
Jan: Als je naar het kabinetakkoord kijkt,
is er een aantal kansen. Wat zij willen, is
minder regelgeving, minder bureaucra-
tie, meer decentraliseren, meer invloed
voor de gemeentes, en ik denk dat dat
een geweldige kans is. En daarnaast, dit
kabinet is natuurlijk een kabinet van 
de werkgevers. Dat betekent dat we de
werkgevers ook koppelen aan de onder-
kant van de arbeidsmarkt. Dat zijn wel
een aantal uitgangspunten waar wij ook
heel erg warm en enthousiast van wor-
den, omdat er echt iets moet gebeuren.

Directe relatie werkgever
Jan: We hebben in Tilburg twee recente
voorbeelden. Fuji en Verstijnen zijn
twee grote logistieke organisaties. Ze
zeggen ‘we staan voor de keuze om de
komende jaren of honderden mensen 
uit (Oost-) Europa te halen of te investe-
ren in de lokale arbeidsmarkt. De laatste
willen we dan het liefst in ons bedrijf
opleiden, tot procesoperator of vorkhef-
truckchauffeur’. Ze gaven aan om samen
met de gemeente te kijken hoe ze hon-
derden mensen op konden leiden en ze
dan op termijn in laten stromen in een
baan. Zo is destijds ook re-integratie
begonnen, zoals Calder met de metaal-
projecten, een korte opleiding van een
maand of twee met het ROC, dat heette
toen nog Centrum Vakopleiding, en
dan werden ze meteen daarna bij een
bedrijf ondergebracht. Opleiding en
begeleiding, dan krijg je dus een veel
directere relatie met de werkgever.
Wat je ziet, is dat de afgelopen jaren de
directe relatie met de werkgever is ver-
vaagd, en dat er een heel circus aan in-

stellingen tussen is gedoken, een soort
buffer. Je ziet dat het bedrijfsleven denkt,
prima dat al die re-integratiebedrijven 
en SW-bedrijven dit allemaal doen,
mooi, dan zijn wij er dus niet meer 
verantwoordelijk voor. Gelukkig ziet
ook het bedrijfsleven nu: wij hebben
ook een belang, we zien dat de arbeids-
markt kleiner wordt, we hebben men-
sen nodig dus hoe kunnen we zorgen
dat mensen ook bij ons komen. Dus 
de krappe arbeidsmarkt komende jaren
is ook een geweldige kans.
We hadden pas een bijeenkomst in
Waalwijk en daar was Mandemakers
(7000 personeelsleden), maar er waren
ook een aantal MKB-ers die dat ook
zagen. Die zeiden wij doen dat veel ‘ad
hocceriger’. De familiebedrijven en der-
gelijke die toch voor het grootste deel de
economie en de arbeidsmarkt bepalen,
dat zal lastiger zijn. Waar het heel erg op
aankomt, is waar ze naar op zoek zijn.
Dat zijn ten eerste goede mensen, die
gewoon op tijd komen, die bevlogen zijn
en hun werk goed doen. Daarnaast wil
een werkgever niet zoveel risico pakken.
Dus ook geen financieel risico. Dat is iets
wat met die nieuwe regeling aan de orde
zal komen. Waar ligt het risico en waar
liggen de kosten. En ten derde dat er
goede begeleiding is en dat er mensen
zijn die dat goed kunnen. Dat zijn eigen-
lijk de drie dingetjes waar een werkgever
naar zal kijken.

Werken naar vermogen
Roy: Dat past dan ook in de nieuwe wet
Werken naar vermogen. Tilburg heeft
ingeschreven op de landelijke pilot loon-
dispensatie. Die loopt op zich redelijk
goed met zo’n 150 cliënten. We doen
mee, omdat we toen al zagen dat we met

Onder druk wordt
alles vloeibaar
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een instrument moesten werken die de
loonwaarde kan bepalen. Daarnaast doe
je nog een heleboel, dat is een heel palet
van loonkostensubsidie, en dat soort
varianten en dat zal ongetwijfeld bij een
aantal andere gemeentes ook zo zijn.
Binnen de WSW gebeurde dat natuur-
lijk al, maar nu ook met de WWB-
cliënten. Het is interessant hoe dan een
grote werkgever reageert. Pondres (een
grote werkgever, ook hoofdsponsor 

van de lokale eredivisieclub Willem II)
zei laatst: geef ons die mensen en dan
kijken wij wel wat we daar voor over
hebben. Een idee waar we nu al over na
zitten te denken, is dat je in een breder
verband afspraken gaat maken. Dan gaat
het dus niet over één individu, maar 
dat een bedrijf acht van de tien cliënten
aan zich weet te binden. En dan terug-
geeft wat ze er voor over heeft. Daar zijn
we nu al over na aan het denken, wat
betekent dat allemaal in de toekomst.
Het idee is dan dat je gaat bijfinancieren

vanuit je bijstand. Wat je eigenlijk niet
wil, en dat is voor ons ook nog wel een
zoektocht, is dat je niet langdurig die
mensen in je eigen bestand hebt. Waar
wij heel nadrukkelijk nu over aan het
nadenken zijn, is dat we de middelen die
we dadelijk nog hebben met name gaan
inzetten rondom die werkgever. Wat is
nodig om die mensen honderd procent
betaald te krijgen. Dat kan zitten in de
begeleiding van die mensen, het kan zit-

ten in jobcarving, het kan zitten in nade-
re afspraken die je misschien wel vanuit
de gemeente doet. Dan heb je altijd met
een bepaalde restgroep te maken die je
toch niet helemaal naar de arbeidsmarkt
krijgt. Dan zitten we vanuit het gemeen-
telijk werkbedrijf na te denken, hoe kan
je op een andere manier naar waardering
van werk kijken en kun je die op een
andere manier in de stad inzetten en
gebruiken.
Jan: En dan met behoud van uitkering
toch aan het werk krijgen. Zo is er een

aantal maatschappelijke taken, bijvoor-
beeld het dierenasiel. Waar je ziet dat
heel veel mensen met een passie voor
dieren daar heel goed op hun plaats zijn.
Een doelgroep, of het nu Wajong, bij-
stand of SW zijn, doet daar werkervaring
op. En dat kan je dan ook veel breder
inzetten, zodat je mensen met een uit-
kering gelijk aan het werk kunt helpen.

