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Op weg naar een op de toekomst gerichte personeelsplanning 
Nederland vergrijst en ontgroent in hoog tempo en door de krapte die op de arbeidsmarkt ont-

staat is het onvermijdelijk dat werknemers langer moeten doorwerken. Dat betekent dat u nu 

al moet gaan nadenken over een samenhangend inzetbaarheidsbeleid. U zult rekening moeten 

houden met de specifi eke omstandigheden, inzetbaarheid en behoeften van werknemers in de 

verschillende fases van hun loopbaan en die laten aansluiten bij de organisatieontwikkeling en 

organisatiedoelstellingen.
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Jo weerts, directeur/eigenaar JWinfotainment

Sprekers:
Jan van de Hoogen, senior adviseur Arbeid en 

Organisatie, Arbo Unie

Kees Wolde, lid van de Raad van Bestuur van het 
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Inzetbaarheid en vitaliteit
Verzuim-, arbo- en re-integratiecongres tijdens Performa 2010:

Woensdag 13 oktober 2010, 10.00 – 12.30 uur
Performa 2010, Jaarbeurs Utrecht
€ 195 (Inclusief lunch en beursbezoek)
Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt 
door Boaborea.

Profi teer tot 1 september 2010 van 
een vroegboekkorting van € 50 speciaal 

voor lezers van Aan de slag!

Schrijf u nu in op www.performa.nl!
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NIEUWS

De werkpleinen, waar gemeenten en
UWV samenwerken op het gebied van 
re-integratie, staan volop ter discussie.
Onderwerpen als gebrek aan samenwer-
king, meer behoefte aan sturing en regel-
geving, verandering van regie en het toet-
sen van kwaliteit met ‘spionnen’ geven
aan dat er nog volop aan de werkpleinen
gesleuteld dient te worden. Overige actu-
ele informatie staat in de rubrieken Statis-
tiek, Verschenen en Wisselingen van de
wacht.  4

THEMA: EFFECTIVITEIT

Natuurlijk willen we weten of re-integratie-
inspanningen het beoogde doel bereiken.
Maar de vraag stellen is wel een stuk mak-
kelijker dan hem beantwoorden. Het vast-
stellen van effectiviteit vergt een genuan-
ceerde benadering. In de proloog op het
thema een pleidooi voor visie en persoons-
certificering. 8

Effectieve duurzame inzetbaarheid
Tjeerd Hulsman
Gestructureerd en planmatig kennis ont-
wikkelen, vastleggen en uitbouwen is van
onschatbare waarde voor de effectiviteit
van duurzame inzetbaarheid. Reden waar-
om het AKC werkt aan een kennisinfra-
structuur voor arbeidsdeskundigen en
andere re-integratieprofessionals.  10

Op papier en tussen de oren
Peter Wesdorp
Interventiesnaarwerk.nl is een database
met evidence-based re-integratieinterven-
ties. De re-integratieprofessional kan hier
kennis uitputten over instrumenten die 
de effectiviteit van re-integratie kunnen 
vergroten. Maar alleen kennis is niet vol-
doende. De kwaliteit van de professional
speelt ook een grote rol.  14

MIJN PRAKTIJK

De nieuwe rubriek Mijn Praktijk geeft erva-
ringslessen door. Welke aanpak werkt wel
en welke niet. Wat zijn succesfactoren en
wat zijn belangrijke doorbraken. In het per-
soonlijke contact, of in methodieken. Voor-
beelden die u verder kunnen helpen in uw
praktijk.

Ik ben toch niet gek!
Ellen Zaal
Ervaringen met een cliënte met een psy-
chische beperking die na een succesvolle
re-integratie aan het werk wil blijven. Hoe

je met goede ondersteuning in de vorm
van coaching kunt zorgen dat iemand aan
het werk blijft met zijn beperking.  23

Samen solliciteren werkt echt
Paul van der Aa
Veel gemeenten streven er naar om nieuwe
instromers in de bijstand zo snel mogelijk
te stimuleren om (weer) te gaan werken.
Het programma DaadWerkt laat zien dat
samen solliciteren, onder begeleiding 
en met advies, een effectieve interventie
kan zijn.  26
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AAN DE SLAG!
Elk jaar staat er wel een berichtje 
in de krant over het mooiste nieu-
we woord van de Nederlandse taal.
Woorden die blijven hangen. De
afgelopen vier jaar waren dat vol-
gens de website van Onze Taal ‘ont-
vrienden’, ‘swaffelen’, ‘Bokitoproof’
en ‘VOC-mentaliteit’. Die halen 
het allemaal niet bij mijn mooiste
woord, ‘bewerkstelligen’.

Nooit is er een verkiezing van het
lelijkste woord. Wat mij betreft zou
‘effectiviteit’ hoge ogen gooien. 
Het is emotieloos, hard, en ook 
te weinig Nederlands. Terwijl het
een prachtig synoniem heeft: doel-
treffendheid. Veel lettergroepen,
drie verschillende klanken, en
ergens halfbewust een associatie
met voortreffelijkheid. Eigenlijk zou
dit woord een faire kans moeten
krijgen in de verkiezing tot mooie-
woorden-idol.

Dit nummer van Aan de slag gaat
over effectiviteit. Maar wat mij
betreft over doeltreffendheid, die
van re-integratie wel te verstaan. 
Nu is doeltreffendheid eenvoudig 
te meten. Hoeveel cliënten in een
traject zijn na afloop minimaal 
een halfjaar ‘uit de uitkering’? Een
kwestie van tellen. 

Minder gemakkelijk te bepalen is
waarom iets doel treft. Stel dat we
kunnen meten welke factoren een
doeltreffende re-integratie bewerk-
stelligen – ziet u wat een mooi
woord dit eigenlijk is? – dan is nog
maar de vraag of het reproduceer-
baar is.

Wat is nu de doorslaggevende fac-
tor in de doeltreffendheid van 
re-integratie? Is dat de methode? 

Het instrument? De professional?
Het bedrijf? Het vertrouwen van de
cliënt in de professional?

Waarschijnlijk geen van allen. Ik
denk dat het veel gecompliceerder
ligt. In de jaren vijftig en zestig is
veel onderzoek gedaan naar onder-
wijsmethodes. U kent de namen
wel: Montessori, Jenaplan, Dalton.
Wat blijkt keer op keer? Dat alleen
als de onderwijzer vierkant achter
de gebruikte methode staat, de
methode uiterst doeltreffend blijkt.
Doet men dat niet, dan werkt een
methode wel, maar is er niet echt
een onderscheidend vermogen
waarneembaar. Dus niet de metho-
de, maar het verinnerlijken er van
door de professional, bewerkstelligt
de meerwaarde.

Nu moeten we niet allemaal ‘de
beste methode’ najagen, via onder-
zoek, studie, benchmarking en wat
dies meer zij. Het gevaar is dan 
dat we steeds minder in plaats van
meer doel treffen. We leren alleen
wat doeltreffend is als we blijven
experimenteren en onderzoeken.
Net als in de wetenschap. Dat leidt
tot diversiteit in de aanpak van re-
integratie. 
Aan de overkant van de Noordzee
vindt men onze diversiteit in aan-
pak zelfs zo uitnodigend, dat twee
Nederlandse bedrijven met verschil-
lende visies op re-integratie Britse
werkzoekenden gaan begeleiden
naar ‘sustainable job outcomes’.
Daarover in het volgende nummer
meer...

Hans van Iersel
Lid van de redactieraad van Aan de
Slag, maandblad over re-integratie en
participatie.

Vernieuwd keurmerk nu ook geschikt
voor gemeenten
Ernie van Dooren
Gemeenten voeren steeds vaker de re-inte-
gratie zelf uit. Dit gebeurt steeds vaker in
samenhang met inburgering en valt daar-
mee onder de paraplu van participatie. Tijd
voor een nieuw Blik op Werk-keurmerk en 
-tevredenheidonderzoek waarmee gemeen-
ten hun voordeel kunnen doen. 17

Effectiviteit is meer dan financieel 
rendement
Peter van Eekert
Interview met Hans Spigt, voormalig wet-
houder sociale zaken in Dordrecht. Hij is
voorstander van de samenwerking van UWV
en gemeenten in de werkpleinen, samen
met private partijen als re-integratiebedrij-
ven en uitzendbureaus, zodat een publiek-
private arbeidsbemiddeling ontstaat. 20

Re-integreren is vooruitzien!
Jos Sanders en 
Frank Cörvers
Hoe duurzamer de nieuwe arbeidsmarkt-
positie van een gere-integreerde cliënt, des
te groter is de kans op blijvende werk-
gelegenheid en des te kleiner het risico

van terugval in een uitkering.
Dit artikel laat zien dat het

loont beroepsgerichte arbeids-
marktinformatie te gebruiken

bij re-integratie; ook tijdens
recessie. 29
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Jaarverslag Inspectie

De Inspectie Werk en Inkomen heeft medio
mei haar jaarverslag 2009 gepresenteerd. De
inspectie wijst daarin op het dilemma van
de uitvoering. Vanwege de crisis groeide 
het aantal WW- en bijstandsuitkeringen, ter-
wijl het aantal vacatures juist afnam. De
uitkeringsorganisaties moeten zoveel tijd
besteden aan de nieuwe instroom, dat er
minder uitkeringsgerechtigden aan een
baan geholpen kunnen worden. Dat gaat
volgens de inspectie vooral ten koste 
van kwetsbare groepen als 45-plussers. Des-
alniettemin blijkt dat gemeenten in 2009
lang niet al hun beschikbare re-integratie-
gelden hebben aangewend.
Jaarverslag 2009 Inspectie Werk en 
Inkomen
downloaden via www.iviweb.nl 

Onderweg naar morgen

In opdracht van de Raad voor Werk en Inko-
men is onderzoek gedaan naar het arbeids-
marktbeleid van gemeenten en sociale part-
ners. Het rapport, onder de titel ‘Onderweg
naar morgen’ constateert dat er nog nauwe-
lijks sprake is van een gezamenlijk arbeids-
marktbeleid. De partijen richten zich nog te-
veel op de aanpak van de jeugdwerkloosheid
en minder op de rest van de arbeidsmarkt. 
Het rapport vraagt om een betere aanslui-
ting tussen opleidingen en de arbeidsmarkt
en het beter inzichtelijk maken van het be-
schikbare arbeidsaanbod. Daarnaast moeten
de werkpleinen meer vraaggericht werken,
er moet meer contact gelegd worden met
de sectoren en de 30 centrumgemeenten
zouden een pro-actieve rol moeten gaan spe-
len in de werkpleinen. 
Onderweg naar morgen
downloaden via www.rwi.nl

DPS-matrix

Klantmanagers in de re-integratie die hun
werkprocessen beter willen stroomlijnen,
kunnen gebruikmaken van de DPS-methode.
DPS staat voor Diagnose, Plannen en Sturen.
De DPS-matrix werkt met vijftien indicatoren
(zoals leeftijd, stabiliteit van de privésituatie
en mobiliteit) en zeven gradaties.
www.mindergedoe.nl

VERSCHENEN

Regels aan werkpleinen
Maar liefst twintig werkpleinen zijn nog
niet op orde, terwijl ze op 1 januari 2009 
al in bedrijf hadden moeten zijn. Minister
Donner heeft daarom – tegen de wens 
van VNG en Divosa in – extra regelgeving
aangekondigd. Met normering wil hij de
gemeenten en UWV Werkbedrijf opleg-
gen welke taken de werkpleinen minimaal
moeten uitvoeren. Met sturing wil hij 
zorgen dat de dienstverlening meer van-

uit de vraag van onderop wordt in-gevuld.
Gemeenten blijken niet altijd te willen
samenwerken op de werkpleinen, de
dienstverlening is nog te weinig gericht 
op werkgevers en regionaal arbeidsmarkt-
beleid ontbreekt nog te vaak als ankerpunt
voor de uitvoering op de werkpleinen. Dat
harde oordeel blijkt uit de brief van Donner
van 18 mei aan de Tweede Kamer over de
voortgangsrapportage over de SUWI.

Anonieme spion
op bezoek 
bij werkplein
UWV Werkbedrijf en Divosa, de vereni-
ging van directeuren van gemeentelijke
sociale diensten hebben eind mei besloten
zelf te gaan controleren hoe het staat met
de dienstverlening van hun eigen samen-
werking in de zogenaamde werkpleinen.
Daartoe gaat een anonieme spion bellen
en mailen met een werkplein en zelf op
bezoek bij de werkpleinen. Deze vorm van
informele visitatie is niet bedoeld als be- of
veroordeling, maar als middel om te leren
van knelpunten. Werkpleinen kunnen op
eigen verzoek ook officieel visitatieonder-
zoek aanvragen.

89 miljoen euro tekort
In maart jl. werd bekend dat het UWV 
re-integratiebudget voor 2010 al op is en
dat er zelfs al voor g 35 miljoen teveel
aan verplichtingen was aangegaan. Drie
maanden later blijkt het maar liefst om
een bedrag van g 89 miljoen te gaan. ‘Bij
welke samenloop van omstandigheden
dan ook, kan het niet zo zijn dat een
begroting zo fors wordt overschreden
voordat dit wordt opgemerkt’, laat
minister Donner de Tweede Kamer weten
in zijn brief van 29 juni. 

Donner heeft nu de IWI (Inspectie Werk
en Inkomen) verzocht versneld onder-
zoek te doen naar de maatregelen die
UWV intern neemt om de budgetten te
beheren. Daarnaast zet hij drie personen
in met ervaring onder andere op het ter-
rein van een grote publieke organisatie
als UWV om de sturing te beoordelen
met het oog op de mogelijkheden, beper-
kingen en verbeteringen. Op grond daar-
van zal de minister conclusies trekken en
zonodig maatregelen treffen.
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Nieuws

Integrale traject-
bemiddeling

Het net verschenen boek ‘De wereld van
arbeidsbemiddeling’ geeft een uitgebreid
overzicht van de praktijk van arbeidsbemid-
deling. De auteurs, Ilonka Dorrepaal en
Mirjam Weima-Oberink, beschrijven de
werkwijze van uitzenders, detacheerders,
outplacementbureaus, mobiliteitsadviseurs
en re-integratieprofessionals. Met speciale
aandacht voor de methode van integrale
trajectbemiddeling. Het ruim 300 pagina’s
dikke boek is uitermate helder geschreven
en bevat veel checklists en tips.
ISBN 978 90 469 0215 8

Inzetbaarheid en 
vitaliteit

Dit thema staat centraal tijdens de Lande-
lijke Conferentie Arbo en Re-integratie op
13 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. De con-
ferentie, in samenwerking met Boaborea,
vindt plaats tijdens Performa 2010, het
jaarlijkse event voor professionals voor per-
soneel en arbeid op 13 en 14 oktober. Con-
gresdeelnemers hebben gratis toegang tot
de beurs. 
www.performa.nl

Jongeren: van drie naar vier
Minister Donner van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid blijft ondanks kritiek
van de Tweede Kamer bij zijn wens het
aantal tijdelijke arbeidscontracten voor
jongeren tot 27 jaar te verruimen van
drie naar vier. De Kamer is van mening
dat werkgevers hierdoor jongeren mak-
kelijker kunnen ontslaan en dat de
jeugdwerkloosheid zal groeien. Donner

beweert juist het tegenovergestelde. Hij
stelt juist dat werkgevers na een derde
contract niet direct meer voor de keuze
staan van een vast dienstverband dan
wel ontslag. In tijden van crisis kan een
extra tijdelijk contract juist jeugdwerk-
loosheid voorkomen. Dat schrijft Don-
ner in een brief aan de Eerste Kamer op
7 juni.

