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

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

voor Berenschot omdat onze adviezen hen op voorsprong zetten.

Of het nu gaat om het aantrekken van medewerkers in een 

krappe arbeidsmarkt, of het motiveren van medewerkers 

gedurende verschillende levensfases; uw personeelsbeleid 

speelt hierin voor uw werknemers een belangrijke rol. Voor 

u als werkgever biedt het aanknopingspunten om grip te 

houden op uw (toekomstige) organisatie en de prestaties van 

medewerkers. Ga naar onze website voor meer informatie.

De juiste mensen
op de juiste plek

www.berenschot.nl/strategischepersoneelsplanning

www.berenschot.nl/competentiemanagement

www.berenschot.nl/wendbaar

www.berenschot.nl/duurzaam

www.berenschot.nl/belonen

www.berenschot.nl/hrincontrol

www.berenschot.nl/performance



 De toekomst van 
re-integratie

Masterclass tijdens Performa 2011
Woensdag 12 oktober - Dagvoorzitter Jo Weerts

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

draagt € 195. Als lezer van Aan de slag!

betaalt u slechts 50 euro om deze 

masterclass te kunnen bijwonen. 

Ga voor uw inschrijving naar 

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

Deze prijs is inclusief bezoek Performa 

en lunch op de beursvloer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

toekomstperspectief van re-integratie is.
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Inhoud
THEMA: INTERNET GESTUURDE DIENSTVERLENING

E-diensten UWV in stroomversnelling
Roel Cremer en Sjaak Koehler
In een interview schetst Solke Munnike,
hoofdverantwoordelijke bij UWV voor de
digitalisering, de contouren van de nieuwe
vorm van dienstverlening aan klanten van
UWV. 18

Grote oplossingen beginnen klein
Tammo ter Hark
Het elektronische patiëntendossier, de
ov-chipkaart, het politiesysteem, dit zijn
allemaal voorbeelden van mislukte digi-
tale projecten van de overheid. Kan het
ook anders? Volgens internetondernemer
Tammo ter Hark wel. 20

Geef mensen hun loopbaan terug
Annemiek van der Krogt
Internet biedt een unieke kans om werk-
zoekenden weer zelfregie te geven over
hun loopbaan. Dit gaat echter niet vanzelf
en vraagt om een unieke aanpak. 22

Deze maand besteedt Aan de slag aandacht
aan digitale dienstverlening. Extra relevant
door de verregaande digitaliseringsplannen
van UWV, ingegeven door de forse kabinets-
bezuinigingen. Kan van de noodzaak een
deugd worden gemaakt? 8

Website UWV niet voldoende 
toegankelijk
Jeanne Heijkers
De digitalisering van dienstverlening bij
UWV zet door. Op zich niets mee mis,
maar dan moet de website wel toeganke-
lijk zijn voor iedereen. Zeker als andere
vormen van ondersteuning worden ge-
marginaliseerd. Jeanne Heijkers nam de
proef op de som en bekeek onder andere
of uwv.nl aan nationale en internationale
richtlijnen voldoet. 10

Digitalisering in de GGz
Frank Koster
Binnen de GGz lijkt digitalisering van dienst-
verlening hét antwoord op krimpende bud-
getten, net zoals bij de re-integratiesector.
Waar lopen zij tegenaan, wat zijn de
mogelijkheden van digitalisering, wat zijn
de criteria voor succes en kunnen wij daar
iets van leren? 13

Spieken bij de Amerikanen
Brigitte van Lierop
De VS heeft al vele jaren ervaring met
digitale re-integratiebegeleiding. Het zou
niet de eerste keer zijn dat de Amerikaanse
uitvoeringspraktijk door ons wordt overge-
nomen. Tijd dus om eens een kijkje te
nemen over de grote oceaan. 15
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MIJN PRAKTIJK

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

Experimenteren met multi-disciplinaire 
aanpak
Wilma Ritzen
HEADwerk is een multidisciplinaire aan-
pak voor de re-integratie van mensen met
niet-aangeboren hersenletsel. Wat is de
achtergrond en wat zijn de specifieke
kenmerken van dit project? 24

Meer werkplekken voor werknemers 
met een beperking
Luuk Mallee
Het aannemen van mensen met een
beperking is nog alles behalve vanzelf-
sprekend, blijkt uit de eerste resultaten
van de pilot ‘Meer werkplekken voor
werkgevers’ 27

The pursuit of happyness
Ellen Zaal
Will Smith doorloopt een intens leer-werk-
traject in de film ‘The pursuit of happyness’.
Kunnen we hier nog iets van leren voor de
re-integratiepraktijk? 30

AAN DE SLAG!
De enorme taakstelling van 1,8 miljard in ‘het SZW domein’ moet
voor een belangrijk deel worden gehaald door efficiënter te werken.
Één van de middelen om die grotere efficiëntie te realiseren is de e-
dienstverlening. Wil je werk? Ga eerst maar zelf achter de computer
zitten. Of je nu in een ‘zwart gat’ zit door het verlies van je baan of
over lastige drempels heen moet om de weg naar een werkgever te
vinden, de computer wordt ingezet om alle problemen op te lossen.
Maar ach, psychotherapie kun je tegenwoordig ook via internet krij-
gen, dus waarom re-integratieondersteuning niet?

Natuurlijk, met ondersteuning en begeleiding via internet is veel effi-
ciëntie en dus geld te winnen. Sterker nog, als je aan de slag wilt met
innovatieve vormen van dienstverlening, dan kun je e-dienstverlening
niet buiten beschouwing laten. Maar gestandaardiseerde dienstverle-
ning – dat is e-dienstverlening bijna per definitie – is het tegenover-
gestelde van maatwerk en persoonlijke ondersteuning.

Ik raakte vorig jaar mijn baan als wethouder kwijt. Ik kreeg voor het
eerst in mijn leven een banencoach en haar eerste actie was om mij
mentaal weer wat op de rails te krijgen. Niet omdat ik helemaal in de
put zat, maar ik kan u verzekeren dat het verlies van een baan je niet
in de koude kleren gaat zitten, ook al ligt de oorzaak bij een mooie
gebeurtenis als gemeenteraadsverkiezingen. Oké, mijn banencoach
had vaak een laptop bij zich en regelmatig hadden wij via de mail 
contact, maar haar steun kreeg ik in persoonlijke – en soms zeer per-
soonlijke – gesprekken. En daarmee kwam ik weer zodanig op de rails
dat ik, ondanks het feit dat de meeste werkgevers niet op een ex-wet-
houder van 57 jaar zitten te wachten, na enige maanden met zelfver-
trouwen kon solliciteren. En nog wel naar de prachtige functie van
voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad! Ik zal nooit weten of ik die
functie zonder de steun van mijn banencoach had kunnen krijgen,
maar ik weet wel dat ik met alleen digitale hulp zeker niet zo snel goed
genoeg in mijn vel had gezeten om me vol overtuiging te melden bij
een selectiecommissie. Bijna alle mensen die in de WW komen (90%)
moeten dat straks wel voor elkaar zien te krijgen. Nog maar 10% van
hen heeft dan recht op ‘face-to-face’ dienstverlening.

Ik voorspel dat de bewindspersonen op SZW nog voor het einde van
deze kabinetsperiode gaan vertellen dat de e-dienstverlening een
enorm succes blijkt. Ze moeten wel, want de bezuiniging die het moet
opleveren, is al ingeboekt. En ik voorspel ook dat e-dienstverlening,
hoe nuttig ook, hiaten in de ondersteuning zal veroorzaken. We zullen
zien dat e-dienstverlening niet voor iedereen toegankelijk is en dat
niet alle benodigde diensten ermee verleend kunnen worden. Er zijn
mensen die echt persoonlijk contact nodig hebben. Ik weet het zeker,
want nog niet lang geleden was ik zelf zo’n mens.