Weg met de loketten
Roy: En als je het over kansen wilt heb-
ben van die regeling, wat je wel ziet is 
dat je niet vanuit die regels zit na te den-
ken en vanuit schotten tussen die rege-
ling, maar je zit echt na te denken wat
kan iemand nog wel. Van daaruit ga je
veel meer kijken in onderhandeling met
de werkgever van hoe krijg je die men-
sen echt in hun ontwikkeling. Je werkt
niet met een plakkertje, jij bent een
WSW’er, jij bent een Wajongere en jij
zit in de WWB, neen, wat kan jij nog.
Jan: Niet meer denken vanuit de loket-
ten. Zoals Diana Maréchal doet (een
klein RIB in Tilburg). Er komt iemand
binnen, wat kun je, waar ben je goed in,
wat zijn je mogelijkheden, wat zijn je
problemen, hoe gaan we die oplossen.
We zien bij tROM (het gemeentelijk re-

Niet meer denken in loketten,
weg van de oude re-integratie

THEMA Bezuinigingen
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integratiebedrijf) dat ze ook zo werken,
steeds meer naar de persoon kijken, en
hoe kunnen we een aantal belemmerin-
gen opheffen en hoe kunnen we je zo
snel mogelijk begeleiden naar een
werkplek die echt bij je past. Volgens
mij moeten we echt die kant op, maar
dan moet je weg zijn bij denken in
loketten, en dat betekent ook weg van
de oude re-integratie. En veel meer
direct koppelen met het bedrijfsleven.
Dat is de weg die we op willen. Dat
betekent dat je dan ook een kans hebt
om van 28 miljoen terug te gaan naar
acht miljoen, je moet een en ander goed
vormgeven om met beperkte middelen
toch resultaat te kunnen boeken. 

Sociaal akkoord
Jan: En dat is ook wat wij willen, een
soort sociaal akkoord met ondernemin-
gen in de stad. Dat hebben we aanbevo-
len bij de staatssecretaris. Als de staats-
secretaris een landelijk sociaal akkoord
gaat sluiten, moet je een vertaling krij-
gen in regionaal vastgelegde sociale
akkoorden. Zodat wij regionaal met het
bedrijfsleven, onderwijs en overheid
kortsluiten hoe we gaan zorgen dat die
regeling werkt aan de onderkant van 
de arbeidsmarkt, werkt naar vermogen,
dat dat ook met dié partners vorm
krijgt. En dan heel concreet in aantal-
len, dat zou een geweldige kans zijn.
En ik zou wel een oproep aan het kabi-
net willen doen, nou, je moet dat niet
alleen landelijk doen, maar als je juist

alles decentraal maakt, help ons er dan
bij om die sociale akkoorden regionaal
te sluiten. 

Waarom heb je daar de landelijke over-
heid voor nodig?
Jan: Het is belangrijk dat we nu echt de
werkgevers meekrijgen, dit kabinet is
van de werkgevers, dus daar kunnen ze
dan ook wel een rol in spelen. 
Roy: Denk ook aan het belastingklimaat
voor werkgevers. Daar zou je veel breder
over kunnen nadenken. Wat maakt het
interessant om met onze doelgroep in
zee te gaan. En dat moet je op landelijk
niveau doen. Zoals premiekorting, maar
ik denk ook aan het resterend bedrag van
de uitkering, waarom zou je dat niet via
de Belastingdienst doen? Waarom moet
je dat vanuit de Sociale Dienst doen? 
Het zijn nu wel wilde ideeën, maar over
dat soort varianten moet je nadenken.
Dat doen wij niet alleen, de gemeente
Amsterdam is daar ook al mee bezig. 

In feite wil je de restuitkering door de
Belastingdienst laten betalen?
Jan: En dan kan je op termijn gewoon
een slot op de deur van de Sociale Dienst
doen. Dan verstrek je nog een aantal uit-
keringen, dat kunnen we dan wel schrif-
telijk afdoen, en dan heb je de relatie tus-
sen werkgever en werkzoekende anders

georganiseerd. Deze tijd van bezuinigen
vergt ook dat we out of the box denken.
We moeten het heel erg anders doen.
Het is ook een geweldige kans om het
totaal anders te organiseren. Hoe zetten
we de mens weer centraal, dat is het ene
uitgangspunt, en hoe zorgen we er voor
dat de verbroken verbindingen, zoals
die heel vroeger waren tussen werkge-
ver en werknemer, herstellen. Dat is
denk ik de crux. Aan de ene kant moet
je goed nadenken over de belangen van
die werkgever, aan de andere kant kijk
je naar de werkzoekende. Terwijl je nu
ziet dat we gaan zorgen dat die werkzoe-
kende zo snel mogelijk aan het werk
komt. En dan zie je dat de terugval heel
snel plaatsvindt, omdat de rest van de
situatie van de persoon niet meegaat. 

Snel scoren is hokjesdenken?
Jan: Dat levert op lange termijn te weinig
op. Dan heeft iemand ruim een halfjaar
gewerkt en dan kan die weer opnieuw
beginnen. 
Roy: Een andere lijn is dat we veel meer
met Elders Verworven Competenties
werken, dat volgt ook uit die regionale
expertisegroep. Wil je werkgevers anders
laten kijken naar mensen die een andere
loonwaarde hebben, dan moet je kijken
naar wat die mensen wél kunnen. 

Dus omdat je nu als gemeente out of 
the box moet gaan denken, ga je daar
werkgevers mee besmetten?
Jan: Laatst had ik een gesprek met de
oud-directeur van Achmea, Er ontstond
een heel mooie discussie waarin werd
gezegd, je hebt allemaal juristen en eco-
nomen, hoogopgeleide mensen die bij
jou komen werken, maar die mensen
kunnen niet omgaan met klanten. Die
hebben geen goed beeld, dus die zitten
heel erg strak met de regels in het hoofd
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de klanten af te werken een hoop gedoe
en dat heeft dan weer bezwaarschriften
tot gevolg. Misschien heb je wel een type
medewerker nodig, die in de bouw heeft
gewerkt of in de horeca, of in de zorg, 
die gewoon heel goed weet om te gaan
met mensen waardoor je ook de kosten
reduceert. Dat beaamde hij direct, hij zei
dat zij veel breder moesten kijken naar
competenties, dus niet alleen kijken naar
wat is je opleiding en je achtergrond,
maar ook wat kan je, waar ben je goed in,
wat heb je voor ervaring opgedaan in het
leven. Als je dat ook mee laat wegen bij
werkgevers en daar een systeem voor
ontwikkeld, en dat zijn we nu aan het
doen met Ton Wilthagen van de Univer-
siteit van Tilburg, dan kan je zorgen dat
juist die mensen aan de onderkant toch
een plek krijgen in die ondernemingen. 