Sociale werkplaats niet op orde 
Sociale werkplaatsen hebben zich sinds 
de wijziging van de wet sociale werkvoor-
ziening (Wsw) twee jaar geleden moeten
omvormen van productiebedrijf naar
arbeidsontwikkelbedrijf. Het is de bedoe-
ling mensen met beperkingen te helpen
hun capaciteiten en competenties zoda-
nig te ontwikkelen dat ze uiteindelijk op
het maximaal haalbare niveau werkzaam
kunnen zijn. Dat is nu nog onvoldoende het
geval, meldt de Inspectie Werk en Inkomen

in het rapport ‘Arbeidsontwikkeling Wsw 
in beeld’. Volgens de inspectie komt dat
voornamelijk doordat gemeenten tekort-
schieten in hun regie op de sociale werk-
plaatsen. Ze laten zich niet altijd goed infor-
meren over de uitvoering van het beleid en
richten zich te vaak alleen op taakstelling,
wachtlijsten en financiën en te weinig op
arbeidsontwikkeling. Minister Donner heeft
het inspectieoordeel op 4 juni doorgezon-
den naar de Tweede Kamer.

Sociale dienst verzuipt!
Gemeentelijke sociale diensten lopen op
hun tenen. Er komen steeds meer klanten
en er zijn steeds minder banen. Boven-
dien wil de politiek honderden miljoenen
bezuinigen op gemeentelijke re-integratie-
middelen. Divosa-voorzitter René Paas
waarschuwt daarom dat de sociale dien-
sten de door diezelfde politiek gestelde
participatiedoelstellingen niet kan waar-
maken: “Het water staat ons aan de lippen.
De politiek dreigt haar eigen doelen te
torpederen”. Met minder bud-
get zullen vooral de oudere
bijstandsgerechtigden
de dupe worden, aange-

zien hun re-integratie relatief duur is. In
2009 verwerkten de gemeenten 200.000
uitkeringsaanvragen. 
Dankzij de re-integratie-inspanningen van
de diensten is de groei van het aantal bij-
standsuitkeringen beperkt gebleven tot
22.000. Het totaal aantal bijstandsuit-
keringen is daarom slechts met 9% geste-
gen tot 300.000. Gemeenten geven nu al
14% meer uit aan re-integratie dan het rijk
financiert. Dat blijkt uit de Divosa-monitor

2010, het jaarlijks onderzoek
onder directeuren van ge-

meentelijke sociale dien-
sten.

AGENDA

VERSCHENEN
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Subsidie werk naar werk 

44.000 mensen naar 
ander werk

De 33 regionale mobiliteitscentra van UWV
hebben in de eerste vier maanden van 2010
ruim 44.000 mensen snel aan ander werk
geholpen. Het merendeel, 40.000 mensen,
hadden na ontslag binnen drie maanden
ander werk via de centra. De resterende
4.000 waren zogenaamde ontslagbedreig-
den, werknemers die al aan een andere
baan zijn geholpen terwijl ze nog bij hun
oude werkgever zaten.

100.000 aan het werk
In 2009 zijn in totaal via de centra ruim
100.000 mensen aan het werk geholpen 
en zijn er met 839 bedrijven afspraken
gemaakt over het begeleiden van werkne-
mers die met ontslag werden bedreigd. Het
grootste deel van de projecten loopt in de
sectoren bouw, industrie en zakelijke dienst-
verlening.

Arbeidsmarkt herstelt 
zich voorzichtig

De arbeidsmarktprognose 2010-2011 van
UWV Werkbedrijf voorziet in 2010 nog een
daling van het aantal banen met 118.000. In
2011 voorspelt men een voorzichtige groei
van 33.000 banen. De grootste krimp in
2010 treedt op in Limburg, de Zaanstreek 
en de Achterhoek. Ook in 2011 zal de werk-
gelegenheid in deze regio’s verder afnemen,
net als in Haaglanden en Zuid-Kennemer-
land.

Veel vervangingsvacatures
Het aantal vacatures stijgt weer, na een
daling in 2008 en 2009 met 300.000 in 2010.
UWV Werkbedrijf verwacht 845.000 vaca-
tures in 2010 en 987.000 in 2011. Het gaat
vooral om vervangingsvacatures; er zijn rela-
tief weinig vacatures vanwege uitbreiding-
Het aantal werkzoekenden blijft groeien
in 2010 en 2011. Eind 2010 verwacht men
573.000 werkzoekenden zonder baan, in
2011 603.000. 
Ten opzichte van 2009 stijgen deze aantal-
len met respectievelijk 13% en 5%. Het gaat
om vooral mannen, jongeren en middelbaar
opgeleiden. Het percentage werklozen loopt
op met de leeftijd. 

Het kabinet maakt nog dit jaar twee
miljoen euro vrij voor regionale werk-
gevers- of werknemersorganisaties die
re-integratie van werk naar werk weten
te bevorderen. Het is de bedoeling dat
werknemers die binnen vier maanden
met ontslag worden bedreigd als gevolg
van reorganisatie al voor hun ontslag
worden herplaatst bij andere werkge-
vers. Donner heeft dit ontwerpbesluit
‘Tijdelijk Besluit werk naar werk’ op 31
mei naar de Tweede Kamer gestuurd.

STATISTIEK
Aan de financiering zijn de nodige voor-
waarden verbonden. Er moet een duide-
lijk Plan van Aanpak worden ingediend
bij het ministerie. Per project is maxi-
maal g 500.000 beschikbaar; deelne-
mende bedrijven dienen 50% van de
projectkosten zelf te dragen. Aan een
project moeten minimaal 50 met ont-
slag bedreigde werknemers deelnemen
en de werknemers moeten bij de opzet
en uitvoering van het project worden
betrokken.

Minder dan minimumloon
Dankzij een tijdelijke wet loondispensatie
mogen werkgevers werknemers met een
arbeidsbeperking die daardoor minder
productief zijn, voortaan minder betalen
dan het minimumloon. Naast het loon
ontvangt de werknemer dan een aanvul-
lende uitkering van de gemeente tot het
maximum van het minimumloon. De tij-

delijke wet is een pilot die tot eind 2012
loopt. In totaal kunnen 32 gemeenten
meedoen aan de pilot. De tijdelijke
wet is aangenomen door
de Eerste Kamer
op 19 mei.

Herschikking budget 
jobcoaches pas in 2012
Minister Donner wil pas na 2011 bezien
of en hoe een herschikking noodzakelijk
is van bestaande re-integratiemiddelen
ten behoeve van meer interne job-
coaches. In een motie hadden de Tweede
Kamerleden Ortega en Martijn de minis-
ter hierom verzocht, omdat zij van
mening waren dat jobcoaching bij werk-
gevers effectief bijdraagt aan duurzame
reguliere dienstverbanden. 

Donner liet de kamer per brief van 20
mei weten eerst meer te willen weten
over de effectiviteit van jobcoaches.
Werkgevers kunnen zelf een jobcoach
in dienst nemen, een eigen werknemer
als jobcoach laten optreden (onder bege-
leiding van een door UWV erkende
coachorganisatie) of door een externe
jobcoach zoveel mogelijk voor een en
dezelfde werkgever te laten werken. 
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Nieuws

Bij ArboNed is Henk Hummel met ingang
van 15 juni benoemd tot commercieel
directeur zakelijke markt. Hij is eindverant-
woordelijk voor enerzijds de sales en ander-
zijds de implementatie en uitvoering van alle
contracten met verzekeraars en branche-
organisaties.

Met ingang van 9 juni bestaat het bestuur
van Boaborea uit de volgende leden: Misja
Bakx (Matchcare BV), Sieb Louwsma (Tra-
ject BV), Petra Moret (Just4Work), Marcel
van Bronswijk (Schouten en Nelissen) en
Hans Oosting (CIR). De laatste twee wer-
den herkozen voor een nieuwe bestuurs-
termijn.

Bernard Posthumus heeft met ingang van
1 juni de functie van algemeen directeur van
Stam bv overgenomen van Margje Oost-
Visser. Stam is een bedrijf voor re-integratie
en begeleid werken, dat zich richt zich op de
begeleiding van mensen met een arbeids-
beperking, die daardoor moeite hebben met
het vinden of houden van een baan.

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.

WISSELING VAN
DE WACHT

Werkgever meldt ziekte van
werknemer niet bij UWV
Een vrachtwagenchauffeur heeft van juli
2007 tot januari 2008 gewerkt bij een
transportbedrijf. Op 4 oktober 2007 heeft
de chauffeur zich telefonisch ziek gemeld
bij een collega. Hij is vervolgens tot het
einde van zijn arbeidsovereenkomst niet
meer verschenen op het werk. Na afloop
van de arbeidsovereenkomst vraagt de
chauffeur een uitkering op grond van de
Ziektewet aan bij UWV. Deze wijst hem
erop dat het transportbedrijf niet aan het
UWV heeft doorgegeven dat hij ziek is.
Om deze reden komt hij niet in aanmer-
king voor een Ziektewetuitkering.

Eis en verweer
De werknemer spant daarop een procedure
aan. Hij eist betaling van zijn loon over de
periode van 4 oktober 2007, de dag van
zijn ziekmelding, tot 25 oktober 2007 en
betaling van een bedrag gelijk aan het ziek-
engeld dat hij bij correcte melding zou heb-
ben ontvangen van het UWV. In de proce-
dure voert het transportbedrijf aan dat hij
geen aanspraak maakt op doorbetaling van
zijn loon over de periode van 4 oktober tot
25 oktober 2007, omdat hij zich niet heeft
ziek gemeld zoals voorgeschreven in het
verzuimreglement. Pas op 25 oktober 2007
heeft de werknemer telefonisch contact

opgenomen met zijn leidinggevende. Hij
heeft toen verteld dat hij nog steeds ziek is.
Zijn leidinggevende heeft toen wel de ziek-
melding geaccepteerd en de werknemer
heeft vanaf 25 oktober 2007 tot het einde
van het dienstverband zijn loon ontvangen. 

Uitspraak
De kantonrechter oordeelt dat de werk-
gever terecht het loon heeft stopgezet,
omdat de werknemer zich niet heeft ziek
gemeld volgens het verzuimreglement.
Over de betaling van een bedrag gelijk aan
het ziekengeld vanwege het nalaten van de
melding ziek-uit-dienst merkt de kanton-
rechter op dat nog niet vaststaat dat de
werknemer vanwege deze reden geen recht
heeft op ziekengeld. De aanvraag voor ziek-
engeld kan ook vanwege andere redenen
worden afgewezen. De kantonrechter stelt
het bedrijf alsnog in de gelegenheid om aan
het UWV door te geven dat de chauffeur
ziek uit dienst is getreden. De kantonrech-
ter besluit om de zaak aan te houden zodat
de chauffeur op een later tijdstip kan aan-
geven wat de stand is van de aanvraag van
zijn ziekengeld nadat het bedrijf aan haar
meldingsplicht heeft voldaan.
Kantonrechter ‘s-Hertogenbosch 
15 april (nog) niet gepubliceerd.



Thema 

Vaststellen van
effectiviteit: enige 
nuance vereist 
Effectiviteit van re-integratie is de laatste jaren een
hot issue. En terecht. Want het is niet meer dan
logisch dat we willen weten of re-integratie-inspan-
ningen het beoogde doel bereiken en dus de investe-
ring van gemeenschapsgeld rechtvaardigen. Maar de
vraag stellen is wel een stuk makkelijker dan hem
beantwoorden. Helaas laten sommigen zich liever
leiden door incidenten en beeldvorming dan door een
genuanceerde beschouwing van de feiten.

Meten is weten?
Effectiviteit is moeilijk te meten, zeker op de korte
termijn. Is de bruto-effectiviteit nog meetbaar (hoe-
veel mensen zijn na een re-integratietraject aan het
werk gekomen), de netto-effectiviteit van re-integratie
(hoeveel mensen zijn door en uitsluitend door een 
re-integratietraject aan het werk gekomen) is niet of
nauwelijks meetbaar. Dat heeft er mee te maken dat
vele factoren van invloed zijn op de effectiviteit, die 
nu eenmaal niet los van elkaar kunnen worden gezien
en geanalyseerd. Het vaststellen van netto-effectiviteit
vergt in feite een laboratoriumachtige setting waar-
bij via gecontroleerde experimenten één groep wel 
en een andere geen traject volgt, om dan het ver-
schil te bepalen. Maar zo kun je niet meten in het
sociale domein, waar het gaat om mensen van vlees
en bloed.
Erg belangrijk is ook wat er als doel wordt gesteld.
Doel en effectiviteit zijn een onlosmakelijk aan elkaar
verbonden begrippenpaar, want de effectiviteit

wordt bepaald door het al dan niet bereiken van het
doel. Is dat uitstroom naar een reguliere betaalde
baan en het verminderen van het aantal uitkeringen?
Of zijn andere stappen ook te zien als resultaat? Het
eerste is te beperkt, zoals ook Hans Spigt betoogt in
het interview met hem. Resultaat is meer dan finan-
cieel rendement op een investering in euro’s. Elke
stap richting de arbeidsmarkt telt. Maar als er andere
doelen worden gesteld, moet er niet uitsluitend wor-
den gemeten op uitstroom naar werk.