Gerrit van der Meer
Voorzitter Landelijke Cliëntenraad
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Herstructurering SW

Gemeenten zullen door de komst van de wet
Werken naar vermogen een aantal strategi-
sche keuzes moeten maken. Zo zullen onder
andere de SW-bedrijven moeten worden
geherstructureerd. Het rapport ‘Inspelen op
de wet werken naar vermogen’ is de uit-
komst van een onderzoek in opdracht van
Cedris. Het rapport biedt concrete handvat-
ten om gemeenten en SW-bedrijven op het
juiste spoor te zetten. Zo schetst het rapport
bijvoorbeeld vijf stappen die gemeenten en
SW-bedrijven moeten doorlopen om helder
te krijgen hoe het SW-bedrijf het eigen orga-
nisatiemodel moet herstructureren.
Inspelen op de wet werken naar vermogen
Downloaden: www.cedris.nl

Ouderen: knap lastig

Ouderen doen vaak een beroep op de rege-
lingen voor arbeidsongeschiktheid (WIA/
WAO). Dit worden er nog veel meer volgens
het onlangs door UWV gepubliceerde Ken-
nisverslag: ouderen op de arbeidsmarkt.
Steeds meer ouderen, ook de minder fitte,
werken langer door. Juist deze groep heeft
een verhoogd risico om arbeidsongeschikt
te raken en dit zal dus een extra grote druk
op de sociale zekerheid leggen. Eenmaal
zonder baan komen ouderen ook nog eens
veel moeilijker weer aan de slag dan jongere
werkzoekenden.
Kennisverslag: ouderen op de arbeidsmarkt
Downloaden: www.uwv.nl

Hulp bij schuld loont 

Elke euro die gemeenten besteden aan
schuldhulpverlening bespaart gemiddeld
twee euro aan andere maatschappelijke kos-
ten. Dat blijkt uit onderzoek van Regioplan
en Hogeschool Utrecht naar de kosten en
baten van schuldhulpverlening. De grootste
besparingen worden gerealiseerd door een
kortere uitkeringsduur. Het onderzoek is
relevant omdat de aankomende bezuinig-
ingen waarschijnlijk niet aan de schuldhulp-
verlening voorbij gaan.
Schuldhulpverlening loont! Een onderzoek naar
de kosten en baten van schuldhulpverlening
Downloaden: www.vng.nl

VERSCHENEN

Ex-topsporters aan de bak
Het is bijna een jaar geleden dat het Ser-
vicepunt Topsporters van UWV werd opge-
richt. Tijd dus voor een kleine evaluatie, en
wat goede publiciteit, moet UWV gedacht
hebben. Afgelopen maand maakte UWV be-
kend dat het servicepunt voor topsporters
‘boven verwachting’ heeft gepresteerd. 

250 werkzoekers
In totaal hebben ruim 250 werkzoekende
topsporters gebruik gemaakt van het ser-
vicepunt, waarvan zeventig ook daadwer-

kelijk een baan hebben gevonden buiten
de sport en zestig alsnog hun sportieve
loopbaan hebben voortgezet.
Volgens cijfers van UWV telt Nederland
zo’n vijfduizend beroepssporters, waar-
van elk jaar circa vierhonderd sporters uit-
stromen. Ongeveer de helft heeft moeite
met de overstap naar de arbeidsmarkt.
Het ontbreekt hen nogal eens aan de juis-
te diploma’s of werkervaring. Van de aan-
melders bij UWV heeft 45% een oplei-
dingsniveau van MBO of lager.

Donner straft gemeenten
De soap rond het bestuursakkoord tus-
sen gemeenten en het kabinet komt
voorlopig nog niet ten einde. Dat blijkt
uit brieven van 5 en 13 juli die minister
Donner van Binnenlandse Zaken respec-
tievelijk stuurde aan de VNG en de
Tweede Kamer. Donner vindt, in tegen-
stelling tot zijn eerdere uitspraken, dat
het bestuursakkoord niet geheel van
tafel is en gewoon uitgevoerd kan wor-
den. Ook al hebben gemeenten de zoge-
noemde ‘sociale paragraaf’ verworpen.
Donner komt wel terug op een eerder
gedane concessie. Het Rijk voert als-

nog een korting van g 100 miljoen door
op de regionale uitvoeringsdiensten
(RUD’s). Donner stelt dat dit bedrag
gebruikt kan worden om eventuele
knelpunten op het terrein van de socia-
le werkplaatsen weg te nemen. Ralph
Pans, voorzitter van de VNG-directie-
raad, is niet te spreken over deze sigaar
uit eigen doos. Wel stelt hij in VNG
Magazine van 15 juli dat ‘het positief
is dat we nu aan het werk kunnen en
dat het kabinet is teruggekomen van
de opvatting dat er helemaal geen be-
stuursakkoord is’.
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AGENDA

(E-)intake in re-integratie

Het stimuleren van zelfsturing van cliënten
binnen de re-integratie vraagt om een spe-
cifieke aanpak van een coach. Hoe stimu-
leer je als coach dat cliënten al vanaf de
intake zoveel mogelijk regisseur worden
van hun eigen traject? Hoe zorg je ervoor
dat zij zelf hun trajectplan maken? En welk
gedeelte van de intake kan digitaal?
8 september 2011
Nijmegen
f 125
www.ITpreneurs.nl

Toekomst van 
re-integratie

Bij bezuinigingen binnen de re-integratie van
zo’n 50% kun je je afvragen of re-integratie
nog een toekomst heeft. Het dwingt alle
betrokkenen in ieder geval duidelijke keuzes
te maken. In deze masterclass schetsen dag-
voorzitter Jo Weerts (directeur Infotain-
ment), Geert van Dijk, (directeur Divosa) en
Hans van Iersel (hoofd kennis en kwaliteit bij
Calder) het huidige landschap en geven een
overzicht van de bezuinigingen. 
12 oktober 2011
Utrecht
f 195 Let op: Als lezer van Aan de slag betaalt
u slechts f 50! Ga voor inschrijving naar
www.performa.nl/congresregistratie en vul
de actiecode ‘Aan de slag #” in.

Omgaan met werkdruk

Tot op heden wordt het menselijk kapitaal
vooral benaderd vanuit het paradigma van
belasting en belastbaarheid. Het failliet van
dit model wordt nu door de veranderde
economische context zichtbaar: lastige
reorganisaties, dalende klanttevredenheid
en toenemende werkdruk. Maak kennis
met een nieuwe benadering die u helpt om
de juiste keuzes te maken als het gaat om
beleid, strategie en interventies, waardoor
de omzet en het rendement van uw mede-
werker toeneemt met gemiddeld 15-20%.
12 oktober 2011
Utrecht
f 195
www.performa.nl/congresregistratie

Ontslag zonder rechter
Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya
van D66 gaat een wetsvoorstel indie-
nen om het ontslagrecht te versoepe-
len. Dat zegt zij in de Elsevier van 26
juli. Ontslag moet in de toekomst
mogelijk worden zonder tussenkomst
van een rechter of UWV. Werknemers
en werkgevers moeten er dan dus
samen uit zien te komen. Alleen wan-
neer een werknemer bezwaar aante-
kent tegen zijn ontslag komt er nog

een rechter aan te pas. De wetswijzi-
ging zou noodzakelijk zijn omdat werk-
gevers steeds huiveriger worden om
mensen in vaste dienst te nemen en
daarom steeds vaker overstappen op
flexwerkers. D66 pleit al jaren voor een
versoepeling van het ontslagrecht. Of
het voorstel een kans van slagen heeft,
is echter maar zeer de vraag. Gedoog-
partner PVV wil niets weten van een
hervorming van het ontslagrecht.

Er komt een pakket aan maatregelen om
oudere werknemers langer te laten door-
werken. Dit ‘vitaliteitspakket’ moet er-
voor zorgen dat de dreigende tekorten
op de arbeidsmarkt beperkt blijven en
het sociaal stelsel betaalbaar blijft. In
totaal komt er 2,2 miljard euro beschik-
baar voor het plan. Dit blijkt uit de brief
die minister Kamp 4 juli verstuurde aan
de Tweede Kamer. Enkele voornemens
uit het pakket:
• Organisaties krijgen een bonus als zij

een 55-plusser in dienst nemen. Deze
bonus wordt verhoogt als de 55-plus-
ser uit een uitkeringssituatie komt.