Geen diplomadenken 
Jan: Bij Traverse destijds, de daklozen-
opvang, dat kan nu waarschijnlijk niet
meer, nu moet je waarschijnlijk alle-
maal hbo’ers maatschappelijke opvang
hebben, maar toen Traverse begon heb-
ben ze bewust mensen uit de bouw en
de horeca aangenomen. Bewust. Omdat
dat de beste mensen waren die konden
omgaan met zwervers en met junks. En
een aantal werkt er nu nog. Maar dat is
ook helemaal kapot georganiseerd door
eisen, hbo en certificering, 

Roy: Het diplomadenken moet uit de
mode raken. De loketten weg, de regels
weg, zo is ons denken. 
Jan (lachend): Laatst kwam bij Pondres
iemand van een re-integratiebedrijfje
langs, die zei ik heb iemand voor jullie
die geweldig aan de telefoon is en of die
een dagje kan proefdraaien. Die begelei-
der is meegegaan. Die iemand was een
grote forse vrouw, die zou altijd zijn
afgewezen. Ze draaide twee dagen proef,
de beste die we ooit hebben gehad, ver-
telde het bedrijf later. Het feit dat zo’n

begeleider iemand meeneemt. Als je dus
alleen het cv of de foto had opgestuurd,
was ’t niets geworden.
Persoonlijke coaches, die heb je veel
meer nodig. Aan de ene kant een per-
soonlijkere aanpak, directere aansluiting
aan de arbeidsmarkt en met de onder-
nemers, minder loketten en minder
regels, en ook breder kijken naar men-
sen, dat hoort bij de persoonlijke aan-
pak, niet kijken naar diploma’s, maar ook
naar anders verworven competenties. 

Helpen deze bezuinigen je dan?
Natuurlijk. Onder druk wordt alles
vloeibaar. Wij kunnen nu extreem den-
ken. Alles is bespreekbaar. Bijvoorbeeld
ID-banen, dat kan niet meer. Mijn eigen
partij vindt het belachelijk dat ze op
straat komen te staan. Maar we kunnen
het gewoon niet meer betalen. Het idee
over de arbeidsmarkt is ook om mensen
te ontwikkelen en vooruit te krijgen.
Maar als we niets doen, zit dat geld voor
eeuwig vast in een kleine groep mensen
die niet meer vooruitkomen.
Roy: Zeker is het een kans dat je dingen
nu echt open kunt trappen. Ik denk 
ook echt dat heel veel van het systeem

er uit kan. Wat wel zo is, en ik denk dat
je daar heel reëel in moet zijn, met deze
forse terugloop moet je ook heel open
en direct en eerlijk zijn; er is ook een
stukje dat gaan Tilburgers voelen. Want
als je twintig miljoen moet oplossen, 
ga je dat niet redden met al deze op zich
interessante verbeteringen. 
Jan: Het heeft twee kanten. Het ene is,
onder druk wordt alles vloeibaar, maar
de andere kant is, wat je nu ziet, dit
kabinet stapelt de bezuinigingen op
elkaar. WMO, WSW, UWV, er is geen

ontsnappen mogelijk. Het is goed dat
er nu een kans komt om het systeem
structureel te veranderen, maar met
deze enorme bezuinigingen is het de
vraag of het realistisch is. Dus dat is 
de kanttekening die ik elke keer in Den
Haag wil maken (JH is voorzitter van 
de G-32). Het gaat wel over mensen aan
de onderkant van de samenleving en
die gaan dit geheid voelen. Dat zie je
met bezuinigingen op de SW nu al.
Dat gaat om andere, dat zijn draconi-

sche maatregelen. Bijvoorbeeld de men-
sen in de ID-banen, die hebben het 
wel naar hun zin nu. Die moeten dus
straks naar een andere plek. Dat zijn
vaak wel menselijke drama’s. Dus aan
de ene kant geeft het kansen, aan de
andere kant is het de vraag of we niet
door de bodem zakken. 

Het kan beter
Jan: We hebben een brief gestuurd naar
het rijk over de bezuinigingen op de
SW, samen met de andere gemeentes,
omdat we toch vinden dat dat te ver
gaat. Het gaat enorm ten koste van
mensen. Het is dan ook de vraag hoe 
dat gaat met die ene regeling aan de
onderkant van de arbeidsmarkt. Voor-
alsnog lijkt het er alleen maar op dat er
een regeling bijkomt. En een regeling er
bij willen we niet. Wij willen één rege-
ling. In het kabinetsakkoord staat dat 
de Wajong, de SW allemaal blijven.
Dan worden het alleen nog meer regels.
Daar schieten we niets mee op. We
hebben een enorm grote zorg over de
hoeveelheid bezuinigingen. En dat raakt
mensen heel direct in hun portemon-
nee, maar ook in hun ondersteuning. 
Grote zorg, maar ook de kans om het
anders te doen. Het zal minder worden,
maar het kan wel veel beter. 

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

Hoe zetten we de mens centraal,
hoe herstellen we verbindingen?

THEMA Bezuinigingen

Weg met het diplomadenken,
weg met de loketten en regels
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Drive 
en grenzen
in dienst-
verlening

Drive 
en grenzen
in dienst-
verlening
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Kist vindt het belangrijk om financiële
plaatjes niet alleen als een boekhouder 
te beoordelen, maar te bezien in een bre-
der verband, waarbij ook gekeken wordt
naar wat de opdracht is die UWV mee
heeft gekregen: ‘Bij UWV ging het fout
met de overschrijding. Maar men heeft
wel een enorme inspanning gepleegd
om meer dan 250.000 mensen aan het
werk te krijgen. Daar neem ik diep mijn
pet voor af. Dit is gebeurd met grote
inzet van UWV mensen. Dat zie je ook
terug in klanttevredenheid: van een 6
een paar jaar geleden, naar een 7 in 2010.
Daar kan UWV trots op zijn. Men heeft
daar een ongelooflijke drive om in indi-
viduele gevallen de klant van dienst te
zijn. Dat moet wel plaatsvinden binnen
bepaalde grenzen en die grenzen zijn
onvoldoende bewaakt.’ 

Even pas op de plaats
De commissie constateert dat het bud-
get van UWV de komende vijf jaar met

ongeveer 40% afneemt. Het pleidooi dat
Kist houdt, richt zich op het voorkomen
van een eenzijdige fixatie op het weg-
strepen van huidige taken. ‘Juist bij forse
bezuinigingen zul je moeten nadenken
over welke doelstellingen je hanteert en
wie je nog kunt en wilt bedienen. Dat
betekent dat je even in moet houden en
nadenken in plaats van snel vijf stappen
vooruit te hollen’. In het rapport is dit 
als volgt geformuleerd: ‘De commissie
adviseert (...) op korte termijn een fun-
damentele discussie te voeren over de
toekomstige opdracht van het UWV en 
de daarbij behorende taken en taakin-
vulling, bijvoorbeeld rond de publieke
arbeidsbemiddeling en de arbeidsmarkt
in de regio’. Kist geeft daarbij aan: ‘je
moet wel een duidelijke horizon voor
ogen hebben. Daarbij past bijvoorbeeld
dat je binnen de WW goed nadenkt over
wie re-integratieondersteuning nodig
heeft en wie niet. Die discussie kan zich
niet alleen tot UWV beperken’. 