Stapjes
Veel effectiviteitsmetingen richten zich op de korte
termijn. Er bestaat bij politici en beleidsmakers een
onbedwingbare behoefte om snel en kwantitatief te
meten en de resultaten uit te drukken in cijfers en
geld. Maar effectiviteit is pas na langere tijd reëel te
meten, hoe jammer dat ook is voor hen met een fixa-
tie op de korte termijn. Zeker voor de moeilijke doel-
groepen bestaat de weg naar werk uit vele, soms
kleine, stapjes. Die stapjes zijn op zich al veel waard,
maar op de langere duur kunnen zij zeker leiden tot
het verwerven van een betaalde baan, bijvoorbeeld
als de economie weer aantrekt.

De beleving van de professional
Ondanks deze kanttekeningen komt uit onderzoeken
en beleidsdoorlichtingen met enige regelmaat het
beeld naar voren dat het met de (netto) effectiviteit
slecht is gesteld. De Tweede Kamer haakt daar maar
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al te graag op aan, vaak gevoed door incidenten.
Maar de re-integratieprofessionals zelf hebben de
vaste overtuiging dat het werk dat zij doen ertoe
doet, dat zij concreet mensen helpen bij het op orde
krijgen van hun leven door (weer) aan de slag te
gaan. Hoe is dit te rijmen? De discrepantie tussen de
politieke discussies over effectiviteit en het beeld dat
mensen zelf hebben van wat ze doen is zorgelijk. Zij
voelen zich geraakt door alle kritiek. Wanneer je 
het gevoel hebt dat je jouw werk goed uitvoert, dan
voelen de discussies als onterecht. Terwijl juist die
intrinsieke motivatie en beroepstrots belangrijk zijn
voor een excellente uitvoering. En dat draagt zeker
bij aan effectiviteit. 

Kennis
Kennis is een belangrijk onderdeel van effectiviteit.
Het is al vaak vastgesteld, ook in de kolommen van
Aan de slag/Maandblad Re-integratie: de re-integratie-
branche is jong, evenals het beroep van re-integratie-
professional. Het is daarom van het grootste be-
lang om kennis over methodieken en interventies,
expertise zo u wilt, op te bouwen, vast te leggen 
en beschikbaar te maken voor de brede beroeps-
groep. Want naast competenties en vaardigheden
van de beroepsbeoefenaren vormt dit soort kennis
naar mijn mening de basis voor effectief handelen.
Gelukkig zijn er initiatieven op dit gebied, zoals 
het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) en
www.interventiesnaarwerk.nl. 

Certificeer de beroepsbeoefenaren
Er bestaan al geruime tijd keurmerken voor re-inte-
gratiebedrijven. Het meest gezaghebbende is het
Blik op werk-keurmerk. In de Kamer wordt regel-
matig gesproken over het al dan niet verplicht stellen
van dat keurmerk, maar dat is tot nu toe niet ge-
beurd.

Het certificeren van bedrijven door middel van een
keurmerk is mijns inziens een goede manier om in
een nieuwe en zich ontwikkelende markt, met veel
onzekerheden, een kwaliteitsbodem te leggen, ook
al zijn er kritische opmerkingen te maken over dat
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keurmerk. Maar naarmate de branche en de markt
zich verder ontwikkelen, zou ook de certificering 
wellicht anders en beter kunnen, namelijk niet uit-
sluitend de bedrijven, maar ook en vooral de profes-
sionals.

Visie
De kracht van re-integratie zit naar mijn mening in
twee dingen. In de eerste plaats dient een bedrijf een
visie te hebben op de aanpak, een concept of een
filosofie. En de uitvoering daarvan moet gebeuren
door mensen die iets kunnen en iets weten. Profes-
sionals die in de aanpak geloven, en ervoor gaan. 

Vanuit dat perspectief, en de noodzaak om de
beroepsgroep te professionaliseren, ligt een keur-
merk voor re-integratieprofessionals voor de hand.
Gedacht kan worden aan een register waarin mensen
die als ‘professional’ in de re-integratie werken, ge-
registreerd worden. Dit zou bijvoorbeeld op basis
van opleiding, bepaalde diploma’s of ervaring kun-
nen. In veel beroepsgroepen is dit praktijk, denk bij-
voorbeeld aan psychologen. 

Persoonsregistratie
Opgelegd zou kunnen worden dat een bepaald
gedeelte van het personeelsbestand van re-integra-
tiebedrijven of van publieke uitvoerders uit geregis-
treerd personeel moet bestaan. Dat lost meteen het
probleem op dat publieke uitvoering van re-integra-
tie zich nu kan onttrekken aan kwaliteitsmeting via
een bedrijfsgericht keurmerk. Voor heel veel beroe-
pen is het noodzakelijk dat je over de juiste papieren
en registraties beschikt, waarom zouden dergelijke
eisen dan niet kunnen gelden voor de re-integratie-
branche? 

Een schone taak voor het ministerie van SZW, dat
naar mijn smaak de verantwoordelijkheid nu wel heel
sterk in het veld legt. Dat zou een positieve bijdrage
zijn aan het vergroten van de effecti-viteit.

Peter van Eekert
Hoofdredacteur
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Gestructureerd en planmatig

kennis ontwikkelen, vastleggen

en uitbouwen is van onschat-

bare waarde voor de effectivi-

teit van duurzame inzetbaar-

heid. Het Arbeidsdeskundig

Kennis Centrum (AKC), ge-

start in 2009, werkt daaraan.

Onder meer via een weten-

schappelijk onderzoekspro-

gramma werkt het AKC aan

een kennisinfrastructuur 

voor arbeids-deskundigen en

andere re-integratieprofes-

sionals, waarbij de relatie 

tussen theorie en praktijk cen-

traal staat.

Door Tjeerd Hulsman

Hoe vaak denkt u gemiddeld per week
op uw werk: ‘Dat moet ik eens uit-
zoeken.’ Wat is uw eerste impuls bij
een probleem waarop u geen antwoord
weet? Stapt u naar een deskundige 
collega? Bespreekt u dit in een inter-
visiegroep? Zoekt u naar informatie 
op internet? Of maakt u gebruik van
geëxpliciteerde kennis, die in hand-
boeken, richtlijnen en protocollen te
vinden is? Een goed onderbouwd 
antwoord op basis van gevalideerde
informatie is bepalend voor de kwali-
teit van uw advies over de te nemen
interventie en daarmee voor de kwali-
teit die u levert aan de klant! Maar hoe
komt u aan dat antwoord? Hoe for-
muleert u een heldere vraag en hoe
zoekt u daar onderbouwde informatie
bij? Er is zeer veel literatuur en infor-
matie op het internet beschikbaar en 
in dat woud raakt u makkelijk de weg
kwijt.

Duurzame participatie
Het AKC heeft samen met de Nether-
lands School of Public and Occupa-
tional Health voor arbeidsdeskundigen
en andere re-integratiespecialisten een
driedaagse cursus Evicence Informed
Practice ontwikkeld. Het doel van deze

cursus is op gestructureerde wijze goed
onderbouwde antwoorden te for-
muleren op praktijkvragen, gestoeld
op (wetenschappelijk) bewijs. Het
stellen van de juiste onderzoeksvraag,
kennis van de beschikbare informatie-
bronnen en het kunnen omgaan met
verschillende zoekmachines staan 
centraal in deze cursus. De cursisten
leren vervolgens de gevonden infor-
matie te beoordelen op het weten-
schappelijke gehalte en toe te passen 
in de dagelijkse besluitvorming over
de wijze waarop een verzuim- of 
re-integratievraagstuk aangepakt dient
te worden. Deze cursus is een voor-
beeld hoe het AKC via kennisont-
sluiting en kennisontwikkeling werkt
aan een effectievere aanpak van duur-
zame participatie.

AKC
Sinds 1 juli 2009 zijn in het AKC de
krachten gebundeld van UWV en de
Nederlandse Vereniging van Arbeids-
deskundigen (NVvA). Het AKC heeft
opdracht gekregen de kennisontwik-
keling van de beroepsgroep aan te 
jagen, innovatie over de inrichting van
arbeid te stimuleren en arbeidsdes-
kundig handelen verder te professio-

Effectieve duurzame
inzetbaarheid



Activiteiten Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

• Het bouwen van een kennisinfrastructuur.

• Een wetenschappelijk onderzoeksprogramma: Professionalisering

Arbeidsdeskundig Handelen.

• Het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk, voor het eigen

beroepsmatig handelen, voor beroepscompetentieprofielen, beroeps-

profielen, certificering, scholing en tuchtrechtspraak.

• Het bevorderen van de totstandkoming van een landelijk erkende

brede hbo-opleiding tot arbeidsdeskundige.
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naliseren. Op de website van NVvA,
arbeidsdeskundigen.nl, kunt u de 
activiteiten van het AKC volgen. De
ontwikkelde kennis is openbaar en
voor iedereen toegankelijk. Professio-
nals, particuliere verzekeraars, arbo-
diensten, re-integratiebedrijven, het
bedrijfsleven en cliëntenorganisaties
zijn van harte welkom ook onderwer-
pen aan te dragen.

Ontsluiten van kennis
Het uitgangspunt voor het AKC is 
het ontsluiten en vertalen van kennis
naar de praktijk. Het AKC heeft een
wetenschappelijke programmaraad,
die gevraagd en ongevraagd advies uit-
brengt over de kennisagenda en het
onderzoeksprogramma. De program-
maraad vertaalt de kennisvragen uit
het veld naar een onderzoeksagenda,
adviseert over de onderzoeksthema’s,
werkt die uit tot onderzoeksvragen 
en aanbestedingsteksten, adviseert
over de kwaliteit van de offertes en
adviseert het bestuur over de aanbeste-
ding van de onderzoeken. In 2009 
zijn binnen het onderzoeksprogramma
Professionalisering Arbeidsdeskundig
Handelen (PAH) zes onderzoeken ge-
start.

Speerpunten
Het AKC heeft in haar eerste jaar een
aantal speerpunten geformuleerd, zo-
als het ontwikkelen en toegankelijk
maken van kennis over duurzame
inzetbaarheid voor arbeidsdeskundigen.
In dit kader worden twee onderzoeken
besproken, elk vanuit een eigen per-
spectief, maar met als doel het ontwik-
kelen van praktische instrumenten en
toepasbare oplossingen.

In veel organisaties wordt het aanwezi-
ge arbeidspotentieel onvoldoende be-
nut. Het programma herinrichting
werkproces en arbeidsdeling wil hierin
verandering brengen. Aan de hand van
een aan de praktijkgetoetste methodiek
wil het AKC structureel banen aan de

onderkant van de arbeidsmarkt creëren.
Het AKC adviseert en ondersteunt
organisaties bij de herinrichting van
bedrijfsprocessen waardoor er een
andere verdeling van functies ontstaat.

Analyse
Na analyse van het bedrijfsproces wordt
getracht tot een herschikking te komen
van activiteiten en taken waardoor
enerzijds meer specialistische functies

ontstaan en anderzijds een set van 
elementaire taken. Deze elementaire
taken vormen de bouwstenen voor
functies voor mensen met een beper-
king. De methodiek is in een proef-
project op kleine schaal succesvol
getest, maar het is nodig om dit op

THEMA Effectiviteit

Thema 1 Het wetenschappelijk vaststel-

len van arbeidsmogelijkheden met de

focus op secundaire voorwaarden voor

het verrichten van gangbare arbeid. 

Thema 2 Het ontwerpen van een gefun-

deerde praktische methodiek, voor het

op basis van best practices opstellen van

casuïstiekbeschrijvingen. 

Thema 3 Objectivering van de inzet van

re-integratiemethodieken door arbeids-

deskundigen.

Thema 4 Bedrijfsadvisering, gericht op

herinrichting van het werkproces en de

arbeidsdeling, afgestemd op duurzame

inpassing van werknemers met beperkin-

gen. 

Thema 5 De relatie tussen autisme en

arbeid bij normale tot hoogbegaafde

autistische jongeren. 

Thema 6 Het gebruik en de waarde van

het Deskundigenoordeel. 

Uitgangspunt is het ontsluiten 
en vertalen van kennis

Onderzoeksprogramma Professionalisering 
Arbeidskundig Handelen (PAH)
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grotere schaal te doen, samen met
arbeidsdeskundigen, om de bestaande
kennis en inzichten aan te vullen en 
te toetsen aan praktijkervaringen van
arbeidsdeskundigen. 

Wajong-voucher
Ook bij de implementatie van het
Wajong-voucherproject van het minis-
terie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid streeft de beroepsgroep ernaar
deze methodiek als uitgangspunt te
nemen voor de bedrijfsadvisering bij
het creëren van nieuwe functies voor
mensen met een beperking. Ervaringen
met aanverwante methodieken, zoals
die met de Wajong-voucher, de werk-
geversbenadering die voorafgaat aan
werkaanpassing van de SBCM (Match-

maker) en de ontwikkelingen in het
speciaal onderwijs (Job composing)
worden hierin meegenomen. In deze
nieuwe methodiek staat niet het indivi-
du centraal staat, maar de verandering
van de organisatie. 
Deze verandering leidt tot functiediffe-
rentiatie binnen afdelingen waardoor
nieuwe arbeidsmogelijkheden ontstaan
voor mensen met een beperking.

Maatschappelijk profijt
Wat levert het participatief werkher-
ontwerp op voor re-integratiespecialis-
ten en voor de samenleving?
• Een werkprotocol hoe deze nieuwe

methode voor arbeidsparticipatie
uitgevoerd kan worden.

• Een trainershandleiding om profes-
sionals in de methodiek te trainen en
in staat te stellen de ontwikkelde
methode toe te passen.

Daarnaast is er ook nog sprake van een
maatschappelijk profijt: het participa-
tief werkherontwerp levert een ruimer
en permanent arbeidsaanbod op voor
mensen met een beperking, zonder 
de productieprocessen van bedrijven te
verstoren.

Individuele werkscan
Het tweede onderzoek, een onderzoek
naar de individuele werkscan, besteedt
het AKC momenteel aan. Door de 
verhoging van de pensioenleeftijd ont-
stond de maatschappelijke discussie

Participatief werkherontwerp

Stappenplan nieuwe methode voor arbeidsparticipatie

1. Commitment van het topmanagement en OR

2. Hiërarchische integrale arbeidsanalyse 

3. Analyse bedrijfsprocessen per afdeling

4. Identificeren van elementaire taken

5. Herontwerp van bestaande functiestructuur door op-

splitsing van bestaande functies in complexe en elemen-

taire functies

6. Validatie herontwerp binnen focusgroep

7. Selectie kandidaten

8. Clusteren elementaire taken

9. Plaatsing en (interne)begeleiding

10. Periodieke evaluatie 
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over zware beroepen. Het is onmoge-
lijk om een definitie van een zwaar
beroep te geven. Wat voor de één een
uitdaging is, is voor de ander te zwaar. 
De NVvA heeft toen het idee van een
terugkerende check-up (werkscan) naar
voren gebracht. De gehele loopbaan
vitaal. Vitaliteit ligt aan de basis van het
werk- en leervermogen, maar ook aan
het welbevinden.