• De ouderenkorting (voor werknemers
van 65-plus) en doorwerkbonus (voor
62-plus) worden omgezet in één rege-
ling voor 62-plussers. Deze maatregel is
bedoeld om voornamelijk ouderen met
een laag inkomen te stimuleren langer
door te werken.

• De levensloopregeling wordt vervangen
door een nieuwe spaarregeling. De
levensloopregeling zou vroegtijdig stop-
pen met werken stimuleren en dat vindt
het kabinet nou juist niet wenselijk. De
nieuwe regeling kan gebruikt worden
voor scholing en om de overgang naar
een nieuwe baan mee te bekostigen.

Nieuws

Extra prikkels senioren
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UWW helpt ruim 100.000 
werkzoekenden aan baan

UWV doet goede zaken, zo blijkt uit het
UWV Viermaandenverslag. In de eerste vier
maanden van 2011 hebben 109.000 men-
sen een baan gevonden via UWV. 84% hier-
van betreft werkzoekenden met recht op
een WW-uitkering. 

Instroom Wajong stabiel

Het aantal Wajongers dat een baan vond in
2010 is gestegen, in totaal 1.400. Dat is een
stijging van 500 ten opzichte van 2009. 
In heel 2010 waren er meer dan 50.000 
werkende Wajongers. Het totaal aantal
aanvragen Wajong is wel licht gestegen ten
opzichte van 2009 blijkt uit de Wajong-
monitor over 2010 van UWV. Wanneer ech-
ter gekeken wordt naar de aanvragen in
2010 voor alleen de nieuwe Wajong dan is
er sprake van een afname. Volgens UWV is
de instroom in de Wajong dan ook ‘voor
het eerst in jaren gestabiliseerd’. 

Nog genoeg te doen
Er is echter nog wel werk aan de winkel.
Slechts 17% van de instromers in de nieuwe
Wajong was aan het werk in 2010. Staats-
secretaris van Sociale Zaken De Krom roept
werkgevers dan ook op om Wajongers in
dienst te nemen. Overigens nam het aantal
werkgevers met één of meer Wajongers in
dienst toe van 3,8% naar 4,2%. Zouden alle
werkgevers die overwegen een Wajonger
in dienst te nemen dit ook daadwerkelijk
doen, dan zou deze 4,2% verder kunnen
stijgen naar 13%, aldus een berekening van
UWV.

Meer werklozen

Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt
dat de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde
werkloosheid in mei licht is gestegen met
8.000 personen tot 5,1% van de beroeps-
bevolking. De stijging komt geheel voor
rekening van vrouwen. Het is voor het eerst
in 2011 dat de werkloosheid onder vrouwen
steeg. Het aantal WW-uitkeringen daalde
ondanks de gestegen werkloosheid met zes-
duizend. Wel is de daling procentueel gezien
minder sterk dan voorgaande maanden.

STATISTIEK
Verschil tussen sectoren
Hoewel de meest recente cijfers van het
CBS een lichte stijging van de werkloos-
heid tonen, ziet Antal, een internationaal
wervings- en selectiebureau, toch een aan-
houdende verbetering op de arbeids-
markt. Dat blijkt uit het werkgelegen-
heidsonderzoek dat Antal onder bijna
13.000 bedrijven in 47 landen elke drie
maanden houdt. Van de ondervraagde
Nederlandse bedrijven gaf bijna 50% aan
het komende kwartaal mensen te zullen
aannemen, een stijging van 15% ten
opzichte van het voorgaande kwartaal.

Verschil in sectoren
Het onderzoek laat goed zien dat werkge-
vers weer meer vertrouwen krijgen om
mensen aan te nemen. Opvallend is dat er
grote verschillen bestaan tussen verschil-
lende sectoren. Zo verwacht maar liefst
86% van de chemiesector medewerkers
het komende kwartaal te moeten laten
gaan, terwijl in de technologiesector 64%

van de bedrijven verwacht mensen aan te
trekken in het komende kwartaal.

Tekorten rem economie
Deze verscheidenheid tussen sectoren is
ook opgemerkt door de Raad voor Werk
en Inkomen (RWI). In de onlangs gepubli-
ceerde ‘Arbeidsmarktanalyse 2011’ waar-
schuwt de RWI voor specifieke tekorten in
bepaalde sectoren, door onder andere
vergrijzing. Deze tekorten ontstaan door-
dat beschikbare werkzoekenden niet
altijd over de kennis en competenties
beschikken die werkgevers vragen. Vaca-
tures blijven hierdoor onvervuld en werk-
lozen blijven aan de kant. De RWI waar-
schuwt dat dit de economische groei in
de nabije toekomst flink kan afremmen.
Daarom adviseert de RWI in haar rappor-
tage om onder andere meer in te zetten
op participatie van ouderen en werklozen
met een grote afstand tot de arbeids-
markt en op scholing.

Budget bijstand onvoldoende
Voor het tweede jaar op rij worden
gemeenten geconfronteerd met een
verlaging van de budgetten voor de
Wwb. Dat blijkt uit berichtgeving van
het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid op de website van
het gemeenteloket. Het totale bedrag
voor gemeenten om de uitkeringen te
betalen is e 92 miljoen lager dan eerder
was beraamd door het Rijk. Het budget
is bijgesteld omdat cijfers omtrent de
werkgelegenheid gunstiger blijken dan
het Centraal Planbureau (CPB) eerder
had voorspelt. Deze ontwikkelingen
werken rechtstreeks door in de raming
van de bijstandsbudgetten. Dit terwijl
het aantal bijstandsuitkeringen nog
steeds oploopt volgens de VNG.
In 2010 speelde precies hetzelfde, waar-
door negen van de tien gemeenten
toen al te weinig geld hadden om uitke-

ringen te betalen. Het totale tekort in
2010 bedroeg e 340 miljoen en voor
2011 zal dit niet heel anders zijn. 

Technische oorzaak
De structureel te lage raming van de
budgetten heeft een technische oor-
zaak. Het budget voor uitkeringen is
niet gekoppeld aan het daadwerkelijke
aantal bijstandsuitkeringen, maar aan
andere factoren, zoals conjuncturele
ontwikkelingen. De VNG wil dat het
ministerie van Sociale Zaken een groot
deel van dit tekort voor haar rekening
neemt. Inmiddels hebben de VNG en
Sociale Zaken in een overleg besloten
onafhankelijk van elkaar uit te rekenen
hoeveel geld wordt uitgegeven aan bij-
standsuitkeringen. Wanneer de uitkom-
sten hiervan bekend zijn praten de VNG
en Sociale Zaken verder. 
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WISSELING VAN
DE WACHT

Nieuwe voorzitter UWV

De voormalig Haagse wethouder en oud-
staatssecretaris Bruno Bruins wordt voorzit-
ter van de raad van bestuur van UWV. Hij
volgt Joop Linthorst op die twee maanden
geleden bekend maakte per 1 augustus UWV
te verlaten. Bruins heeft een lange staat van
dienst. Zo is hij onder meer wethouder en loco
burgemeester van Den Haag geweest en was
hij staatssecretaris. Momenteel is Bruins lid
van de raad van bestuur van Connexxion.
Bruins zal al deze ervaring hard nodig hebben
in zijn nieuwe functie. UWV gaat namelijk
een zware periode tegemoet. Door over-
heidsbezuinigingen moet er bijna 300 mil-
joen euro worden bespaard, waardoor meer
dan vijfduizend banen verdwijnen.

Nieuwe directeur 
De Betho

Sociale werkvoorziening De Betho uit Goes
wisselt na ruim 23 jaar van directeur. Oud-
directeur Ad leenhouts kan met pensioen
en vond het tijd voor een nieuwe directeur.
De plannen van de overheid om de sociale
werkvoorziening sterk terug te dringen
vraagt om een nieuwe strategie die prima
kan samengaan met een nieuwe directeur.
Zijn opvolger is Kees Roovers.