THEMA Bezuinigingen

Door Sjaak Koehler

In 2009 worden alle zeilen bijgezet
om mensen die in crisistijd werkloos
zijn geworden of dreigen te worden,
aan het werk te krijgen of te houden.
Begin 2010 blijkt dat UWV mede
daardoor zijn financiële boekje niet op
orde heeft. Eerst gaat het om 35 mil-
joen overschrijding, bovenop het vast-
gestelde re-integratiebudget WW. 
Een paar maanden later wordt zelfs
gesproken over een overschrijding van
89 miljoen. Demissionair minister
Donner moet zich meermalen verant-
woorden in de Tweede Kamer. Niet
alleen de inspectie moet aan het werk,
ook een ‘commissie interne sturing
UWV’ wordt opgetuigd. Deze com-
missie onder voorzitterschap van Kist
heeft eind 2010 haar bevindingen
gepresenteerd. Het rapport legt met de
woorden van Kist ‘getuigenis af van
een gebrek aan control’.

Anne Willem Kist is voorzitter van de ‘commissie interne sturing UWV’ Voorheen was hij advo-

caat, directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en voorzitter van het colle-

ge van bestuur van de Universiteit Leiden. Hij is actief binnen de zorg als voorzitter van de Raad

van advies van de Nederlandse Zorgautoriteit. Aan de slag sprak met voorzitter Kist net op een

moment dat duidelijk is geworden dat UWV de overschrijdingen heeft weten terug te brengen

naar 36 miljoen en dat UWV door de aangekondigde bezuinigingen van het kabinet Rutte aan-

geeft het volledige re-integratiebudget voor WW’ers te moeten afbouwen.

‘Bij UWV ging het fout met de over-

schrijding. Maar men heeft wel een

enorme inspanning gepleegd om 

meer dan 250.000 mensen aan het

werk te krijgen. Daar neem ik diep

mijn pet voor af.’
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anders gaan doen. Maar de private markt
moet daarbinnen wel een kans krijgen.
Op het werkplein zou je onderzoek
moeten doen naar faal- en succesfac-
toren. 
Gericht op vragen die er toe doen: hoe
kun je voorkomen dat de afstand tot
de arbeidsmarkt te groot wordt? Waar
lukt het wel om bepaalde groepen aan
werk te helpen? Wat zijn daarbij de
voorwaarden voor succes? 

Heeft de uitvoering hier voldoende in-
strumenten voor?’ Voor alles vindt Kist
dat plannen op uitvoerbaarheid moeten
worden getoetst.

Kijkje bij de buren
Ook de zorg ontkomt niet aan ingrepen.
De afgelopen jaren zijn daar de uit-
gaven fors toegenomen. ‘Op de zorg-
markt is de vraag onuitputtelijk. Daar-
naast stimuleren aanbieders door 
technologische ontwikkeling een per-
manente vraag. We moeten geen zorg
inzetten als daar geen aanwijsbare
reden voor is. Interventies van profes-

sionals moeten zoveel mogelijk evi-
dence based zijn. In de gezondheids-
zorg draagt deze aanpak bij aan verant-
woorde keuzes voor de best passende
behandeling. Belangrijke les vanuit
deze sector is dat zorgaanbieders wer-
ken met breed gedragen en onder-
bouwde protocollen van behandeling.
Dat missen we in de wereld van re-
integratie, ook al zijn er interessante
ontwikkelingen gaande. Protocollen
zonder solide theorie is formele
bureaucratie, dat is het paard achter de
wagen spannen’. Een voorbeeld van
deze ontwikkelingen is het initiatief

‘Interventies naar Werk’ van het minis-
terie van SZW. Inmiddels zijn zo’n
zeventig interventies gepubliceerd, 
die door een panel van deskundigen op
hun effectiviteit zijn beoordeeld
(www.interventiesnaarwerk.nl).

Betere balans
De commissie concludeert dat bij de
directeuren en de medewerkers van
UWV de loyaliteit sterk op het helpen
van de klant ligt. Beheersingsvraag-
stukken in de eigen organisatie hebben
minder aandacht gekregen. De com-
missie wil een ‘betere balans tussen de
sterke nadruk op ondernemerschap in
de organisatie en de aandacht voor
samenwerking en beheersing’. Kist
vult aan dat die balans essentieel is en
dat men moet oppassen dat die niet
eenzijdig naar één kant doorslaat. Als
alleen beheersing als criterium zou gel-
den, kan dit leiden tot ‘het mechanisch
toepassen van een complex van regels.
Dat is niet verstandig. UWV is speler
in een wereld van veel actoren, waarbij
een uitwerking van beleid zonder vrij-
heidsgraden, altijd tot suboptimale
oplossingen leidt. De andere kant van
de medaille is dat SZW toe moet laten
dat het meer is dan mechanisch uit-
voeren.’

Alles in huis
Tot slot over de bezuinigingen: de com-
missie adviseert om ‘in het licht van de
forse opgave uit het regeerakkoord die
het UWV te wachten staat, te onder-
zoeken of het UWV voor deze nieuwe
ingrijpende ontwikkeling en funda-
mentele transformatie de kwaliteiten in
alle opzichten in huis heeft’.
Kist voegt daar aan toe dat ‘je moet wel

vermijden dat formele en informele
expertise bij UWV gaat verdwijnen in
de budgettaire slag. Dat is zonde. Je
moet voorkomen dat je waardevolle
elementen weggooit, die nodig zijn bij
je aanpak om mensen weer aan de slag
te krijgen.’

Sjaak Koehler is lid van de redactieraad
van Aan de slag.

De commissie heeft anders dan de titel
van het rapport doet vermoeden, ook
gekeken naar de relatie tussen het minis-
terie van SZW en UWV. 