Belastbaarheid
De werkscan biedt een werkende (werk-
nemer of zelfstandige) inzicht in zijn
actuele balans tussen zijn werk en zijn
belastbaarheid. De belastbaarheid
wordt bepaald door fysieke, mentale en
sociale factoren. 
Tevens wordt advies gegeven over de
houdbaarheid van de actuele werkbe-
lasting voor een termijn van vijf jaar.
Aan de hand van dit advies kan de wer-
kende actie ondernemen voor nu en
voor de toekomst om uitval te voor-
komen.

Holistische benadering
Het individu en de voor het individu
beïnvloedbare factoren zijn het uit-
gangspunt bij de werkscan. Zo leert
een werkende het werk of de werkge-
ver niet te zien als boosdoener maar
als een gegeven. De werkende leert
verder wat hij zelf kan doen om ook in
de toekomst aan het werk te kunnen
blijven. 
Het is een moment van bezinning,
ondersteund door instrumenten en een
deskundige op het terrein van arbeid.
Hierbij komen alle facetten van het
leven aan de orde (holistische benade-

ring). De werkscan start met een on-
line vragenlijst. Het regelmatig inzet-
ten van de werkscan (een keer per 
vijf jaar) is er op gericht om de indi-
viduele verantwoordelijkheid te ver-
sterken. 
Daarmee wordt al jong de bewustwor-
ding op gang gebracht dat het eenmaal

gekozen beroep wellicht niet tot de
pensioenleeftijd kan worden vervuld.
Het is de eigen verantwoordelijk-
heid om op tijd de bakens te verzetten.
Daarmee wordt de werkscan in toe-
nemende mate een preventief instru-
ment.

Positieve prikkel
De werkscan is een instrument dat helpt
een werknemer te stimuleren actie te
ondernemen om te voorkomen dat hij

in de loop der jaren vastloopt in zijn
werk. De uitkomst van de werkscan
geeft de werkende een positieve prik-
kel om te reflecteren op zijn functio-
neren in zijn werk in heden en toe-
komst. Indien nodig kan hij de bakens
verzetten. Dat is niet alleen in zijn
belang, maar zeker ook in het belang

van de werkgever of opdrachtgever.
Deelname aan de werkscan geschiedt
op vrijwillige basis na gerichte voor-
lichting over het nut ervan. De resul-
taten moeten door de werknemer
gedragen worden en de regie op ver-
volgacties moet uit hem zelf voort-
komen. Alleen dan is de werkscan een
zinvol instrument.

Tjeerd Hulsman is programmadirecteur
AKC

THEMA Effectiviteit

De voordelen van de werkscan

AKC ontwikkelt op dit moment de werk-

scan. De werkscan is een op evidence

gebaseerd instrument waarmee perio-

diek inzicht wordt verkregen in het actu-

ele en toekomstige arbeidsvermogen

van de werkende mens. 

De werkscan bestaat uit bij voorkeur

bestaande vragenlijsten en methoden

die online dan wel schriftelijk ingevuld

kunnen worden. Het biedt inzichtelijke

rapportages die de werkende mens in-

zicht geven in zijn actuele balans tussen

zijn werkbelasting en zijn belastbaar-

heid (bepaald door fysieke, mentale en

sociale factoren). Verder levert de werk-

scan bruikbare protocollen op voor een

semigestructureerd interview en advies-

gesprek en een trainingsmodule voor

professionals om die protocollen uit te

voeren.

De werkscan is een handig 
preventief instrument 
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Om de effectiviteit van re-integratie te vergroten, is kennisbunde-

ling en kennisontwikkeling noodzakelijk. De laatste jaren is hier-

toe een aantal initiatieven ontwikkeld. Een van die initiatieven is

interventiesnaarwerk.nl, een database met evidence-based re-

integratieinterventies. Door deze database krijgt de beroeps-

groep een goed beeld welke interventies werken en welke niet.

Toch is een database alleen niet voldoende om de effectiviteit van

re-integratie te vergroten. De kwaliteit van de professional speelt

ook een grote rol. Zij moeten dan wel in de gelegenheid worden

gesteld zich als professional verder te ontwikkelen. Vooral in een

tijd waarin de re-integratiebudgetten onder grote druk staan.

Door Peter Wesdorp

Op een expertmeeting eind 2008 be-
sloot een aantal organisaties te inves-
teren in kennis over succesvolle re-
integratieinterventies. Zo werd inter-
ventiesnaarwerk.nl geboren als een
gezamenlijk initiatief van het ministerie
van SZW, RWI, UWV, BoaBorea en 
de gemeenten Rotterdam, Utrecht en
Groningen, gefinancierd door het
ministerie. Het project heeft tot doel
effectieve en met bewijs onderbouwde
re-integratieinterventies te ontsluiten.
Interventiesnaarwerk.nl is daarmee méér
dan een site met best practices.

Plan van Aanpak
Het project is onderdeel geworden van
het Plan van Aanpak Re-integratie van
het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, dat is opgesteld naar
aanleiding van de Beleidsdoorlichting
Re-integratie. Het moet de transparan-
tie over de effectiviteit van re-integratie
bevorderen. Als helder is dat het juiste
instrument voor de juiste persoon
wordt ingezet, dan kan de effectiviteit
aanzienlijk worden verbeterd en daar-
mee de kans op herhaalbaar succes. 

Er is een format en een kader ontwik-
keld. Met het format kunnen interven-
ties worden beschreven. Het kader dient
er voor om de bewijsvoering en dus de
effectiviteit te kunnen beoordelen. Aan
de hand van het kader beoordeelt een
panel de ingediende interventies. Alleen
interventies die aan een aantal minimale
vereisten ten aanzien van de beschrijving
en de bewijsvoering voldoen, worden
geplaatst. Besloten werd de lat niet gelijk
heel hoog te leggen, maar het gezamen-
lijk leren van deze nieuwe manier van
kijken naar re-integratie te benadrukken.
Tegenwoordig gaat de voorkeur uit naar
‘evidence-based’ interventies. Daarvan
staat een aantal op de site.

Effectiviteit
Wat is effectief? Voor sommigen is dat
als afgesproken uitstroomdoelstellin-
gen worden gerealiseerd. Veel organisa-
ties en projecten verantwoorden zich
met bruto-uitstroomlijstjes. Maar die
zeggen niets over de daadwerkelijke
toegevoegde waarde van re-integratie
en al helemaal niets over de effectiviteit.
Wetenschappelijk gezien wordt effec-

Op papier en t
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tiviteit vastgesteld door deelnemers
willekeurig te verdelen over een inter-
ventiegroep en een controlegroep en 
te kijken of het resultaat voor de inter-
ventiegroep beter is.

Netto-effectiviteit
Men spreekt dan van netto-effectiviteit.
Netto-effectiviteitsonderzoek is inten-
sief en wordt door sommigen als niet
ethisch gezien, omdat een groep cliënten
niet de best mogelijke dienstverlening
zou krijgen. Maar dat dient met het
onderzoek juist te worden vastgesteld.
Een nadeel van netto-effectiviteitsonder-
zoek is dat lang niet altijd duidelijk is 
wat de werkzame bestanddelen zijn. Dat
maakt succes lastig herhaalbaar. Is er in
een project geen netto-effectiviteitson-
derzoek en wil men toch inzicht hebben
in werkzame bestanddelen, is er voor
gekozen om te kijken naar de theoreti-
sche onderbouwing (is het aannemelijk
en logisch dat het werkt) en naar de
aanwezigheid van een procesevaluatie
(gedrag van de deelnemers). Verder
wordt nog gekeken naar onderzoek dat is
verricht naar soortgelijke interventies,
eventueel in het buitenland. Dat is indi-
rect en ondersteunend bewijs.

Evidence-based
Inmiddels prijken er zo’n zeventig inter-
venties op de site. Een aantal voldoet 
aan de meest stringente normen en zijn
evidence-based. Regelmatig is op een
specifiek element gevarieerd. Zo weten
we bijvoorbeeld dat het effectiever is
langdurig werkzoekenden een leerdoel-
oriëntatie mee te geven dan een presta-
tiedoeloriëntatie. Een niet-succesvolle
sollicitatie wordt dan niet gezien als een
mislukte poging, maar als een kans om 
te leren hoe het beter kan en moet. De
zeggingskracht van dit soort interventies
is groot en zou een stimulans moeten
zijn vaker onderzoek te doen.

Specifieke interventies
Een aantal opgenomen interventies is te
omschrijven als ‘breed werkzaam’. Ze
zijn gericht op een zeer diverse doel-
groep en bevatten veel werkzame ele-
menten. Ze zijn succesvol al is het niet
altijd duidelijk welk element nu door-
slaggevend is voor succes. De zeggings-
kracht is niet zo groot. Daarom worden
nu vooral specifieke interventies in de
databank opgenomen. Algemeen werk-
zame ingrediënten van re-integratie-
interventies worden voor specifieke
doelgroepen vertaald en gestructureerd
in een concrete aanpak. Denk bijvoor-
beeld aan het werken aan een vertrou-
wensband tussen klant en klantmanager
of aan het zelfvertrouwen en de moti-
vatie van de klant. 

Kennisbundeling
Op veel plekken wordt onderzoek
gedaan naar re-integratie. De vraag ‘wat
werkt voor wie en waarom?’ wordt
steeds vaker gesteld. Van belang is dat de
kennis wordt samengebracht en veran-
kerd in een kennisfundament waarop
iedereen weer kan voortbouwen. In die
zin is het toe te juichen dat de belangrijk-
ste partners in dit veld nu samenwerken
in het Kennisplatform Werk en Inko-
men en overleggen plegen over lopend
en toekomstig onderzoek.

Multidisciplinair
Het is overigens nog maar de vraag of 
er een afgebakende ‘body of knowledge’
is op het terrein van re-integratie.Re-
integratie haalt vanwege de complexiteit
van de problematiek zijn inspiratie uit
meerdere kennisdomeinen. Het is een
multidisciplinair beroep en er dient vaak
door meerdere brillen gekeken te wor-
den. Het is dan ook interessant om 
na te gaan welke kennisdomeinen en
wetenschappelijke disciplines van belang
zijn voor de beroepsuitoefening.

THEMA Effectiviteit

tussen de oren
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Wat bepaalt het resultaat? Zijn het de
specifieke interventies en instrumenten
óf de kenmerken van de klantmanager 
of consulent die het werk doet? Onder-
zoek in aanpalende velden wijst uit dat
de kenmerken van de professional vaak
van groot belang zijn. In veel evaluaties
wordt aangegeven dat een groot deel van
het succes van een project moet worden
toegeschreven aan de kwaliteiten van 
de uitvoerders of professionals. Nog
onduidelijk is hoe groot de invloed van
de methode en hoe groot de invloed van
de professional is op het resultaat. Dui-
delijk is dat beide er toe doen: het gaat
om ‘goede’ professionals die gebruik-
maken van bewezen effectieve instru-
menten en in staat zijn een goede werk-
relatie aan te gaan met verschillende
cliënten op basis van wederzijds vertrou-
wen, adequaat reageren op gebrek aan
motivatie en zelfvertrouwen bij de cliënt
en coherente verklaringen bieden voor
de problemen van hun cliënten. 

Professionals?
Door de initiatiefnemers van de site
worden juist de professionals – klant-
managers, werkcoaches, re-integratie-
consulenten – gezien als gebruikers van
de kennis. Maar zijn dat eigenlijk wel
professionals? Er is geen beroepsgroep,
geen traditie, geen protocol of richtlijn

en geen gecertificeerde opleiding. De
professionals van nu zijn vooral uitvoe-
rende medewerkers in een productmati-
ge managementomgeving. Het manage-
ment denkt en de uitvoering voert uit.
Niks professionele logica, maar nog vaak
paarse krokodillen en kafkaëske toestan-
den. Hoe empoweren klantmanagers
klanten als zij zelf niet empowered zijn?

Resultaat
De gemeentelijke klantmanager met
een caseload van tweehonderd en de 
re-integratieconsulent van een re-inte-
gratiebedrijf met een caseload van twin-
tig worden nu steeds vaker door hun
organisatie aangesproken op het behalen
van resultaat. Voor een deel is dat erken-
ning van hun professionaliteit en hun
veronderstelde kennis over ‘wat werkt’.
Zij zullen steeds meer worden aange-
sproken op het beheersen van een com-
plex geheel van kennis en vaardigheden.
Zij zullen zich steeds meer van uitvoer-
der tot professional moeten ontwikkelen
die streeft naar een steeds beter resultaat
voor zijn cliënten. 

Leren en reflecteren
Hoe maken zij zich deze kennis eigen?
Hoe komt wat op papier staat tussen de
oren? Welke professionaliseringsstrate-
gie wordt gevolgd? Het gaat niet vanzelf.

Het beschikbaar stellen 
van een databank als 
interventiesnaarwerk.nl 
is een mooie stap 
maar niet genoeg

Het beschikbaar stellen 
van een databank als 
interventiesnaarwerk.nl 
is een mooie stap 
maar niet genoeg

Een nieuwe databank als interventies-
naarwerk.nl is een mooie stap maar 
niet genoeg. Ook het opstellen van 
protocollen, handelingsrichtlijnen of
werkwijzers zijn nuttig maar bieden op
zichzelf onvoldoende soelaas. Het
management dient voor professionals
ruimte te creëren om te kunnen leren
en reflecteren. Dat vergt ook iets van 
de vaak eigenwijze professional. Re-
integratieprofessionals zouden zelf
meer verantwoordelijkheid moeten
nemen voor hun eigen vakontwikkeling.

Tot slot
De tijd dat overschotten op re-integra-
tiebudgetten konden worden doorge-
schoven naar volgende jaren ligt al weer
ver achter ons. De druk op re-integra-
tiebudgetten zal de noodzaak van het
selectief inzetten van re-integratie-
ondersteuning vergroten. Onderzoek
wijst uit dat selectieve inzet van de 
juiste instrumenten de netto-effectivi-
teit kan vergroten. Daarvoor is kennis
nodig over wat voor wie waarom werkt.
Die kennis komt langzaam, maar zeker
steeds meer voor handen. In handen
van goede professionals kan het resul-
taat van re-integratie worden verbeterd. 