Voorzitter Abvakabo weg

Voorzitter Edith Snoey van Abvakabo FNV
heeft per direct haar functie neergelegd.
Dit gebeurde nadat er ‘verschillen van
opvatting’ ontstonden tussen Snoey en de
rest van het bestuur over onder andere het
pensioenakkoord. Vicevoorzitter Corrie van
Brenk neemt per direct de taken waar van
Snoey. Samen met de bondspenningmees-
ter Van den Berg en bondssecretaris Kuin
vormt zij voorlopig het dagelijks bestuurd
van Abvakabo FNV.

Einde sluiproute WIA
Werkgevers maakten gebruik van een
sluiproute om mensen die een tijd ziek
zijn geweest na hun herstel toch de WIA
(arbeidsongeschiktheidsregeling) in te
krijgen. CNV Vakmensen had het al eer-
der opgemerkt, maar was het nu zat en
spande een rechtszaak aan namens een
werknemer die hiermee te maken kreeg. 

De truc
De werknemer was door UWV, na een
paar maanden ziek thuis te hebben geze-
ten, weer volledig arbeidsgeschikt ver-
klaard. In overleg met de bedrijfsarts liet
de werkgever hem echter nog voor 1%
als arbeidsongeschikt genoteerd staan. 

Een werkgever is verplicht twee jaar
lang loon door te betalen bij ziekte. Na
deze twee jaar vervalt deze verplichting
en bestaat de mogelijkheid de werkne-
mer te ontslaan. Wanneer iemand volle-
dig is hersteld en enige tijd later weer
ziek wordt, dan gaan de twee jaar
opnieuw in. Dat is ongunstig voor de
werkgever. Als de werknemer in die
tussentijd nog voor een paar procent
‘ziek’ is, dan telt de tijd gewoon door.
Zo ook in het geval van de werknemer
in kwestie. De rechter haalde een dikke
streep door deze sluiproute en ver-
klaarde de werknemer met terugwer-
kende kracht geheel hersteld.

Rechter niet bevoegd zaak SW
Het kort geding over de bezuinigingen
van 158 miljoen euro op de sociale werk-
voorziening dat Cedris, brancheorganisa-
tie voor sociale werkgelegenheid, samen
met 23 gemeenten had aangespannen, is
voorlopig van de baan. Dat heeft de voor-
zieningenrechter de eisers laten weten.
De rechtbank in Den Haag, waar het kort
geding zou dienen is namelijk niet

bevoegd om uitspraak te doen. Gemeen-
ten overwegen de gang naar de bestuurs-
rechter.
De 158 miljoen euro gaat over een kor-
ting die het rijk gemeenten heeft opge-
legd in 2011 en staat dus los van de bezui-
niging van 400 miljoen euro op de werk-
voorziening die het kabinet wil doorvoe-
ren vanaf 2012.

Nieuws



Digitalisering, W
Thema

Voor u ligt een themanummer over digitale
dienstverlening. Het is een reactie op de verre-
gaande digitaliseringsplannen van UWV. Deze
zijn ingegeven door een zware bezuinigingsopga-
ve. Het budget van UWV wordt in totaal vermin-
derd met 500 miljoen euro voor de periode 2012-
2015, waarvan ca. 450 miljoen euro betrekking
heeft op het uitvoeringsbudget. Een dergelijke
bezuiniging kan niets anders betekenen dan min-
der werkcoaches, en dus minder tijd voor per-
soonlijk contact. 

Redesign WERKbedrijf 
Daarbij moet 22 miljoen euro per jaar worden
bezuinigd door een redesign van het WERKbedrijf.
Persoonlijk contact maakt daarin plaats voor digi-
taal contact. In de toekomst kunnen WW-ers in de
eerste drie maanden alleen nog gebruikmaken van
digitale dienstverlening van UWV, waarvoor nu
ook al diensten worden aangeboden via Werk.nl. In
de negen maanden erna worden ze digitaal
gecoacht door een werkcoach. Het percentage van
de klantcontacten dat via de digitale weg verloopt
moet zo stijgen van 20 naar 90. Ongeveer 10%
van de WW-ers zal nog terug kunnen vallen op
face-to-face dienstverlening. Dit gaat samen met
het terugbrengen van de fysieke aanwezigheid van
het WERKbedrijf tot ongeveer 30 regionale vesti-
gingen. 

Digitale impuls 
Modernisering van dienstverlening kan een sector
een enorme impuls geven. Ebay en Marktplaats
hebben de handel in tweedehands artikelen sterk
veranderd. Op allerlei niveaus volgen mensen

online opleidingstrajecten, gestimuleerd door een
eigen digicoach. Vele diensten van gemeenten 
zijn digitaal beschikbaar. En één op de acht koppels
die in de VS trouwen hebben elkaar ontmoet via
het internet. Als wij zelfs een levenspartner kun-
nen vinden op het web, dan moet dat toch ook
mogelijk zijn voor een baan? 
De ervaringen met digitalisering uit dergelijke sec-
toren zijn leerzaam voor UWV. Ze leren ons name-
lijk dat gemak, toegevoegde waarde en een slimme
inzet van tijd- en plaatsonafhankelijkheid cruciaal
zijn voor het succes. De achterliggende gedachte en
de uitwerking ervan op de praktijk zullen cruciaal
zijn voor het succes voor het gedigitaliseerde
WERKbedrijf zelf en de maatschappelijke missie
die ze heeft. 

Ontwikkelingsvragen
De digitalisering is ingegeven door een bezuini-
gingsdoelstelling. Voor het behalen van die doel-
stelling zijn vragen belangrijk als: Bij welk gedeelte
van de verdigitaliseerde klantcontacten zijn straks
geen coaches meer betrokken? Hoeveel efficiënter
is een coach achter een PC dan een coach in een
coachingsgesprek? Heeft coachen via tekstberich-
ten evenveel of meer impact dan samen aan tafel?
En hoe verhouden de kosten van digitale dienst-
verlening zich dan tot die dienstverlening aan de
balie? 
Dit leidt tot vragen naar de punten waar het
WERKbedrijf de meeste toegevoegde waarde kan
bieden aan haar klanten. Werk.nl ontstond als één
van de eerste online vacaturebanken, om zo een
leemte op het web in te vullen. Ondertussen is er
een keur aan alternatieven. Zou UWV al kunnen
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WERKt dat wel?
volstaan met verwijzingen naar de beste vacature-
banken, online trainingen en fora? Wat zouden
nieuwe social media kunnen betekenen voor e-
coaching? Amazon.com laat zien dat slimme mat-
ching door een machine en tips van andere
gebruikers een krachtige combinatie kunnen vor-
men. Wat kunnen werkzoekenden leren van
elkaar? En wat is de rol van het WERKbedrijf hier-
bij? 

Personificatie
Is het dienstenaanbod slim en goed, dan redt een
deel van de klanten van het WERKbedrijf zich
natuurlijk uitstekend met een website. Deze
groep zal blij zijn dat ze de fysieke trip naar het
WERKplein niet meer hoeft te maken. Maar nog
altijd 10% van de Nederlanders is digibeet. Waar
hebben ze behoefte aan, en hoe worden zij bege-
leid? 
Of klanten nu digibeet of digivaardig zijn, zeker 
is dat ze allemaal uniek zijn. De één is proactief,
een ander afwachtend, een derde hoogopgeleid,
een vierde heeft een groot netwerk. Krijgen allen
hetzelfde traject aangeboden? Van personalisatie
van het traject en personificatie van de website
wordt niet gesproken. Zou een slimme triage bij
het begin en na drie maanden kunnen helpen om
te bepalen wie geen, weinig of veel contact en
begeleiding nodig heeft? Zou je dat aan de hand
van al bekende gegevens niet kunnen voorspel-
len? Zou de één wat eerder coaching kunnen krij-
gen, en de ander wat langer de website kunnen
gebruiken? Hoe zou dat kunnen bijdragen aan de
bezuinigingstaakstelling en een betere dienstver-
lening? 