Beleid en vrijheid
SZW bepaalt de beleidslijn, maar UWV
moet vervolgens ‘in zekere vrijheid’ 
de uitvoering ter hand kunnen nemen.
Dat moet dus anders dan het beeld 
van een ‘wurgende omhelzing’, dat 

de commissie overhoudt als gekeken
wordt naar de samenwerking tussen
SZW en UWV. 
‘De grote beleidsvragen liggen uiteraard
primair op het bordje van de bewinds-
personen van SZW. Als dat beleid is
geformuleerd, moet er vervolgens kwa-
liteit in de uitvoering tegenover staan
om dat beleid handen en voeten te
geven. We moeten ervoor zorgen dat
de uitvoering is toegerust om zoals het
kabinet aangeeft, kwetsbare werklozen
adequaat te ondersteunen. Je zou moe-
ten komen tot een regeling waarbij de
inzet van alle relevante spelers, publiek

en privaat (UWV, gemeenten en werk-
gevers) is geregeld. Het is de moeite
waard om dit te verkennen. Het gaat
om het verhogen van effectiviteit. Dat
vergt binnen gemeenten en UWV
grote gerichtheid op samenwerking,
waarbij ook werkgevers een rol dienen
te spelen om dat beleid handen en voe-
ten te geven.’

Niet alles anders
‘Een mogelijkheid om succes te boeken
met intensievere publiek-private
samenwerking ligt bij de werkpleinen.
We moeten dat niet ineens allemaal

Protocollen zonder theorie is
formele bureaucratie

Boek succes met intensieve
publiek-private samenwerking
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In tijden van bezuinigingen is

het meer dan ooit noodzakelijk

om re-integratiegelden zo

effectief mogelijk te besteden.

Dit geldt zeker ook voor ge-

meenten. De Raad voor Werk

en Inkomen (RWI) heeft 74

rapporten over re-integratie

door gemeenten onderzocht

en de leerpunten in kaart

gebracht. In dit artikel bespre-

ken we twee van de vier the-

ma’s, namelijk ‘de relatie tus-

sen gemeenten en re-integra-

tiebedrijven’ en ‘loonkosten-

subsidies’

Door Henk-Jan Jansen en 

Tilja van den Berg

Het proces van de inkoop van re-inte-
gratie door gemeenten is sinds 2002
sterk verbeterd. Gemeenten en re-inte-
gratiebedrijven zijn bijvoorbeeld in de
afgelopen jaren steeds meer tot een
samenwerking gekomen in plaats van
een strikte opdrachtnemer/opdracht-
geververhouding. Toch blijft het voor
gemeenten moeilijk om te bepalen wan-
neer het beter is om re-integratie uit te
besteden aan re-integratiebedrijven. Dit
is namelijk erg afhankelijk van de klant-
groep en van het type re-integratie-
instrument dat wordt gebruikt. Gemeen-
ten hebben behoefte aan ervaringen 
van andere gemeenten om zodoende
van elkaar te leren.

Intensieve contacten
Een conclusie uit de onderzoeken is dat
werkzoekenden met een korte afstand
tot de arbeidsmarkt in veel gevallen het
best af zijn als ze door gemeenten wor-
den begeleid. De autonome uitstroom
van deze groep is relatief groot en moei-
lijk te verrekenen in de prijs die gemeen-
ten betalen aan particuliere re-integratie-
bedrijven. Gemeenten onderhouden
intensieve contacten met werkgevers. Zij

hebben een vaste contactpersoon, stellen
heldere voorwaarden op en zijn altijd
bereid vragen van werkgevers te beant-
woorden. Hierdoor zijn gemeenten in
het voordeel ten opzichte van re-integra-
tiebedrijven. Zo’n duidelijke conclusie
als voor de groep met een korte afstand
tot de arbeidsmarkt kan er niet gemaakt
worden voor de groep met een duidelij-
ke afstand tot de arbeidsmarkt. 

No cure no pay?
Wanneer een gemeente bij personen
met een grote afstand tot de arbeids-
markt besluit om re-integratie uit te
besteden aan particuliere re-integratie-
bedrijven is het van belang stil te staan
bij de manier waarop de gemeente
stuurt op resultaat. Uit het onderzoek
blijkt dat bij uitbesteding van de re-
integratie door gemeenten een afreke-
ning op output (no cure no pay) het
best tot zijn recht komt bij klantgroe-
pen zonder meervoudige problemen.
Voor de moeilijkste doelgroepen is een
afrekening op input (inspanningsver-
plichting) geschikter. 
Daarnaast ziet de RWI verbetermoge-
lijkheden voor het inkoopproces. Door

Mijn Praktijk

Re-integratie-
lessen voor
gemeenten
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Belangrijke leerpunten voor gemeenten

• Bemiddel zelf de gemakkelijk te re-integreren doelgroepen.

• Besteed taken uit waar specifieke kennis voor nodig is. 

• Stel een heldere diagnose, zodat klanten niet het verkeerde tra-

ject aangeboden krijgen.

• Zorg ervoor dat klantmanagers meer invloed krijgen op het

inkoopproces en meer inzicht krijgen in de aanpak en resulta-

ten van contractpartners. 

• Gemakkelijke re-integreerbare homogene groepen zijn het best

af met no cure no pay-trajecten en moeilijke doelgroepen met

een contract waarin juist op inspanningen wordt afgerekend. 

• Bemiddeling en sollicitatietraining hebben een positief effect

op de kans op uitstroom naar werk, evenals langer durende tra-

jecten gericht op werk. 

• De uitstroom naar werk vanuit Work First-projecten kan wor-

den bevorderd door zoveel mogelijk regulier werk aan te bie-

den met een arbeidscontract. 

• Verder is het raadzaam om Work First gepaard te laten gaan

met intensieve zoekbegeleiding. 

• Blijf betrokken bij de geplaatste werknemers. 

• Voorkom onderlinge concurrentie met omringende gemeenten

over (de hoogte van) loonkostensubsidies. 

• Schrijf klanten niet af. 

Er is een groep met een potentiële arbeidsproductiviteit lager

dan het minimumloon, bij wie de baten van een langdurige

vorm van ondersteuning of loonkostensubsidie toch positief

kunnen uitvallen.
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klantmanagers meer te betrekken bij 
de inkoop van re-integratie (‘wat is er
nodig?’) en hen beter zicht te bieden op
de ingekochte instrumenten (‘wat is er
ingekocht, voor wie en met welk resul-
taat’) is verbetering mogelijk bij inkoop
en toeleiding naar werk.

Loonkostensubsidies 
Behalve de ‘relatie gemeenten en re-
integratiebedrijven’ heeft de RWI ook
de verschillende vormen van loonkos-
tensubsidies onderzocht. Loonkosten-
subsidies vormen een belangrijk deel
van het re-integratiebudget. Dertig 
procent van het gemeentelijk re-inte-
gratiebudget werd in 2009 besteed 
aan loonkostensubsidies. Loonkosten-
subsidies bij gemeenten worden op ver-
schillende manieren ingezet: 
• verloning (waarbij cliënten uit de uit-

kering geraken en via een tijdelijk
arbeidscontract – betaald uit de re-
integratiemiddelen – aan het werk
gaan);

• vaste loonkostensubsidies, voor
iedereen of alleen na indicatie;

• variabele hoogte van loonkostensub-
sidie (onderhandelbaar);

• loonkostensubsidie afgestemd op de
loonwaarde van de klant.