Peter Wesdorp is projectleider van inter-
ventiesnaarwerk.nl. 
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Naast het uitbesteden van re-

integratiediensten voeren

steeds meer gemeenten zelf

(onderdelen van de) re-inte-

gratie uit, of zetten ze bijvoor-

beeld aan hen gelieerde Socia-

le Werkbedrijven in voor de

uitvoering. Daarnaast wordt

re-integratie bij gemeenten

steeds meer bezien in samen-

hang met inburgering onder

de paraplu van participatie.

Deze ontwikkelingen hebben

geleid tot een vernieuwd Blik

op Werk-keurmerk en dito 

-tevredenheidonderzoek, die

vanaf meetperiode 2010 gaan

gelden. Ernie van Dooren van

Blik op Werk legt uit hoe

gemeenten hier hun voordeel

mee kunnen doen.

Door Ernie van Dooren

De kwaliteit van re-integratie meetbaar
en zichtbaar maken, zowel voor
opdrachtgevers als cliënten, is altijd de
basisgedachte geweest achter het keur-
merk Blik op Werk. Het keurmerk stamt
uit 2006 en is de opvolger van eerdere
keurmerken als het Cliënten Keurmerk,
het Boa-keurmerk en het Borea-keur-
merk. Het Blik op Werk-keurmerk was
tot voor kort vooral gericht op externe
dienstverleners. Sinds enkele jaren 
zijn gemeenten ook steeds actiever als
uitvoerder van re-integratie, in plaats
van alleen opdrachtgever. Voor deze
gemeentelijke diensten, of aan de ge-
meentegelieerde uitvoeringsinstellin-
gen, bestond er geen goede maatstaf
voor kwaliteit, terwijl er wel de behoefte
was om te toetsen en te verbeteren. Dit
alles maakt het een belangrijke reden
voor herijking.
Een tweede reden voor herijking van
het keurmerk was dat re-integratie 
bij gemeenten steeds meer samenhang

krijgt met het participatiebudget, waar-
onder ook duale trajecten voor inbur-
gering. Er bestond wel een apart keur-
merk voor inburgering, maar het han-
teren van twee keurmerken sloot niet
aan bij de integrale aanpak van veel
gemeenten die de participatieladder
toepassen en re-integratie en inburge-
ren combineren in het kader van het
participatiebudget.

Vernieuwd keurmerk
Daarom heeft de stichting Blik op Werk
het bestaande keurmerk en tevreden-
heidonderzoek met ingang van de meet-
periode 2010 geheel vernieuwd. Uiter-
aard is de herijking gedaan in overleg
met vertegenwoordigers van het werk-
veld: VNG, Stimulansz, Divosa en
gemeenten. 
Het resultaat is een nieuw, gezamenlijk
keurmerk voor re-integratie en inburge-
ring en een vernieuwd tevredenheidon-
derzoek. 

THEMA Effectiviteit

Vernieuwd keurmerk
nu ook geschikt
voor gemeenten

Resultaten
Tevredenheid
opdrachtgevers

cliënten

Klachten
Privacy

Ontwikkeling
medewerkers
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In tegenstelling tot kwaliteitssystemen
als ISO 9000 en HKZ richt Blik op Werk
zich niet op het borgen en verbeteren
van processen, maar ligt de focus op het
meten van de output (nakomen van
afspraken over doorlooptijd en resul-
taat), het proces van de dienstverlening
(tevredenheid van opdrachtgevers en
cliënten) en het borgen van de kwaliteit
(privacy, klachten en organisatie). 

Van clusters naar diensten
Het Blik op Werk keurmerk maakt drie
zaken inzichtelijk: de minimale kwali-
teit van de dienstverlening (het legt een
kwaliteitsbodem in de markt), de out-
put in termen van resultaten en tevre-
denheid, en de gemaakte afspraken tus-
sen opdrachtgever en opdrachtnemer
(goed opdrachtgeverschap). Inmiddels
nemen meer dan 850 dienstverleners
deel aan het keurmerk (re-integratie en
inburgeren). Daarnaast wordt bij 250
dienstverleners de tevredenheid geme-
ten van de opdrachtgevers (onder ande-
re gemeenten) en cliënten. 
In het nieuwe keurmerk zijn de vier
oude clusters (gezond blijven werken,

van werk naar werk, werk verkrijgen en
maatschappelijk meedoen) vervangen
door elf verschillende diensten die
samenhangen met de participatieladder.
Per dienst zijn prestatie-indicatoren
opgenomen.
Een voordeel van deze nieuwe indeling
is bijvoorbeeld dat voortaan ook voor-
schakeltrajecten meetbaar zijn gewor-
den. Bij het oude keurmerk Inburgeren
was het niet mogelijk alfabetiserings-
cursussen in een cluster onder te bren-
gen. In het vernieuwde keurmerk kan
dit wel, omdat voorschakeltrajecten
onder de nieuwe dienstcategorie ‘Scho-
ling en opleiding’ vallen.

Innovatieve diensten
Gemeenten vonden het ‘oude’ Blik op
Werk-keurmerk een beperking voor
nieuw toetredende dienstverleners op de
markt. Deze beperking ervoeren zij ook
bij aangeboden innovatieve diensten. 
In de huidige situatie is dit voor gemeen-
ten geen probleem. Zij kunnen met de
dienstverleners die nieuw toetreden tot
de markt afspreken dat deze bij de eerst-
volgende mogelijkheid deelnemen aan

het nieuwe keurmerk. Het nieuwe keur-
merk meet onder meer de resultaten van
re-integratie. Voor innovatieve diensten
was dat in het verleden vaak moeilijk. 
Voortaan kan men speciaal voor inno-
vatieve diensten een pilot-periode
inlassen, waarin partijen geen concrete
resultaten begroten. En als die er niet
zijn, kunnen ze ook niet worden geme-
ten. De uiteindelijke resultaten van de
innovatieve diensten tijdens de pilot
hebben dan ook geen invloed op het
behalen van het keurmerk. Als na de
pilot-periode vervolgens wel concrete
afspraken worden gemaakt, tellen deze
natuurlijk in het vervolg wel mee.
Nog een voordeel van het nieuwe keur-
merk zijn de lagere administratieve en
financiële lasten. Het nieuwe keurmerk
brengt veel minder administratieve 
lasten met zich mee dan het oude. De 
procedures zijn zelfs zo vereenvoudigd 
dat ook kleinere dienstverleners, zoals
zzp’ers en bedrijven met enkele mede-
werkers, het keurmerk kunnen borgen.
Dankzij de vereenvoudiging zijn ook 
de kosten voor een keurmerk verlaagd.
De deelnemersbijdrage is verlaagd naar
minimaal s 1.450 per jaar.

Tevredenheidonderzoek
Integraal onderdeel van het Blik op
Werk-keurmerk is het tevredenheid-
onderzoek (TVO). Dit onderzoek kan
ook apart, los van het keurmerk wor-
den uitgevoerd. Met ingang van 2010
is het TVO ook geheel vernieuwd.
Gemeenten hebben al aangegeven dat 
zij het TVO vooral willen inzetten voor
het meten van de tevredenheid van 
de cliënten van de eigen gemeentelijke
uitvoering of die van aan gemeenten
gelieerde stichtingen of organisaties.
Nieuw is dat de tevredenheid van alle
cliënten wordt gemeten, in plaats van
steekproefsgewijs. De meting vindt
voortaan plaats aan het einde van elk tra-
ject, in plaats van eens per jaar. Dankzij
deze meer continue metingen en dankzij
een directe terugkoppeling van de scores,
kunnen de re-integratieprofessionals op
ieder gewenst moment de tevredenheid
van hun cliënten volgen. Hiermee kan de

DIENSTEN

1. Scholing en opleiding

2. Fysieke en mentale behande-

lingen of begeleiding

3. Diagnose, onderzoek en loop-

baanoriëntatie

4. Organisatieadvies en onder-

zoek

5. Jobcoaching

6. Verzuimbegeleiding (Wet

poortwachter)

7. Outplacemant

8. Toeleiden van werk naar werk

(eerste en tweede spoor)

9. Toeleiden naar werk - vanuit

situatie geen werk

10. Sociale activering

11. Inburgeringscursussen en

duale trajecten

CLUSTERS

1. Gezond blijven werken

2. Van werk naar werk (voorheen

Inzetbaarheid herstellen)

3. Werk verkrijgen

4. Maatschappelijk meedoen



19

Aan de slag 7/8-2010

professional de dienstverlening direct
bijsturen als dat nodig blijkt. Zo kunnen
consulenten, casemanagers en inkopers
de tevredenheidsscores gebruiken in hun
gesprekken met de re-integratiedienst-
verleners. Het voordeel hiervan is dat 
de gesprekken zijn gebaseerd op ervarin-
gen van cliënten die objectief gemeten
zijn. Daarnaast levert de directe terug-
koppeling van de scores ook input
voor managementinformatie richting
management en directie. De minimale
kosten voor deelname aan het tevre-
denheidonderzoek bedragen s 880 per
jaar. Bij het vernieuwde tevredenhei-
donderzoek is op verzoek van gemeen-
ten ook de mogelijkheid opgenomen
om zelf vijf vragen toe te voegen aan de
standaardvragenlijst.

Keurmerk of TVO?
Het nieuwe keurmerk en TVO bieden
gemeenten volop mogelijkheden. In het
schema is goed te zien hoe beide zaken,
los of gezamenlijk, ingezet kunnen wor-
den bij externe dienstverleners, eigen
gemeentelijke uitvoering en uitvoering
door aan gemeenten gelieerde partijen. 

Voordelen
Als we kijken naar de relatie opdracht-
gever-opdrachtnemer, bieden het nieu-
we keurmerk en TVO de gemeenten
volop voordelen:

Bij de inkoop van re-integratie- en
inburgeringdienstverlening. 
Het keurmerk bespaart opdrachtgevers
en dienstverleners tijd bij de inkooptra-
jecten. Als gemeenten (delen van) de
dienstverlening uitbesteden, kunnen ze
in het bestek of de inkoopvoorwaarden
een Blik op Werk-keurmerk eisen. Het
voordeel is dat keurmerkhouders veel
minder bewijsstukken hoeven te over-
leggen en zelfs vrijstelling kunnen krij-
gen. Blik op Werk controleert immers 
op een goed werkend klachtenregle-
ment, of er wordt voldaan aan de priva-
cywetgeving en of er wordt geïnvesteerd
in de ontwikkeling van medewerkers. 

Bij het opstellen en publiceren van de
aanbesteding en het bestek. 
Het keurmerk bespaart gemeenten
werk en kosten als ze hun aanbestedin-
gen van re-integratiediensten en inbur-

geringscursussen kosteloos publiceren
via de site van Blik op Werk. De aan-
besteding hoeft maar een keer gepubli-
ceerd te worden, Blik op Werk zorgt
voor een gelijktijdige vermelding op de
Aanbestedingskalender. 

Bij het monitoren van de voortgang van
de uitvoering. 
Alle gegevens van deelnemers aan het
tevredenheidonderzoek worden gepu-
bliceerd op de website van Blik op Werk.
Voor het TVO kan op ieder moment de
score tot op een bepaald moment wor-
den ingezien. Deze informatie kan door
de gemeente als opdrachtgever wor-
den gebruikt in het periodiek gesprek
dat ze hebben met de uitvoerder over
de gemaakte contractafspraken. Ook 
de gemeenteraad kan veel zinvolle
managementinformatie ontvangen over
de voortgang van re-integratie.

Ernie van Dooren is werkzaam bij de
Stichting Blik op Werk,
e.vandooren@blikopwerk.nl. 
Meer info: dienstverlener@blikopwerk.nl
of 0900-2545679.

THEMA Effectiviteit

   Uitbesteden
aan dienstverlener

Uitvoeren gemeente
     gelieerde stichting of
          organisatie

Uitvoeren door gemeente

Gemeente
Re-integratie
inburgeren

Opnemen in
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voorwaarden
Blik op Werk

Keurmerk

Afspraken maken
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In een vraaggesprek laat Hans

Spigt blijken dat hij een groot

voorstander is van de samen-

werking van gemeenten en

UWV in de werkpleinen. Hij

wil dat ook private partijen 

als re-integratiebedrijven en

uitzendbureaus daaraan deel-

nemen, zodat een publiek-

private arbeidsbemiddeling

ontstaat. De investeringen in

participatie en re-integratie

zijn waardevol, aldus Spigt.

Effectiviteit is volgens hem

meer dan het rendement in

euro’s.

Door Peter van Eekert

Hans Spigt (50) nam in april na acht jaar
afscheid als wethouder sociale zaken in
Dordrecht. Hij was als voorzitter van de
VNG-commissie sociale zaken de eerste
man in de onderhandelingen met het
Rijk. Minister Donner kwam de Pvda-er
dan ook persoonlijk uitluiden. Spigt 
is altijd iemand geweest van duidelijke
meningen en pragmatische benaderin-
gen. Samenwerking staat daarin centraal.
Onder zijn bewind kwam de Interge-
meentelijke Sociale Dienst Drechtsteden
tot stand, naar omvang van het klanten-
bestand gemeten de vierde van Neder-
land. 

Is privaat uitgevoerde re-integratie
effectiever dan uitvoering door gemeen-
ten zelf?
De re-integratiemarkt is gecreëerd.
Door de invoering van de Wet Werk 
en Bijstand (WWB) in 2004 ging 80%
van het gemeentelijk re-integratiebud-
get naar de re-integratiebedrijven. Maar
meer markt betekende niet als vanzelf:
iedereen aan het werk. Er kwam wel 
een betere werkgeversbenadering en 
er werden meer zakelijke afspraken ge-
maakt. Aan de andere kant: een markt
functioneert alleen als er iets te verdie-
nen valt. En dat is lastig met moeilijke
doelgroepen. Maar desalniettemin zie 
ik zeker de meerwaarde van private 
re-integratie. Het is effectiever, zeker
als er een goede publiek-private samen-
werking ontstaat. Daarvoor moet je als
gemeente een goede opdrachtgever zijn.
Daar is lange tijd mee geworsteld, toen

er werd aanbesteed in grote kavels en
gestuurd werd op kosten door middel
van no cure no pay of no cure less pay. 

De effecten zijn er zeker. Kijk naar het
aantal WWB-ers, dat is gedaald van
360.000 naar 270.000 (eind 2008). Als
gevolg van de crisis is een verklaarbare
stijging zichtbaar, maar het niveau 
van voor 2004 wordt zeker niet over-
schreden. Daarmee sparen gemeenten
90.000 maal de uitkering van onge-
veer13.000 euro per jaar uit. De re-
integratiebedrijven hebben daarmee een
meerwaarde in de bestrijding van maat-
schappelijke kosten van niet participe-
ren. Re-integratiebedrijven organiseren
het slimmer gelet op hun netwerk, zijn
meer zakelijk. Ze hebben ook meer
speelruimte dan gemeenten, die vastzit-
ten aan allerlei voorschriften en regels. 