Uitdaging WERKbedrijf
Duidelijk wordt dat de digitalisering voor UWV
Werkbedrijf vele vragen oproept. Afhankelijk van
de antwoorden daarop ontstaan er ook vele moge-
lijkheden. Wij zijn er van overtuigd dat ze van de
nood een deugd kan maken. Ook andere overheden
zoals DUO, de Belastingdienst en gemeenten heb-
ben laten zien dat door een creatieve inzet van digi-
talisering aan de voorkant met een degelijke wer-
king aan de achterkant goede resultaten bereikt
kunnen worden. Wat de echte uitdaging wordt is
de herijking van de positie, betekenis en toege-
voegde waarde van het WERKbedrijf, de werkplei-
nen en de coaches. Het WERKbedrijf heeft nu de
potentie om zich verder te ontwikkelen tot een
ranke organisatie die het internet slim inzet op het
juiste moment, en zo met minder mensen meer
gemak en waarde voor haar klanten en de maat-
schappij kan leveren. Daarbij zal ze uit moeten gaan
van eigen kracht. Ongeacht de precieze invulling
van concept zal het veel vergen van organisatie,
ICT, management en de medewerkers in de werk-
pleinen. Wij hopen en menen dat de bijdragen in
dit nummer voldoende stof opleveren om na te
denken over de exacte consequenties. 

Mark Leenaerts MA MSc en Drs. Hans Reterink
MScBA zijn als adviseur verbonden aan Berenschot.
Mark richt zich op digitalisering en e-overheid. Zo
was hij betrokken bij de doorlichting van het onder
Balkenende IV gevoerde beleid van BZK inzake admi-
nistratieve lasten en e-overheid. Hans is als adviseur
en programmamanager betrokken bij diverse pro-
gramma’s op het snijvlak van maatschappij, organi-
satie en ICT bij onder andere de sociale zekerheid. 
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Website UWV 
niet voldoende
toegankelijk
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Man: 45 jaar oud, machine-

bediende, wordt na 27 jaar

werkeloos. MBO denkniveau.

Computervaardigheid: op-

starten, beetje surfen en mails

beantwoorden.

Door Jeanne Heijkers

‘Nadat de brief van UWV in de bus viel,
begreep ik dat ik er niet naartoe hoefde.
Ik kon alles via de website regelen, for-
mulieren voor de uitkering, werk, plan
van aanpak. Ik kon zelfs advies krijgen
van mijn e-coach. Mooi dacht ik, dat 
is handig. Tja, en toen begon de ellen-
de. Eer dat ik de juiste website had
gevonden. Via de website van UWV
kom ik niet verder. Ik begrijp er niets
van. Als ik wil inloggen kom ik op een
scherm waar wel wat uitleg wordt ge-
geven over inloggen en waar ik weer
word doorverwezen naar de DigiD
website, maar na een uur zoeken blijkt
dat ik beter via www.werk.nl kan star-
ten. Welnu, na drie keer inloggen en
het aanmaken van een DigiD inlogcode
én een gewone inlogcode (waarom zo
moeilijk?) kon ik niet verder. Bleek later
dat de site uit de lucht was. Ik dacht dat
de computer stuk was, want er kwam
geen reactie op mijn herhaalde drukken
op enter. Ik begrijp dat ik mijn CV en

acties moet uploaden. Hiervoor moet ik
een formulier downloaden. Maar, dat
lukt niet... ik moet een of andere versie
van Adobe downloaden. Dat durf ik
niet, ik ben bang dat ik iets fout doe en
een virus in de computer zet. Ondertus-
sen zit ik hier al twee uur en ben nog niet
verder gekomen dan inloggen. Dan maar
de hulp van mijn vrouw inroepen, die
doet wat meer met computers. Na twee
uur ergernis is ook bij haar het kookpunt
bereikt. Laat maar zitten, morgen maar

even bellen... wachten... na een kwar-
tier, is mijn beltegoed op. Maar weer de
website geprobeerd, en nu lukt het om
in te loggen. Vervolgens keert de onrust
terug, want in het persoonlijke dossier
zie ik dat de deadlines overschreden
zijn voor het aanleveren van bewijs dat
ik gesolliciteerd heb. Ik maak me zorgen
over het effect op mijn uitkering’. 

Grotere verantwoordelijkheid
Zie hier een geschetst probleem. De
digitalisering van de dienstverlening is
doorgezet. Maar werkt het ook? En
werkt het voor de grote groep burgers

die gebruik moeten maken van de dien-
sten van UWV? 
Een goed werkende website, e-service
of dienstverlening op afstand maken,
gaat niet vanzelf. Daar is heel veel meer
voor nodig dan een gratis softwarepak-
ketje. Nu is het idee om dienstverlening
te digitaliseren en op afstand in te zet-
ten niet vreemd in deze tijd. Het kan 
op den duur tijd en geld besparen voor
zowel de dienstverlenende instantie als
de eindgebruiker. Denk bijvoorbeeld
aan het minder inzetten van personeel
voor de aanbieder en het besparen van

reistijd en kosten voor de eindgebrui-
ker. Digitale dienstverlening stelt wel
andere en wellicht hogere eisen aan
deze eindgebruiker. Impliciet vergroot
digitalisering de zelfstandigheid en auto-
nomie van de gebruiker en toont de
overheid een bepaald vertrouwen in de
eigen verantwoordelijkheid van burgers.
Op zich prima, maar men kan eigen ver-
antwoordelijkheid alleen verwachten als
er met een aantal zaken rekening gehou-
den wordt, zodat zoveel mogelijk men-

sen daadwerkelijk digitaal kunnen wer-
ken. Hieronder volgt een uiteenzetting
van een aantal belangrijke punten:
• De website dient technisch goed

gebouwd te zijn. Geen uitval, geen
haperingen en een reactie dient snel
te volgen op acties van de gebruiker. 

• De interface moet logisch en toe-
gankelijk te zijn. Dit wil zeggen dat
iedereen, met of zonder beperking,
zoals (kleuren)blinden, doven, dys-
lectici, de website gemakkelijk moet
kunnen gebruiken. Daarnaast moet
de website goed vindbaar zijn door
de diverse zoekmachines.

• De website moet klantvriendelijk en
gebruiksvriendelijk zijn. Dat wil
onder andere zeggen dat diverse
andere contactmogelijkheden naast
de website geboden moeten worden.

• De informatie zelf, de tekst en uit-
leg, dient goed leesbaar te zijn. De
teksten moeten van een dusdanig
niveau zijn dat de doorsnee bevol-
king deze moet kunnen lezen, onge-
acht opleidingsniveau of beperking.

• Er blijft een groep van de bevolking
over die niet of nauwelijks kan lezen.
Door beeldmateriaal toe te voegen 
in de vorm van duidelijke plaatjes,
foto’s of films kunnen vaak ook deze
mensen bereikt worden. Een instruc-
tievideo over het gebruik van de
website werkt vaak verhelderend.

• Persoonlijk contact blijft voor een be-
paalde groep die wars is van techniek
het beste contact. Naast het feit dat er
natuurlijk altijd een optie moet blij-
ven bestaan om een ‘live’ persoon te
bezoeken in een van de vestigingen
bestaat er een tussenoplossing. Video-
contact op afstand. De technische
mogelijkheden zijn ondertussen dus-
danig, dat ‘live’ contact via het beeld-
scherm goed mogelijk is. Maar, dit
vergt bepaalde vaardigheden bij de
eindgebruiker. Echter, uit enkele

THEMA Internet gestuurde dienstverlening 

Er is nog veel te doen aan de
digitale dienstverlening

Juist het persoonlijke deel van 
de website krijgt B2-indicatie
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pilot-onderzoeken is gebleken dat
mensen met cognitieve problematiek
en zelfs mensen met beginnende
dementie het aangeleerd kan wor-
den om via de tv contact of zorg op
afstand te gebruiken. 