Resultaten
Zowel verloning als het werken met
vaste loonkostensubsidies lijkt relatief
duur. Verloning zorgt voor een interes-
sante prikkel voor de opdrachtnemer om
zijn werknemers goed te begeleiden en
aan de slag te houden. Tegelijk blijkt
‘leegloop’ voor te komen. Soms zitten
klanten in een verloningsconstructie be-
taald thuis. Om dit te voorkomen is het
belangrijk voor gemeenten heldere
afspraken te maken met het detache-
ringsbedrijf.
Het variabel maken van de hoogte van
de subsidie, sluit goed aan bij de werk-
geversbenaderingen van gemeenten. De
klantmanager kan in onderhandeling
met detacheringsbedrijven bepalen wat
het best is: een loonkostensubsidie,
extra begeleiding of extra scholing.
Deze methodiek lijkt goed te werken.

De rekenkamercommissie van Capelle
aan den IJssel laat echter zien dat varia-
bele bedragen een onvermoed nadeel
kunnen hebben. Destijds werd gewerkt
met een variabele uitkering met een
maximum bedrag van s 10.000. Wat
bleek, het bedrag was niet variabel. er
werd in alle gevallen s 10.000 uitge-
keerd. Het voordeel, de flexibiliteit van
de klantmanager, verdwijnt hierdoor.
In de vierde vorm van loonkostensubsi-
dies wordt ten slotte de relatie met de
gemeten loonwaarde gelegd. De subsi-
diehoogte wordt weliswaar geobjecti-
veerd, maar de methodiek kan de nood-
zakelijke flexibiliteit verliezen. Het is 
in de praktijk namelijk niet haalbaar om
de loonwaarde van een werknemer fre-
quent te monitoren.

Tips voor het effectiever inzetten van
loonkostensubsidies:
• zorg (eventueel na een algemener

voortraject om deelnemers te laten
wennen) voor werk in echte beroe-
pen en in een echte werkomgeving;

• mobiliteit / baanroulatie: Geef werk-
nemers verschillende arbeidsplaatsen.
Hiermee vergroot je hun flexibiliteit
en ga je het ‘insluitingseffect’ tegen
zodat wordt voorkomen dat werkne-
mers langer dan noodzakelijk gebruik
maken van loonkostensubsidie.

• maak de subsidie tijdelijk, en verlaag
eventueel ook de hoogte van de sub-
sidie met de tijd, om een relatie te
houden met de stijgende productivi-
teit van de werknemer;

• maak de subsidie permanent als men-
sen door belemmeringen (bijvoor-
beeld een arbeidshandicap) naar ver-
wachting altijd minder dan 85% van
het minimumloon kunnen verdienen;

• zorg voor mogelijkheden, of zelfs de
verplichting, om te solliciteren tij-
dens werktijd (met begeleiding). Bij
Work First-trajecten zijn hiermee
positieve ervaringen behaald;

• voorkom dat loonkostensubsidies
een stigmatiserend effect hebben.
‘Als ik deze persoon in dienst neem,
krijg ik er geld bij. Dan zal er dus wel
iets met hem aan de hand zijn.’ 

Doorstroom
De conclusies uit het rapport laten een
flinke doorstroom zien van gesubsi-
dieerd naar regulier werk. In 2008 zien
we een daling van de doorstroom van
61 naar 49% in 2009. 
De daling tussen 2008 en 2009 heeft
overigens te maken met de economi-
sche crisis. Bij die cijfers moet worden
bedacht dat een deel van die 49% moge-
lijk ook direct, dus zonder loonkosten-
subsidie, aan de slag had gekund. Uit
het rapport blijkt dat re-integratie het

best gericht kan worden op groepen met
een duidelijke afstand tot de arbeids-
markt. De te behalen winst is daar het
grootst. Re-integratie-instrumenten
zoals bemiddeling en sollicitatietraining
blijken een positief effect te hebben op
de kans op uitstroom naar werk, maar
zijn alleen geschikt voor groepen met
een relatief kleine afstand tot werk. Ook
werkervaringsplaatsen of vakgerichte
training blijken effectief. Hierbij is een
goede selectie van cliënten noodzakelijk
en een heldere en objectieve diagnose-
stelling. In tijden van bezuinigingen
moet je niet alleen roeien met de riemen
die je hebt, maar is het ook van belang
om een duidelijke koers uit te zetten hoe
je met beperkte inspanningen een maxi-
maal effect weet te sorteren.

Henk-Jan Jansen en Tilja van den Berg
zijn beiden adviseurs bij de Raad voor
Werk en Inkomen.

Het onderzoeksrapport ‘Gemeentelijk re-integratie-

beleid vergeleken’, is opgesteld door SEO Economisch

Onderzoek. Ga voor het volledige rapport naar

www.rwi.nl.

Mijn Praktijk

Het is van groot belang om een
duidelijke koers uit te zetten
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Werken doe je samen
Wat maakt re-integratie tot een succes? De professional speelt daar een sleutelrol in, zoveel is

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

collega’s aan het denken worden gezet over de gekozen aanpak. Deze maand: Ellen Zaal, senior

casemanager bij Casemanagement Groep. Over haar ervaringen met de Werkklas, een klassikale

aanpak voor samenwerken aan re-integratie.

Door Ellen Zaal schien niet zo hard nodig, maar voor
hen die al wat langer aan de zijlijn staan,
is het ontwikkelen van vaardigheden
enorm belangrijk. Zij hebben daarin
vaak nog heel wat in te halen. Ik heb
gemerkt dat als dat lukt, er veel gewon-
nen is. Die algemene werknemersvaar-
digheden bepalen voor een groot deel de
toegevoegde waarde die zij voor hun
nieuwe werkgever hebben. Zulke col-
lega’s mogen blijven!

Werkklas
Dus samenwerken aan re-integratie is
de moeite waard. Ik heb daar ervaring
mee opgedaan in de Werkklas. Deze
klassikale vorm biedt binding en struc-
tuur. In mijn Werkklas hadden de mees-
te deelnemers door arbeidsongeschikt-
heid een aantal jaren niet kunnen wer-
ken. Door training, opdrachten en spel
ontdekken zij hun eigen capaciteiten,

talenten en motivatie. Als trainer/case-
manager stimuleer je, reik je instrumen-
ten aan en train je de deelnemers om ste-
viger in hun schoenen te staan. Om de
kans op werk verder te vergroten, gaan
de deelnemers op bedrijfsbezoek en
komen werkgevers langs om hun bedrijf
en vacatures te presenteren.