Waar hebben de re-integratiebedrijven
meerwaarde?
De sleutel voor succesvolle re-integratie
ligt voor mij in vraaggericht werken en
werkgeversbenadering. Gemeenten zijn
daar door de jaren heen beter in gewor-
den. Toch zullen re-integratiebedrijven
van belang zijn vanwege hun kennis 
en ervaring in arbeidsbemiddeling en
sector specifieke netwerken. Vooral ook
omdat zij werkgevers niet benaderen
vanuit een beroep op maatschappelijke
verantwoordelijkheid, maar met econo-
mische argumenten. Gemeenten rede-
neren nog vaak dat het een gemeen-
schappelijk belang is dat iedereen mee-

THEMA Effectiviteit

Effectiviteit is 
meer dan financieel
rendement
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doet. Nu is dat macro uiteraard een be-
langrijk uitgangspunt. Maar daar heb-
ben werkgevers als het gaat om de
bedrijfsvoering en omzetresultaten over
het algemeen geen boodschap aan. Het
is de kunst hen aan te spreken vanuit
hun eigen belangen en daarmee beide
doelen te dienen.

Wat heeft de voorkeur: publieke of 
private uitvoering van re-integratie?
Ik zie twee bewegingen in gemeente-
land. In de eerste plaats: meer ruimte
voor publiek private samenwerking. Re-
integratiebedrijven zijn niet meer puur

opdrachtnemer, maar partner. Dat bete-
kent onder meer langer lopende afspra-
ken. Je ziet het bijvoorbeeld op de betere
werkpleinen, waar private bedrijven
ook vertegenwoordigd zijn. In de twee-
de plaats zie ik de re-integratiebranche
en het uitzendwezen in elkaar schuiven.
Ik vind dat hard nodig, de arbeidsmarkt
vraagt meer flexibiliteit. De werkpleinen
moeten daar in mee. Zij zouden bijvoor-
beeld ook baanveranderaars moeten hel-
pen. Zo bevorder je doorstroming, en 
dat creëert kansen voor baanlozen. Het
werkplein kan hierin een goede partner
zijn voor het MKB, waar werkgevers
vaak niet aan dit soort vraagstukken toe-
komen. Het werkplein wordt dan een
soort externe HRM-afdeling voor MKB-
bedrijven. Niet alleen als het gaat om
zieke of arbeidsongeschikte werknemers,
maar veel breder.

Je gaat dan toe naar een vorm van
publiek-private arbeidsbemiddeling op
de werkpleinen. Ik ben daar een groot
voorstander van. Die publiek-private
arbeidsbemiddeling is in de eerste plaats
regionaal gericht en georganiseerd. Maar
er moet ook over de regiogrenzen heen
worden gekeken. Een vraagtekort in een
bepaalde branche in de ene regio zou
beter moeten worden opgevangen met

een aanbodoverschot in een andere. Daar
is dan wel een passend omscholings- of
bijscholingsaanbod voor nodig.

Er zal altijd een groep klanten overblij-
ven die niet naar werk kan worden
bemiddeld, en dat is en blijft een ver-
antwoordelijkheid van de overheid.
Die moet je overigens niet afschrijven,
maar zoveel mogelijk naar vermogen
activeren. Maar verder geldt: pres-
teren en meedoen in de productie naar 
vermogen. Vanaf 40% loonwaarde 
is inschakeling in regulier werk zeker
mogelijk. Wel met ondersteuning.

Daarvoor zijn in de eerste plaats de re-
integratie- en participatiebudgetten
beschikbaar. Maar ik zou ook stimulan-
sen in de fiscale sfeer willen. De werk-
gever die een laagproductieve werk-
nemer heeft, dient fiscale compensatie
te krijgen. En de betreffende werkne-
mer een heffingskorting, zodat werk
meer lonend is.

Is de 1,2 miljard euro aan gemeentelijk
re-integratiebudget goed besteed geld?
Mensen die het tegendeel beweren
maken de grote vergissing dat iedereen
altijd aan het werk zou kunnen komen.
Er is veel mogelijk, maar dat niet. De bij-
stand is met 90.000 personen gedaald,
dat is een goede indicatie dat re-integra-
tie heeft gewerkt, ook in harde euro’s.
Maar het directe financiële rendement 
op de investering in re-integratie is niet
het hele verhaal. Door re-integratie 
verandert er veel voor mensen. Ze wor-
den actiever, dat heeft bijvoorbeeld ook
een effect op hun gezondheid en zorg-
consumptie, maar ook op hun kinderen.
Hoe kapitaliseer je dat? Bovendien
komen mensen misschien eerst in slech-
ter betaalde banen terecht, maar ook die
openen kansen naar meer. Ik ben het dus
niet eens met de critici dat wanneer er
met deze middelen niet rechtstreeks een

plaatsing op een reguliere baan wordt
gerealiseerd er sprake is van een slechte
investering.

Waar ik het wel mee eens ben, is de kri-
tiek op de ondoorzichtigheid van de
besteding van gemeentelijk re-integra-
tiegeld. Gemeenten kunnen niet vol-
doende goed duidelijk maken waaraan
het geld wordt besteed. Het gaat om
maatwerk voor concrete individuele per-
sonen, ieder met hun eigen verhaal en
specifieke problemen. Het is moeilijk
om dat eenduidig transparant te maken.
Het gaat me te ver om dan te zeggen 
dat daarom de budgetten wel naar bene-
den kunnen. Het geld klotst zeker niet
tegen de plinten bij gemeenten. En parti-
cipatie- en re-integratietrajecten hebben
een positief effect. Dus bezuinigen op 
die post is kortzichtig en onverstandig.

Toch is dat wat dreigt. In de Tweede
Kamer is een sfeer ontstaan dat op 
re-integratie flink kan worden bezuinigd,
onder meer omdat de effectiviteit gering
zou zijn.
De Tweede Kamer reageert in de discus-
sie over re-integratie veel te vaak op basis
van incidenten. De Kamer heeft alle
recht om zich af te vragen of de rijksmid-
delen effectief worden besteed. Maar
hoe dat effect wordt bereikt, is aan de
gemeenten, de Kamer moet zich niet in
detail bemoeien met hoe gemeenten het
doen. Gemeenten moeten op hun beurt
wel maximale transparantie betrachten,
anders roep je de discussie over jezelf af. 

Over het algemeen zeg ik: gemeenten
doen het goed. Ze verbinden participa-
tie en re-integratie met Wmo, met zorg.
Inburgering vindt in toenemende mate
plaats op de werkvloer. Maar het kan
beter. Zo kan er nog veel meer verant-
woordelijkheid naar de klant, of liever
de burger zelf, bijvoorbeeld met per-
soonsgebonden budgetten. Niet alleen
bij werkloosheid of ziekte, maar door
de hele loopbaan heen. 

Peter van Eekert is hoofdredacteur van
Aan de slag

Gemeenten doen het goed, 
maar het kan beter 
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Wat maakt re-integratie tot een succes? De professional speelt daar een sleutelrol in, zoveel is

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

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

casemanager bij Casemanagement Groep. Haar ervaringen met een cliënte met een psychische

beperking die na een succesvolle re-integratie aan het werk wil blijven. Hoe je met goede onder-

steuning in de vorm van coaching kunt zorgen dat iemand aan het werk blijft met zijn beperking.

Door Ellen Zaal

Sinds kort werk ik met Paula samen.
Bij de kennismaking vertelde ze me in
vogelvlucht haar levensverhaal: 
“Hai, ik ben Paula, 29 jaar. Tijdens mijn
studie aan de HEAO kreeg ik de diag-
nose borderline persoonlijkheidsstoor-
nis. Ik geloofde er niets van. Ik was niet
gek, de rest van de wereld was gek! Met
deze instelling rondde ik mijn oplei-
ding af en vond ik een baan als commu-
nicatiespecialist voor 32 uur per week.
Natuurlijk ging dit niet goed. In minder

zekeringsarts vond dat echt wat voor mij. 
Aan de start van het traject ben ik open
en eerlijk geweest. Ik heb uitgelegd 
wat ik wel en niet kon. In het begin was
ik sceptisch. Kon ik dit wel aan? Was
dit wel iets voor mij? Was er über-
haupt wel werk? Maar deze vragen leef-
den ook bij mijn groepsgenoten en daar-
door voelde ik me minder alleen.”

Weer aan het werk
“Op een gegeven moment moest ik een
werkervaringsplaats vinden. Dat was
lastig. Tot ik mij realiseerde dat ik net

Mijn praktijk

dan een halfjaar werd ik depressief en
uiteindelijk was ik helemaal niet meer in
staat om te functioneren. Ik werd opge-
nomen. Een jaar lang volgde ik groeps-
therapie, waardoor ik mezelf heel goed
leerde kennen. Op een gegeven moment
was ik weer toe aan de buitenwereld,
aan een leven zonder ziek zijn. Ik was
er klaar voor. Bij UWV kreeg ik te
horen dat een carrière in de communi-
catie er voor mij niet meer in zat, dat
was geen gezonde branche voor mij. Ik
kreeg een IRO-traject en koos voor een
omscholing tot casemanager. Mijn ver-

Ik ben toch niet gek!Ik ben toch niet gek!
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zo goed iets toe te voegen had aan het
bedrijf. Zo kwam ik in contact met een
woningbouwvereniging en vond ik
mijn werkervaringsplaats. In de eerste
maand had ik niet het idee dat ik op
mijn plaats zat, ik werkte aan een op-
dracht die voor mijn gevoel weinig toe-
voegde. Ik was zelf verantwoordelijk
voor het verloop van mijn stage, dus 
ik besloot het met mijn begeleider te
bespreken. Zo kwam ik terecht op een
andere afdeling, sociaal beheer. Een
schot in de roos, bleek later, want de
functie op deze afdeling had alles waar

ik ooit naar op zoek geweest was. Ik kon
daar helaas niet blijven en ben na mijn
werkervaringsplaats bij een klantenser-
vice gaan werken voor 20 uur per week.
Zo bleef ik in ieder geval bezig en kon 
ik rustig in het ritme komen. Al gauw
voelde ik me daar niet meer op mijn
plek. Ik werk nu sinds kort bij een
andere woningbouwvereniging als
woonconsulent voor 32 uur per week.
In mijn sollicitatieprocedures was ik
steeds eerlijk over mijn uitval. Toch
kies ik er nog steeds voor om niet de
aard van mijn aandoening te benoemen,
vanwege het taboe en de vooroordelen.
Ik geef aan dat ik een tijd uit de running
ben geweest wegens omstandigheden,
en dat ik daardoor geleerd heb beter
naar mijzelf te kijken. Mijn levensmotto
is tegenwoordig ‘duik erin, wees niet
bang, alles komt goed’. Nooit gedacht
dat een succesvolle baan weer voor mij
was weggelegd, maar ik heb ontdekt 
dat ik van belang ben voor een organisa-
tie en dat ik veel goede capaciteiten
bezit. Die had ik natuurlijk steeds al, ik
moest het alleen nog zelf gaan zien en
ze gaan gebruiken.”

Aan het werk blijven
Mensen met psychische problemen
lopen een relatief groot risico op 
terugval, krijgen vaker (opnieuw) met

arbeidsongeschiktheid te maken en
hebben ook een hogere kans om werk-
loos te worden. De inactiviteit die
voortkomt uit arbeidsongeschiktheid of
werkloosheid versterkt dikwijls weer
de psychische problemen. Zo moet
iemand steeds harder knokken en meer
overwinnen om weer terug aan het
werk te komen. Mensen met een andere
beperking zijn vaak al snel geholpen
met een hulpmiddel als een rolstoel of
bril; met een psychische beperking
wordt verwacht dat je zonder hulpmid-
delen verder kunt. Goede ondersteu-

ning is nodig, in de vorm van coaching
van iemand die je leert aan het werk te
blijven met je beperking. Of je nu bor-
derliner bent, gevoelig bent voor versla-
ving, depressieve periodes kent of een
burn-out hebt gehad.

Participatie
De re-integratie van Paula was dus ge-
slaagd, en nu stond ze voor de volgen-
de opdracht: werken aan participatie,
mee blijven doen. Dat was de reden
van mijn kennismaking met Paula.
Terugval voorkomen, duurzaam aan het
werk blijven, dat wilden we voor elkaar
krijgen. 

Een opdracht waar mijn cliënt wel moed
voor nodig had. De moed om ondanks
het taboe op psychische klachten, er
toch over te praten. Makkelijker zou
misschien zijn om te doen of er niets
aan de hand was. Zoals tijdens haar 
studie en haar eerste baan. Niet zij was
gek, maar de rest van de wereld. Ook 
al was ze dan niet gek, ze had de diag-
nose borderline niet voor niets gekre-
gen. Ook al had ze veel geleerd bij de
groepstherapie, er waren nog steeds
beperkingen. En om van haar succes-
volle re-integratie te kunnen blijven
profiteren, zou ze daar rekening mee
moeten houden. Zo kwam cliënt in ons
programma voor Mentale Particpatie
Coaching.

Eerste stap
In eerste instantie heb ik bij de coaching
van Paula aandacht besteed aan het
leren hoe ze met haar beperking kan
werken. We hebben vooral gekeken
hoe ze met haar collega’s en leidingge-
vende over haar aandoening kon pra-
ten. Dat was voor cliënt een grote stap,
maar door het stapje-voor-stapje voor
te bereiden, durfde ze het aan en is 
het haar goed gelukt. En heeft ze er
veel mee gewonnen! Mensen met psy-
chische klachten of ziekten stuiten in
hun werkomgeving vaak op onbegrip
en onvermogen wanneer zij een min-
dere periode doormaken of uitvallen.
Nu haar werkomgeving beter weet wat

Mentale Participatie Coaching

Mentale Participatie Coaching is een pro-

gramma om mensen met psychische

onrust duurzaam aan het werk te hou-

den. Het wordt ingezet voor mensen die

werk hebben, maar moeite hebben om

met die onrust gezond aan het werk te

blijven. Het biedt een programmatische

aanpak, waarbij de coach actief werkt

aan een goede basisrelatie tussen werk-

nemer, leidinggevende en collega’s. Het

bespreekbaar maken van de beperking

met leidinggevende en collega’s is een

belangrijk onderdeel van deze coaching.

Daarnaast wordt er gewerkt aan active-

ring en versterking van de werknemer.