Richtlijnen
Maar hoe kun je als maker van een web-
site voldoen aan al deze punten? 
Deze vraag is in feite eenvoudig te beant-
woorden. Er bestaan uitgebreide richtlij-
nen die uitleg geven over het ontwerpen,
bouwen en beheren van websites, zowel
op nationaal als internationaal niveau.
Deze richtlijnen zijn veelal gebaseerd op
internationale standaarden voor kwali-
teit en toegankelijkheid. www.webricht-
lijnen.nl is een hele duidelijke Neder-
landse website waarop uitgebreide
richtlijnen zijn te vinden. Via deze web-
site kan men de eigen website via een
quickscan toetsen op 47 van 125 web-

richtlijnen. De overige 78 richtlijnen
kunnen alleen handmatig getoetst wor-
den. De internationale W3c organisatie,
die standaarden ontwikkelt voor het
World Wide Web, kent het onderdeel
‘Web Accessibility Initiative’, waarin
zeer uitgebreid informatie te vinden is
over het toegankelijk maken van web-
sites (www.w3c.org/WAI). Een ander
handig hulpmiddel is de ‘Accessibility
Leesniveau Tool’. Deze kan op basis
van ingevoerde tekst een indicatie
geven van het niveau van technische
leesbaarheid van de tekst. Indien de
tekst als niveau B1 wordt geïndiceerd,
kan ongeveer 80% van de bevolking 
de tekst begrijpen. Naast vele tips voor
seniorvriendelijke websites en het
kunnen downloaden van een toeganke-
lijkheidstool voor bouwers, is veel
informatie handig voor de eindgebrui-
ker ten behoeve van het instellen van
de eigen computer. Bovenstaande web-

sites en nog veel meer, zijn te vinden
via www.accessibility.nl. 

Proef op de som
Een proef op de som. Na een steekproef
met zes stukjes tekst van de websites
www.werk.nl en www.uwv.nl blijkt dat
4 van de 6 een B1 indicatie krijgen voor
het leesniveau. Dat wil zeggen dat de
tekst dusdanig is geschreven dat onge-
veer 80% van de bevolking deze moet
kunnen lezen. Dat is een goede score.
Het is wel jammer dat juist het per-
soonlijke deel van de website een B2
indicatie kreeg, dat wil zeggen dat de
tekst slechts voor 40% van de bevolking
te begrijpen is. Bij het automatisch toet-
sen van de websites www.uwv.nl,
www.werk.nl en www.digid.nl in de
quickscan van www.webrichtlijnen.nl
blijkt geen van allen de maximum score
te halen. Bovenstaande geeft in elk
geval weer, dat er nog veel te verbeteren
valt aan de digitale dienstverlening. 

De eindgebruiker
Rest de vraag aan welke eisen moet de
eindgebruiker voldoen, wil hij/zij doel-
matig gebruik kunnen maken van de
website van UWV? 
Een antwoord is al gedeeltelijk gegeven.
Wijs de eindgebruiker op het bestaan
van de accessibility-websites voor tips
ten aanzien van het instellen van de
eigen computer. Daarnaast kan het vol-
gen van basiscursussen computergebruik
een uitkomst bieden. Voor mensen met
een beperking bestaan er verschillende
aanpassingen om het computergebruik
mogelijk te maken. Vaak hebben deze
mensen al de juiste voorzieningen tot
hun beschikking of kunnen ze zich wen-
den tot specifieke instanties. 
Kortom, de website van UWV en gerela-
teerde websites zijn niet voldoende toe-
gankelijk voor de meeste gebruikers. 
Als bovenstaande aanbevelingen serieus
worden opgevolgd, zal het voor beide
partijen een stuk prettiger werken zijn. 

Jeanne Heijkers is docent en onderzoeker
bij Hogeschool Zuyd, Kenniskring Tech-
nologie in de Zorg.

Website Score (max 47) Opmerkingen 

www.werk.nl 39 Een persoonlijke pagina is gescand

www.uwv.nl 39

www.digid.nl 45

Bron: www.webrichtlijnen.nl/toetsen

Voorbeeld B2 niveau

In het overzicht staan uw eigen documenten en de documenten van uw werkcoach.
Als u wilt dat uw werkcoach een document kan bekijken, dan moet u dit document
eerst delen. Klik op het icoontje achter in de regel van het document dat u wilt delen.
In uw werkmap kunt u maximaal 10 MB aan eigen documenten opslaan. Het aantal
gebruikte MB staat bovenaan bij Overzicht documenten.
Bron: www.werk.nl

Voorbeeld B1 niveau 

U weet dat u binnenkort werkloos bent. Of er is een risico dat u wordt ontslagen.
Leven met onzekerheid over uw werk is vaak een spannende periode. Het is belang-
rijk dat u weet waar u rekening mee moet houden als u misschien werkloos wordt.
Als u zich nu goed voorbereidt, dan weet u wat u straks kunt doen.
Bron: www.uwv.nl 
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In de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) is digitale dienstverlening in opkomst. Behandeling kan

via de computer plaatsvinden, maar ook door de computer. Vooral CCBT: computerized cogniti-

ve behavioral therapy benut de mogelijkheden van het internet en de computer optimaal. 

van face-to-face therapie. En als kers
op de taart is online behandelen ook
nog kostenefficiënt: er kunnen méér
patiënten behandeld worden tegen
lagere kosten.

Technologie niet genoeg
Nu de GGz te maken krijgt met forse
bezuinigingen en op zoek moet naar
alternatieve, goedkopere behandelings-
wijzen lijkt e-mental health een oplos-
sing. Maar hoewel de technische stand
van zaken geen enkele belemmering
meer vormt blijken andere zaken een
snelle groei nog in de weg te staan. Want
aanbieders hebben zich de afgelopen
jaren veel moeite getroost e-mental
health tot een succes te maken, toch is

het aantal patiënten dat online behan-
deld wordt nog gering. Het beschikbaar
zijn van deze nieuwe behandelmethode
alleen heeft niet geleid tot grote adaptie
door professionals.
De huisarts speelt een cruciale rol,
want de patiënt moet voor een verwij-
zing eerst bij hem langs. En juist hij is
nauwelijks op de hoogte van moderne
behandelmogelijkheden via internet.
Maar ook als de huisarts er al weet van
heeft, kan misschien niet verwacht
worden dat hij degene is die de patiënt
bijpraat over alle moois dat internet
kan bieden: gemiddeld heeft hij tien
minuten tijd voor een patiënt. Het
enthousiast maken van de patiënt voor
een online behandeling moet dus niet

Digitalisering
in de GGz

THEMA Internet gestuurde dienstverlening 

Door Frank Koster

De computer neemt de rol van de thera-
peut over. Wachtlijsten zijn er niet: 
de patiënt kan direct zelf, thuis aan de
slag met cognitieve gedragstherapie
(CGT). Hij krijgt inzicht in de aard van
zijn problemen en leert vaardigheden
om ze de baas te worden en te blijven.
CGT is bewezen effectief bij angst- en
stemmingsstoornissen en juist deze
klachten zijn verantwoordelijk voor
een groot deel van de patiëntenstroom.
Wetenschappelijk onderzoek wijst 
uit dat online behandelingen ook echt
werken. Sterker, de computer blijkt
CGT zo effectief aan te kunnen bieden
dat uitkomsten zelfs gunstiger zijn dan

Parallel
De GGz is een stap verder met digitale dienstverlening dan de re-
integratiesector. Uit dit artikel blijkt dat technologische moge-
lijkheden alleen niet afdoende zijn voor een daverend succes. Zijn
er parallellen te trekken tussen de ervaringen beschreven in dit
artikel en de re-integratiepraktijk? Wij denken van wel! Daarom is
het goed om stil te staan bij de ervaringen en de struikelblokken
waar de GGz tegenaan loopt, en te bedenken hoe wij daar in onze
dagelijkse praktijk mee om kunnen gaan.

Parallel
De GGz is een stap verder met digitale dienstverlening dan de re-
integratiesector. Uit dit artikel blijkt dat technologische moge-
lijkheden alleen niet afdoende zijn voor een daverend succes. Zijn
er parallellen te trekken tussen de ervaringen beschreven in dit
artikel en de re-integratiepraktijk? Wij denken van wel! Daarom is
het goed om stil te staan bij de ervaringen en de struikelblokken
waar de GGz tegenaan loopt, en te bedenken hoe wij daar in onze
dagelijkse praktijk mee om kunnen gaan.
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deling die hij zelf, face-to-face, aan-
biedt. Onderzoek toont echter afdoende
aan dat de computer prima een goede
werkrelatie kan opbouwen met de
patiënt. Deze ervaart de anonimiteit van
het werken met de computer juist als
voordeel en is openhartiger dan bij een
face-to-face gesprek. Daarmee is een
belangrijke voorwaarde voor een goede
werkrelatie en uitkomst gewaarborgd. 