Sociale aspecten
Uit klantonderzoek is bekend dat socia-
le aspecten een belangrijke motivatie

zijn om weer te gaan werken. Goede
sfeer, gezelligheid en leuke collega’s
worden het vaakst genoemd bij de
vraag waar mensen de beste herinne-
ringen aan hebben uit de tijd dat ze
nog werkten. 
Die sociale aspecten die in het werk zo
worden gewaardeerd, vind je terug in
de Werkklas. Soms moet je er zelfs voor
oppassen dat het niet té gezellig wordt.
Aan het werk in een betaalde baan moet
toch nog aantrekkelijker zijn dan de
gezelligheid en vertrouwdheid van de
Werkklas. 

Geven en nemen
Waar ik met veel plezier aan terugdenk
zijn bijeenkomsten waarbij we het
onderdeel feedback geven en ontvangen
bij de kop namen. Voor sommige deel-
nemers was dat best een abstract begrip.
Er was ook wel wat angst en weerstand.

Want feedback, dat is toch hetzelfde als
kritiek? En kritiek krijgen is toch niet
goed? Door stil te staan bij zo’n thema,
samen de spelregels te onderzoeken, 
stap voor stap te oefenen, kregen de
deelnemers er steeds meer plezier in. Zo
werd duidelijk dat feedback vragen en
geven onmisbaar is in je werk. 
Toevallig sprak ik deze week met een
oud-deelnemer aan de Werkklas. Ik
herinner me nog goed hoe sceptisch
hij was over het onderwerp feedback.

Werknemersvaardigheden bepalen
de toegevoegde waarde

Misschien is het wel een van de meest
gevraagde competenties in vacatures:
goed kunnen samenwerken. ‘In deze
zelfstandige functie maak je deel uit van
een enthousiast, deskundig team.’ ‘Bij
onze organisatie heerst een open, infor-
mele en persoonlijke cultuur. Samen-
werken is erg belangrijk en de mede-
werkers hebben een sterke werkethiek,
loyaliteit en bedrijfstrots.’ ‘Je bent een
echte teamplayer.’ Voor werkgevers is
het blijkbaar erg belangrijk om collegia-
le medewerkers te werven, die prettig
kunnen samenwerken en loyaal zijn 
aan de organisatie. Ook als je aan werk-
nemers en werkzoekenden vraagt wat
werk voor ze betekent, noemen ze vaak
de contacten met collega’s als meest
waardevolle aspect. 

Individuele benadering
Bij re-integratietrajecten wordt vaak
gekozen voor een individuele benade-
ring. Zo is bijvoorbeeld sinds 2004 de
Individuele Re-integratie Overeen-
komst (IRO) enthousiast ontvangen en
veelvuldig ingezet. Persoonlijke aan-
dacht, de mogelijkheid voor cliënten
om zelf een actieve rol te spelen, meer
maatwerk; de voordelen van individu-
ele trajecten zijn duidelijk. Dat spreekt
aan bij cliënten, UWV en re-integratie-
bedrijven. Ook ik heb in mijn werk
met individuele trajecten te maken.
Met prima resultaten, maar met weinig
mogelijkheden om werknemersvaar-
digheden te trainen. Mensen die er
relatief kort ‘uit’ zijn, hebben dat mis-
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Volgens hem kon je samenwerken toch
maar het best doen door heel goed je
best te doen en te hopen dat niemand je
fouten zou zien. Spontaan vertelde hij
hoeveel indruk het onderwerp feedback
destijds op hem gemaakt had, hoe zijn
zelfvertrouwen gegroeid was en hoe-
veel plezier hij nu in zijn werk had van
het vermogen om op een goede manier
feedback te geven en te vragen.

Vertrouwen en respect
Deelnemers krijgen in de Werkklas 
de kans om in hun eigen tempo aan re-
integratie te werken. Zolang ze deel-
nemen, is de Werkklas als het ware
hun baan. Het fungeert als een tussen-
stap, op weg naar een echte baan. Een
van de deelnemers was in het begin een
enorme mopperkont. De eerste maan-
den was hij vooral kwaad, verdrietig en

teleurgesteld, in alles en iedereen. Zo’n
collega gun je niemand. In de Werk-
klas kreeg hij de tijd om ‘te ontdooien’
en zich te ontwikkelen. Zelf gaf hij
achteraf aan dat hij de eerste bijeen-
komsten vreselijk vond. ‘Maar na ver-
loop van tijd ga je over bepaalde din-
gen nadenken, hierdoor ging ik mezelf
waarderen en begon ik langzamerhand
weer licht in de tunnel te zien. Zeker
de laatste maanden kreeg ik het ver-
trouwen en respect terug. Er werd naar
me geluisterd. Problemen werden zo
goed als het kan opgelost. Geen num-
mer maar een mens.’ 

Klassikale begeleiding
Ik heb ervaren dat voor mensen met
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
het veel oplevert als ze in hun traject
ook (weer) in een groep leren functio-

neren. Er is maar weinig creativiteit
nodig om de voordelen van een indivi-
dueel traject (persoonlijke aandacht,
de mogelijkheid om zelf een actieve rol
te spelen, meer maatwerk) in te bou-
wen in een klassikale begeleiding. En
die groepsbenadering biedt nu juist
een grote toegevoegde waarde. Colle-
gialiteit ontwikkelen, sociale verban-
den aangaan, werknemersvaardighe-
den trainen, samen plezier maken over
dagelijkse dingen, je zelfvertrouwen
vergroten; het wordt gewaardeerd
door de deelnemers. Zo’n klassikale
aanpak is bovenal een goede voorbe-
reiding op de arbeidsmarkt van van-
daag. Werken doe je tenslotte ook niet
alleen.

Ellen Zaal is senior casemanager bij
Casemanagement Groep.

Mijn Praktijk



DE WERKPLAATS
SOFTWARE

Solviteers

De Bouw 117

3991 SZ Houten

(030) 280 36 55 bedrijfsactiviteit:

www.solviteers.nl organisatie en automatisering

info@solviteers.nl clientvolgsystemen

contactpersoon: vacaturevinder

Maurice Wieggers

CONGRESSEN

Performa

Torenstraat 144B

2513 BW Den Haag

(070) 31 070 11 bedrijfsactiviteit:

www.performa-uitgeverij.nl congressen, workshops, beurzen

w.degroot@performa.nl vakbladen, databases, boeken

contactpersoon: op het gebied van personeel & 

Wander de Groot arbeid

CERTIFICERING

Blik op Werk

Postbus 2707

3500 GS Utrecht

(0900) 25 45 679

www.blikopwerk.nl bedrijfsactiviteit:

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 Branchevereniging voor

info@boaborea.nl re-integratiebedrijven en

contactpersoon: arbodiensten

Stefanie de Veer-Molenschot

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

RE-INTEGRATIE

FourstaR

Anne Frankplein 12

5122 CB Rijen

(0161) 290 000

www.fourstar.nl

info@fourstar.nl bedrijfsactiviteit:

innovatieve oplossingen

voor werk en participatie

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



Calder Holding is een op 

werk, maatschappelijke 

participatie, wonen, inburgering, 

psychische zorgverlening en 

schuldhulpverlening gerichte 

landelijke organisatie. De 

bedrijven binnen Calder Holding 

leveren op al deze leefgebieden 

resultaatgerichte en meetbare 

dienstverlening, die vooral is 

gericht op kwetsbare groepen. 