Het doel? Individuele werknemers leren

om met hun psychische problematiek

om te gaan, duurzaam aan het werk te

blijven en hun loopbaan verder vorm te

geven. Het is dus geen medische zorg of

hulpverlening, dat laten we graag over

aan professionals die dáár voor opgeleid

zijn. De focus van de participatiecoach

ligt op werk.

De beperkingen die ik heb, 
horen nu eenmaal bij mij
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er aan de hand is en ze haar ‘gebruiks-
aanwijzing’ beter hebben leren ken-
nen, zal dat soepeler verlopen. Zeker
omdat de omgeving ook de hulp of het
advies van de participatiecoach in kan
schakelen.

Zelfverzekerdheid
“Eerlijk gezegd wist ik vooraf nog niet
zeker of ik mijn aandoening ook echt
met mijn collega’s zou gaan bespreken.
Het klonk wel logisch, maar ik vond het
zo spannend. Met mijn coach heb ik
verschillende manieren bedacht waarop
we het zouden kunnen aanpakken. In
één keer aan iedereen vertellen, of eerst

aan één collega. Samen met mijn coach
of juist alleen. Alle manieren hebben
we geoefend. Zo voelde ik me er steeds
zelfverzekerder over. Mijn beperkingen
horen nu eenmaal bij mij. In mijn the-
rapie heb ik geleerd om beter mijn gren-
zen aan te geven. Juist in de functie van
woonconsulent is dat een belangrijk
talent, omdat het soms best heftig kan
zijn. Zo zag ik gebeuren dat mijn zwak-
te, het ziek-zijn, inmiddels ook een
kracht geworden is. Ik heb mijn situatie
met mijn collega’s besproken in een
werkoverleg. Door de serieuze voor-
bereiding ging dat goed. Later heeft een
aantal mensen er nog met me over
gesproken, of nog meer informatie
gevraagd. De meeste reageerden positief.
Ik ben er trots op dat ik het gedaan heb.”

Wordt vervolgd
Het eerste, intensieve deel van de
mentale participatiecoaching, is nu
afgerond. Net als de rolstoel of de bril,
blijf ik als participatiecoach beschik-
baar en bereikbaar. Voor Paula, maar
ook voor haar leidinggevende en colle-
ga’s. Wel wat meer op afstand dan in
de eerste periode, alleen voor de
momenten dat het nodig is. Met alle
betrokkenen heb ik besproken hoe ze
die momenten kunnen herkennen. En
met Paula ga ik zeker nog verder wer-
ken. Toch aan een carrière denken of
een loopbaan ontwikkelen? Ook met
een psychische beperking is dat moge-
lijk. Met plezier en in goede gezond-
heid aan het werk blijven, dat is wat zij
gaat doen.

Ellen Zaal is senior casemanager bij
Casemanagement Groep.

Mijn praktijk
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Veel gemeenten streven er

naar om nieuwe instromers in

de bijstand te stimuleren zo

snel mogelijk (weer) te gaan

werken. Het programma Daad-

Werkt is hier een voorbeeld

van. De methode bestaat er 

uit dat deelnemers in een

groep gedurende een aantal

dagdelen per week verplicht

bezig zijn met solliciteren,

onder toezicht en begeleiding.

Onderzoeker Paul van der Aa

peilde de verwachtingen voor-

af en mat de resultaten ach-

teraf. En die waren bemoedi-

gend: ondanks dat er geen

sprake was van een echte

groepsopzet, is samen sollici-

teren onder begeleiding voor

lager en hoger opgeleiden

WBB-ers een effectief middel.

Door Paul van der Aa

Het Rotterdamse programma Daad-
Werkt richt zich op WWB-klanten van
wie wordt ingeschat dat ze meteen kun-
nen werken. Deelnemers aan het pro-
gramma solliciteren gedurende maxi-
maal acht weken in groepen van 15-20
deelnemers. Als het in deze periode niet
lukt om werk te vinden, is het de bedoe-
ling dat het programma een advies geeft
over een vervolgtraject. Een deel van 
de werkzoekenden kan een training 
volgen gericht op zelfinzicht, communi-
catievaardigheden en presentatie.
In plaats van een uitkering krijgen de
deelnemers een ‘stagevergoeding’ ter
hoogte van een uitkering. Bij voldoen-
de inzet voor het programma krijgen
ze ook een bonus van 10%. Formeel
zitten ze dus tijdens deelname aan het
programma niet in de uitkering. Bij 
de groepen zijn verschillende soorten
begeleiders aanwezig: klantmanagers,
medewerkers van het UWV Werkbe-
drijf en medewerkers van het Rotter-
damse werkgeversservicepunt.

Verwachte werking
Waarom zou deze methode moeten
werken? Deze vraag kon maar ten dele
worden beantwoord op basis van de offi-
ciële beleidsdocumenten over het pro-
gramma. De ‘interventietheorie’ zat voor-
al in de hoofden van de beleidsmakers en
professionals. Een van de eerste onder-
zoeksactiviteiten was daarom het op een
rij krijgen van de opvattingen over de
verwachte werking van deze methode.
Hieruit bleek dat vooral de volgende
programmakenmerken als potentieel
‘werkzaam’ werden beoordeeld:
• de snelle start van het programma,

zodat werkzoekenden in een ‘werk-
ritme’ zouden blijven;

• het groepsgewijze karakter, dat tot
een positieve groepsdynamiek van
onderlinge steun en sociale controle
zou moeten leiden;

• de begeleiding bij het solliciteren;
• de nadruk op de eigen verantwoor-

delijkheid en het eigen belang van
deelnemers om weer werk te vinden;

• de stagevergoeding, als een soort van
‘loon’ voor het actief solliciteren;

• de toegang tot werkgevers en vaca-
tures.

Het zou om een interventie moeten
gaan waarbinnen deelnemers aantoon-
baar actief moeten zijn met het zoeken
van een andere baan.

De resultaten in de praktijk
Uit het onderzoek kwamen de volgende
resultaten naar voren:
• Deelnemers waren relatief kansrijk:

hoger opgeleid en jonger dan de
gemiddelde instroom, recente werk-
ervaring en gemotiveerd om weer aan
het werk te gaan. De oorspronkelijk
beoogde groep was breder geformu-
leerd: alle nieuwe klanten die konden
werken. 

Samen solliciteren
werkt echt

DaadWerkt

In 2008 is in Rotterdam het programma

DaadWerkt gestart, gericht op WWB-

klanten van wie wordt ingeschat dat ze

meteen kunnen werken. De aanpak is 

geïnspireerd op ervaringen in andere 

gemeenten. In 2009 is het programma

DaadWerkt onderzocht (Aan de slag met

DaadWerkt. Een groepsgewijs re-integratie-

programma voor aanvragers van bijstand

onderzocht, Rotterdam: SoZaWe-SWA). 



27

Aan de slag 7/8-2010

• De voornaamste activiteit van deel-
nemers was het zelfstandig achter de
pc solliciteren. Soms werd deze routi-
ne onderbroken door voorlichtings-
bijeenkomsten. Bij vragen konden
deelnemers bij de begeleiders terecht. 

• De begeleiders benutten het groeps-
gewijze karakter op de meeste loca-
ties opvallend genoeg niet specifiek.
Deelnemers waren vooral indivi-
dueel bezig met solliciteren en had-
den in wisselende mate contact met
hun directe ‘buren’.

• Deelnemers kregen eerst de ruimte
om zelf te bepalen in welke richting
ze gingen zoeken. Naarmate het pro-
gramma vorderde, werd de druk op-
gevoerd om breder te gaan solliciteren.

In de praktijk was de groepsaanpak dus
een redelijk licht programma, dat in-
gezet werd voor een groep relatief kans-
rijke werkzoekenden. Dit maakte de
vraag naar werking en resultaten extra
relevant, want relatief kansrijke werk-
zoekenden kunnen mogelijk ook zon-
der ondersteuning werk vinden. 

Meerwaarde
Toch leverde het onderzoek een positief
beeld op van de resultaten van het pro-
gramma. Blijkbaar had het programma
ook in deze lichte vorm meerwaarde. 
• De uitstroom uit de uitkering (eigen-

lijk: de stagevergoeding) bleek met
65% veel hoger dan de 16% uit-
stroom uit de uitkering van een zo
goed mogelijk vergelijkbaar gemaak-
te groep nieuwe instromers die niet
deelnam aan het programma. De
beschreven praktijk was dus behoor-
lijk effectief te noemen. Wel met 
de kanttekening dat uitstroom niet
altijd uitstroom naar werk betekent.

• Volgens respondenten waren vooral
de dwingende structuur van het pro-
gramma en de ondersteuning door de
begeleiders werkende bestanddelen.
Deelnemers gaven aan thuis snel af-
geleid te worden, solliciteren uit te
stellen of soms vast te lopen met sol-
licitaties. Hoger opgeleide deelnemers
waren kritisch; ze vonden de meer-
waarde van de begeleiding beperkt.
Lager opgeleiden waren juist erg te
spreken over de tips en de adviezen.

Mijn praktijk

Er is vooral gezocht naar ‘werkzame be-

standdelen’ in de invulling van de dienstver-

lening. Dit is belangrijk om resultaten beter

te kunnen begrijpen en om het werk van

professionals in re-integratiedienstverle-

ning verder te kunnen ontwikkelen. 

Het onderzoek bestond uit analyses van

bestandsgegevens, interviews met bege-

leiders van de groepen en klantmanagers,

een internetenquête onder deelnemers en

observaties van de groepsbijeenkomsten

door de onderzoeker. De uitkomsten

van dit onderzoek zijn hier belicht van-

uit de vraag welke resultaten de groeps-

aanpak opleverde en welke interventie-

kenmerken daarbij vooral een rol speel-

den.

Voor meer informatie over het onder-

zoek uit dit artikel kan contact worden

opgenomen met phj.vanderaa@sozawe.

rotterdam.nl
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• Het groepsgewijze karakter kwam niet
als overtuigend bestanddeel uit het
onderzoek naar voren. Het groeps-
aspect kreeg weinig aandacht van de
begeleiding en leek in deze vorm
vooral efficiencyvoordelen te hebben.

• Deelnemers vonden de stagevergoe-
ding prettiger dan de uitkerings-
status. Tegelijkertijd riep dit de vraag
op of de vergoeding wel een bijdra-
ge leverde aan snelle uitstroom. In
andere gemeenten bleken resultaten
ook zonder zo’n vergoeding geboekt
te kunnen worden.

• De rol van beschikbare vacatures en
werkgeverscontacten was helaas 
niet goed te beoordelen. Hoewel het
aannemelijk is dat dit de uitstroom
vereenvoudigt, kon niet worden
vastgesteld hoeveel deelnemers via
de werkgeverscontacten van de
gemeente aan het werk kwamen.

Meer registreren 
Samenvattend leidde het onderzoek tot
het advies om door te gaan met het pro-
gramma en meer aandacht te besteden
aan de registratie van re-integratieresul-
taten, omgang van begeleiders met de
groepsdynamiek, de begeleiding van
hoger opgeleiden en de overdracht naar

vervolgtrajecten van deelnemers die
geen werk vonden. Het werken met
alternatieve inkomensverstrekking voor
de uitkering werd niet als essentieel
aspect van het programma beschouwd. 

Twee bijdragen 
Het hier gepresenteerde onderzoek
levert twee bijdragen aan het debat over
de effectiviteit van re-integratie. In de
eerste plaats laat het zien dat gestructu-
reerde en snelle aandacht voor sollicita-
tieactiviteiten van nieuwe instromers 
in de bijstand een zinvolle interventie
vormt, ook bij relatief kansrijke groepen.
Het groepsgewijs organiseren van deze
aandacht kan kosten van begeleiding
drukken, maar de methodische meer-
waarde van het groepsgewijze werken is
niet uit dit onderzoek gebleken. Moge-
lijk is daarvoor meer aandacht van bege-
leiders voor de groepsdynamiek nood-
zakelijk. Dan nog is voorstelbaar dat de
groepsdynamiek niet voor elke deelne-
mer even belangrijk is.
In de tweede plaats laat het onderzoek
de bruikbaarheid zien van onderzoek dat
breder kijkt dan de resultaten. Onder-
zoek naar werkzame bestanddelen in
relatie tot resultaten biedt een goede
mogelijkheid om vanzelfsprekendheden

over de werking van re-integratie te
toetsen en stimuleert een focus op
programmakenmerken die er ‘echt’ toe
doen. Dat biedt programmamanage-
ment en professionals concrete aankno-
pingspunten voor verdere ontwikkeling
van re-integratiemethoden.

Onderlinge vergelijking 
Het onderzoek in dit artikel is vooral
gebaseerd op de subjectieve ervaringen
van begeleiders en deelnemers. Hoewel
dit bruikbare inzichten heeft opgeleverd,
zou een volgende stap zijn om meer
geobjectiveerd de werking van traject-
onderdelen te onderzoeken, bijvoor-
beeld door onderlinge vergelijking van
interventies of door meer experimentele
benaderingen. Voor onderzoekers is de
uitdaging om verder na te denken over
manieren om ‘werkzame bestanddelen’
van re-integratie inzichtelijk te maken 
en zo verdere professionalisering van het
vak re-integratie te ondersteunen. 

Paul van der Aa is werkzaam bij de Soci-
aal-wetenschappelijke Afdeling (SWA)
van de dienst SoZaWe Rotterdam. De
SWA verricht in opdracht onderzoek naar
doelgroepen, organisatie, uitvoering en
resultaten van gemeentelijk sociaal beleid. 



29

Aan de slag 7/8-2010

Door Jos Sanders en 

Frank Cörvers

Al decennia lang verloopt de re-integra-
tie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschik-
ten moeizaam en is hun arbeidsmarktpo-
sitie relatief zwak. Wellicht niet terecht,
maar wel begrijpelijk. De meeste werk-
gevers hebben nu eenmaal een voor-
keur voor ‘gezonde’ krachten. Dat hun
arbeidsmarktpositie ooit gelijk wordt aan
die van gezonde mensen is een utopie.
Dat hun arbeidsmarktpositie dankzij
re-integratie kan verbeteren, is dat niet. 
Zeker niet als we bij re-integratie meer
letten op duurzaamheid en vraaggericht-
heid. Bij de huidige re-integratiepraktijk
staan de mogelijkheden en beperkingen
van arbeidsongeschikten voorop. Dat is
bij een meer vraaggerichte en duurzame
re-integratie niet anders.