Broodroof
Natuurlijk is er ook angst: de computer
berooft mij van mijn werk. Dat is echter
niet zo. Het streven is slechts om ‘mak-
kelijk’ te behandelen klachten weg te
houden bij de therapeut. Die kan dan
zijn tijd besteden aan complexere pro-
blematiek. 
Er is nog een probleem dat het succes
van online behandelen in de weg staat:
uitval. Veel online behandelingen zijn
onbegeleid. Het aantal patiënten dat
zo’n behandeling afmaakt is laag. Men
mist een steuntje in de rug en daar-
mee de motivatie het programma af te
maken. Dat is jammer, want de praktijk
leert dat met beperkte middelen (bv.
een e-mail van de begeleider) de patiënt

alleen op het bord van de huisarts
terecht komen. Het is zinvol om de zorg-
consument rechtstreeks op de hoogte te
brengen van de mogelijkheden.
Een volgend niveau: de therapeut. De
patiënt die wordt doorverwezen ver-
wacht nu een face-to-face behandeling,
ook al komt hij bij een instelling die een
online behandeling aanbiedt. En dan
blijkt het voor de therapeut een hele
kluif om de patiënt te bewegen tot het
volgen van een behandeling waarbij hij
de therapeut verder nauwelijks te zien
krijgt. 

Werkrelatie cruciaal
De moeite die het kost om een patiënt
een online behandeling te ‘verkopen’
heeft ook te maken met aarzeling van
de therapeut zelf. Waarom is de behan-
delaar zo huiverig? Enerzijds weten 
we dat hij het zich nauwelijks kan
voorstellen dat een online behandeling
zorgt voor een vruchtbare werkrelatie.
En juist de werkrelatie is vaak de door-
slaggevende factor voor het succes van
een behandeling. De therapeut is bang
dat de behandeling met de computer
van mindere kwaliteit is dan de behan-

net dat zetje krijgt om de behandeling 
af te ronden. Het succes van Beating 
the Blues bij Mentaal Beter, dat het pro-
gramma in nauwe samenwerking met
Innohealth aanbiedt, toont dat met een
beperkte begeleiding van de therapeut,
de uitval slechts rond de 15% ligt.

Nog enkele hindernissen
E-mental health heeft grote mogelijk-
heden, maar er zijn nog enkele hinder-
nissen te nemen. Ten eerste: onbekend-
heid bij arts, therapeut en patiënt zorgt
voor veel aarzeling om e-mental health
op grote schaal in te zetten. Dit vraagt
om een inspanning van overheid, verze-
keraars en aanbieders. Internet en social
media kunnen worden ingezet om de
patiënt rechtstreeks te bereiken. 
Ten tweede: het aanbieden van onbege-
leide programma’s, waarbij de kans op
uitval groot is, moet kritisch worden
bekeken. De rol van de therapeut als
begeleider is bij een online-behandeling
klein maar essentieel. Aandacht voor 
e-mental health in zijn opleiding kan de
therapeut enthousiast maken voor de
mogelijkheden van online behandelen
en de meerwaarde ervan. Training moet
de therapeut leren hoe de patiënt effi-
ciënt begeleid kan worden. 
Met aandacht voor bovenstaande kan 
e-mental health het succes krijgen dat het
verdient. De financiële situatie binnen 
de zorg benadrukt dat er geen tijd meer is
voor nog langer talmen. E-mental health
dient tot beleid te worden verheven, zich
vertalend in het op grote schaal voor-
lichten van de zorgconsument en profes-
sionals, het faciliteren van deze twee
groepen in het beschikbaar en betaalbaar
krijgen van E-health, het financieel sti-
muleren van gebruik van E-health boven
face-to-face en het gezamenlijk overwin-
nen van de koudwatervrees.

Frank Koster is als psycholoog werkzaam
voor Psyhealth Direct, een joint venture
van Innohealth en Medic Info. Psyhealth
Direct biedt verschillende online behan-
delingen aan. Beating the Blues kan bij
lichte tot milde depressie een face-to-face
behandeling vervangen.
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Over digitaal en re-integratie is behoorlijk wat te vinden op het web: sites met aanbod en vraag,

sites met aanbod, sites met vraag, sites met online zelfhulpprogramma’s, meestal tegen betaling,

sites met overzicht van sites, etc. Als het gaat over integrale digitale dienstverlening zien we nog

weinig activiteiten in Nederland. Reden om weer eens in het buitenland te gaan kijken, in dit geval

over de grote oceaan, in de VS. De zoektocht in de VS richt zich op de integrale re-integratie dienst-

verlening voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het betreft dienstverlening in

de vorm van ondersteuning bij probleemanalyse (assessment), ondersteuning bij ‘aanbodverster-

king’, ondersteunen bij de zoektocht naar werk, ondersteunen bij aanname en verlenen van nazorg.

trainingen voor vocational counselors
werden ontwikkeld en handboeken en
artikelen verschenen om de consulen-
ten re-integratie – zoals wij ze in ons
land noemen – te ondersteunen in
deze nieuwe toepassingsvorm. Kortom
allerlei maatregelen om te zorgen dat
de inzet van digitale dienstverlening

op de voor alle betrokken partijen juis-
te wijze plaatsvindt. 

Sleutel tot succes
In de eerste cursussen en trainingen
eind jaren negentig wordt veel aandacht
besteed aan de wijze waarop digitale
dienstverlening kan worden ingezet.
Met name de inzet van de destijds ge-
noemde ‘two-way real time video’ is
nieuw en vraagt om nieuwe vaardig-
heden van de consulenten. Niet alleen
blijken technische vaardigheden nodig
om de apparatuur adequaat te gebrui-
ken, ook moeten consulenten in staat
zijn om zowel hun eigen weerstand als

die van hun cliënten tegen de inzet van
dit digitale hulpmiddel weg te nemen.
Voor een deel van de consulenten
blijft online face-to-face contact lang
een probleem; het op afstand coachen
voelt ‘raar’ en niet echt. Terwijl tegelij-
kertijd al bekend is dat deze houding
zorgt voor een minder effectieve wijze

van dienstverlening aan hun cliënten.
Eind jaren negentig blijkt uit onder-
zoek over de inzet van deze vorm van
digitale dienstverlening in de genees-
kunde en het afstandsonderwijs, dat
het ‘humaniseren’ van de omgeving
waarin de dienstverlening plaatsvindt,
de sleutel tot succes is. Naast het trai-
nen van de cliënten in het gebruik 
van digitale dienstverlening in het re-
integratieproces, wordt het nu ook 
de taak van de re-integratieconsulen-
ten om bij henzelf en bij de cliënt te
zorgen voor het voor de Amerikanen 
welbekende ‘safe and accepting environ-
ment’. 

Spieken bij de 
Amerikanen

THEMA Internet gestuurde dienstverlening 

Door Brigitte van Lierop

In de VS wordt deze vorm van digitale
‘op afstand’ dienstverlening al sinds 
de jaren negentig aangeboden. Rede-
nen voor invoering waren enerzijds 
de financiële voordelen van de inzet
van dienstverlening op afstand, deels
natuurlijk ingegeven door de grote
afstanden die in de VS moeten worden
afgelegd. Zelfs bij een centraal aanbod
met goede bereikbaarheid bleek digi-
tale dienstverlening kosten-effectiever 
te zijn dan face-to face dienstverlening.
En anderzijds was er inmiddels vol-
doende wetenschappelijk onderbouwd
bewijs dat dienstverlening ‘op afstand’
even effectief, soms zelfs effectiever,
bleek als de bestaande traditionele 
vormen van coaching en counseling. 