Meer en meer ervaren we de 

behoefte om de verschillende 

leefgebieden goed op elkaar 

af te stemmen. Hiertoe werken 

bedrijven binnen Calder Holding 

waar mogelijk samen. Zo wordt het 

beste resultaat voor zowel de klant 

als de opdrachtgever behaald.

De tien bedrijven binnen 

Calder Holding zijn:

Alexander Calder arbeidsintegratie 

(re-integratie)

Calder UK Ltd. (re-integratie)

IWA b.v. (re-integratie)

Talent Ltd. (recruitment)

Capabel Taal b.v. (inburgering)

Taalwereld+ (inburgering)

Westerbeek COD b.v. 

(schuldhulpverlening)

AOB Compaz b.v. (dianose)

Max Ernst b.v. (geestelijke 

gezondheidszorg)

Jan Arends b.v. (geestelijke 

gezondheidszorg)

www.calderholding.nl

G-groep
De G-groep is een samenwerkingsverband van verschillende 
re-integratiebedrijven, waaronder Alexander Calder 
arbeidsintegratie. Zij hebben hun krachten gebundeld om 
mensen met een Wajong-uitkering aan werk te helpen én aan 
het werk te houden.

Lerend Werken In Bedrijf
Alexander Calder arbeidsintegratie is een van de deelnemers 
aan het project Lerend Werken In Bedrijf. Het project heeft 
als doel om met een combinatie van leren en werken, 
werkzoekenden aan een baan te helpen. De ambitie is om nog 
in totaal tienduizend werkzoekenden via een leerwerkbaan in 
diverse branches aan het werk te krijgen.

Lifecoaching
Klanten met grote problemen als schulden, psychosociale 
problematiek, verslaving, medische problemen enz. worden 
door hun lifecoach begeleid zodat ze hun eigen leven weer op 
orde krijgen.

Calder UK Ltd.
Vanuit Nederland is in 2009 Calder UK Ltd opgericht met als 
doel jaarlijks 10.000 langdurig werkzoekenden in Londen te 
ondersteunen bij het vinden van een baan. Hiertoe gaat de klant 
vanaf het begin van zijn traject met zijn jobcoach op zoek naar 
werk en worden eventuele belemmeringen weggenomen.

SW-indicatie
Om een beslissing over een SW-indicatie te geven schakelt het 
UWV Werkbedrijf vaak de deskundigen van Aob Compaz in 
voor extra medisch en/of psychologisch advies.

Jan Arendshuis
Een Jan Arendshuis is een eigentijdse combinatie van zorghotel 
en activiteitencentrum, waar mensen met een psychische of 
sociale beperking de kans krijgen om naar vermogen mee 
te doen in de samenleving. In Tilburg is de jongerenfoyer 
is een opvanghuis voor jongeren die de aansluiting met de 
samenleving dreigen kwijt te raken. Het doel is om jongeren 
in staat te stellen na twee jaar zelf hun eigen leven te laten 
runnen.

Capabel Taal
Met een eigen methode en een onderscheidende aanpak 
is Capabel Taal de grootste aanbieder op het gebied van 
inburgeringstrajecten en voert deze uit in opdracht van circa 
vijftig gemeentes

Een greep uit de activiteiten 

van Calder Holding:



Leren en ontwikkelen Samen het beste uit medewerkers halen  

Met dit doel verbindt RadarVertige zich al meer dan 20 jaar aan sociale diensten, afdelingen sociale zaken & werkgelegenheid en werkpleinen.  

We onderscheiden ons daarbij met de ‘voor & door’ aanpak. Opleidingsvragen van organisaties zijn alleen effectief op te lossen als de mensen 

waar het om gaat zélf actief een bijdrage leveren aan de oplossing. Wij spelen daarbij een onder steunende rol. Laat u inspireren door ons 

aanbod en neem een kijkje op www.radarvertige.nl of bel ons op (020) 643 3813.

www.radarvertige.nl

Handhaving
• Waarden- en normenshow
• Leergang Handhaven in de keten
• Fraude-alertheid
• Leergang Nabij en streng
• Klantgericht debiteurenbeheer

Competenties
• Klantgerichtheid
• Resultaatgerichtheid
• Confronterende gespreksvoering
• Gespreksvaardigheden

• Voorliggende voorzieningen
• Actualiseren sociale zekerheid
• WW/WWB/WSW
• WIJ
• WIA
• Arbeidsrecht & wet poortwachter

Kennistrainingen

• Caseloadbeheer
• Stressbestendigheid
• Timemanagement

Verzuimmanagement

Doelgroeptrainingen
• Sterk naar Werk
• In & uit de bijstand
• Look@me
• Netwerken
• Skills voor werkzoekenden
• Groepsgerichte empowerment
• Scholingsprogramma Romavrouwen

Armoedebeleid
• Formulierenbrigade
• Schuldhulpverlening

Participatietrainingen
• Lifecoaching
• Back on Track
• Activeringsmedewerker
• Ik als interviewer
• Braintraining/mindfullness
• Je leven in balans
• Je leven in beweging

• Digitaal leerplein
• E-coaching
• Action learning
• Persoonlijke- en teamleerroutes
• Performance gericht leren

Het nieuwe leren

Agressie en veiligheid
• Omgaan met emotie en agressie
• Veilig op huisbezoek
• Leiding geven aan agressiebeleid
• Opvang en nazorg
• Sanctiegesprekken • Coachende vaardigheden

• Interculturalisatie
• Radicalisering

Integratie

• Basistraining
• Groepsgerichte klant activering
• Van klantmanger naar coach

Klantmanagement

Onze inspiratiemix
Simulatietrainingen
• Simuleren baliegesprek
• Simuleren huisbezoek
• Simuleren spreekkamergesprek

Re-integratie
• Jobhunting
• Werkgeversbenadering
• Niemand Buitenspel
• Aanbodgericht bemiddelen
• Re-integratiegame
• Diagnose stellen