Duurzaam
Maar wat is dan een ‘duurzame’ arbeids-
marktpositie? Daartoe heeft TNO een
onderzoek gedaan in samenwerking
met het Researchcentrum voor Onder-
wijs en Arbeidsmarkt (ROA) en in
opdracht van UWV. Voor verschillende
beroepsgroepen is nagegaan: 

In de tabel staan de meest gekozen re-
integratiebestemmingen van (gedeel-
telijk) arbeidsongeschikten. De eerste
kolom geeft de groep aan, de tweede
kolom hoeveel procent van de uitge-
stroomde arbeidsongeschikten in deze
beroepsgroep in de periode 2002-2005
aan het werk kwam. De meeste uitstro-
mers zijn gere-integreerd als boekhou-
ders en secretaresses (5,9%), verzorgend
personeel (5,8%), chauffeurs (5,6%) en
verkopers (5,0%). 

Meer vraag dan aanbod
In derde, vierde en vijfde kolom wordt
geïndiceerd hoe ‘duurzaam’ de verkre-
gen arbeidsmarktpositie is. Voor de
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikten die
aan het werk zijn gegaan als chauffeur,
agrarisch bedrijfshoofd, aannemer/
installateur, bouwvakker, leraar basis-
onderwijs en monteur, gelden op de
middellange termijn (zeer) grote knel-
punten in de personeelsvoorziening.
Dat impliceert dat deze uitstroombe-
roepen relatief ‘duurzaam’ zijn, want de
vraag naar dit soort werknemers zal
relatief groter zijn dan het aanbod. Het
‘reguliere’ arbeidsaanbod van school-
verlaters, werkenden die van beroep

Mijn praktijk

Re-integreren
is vooruitzien!

• Hoe groot zijn de knelpunten in de
personeelsvoorziening voor werk-
gevers op de middellange termijn,
anders gezegd, waar is de verwachte
vraag naar een bepaald beroep de
aankomende jaren groter dan het
aanbod?

• Hoe groot is de kans op verlies van
werk, anders gezegd hoe conjunc-
tuurgevoelig is het toekomstige be-
roep van de gere-integreerde werk-
nemer?

• Hoe groot is de kans om bij baan-
verlies, in een andere sector aan
werk te komen, kortom, hoe groot
zijn de uitwijkmogelijkheden? 

Duurzame beroepen zijn dus beroepen
waarvoor op de middellange termijn
(zeer) grote knelpunten in de perso-
neelsvoorziening worden verwacht,
die laag scoren op conjunctuurgevoe-
ligheid en die (erg) hoog scoren op
‘uitwijkmogelijkheden’. De minst
duurzame beroepen zijn de beroepen
waar (vrijwel) geen knelpunten wor-
den verwacht, die (erg) hoog scoren 
op conjunctuurgevoeligheid en die (erg)
laag scoren op uitwijkmogelijkheden
naar sector.

Iemand aan de slag helpen is belangrijk. Nog belangrijker is een

cliënt duurzaam aan het werk te helpen, zodat hij of zij niet bij

de eerste conjunctuurdip weer op straat staat. Duurzame en

vraaggerichte re-integratie is mogelijk door te kijken naar de

arbeidsmarktbehoefte op middellange termijn, de con-

junctuurgevoeligheid van het beroep en de mogelijk-

heden voor een cliënt om met zijn opgebouwde erva-

ring en skills over te stappen naar een andere sector.
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wisselen en personen die slechts kort-
durend werkloos zijn, kan niet voorzien
in de behoefte aan arbeidskrachten bin-
nen deze beroepen, zodat werkgevers
zich (ook) op andere groepen moeten
richten. Dan ontstaat automatisch ook
meer ruimte voor gedeeltelijk arbeids-
ongeschikten. 

Voor de meeste beroepen zijn de knel-
punten voor werkgevers beperkt. Dat
betekent dat werkzoekende arbeids-
ongeschikten in deze beroepsgroepen
minder baankansen hebben. En als het
ze lukt om wel een baan te verwerven,
dan is er een relatief grote kans dat zij
die baan snel weer verliezen. Dit komt
doordat op de middellange termijn het
totale aanbod minstens even groot is

als de totale vraag naar arbeidskrachten,
waardoor het juist voor arbeidsonge-
schikten (ten opzichte van gezonde
werknemers) moeilijk zal zijn om aan
het werk te gaan, of zelfs om hun baan te
behouden. Dat maakt de verworven
arbeidsmarktpositie minder ‘duurzaam’. 
De tweede indicator voor een duurza-

me arbeidsmarktpositie is de conjunc-
tuurgevoeligheid. Sommige beroeps-
groepen zijn bevattelijker voor een
economische crisis dan andere; daar
schommelt de werkgelegenheid dan
ook meer. Uit de analyse blijkt dat
commercieel medewerkers sterk afhan-
kelijk zijn van de conjunctuur. 
Van de beroepsgroepen waarvoor op de
middellange termijn meer vraag naar

werknemers is dan aanbod, heeft alleen
de groep ‘leraren basisonderwijs’ een
lage conjunctuurgevoeligheid. Deze
scoort – op basis van de eerste twee indi-
catoren – dus het hoogst wat betreft
‘duurzaamheid’. Deze uitstroomroute 
is overigens maar voor weinig arbeids-
ongeschikten (<2,5%) weggelegd. 
Beroepsgroepen met een gemiddelde
conjunctuurgevoeligheid en (zeer) grote
verwachte knelpunten, zoals bouwvak-
kers, chauffeurs, agrarisch bedrijfshoofd,
aannemer/installateur, zijn wellicht
minder duurzaam dan het beroep van
leraar, maar het zijn nog altijd ‘aan-
trekkelijkere’ (lees: duurzamer) beroeps-
groepen dan bijvoorbeeld commercieel
medewerker. 

Uitwijkmogelijkheden
Er is nog een derde indicator voor duur-
zame arbeid, namelijk de zogenaamde
uitwijkmogelijkheden naar andere secto-
ren. Als arbeidsongeschikten werken in

Meer uitwijkmogelijkheden,
duurzamere arbeidsmarktpositie

Uitstroom Knelpunten in 2012 voor 

werkzaam werkgevers in de Conjunctuur- Uitwijkmogelijkheden 

Beroepsgroep (ROA-typering) in beroep personeelsvoorziening gevoeligheid naar andere sectoren

(niveau) % Typering Typering Typering

Boekhouders en secretaresses (middelbaar) 5,9 Vrijwel geen Gemiddeld Erg hoog

Verzorgend personeel (niet-medisch) (middelbaar) 5,8 Geen Gemiddeld Gemiddeld

Chauffeurs (lager) 5,6 Groot Gemiddeld Gemiddeld

Verkopers (lager) 5 Vrijwel geen Erg hoog Laag

Receptionisten/ administratieve employés (lager) 4,8 Enige Gemiddeld Erg hoog

Commerciële employés (middelbaar) 4 Vrijwel geen Gemiddeld Erg hoog

Therapeuten en verpleegkundigen (hoger) 3,7 Vrijwel geen Laag Erg laag

Hulpkrachten horeca en verzorging (lager) 3,4 Vrijwel geen Laag Gemiddeld

Winkeliers (middelbaar) 3 Vrijwel geen Gemiddeld Gemiddeld

Verplegenden en doktersassistenten (middelbaar) 2,9 Enige Gemiddeld Erg laag

Agrarische bedrijfshoofden (middelbaar) 2,8 Groot Gemiddeld Laag

Aannemers en installateurs (middelbaar) 2,8 Groot Gemiddeld Gemiddeld

Bouwvakkers (lager) 2,7 Zeer groot Gemiddeld Gemiddeld

Ziekenverzorgenden (middelbaar) 2,6 Vrijwel geen Hoog Erg laag

Leraar basisonderwijs (hoger) . Groot Laag Erg laag

Monteurs (middelbaar) . Groot Gemiddeld Hoog

Commercieel medewerkers (hoger opgeleid) . Vrijwel geen Hoog Erg hoog

Andere beroepsgroepen 45

Totaal 100
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een beroepsgroep die vooral aan één
bepaalde sector gerelateerd is – bijvoor-
beeld ziekenverzorgenden aan de zorg 
en leraren basisonderwijs aan het onder-
wijs – dan lopen zij relatief grote risico’s
met het zoeken naar nieuw werk als zij
eenmaal hun baan kwijt raken vanwege
bijvoorbeeld bezuinigingen die hun sec-
tor treffen. Zij zullen dus niet zo makke-
lijk in een andere sector een baan kunnen
vinden die aansluit bij hun beroepsspeci-
fieke kennis en ervaring. 
Hoe meer uitwijkmogelijkheden, des 
te duurzamer is dus de arbeidsmarkt-
positie. Voor de leraren in het basison-
derwijs blijken er nauwelijks uitwijk-
mogelijkheden te zijn. Mocht iemand
onverhoopt niet meer als leraar basis-
onderwijs kunnen of willen werken,
dan is het relatief moeilijk om elders
een baan te vinden die aansluit bij de
genoten opleiding (lerarenopleiding/
PABO). Voor monteurs zien we grote
knelpunten, een niet meer dan gemid-

delde conjunctuurgevoeligheid en
ruime uitwijkmogelijkheden. Die com-
binatie maakt de beroepsgroep tot een
relatief duurzame bestemming voor re-
integratie. 

Arbeidsmarktinformatie
Het loont dus beroepsgerichte arbeids-
marktinformatie te gebruiken bij re-
integratie. Want hoe duurzamer de nieu-
we arbeidsmarktpositie van de gere-
integreerde cliënt, des te groter is de
kans op blijvende werkgelegenheid en
des te kleiner het risico van terugval in
een uitkering. Ook voor werknemers
die in deze tijd van recessie en massa-
ontslag hun baan verliezen en voor de
werkgevers die gedwongen afscheid
moeten nemen van gewaardeerde colle-
ga’s, is het cruciaal de middellange en
lange termijn arbeidsmarktsituatie niet
uit het oog te verliezen. 
De verwachting is dat de Nederlandse
economie in de loop van dit jaar weer

zal aantrekken. De komende maanden
moeten dan ook vooral worden benut
om mensen betrokken te houden bij
de arbeidsmarkt en bij het arbeidspro-
ces. En dan gaat het er niet om dat
iedereen die met werktijdverkorting of
deeltijd WW te maken krijgt een cursus
bedrijfshulpverlening mag gaan volgen.
Waar het volgens ons wel om gaat is 
dat het vakmanschap van mensen in bij-
voorbeeld technische en industriële
beroepen nu op orde blijft of zelfs ge-
richt wordt versterkt. En ‘gericht’ bete-
kent dan dat rekening wordt gehouden
met de vraag van de arbeidsmarkt op de
middellange termijn, want daar waar de
vakmensen straks nodig zijn, moet nu al
scholing plaatsvinden. 

Jos Sanders is werkzaam bij TNO 
Kwaliteit van Leven, jos.sanders@tno.nl.
Frank Cörvers werkt bij het Research-
centrum voor Onderwijs en Arbeids-
markt, f.coervers@roa.unimaas.nl.

Mijn praktijk



WWW.BLIKOPWERK.NL

Meten is weten met het
Blik op Werk Keurmerk
Eén Keurmerk die kwaliteit inzichtelijk maakt van 

re-integratiebedrijven en opleidingsinstellingen. 

Met het keurmerk wordt een kwaliteitgarantie geboden 

aan cliënten en opdrachtgevers.

Biedt u kwaliteit? Maak uw kwaliteit dan inzichtelijk 

door het jaarlijks te laten meten en 

inzichtelijk te maken op onze website.

Is iedereen tevreden? In het Keurmerk wordt ook de tevreden-

heid van cliënten en opdrachtgevers 

gemeten. Zo blijft u op de hoogte van 

hetgeen leeft onder uw cliënten en 

opdrachtgevers.

WAT MEET HET KEURMERK?
De afgesproken resultaten;

Tevredenheid cliënten en opdrachtgevers; 

Organisatiestructuur en handhaving; 

Vakbekwaamheid personeel.

WAAROM HET KEURMERK?
Iedereen wil kwaliteit. Zo ook uw cliënten en opdracht-

gevers. Door het voeren van het Keurmerk laat u zien dat u 

die kwaliteit biedt. De keuze van opdrachtgevers en cliënten 

wordt zo vergemakkelijkt.

U maakt eigen kwaliteit inzichtelijk door publicatie in 

onze kwaliteitsgids;

Continu kwaliteit kunnen bijstellen door continu 

tevredenheidsmeting;

Geen eigen tevredenheidsonderzoek nodig;

Kans op meer opdrachtgevers;

Onderscheiden op de markt (het kaf van het koren);

Laagdrempelig. De deelnemersbijdrage is ingedeeld naar 

omzet.

Blik op Werk! 

Een leven lang gezond en met plezier aan het werk door u!



Wilt u uw medewerkers scherp, actief en in beweging houden? Ontkomen 
medewerkers er niet aan om door veranderingen in uw organisatie na te 
denken over hun loopbaan? Of komen medewerkers zelf met vragen over hun 
loopbaan? Wilt u daar als werkgever een bijdrage aan leveren, maar voelt u er 
minder voor om een langdurig en kostbaar traject aan te gaan? 

Dan is de Career Check van Berenschot iets voor u. Dit is een snelle, flexibele 
en slagvaardige manier om medewerkers te ondersteunen bij vragen rondom 
hun loopbaan; een moment van reflectie en bezinning die kan helpen om de 
juiste keuzes te maken. De Career Check kenmerkt zich door een korte door-
looptijd en geringe investering.

Wilt u medewerkers de kans geven om een pitstop te maken? Neem dan con-
tact op met Karien Ter Meer (030 - 291 68 11, e-mail: aeno@berenschot.nl) 
of kijk voor meer informatie op www.berenschot.nl/careercheck.

Tijd voor een 
loopbaan-pitstop?
Doe de Career Check van Berenschot 

Berenschot



Performa,
  To Connect

Terwijl de hele wereld in de ban is van sociale netwer-

ken als LinkedIn, Twitter, Facebook en Hyves, blijkt dat 

er nog steeds veel behoefte is aan direct contact. Want 

er gaat niets boven face-to-face contact. En dat is waar 

Performa 2010 voor staat. De beurs krijgt dit jaar een extra 

dimensie doordat het één op één contact op verschillende 

manieren wordt gestimuleerd. De beurs heeft dan ook als 

thema: ‘To Connect’. Reserveer nu alvast in uw agenda: 

woensdag 13 en donderdag 14 oktober, Performa 2010.

Performa 2010: 13 en 14 oktober - Jaarbeurs Utrecht 
Het grootste vakevenement voor HR-professionals van de Benelux 
Gratis toegang via: www.performa.nl