VS, het land van de regels
De wijze waarop de invoering plaats-
vond, kenmerkt de werkwijze van de
Amerikanen: regels van toepassing
werden vastgesteld (Standards for the
Ethical Practice of Web Counseling;
Standard for Technology Ethics in:
Code of Professional Ethics for Reha-
bilitation Counselors), cursussen en

Dienstverlening via internet
blijkt net zo kosten-effectief
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Hoe werkt het?
De integrale digitale dienstverlening
wordt op veel plaatsen toegepast in 
de VS. De stappen die worden gevolgd
in het digitale re-integratietraject zijn
volledig overeenkomstig met traditio-
nele aanpakken:
• Via e-mail of real time video vindt

een eerste contact plaats, waarin ver-
wachtingen over en weer worden
uitgewisseld en het stappenplan
wordt toegelicht. De consulent ver-
zamelt alle relevante informatie en
slaat dit op in een digitaal dossier. 

• Vervolgens vindt een online assess-
ment plaats: cliënten vullen vragen-
lijsten in en voeren digitale tests uit.
De resultaten van de assessment
worden door de consulent gebruikt
om een re-integratieplan op te stel-
len, dit plan wordt met de cliënt
gedeeld en waar nodig aangepast. 

• En dan begint het traject: het zoeken
naar een baan, het trainen van sol-
licitatievaardigheden (via bijvoor-
beeld Skype), het verbeteren van de
arbeidsgerelateerde sociale vaardig-
heden etc.

• Via het web biedt de consulent ver-
schillende vormen van ondersteu-
ning aan. Zo wordt ‘peer support’ en
‘family support’ aangeboden, de
inzet van rolmodellen, rollenspellen
en het trainen van sollicitatievaardig-
heden. 

• Deze vormen van digitale ondersteu-
ning werden in eerste instantie als
‘onpersoonlijk’ en dus niet effectief
gezien. Inmiddels blijkt uit onderzoek
dat dit niet het geval is. In feite blijken
de groepsactiviteiten ‘op afstand’
meer effectief dan de traditionele
groepsbijeenkomsten. Waarschijnlijk
omdat de afstand zorgt voor een meer
open en eerlijke houding in relatie
tot het eigen functioneren dan bij live-
groepsbijeenkomsten. 

• En, als het traject succesvol wordt
afgesloten, omdat de cliënt een baan
vindt, zal de consulent via de digitale
dienstverleningsmogelijkheden
contact blijven houden om effectief
nazorg te kunnen verlenen. 

Valt er iets te leren?
Tot nog toe is het zo dat datgene wat in
de VS plaatsvindt, na enige tijd ook door
ons wordt toegepast. Soms duurt dit
slechts enige jaren, soms duurt het meer
dan een decennium voordat we de suc-
cesvolle elementen uit de Amerikaanse
re-integratiepraktijken vertaald zien in
de Nederlandse situatie. In het geval van
digitale dienstverlening moeten we 
echter niet klakkeloos de Amerikaanse
praktijk kopiëren. Het zou zonde zijn als 
wij niet gebruik maken van de nieuwste
technologische ontwikkelingen. Zo zijn
er legio van mogelijkheden door de op-
komst van smartphones en tablets en de
daarbij behorende webapplicaties. 

Sociale innovaties
Wellicht nog interessanter voor de re-
integratiepraktijk zijn de daarbij beho-

rende sociale innovaties op het gebied
van crowdsourcing, waarbij de kennis
en vaardigheden van een grote groep
mensen (bijvoorbeeld cliënten zelf)
centraal staat. Dit gaat veel verder dan
de traditionele aanpak van re-integra-
tie verpakken in een jasje van digitale
hulpmiddelen, zoals in de VS gebeude.
Het betekent een radicale verandering
van de essentie van re-integratiedienst-
verlening. Zoals bij elke in-grijpende
verandering is één ding zeker, de weer-
stand hiertegen zal minstens zo groot
zijn als toentertijd in de VS. Wellicht
dat er dus toch nog wat te leren valt van
de Amerikanen.

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

THEMA Internet gestuurde dienstverlening 

Digitale diensten vragen  
om nieuwe vaardigheden
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Forse overheidsbezuinigingen

beperken de budgetten van

UWV en gemeentelijke instan-

ties. UWV voert bezuinigingen

door met personele inkrimping,

maar ook met een efficiëntie-

slag in de dienstverlening aan

haar WW-klanten. 

De contouren van een bijde-

tijdse vorm van dienstverle-

ning zijn gegeven door minis-

ter Kamp in een brief aan de

Tweede Kamer (14 maart

2011): het accent ligt op digi-

tale coaching (in te zetten na

drie maanden WW).

Door Roel Cremer en 

Sjaak Koehler

De reorganisatie die hiermee in gang
wordt gezet, raakt ieder tot op het bot,
niet alleen de klanten maar ook de
medewerkers van UWV vertelt Solke
Munneke. Hij is de hoofdverantwoor-
delijke voor de digitalisering van de
dienstverlening aan klanten. Voorberei-
dingen voor een transitieperiode die
uiteindelijk eind 2014 zijn beslag moet
krijgen, zijn volop bezig. We stellen
hem een aantal vragen ter toelichting. 

Stroomversnelling
E-dienstverlening ontwikkelt zich
razendsnel. Soms zijn het particuliere
initiatieven die de boel aanjagen, in
andere gevallen is het de overheid die 
de digitale snelweg toegankelijker pro-
beert te maken. UWV werkt al enige tijd
met digitale dienstverlening. Bijvoor-
beeld via de site www.werk.nl of via de
digitale intake bij de WW-aanvraag.
Tot nu toe was het de klant die kon
bepalen of de voorkeur werd gegeven
aan digitale of face-to-face dienstver-
lening. Dit principe wordt geleidelijk
overboord gezet. Slechts voor een
beperkt aantal klanten is straks nog face-
to-face dienstverlening mogelijk. Nu is
nog voor ruim 80% persoonlijke dienst-
verlening mogelijk, volgend jaar 50%.
Eind 2014 moet de eindfase bereikt zijn
met nog voor 10% persoonlijke dienst-
verlening. Munneke geeft aan dat dit

proces zeer zorgvuldig en stapsgewijs
wordt doorlopen. Een beperkt aantal
vestigingen bij UWV loopt daarbij voor-
op bij het ontwikkelen van dit nieuwe
dienstverleningsconcept. 

Meer dan digitalisering
Het een uitdaging om ervoor te zorgen
dat de klant zo goed mogelijk bediend
blijft worden. Zeker nu, zoals Munneke
aangeeft, er straks veel minder geld te
verspijkeren is binnen UWV. ‘Dat kan
door meer met andere partijen samen te
werken. Op dit moment gebeurt dat bij-
voorbeeld al door op Werkpleinen zoge-
noemde speeddates te organiseren. Het
enthousiasme onder werkzoekenden en
deelnemende uitzendbureaus is daarbij
groot. Maar we zullen ook moeten zoe-
ken naar andere vormen van samenwer-
king met andere partijen en naar efficiën-
tere inrichting van onze eigen dienst-
verlening. Zo organiseren we naast de
verplichte speeddates op meer vrijwillige
basis workshops over verschillende
onderwerpen. Bijvoorbeeld een work-
shop solliciteren of een workshop ge-
bruik maken van de digitale werkm@p’. 

Stap voor stap ontwikkeling
Op verschillende momenten zal gerap-
porteerd worden over de uitkomsten
van de ontwikkelfase rondom E-dienst-
verlening. Munneke geeft aan dat dan

E-diensten UWV in
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ook moet blijken hoe groot de groep is
die niet uit de voeten kan met digitale
dienstverlening.
Munneke plaatst daarbij de volgende
kanttekening: ‘we moeten oppassen dat
we digitale dienstverlening niet als twee-
derangs dienstverlening gaan beoorde-
len. E-dienstverlening is volwaardige
dienstverlening. Dit houdt ook in dat aan
de andere kant van de lijn een E-coach zit
die snel in actie kan komen voor die
klanten die ondersteuning nodig hebben. 
Een digitaal dossier biedt in de toekomst
de mogelijkheid om de klant sneller aan
te spreken op zijn gedrag. Dit kan con-
fronterend zijn, maar uiteindelijk blijft
de klant daarmee beter op de route op
weg naar werk. We moeten daarbij zor-

gen dat we daar transparant beleid op
maken en dat technische mogelijkheden
het beleid volgen en niet andersom’. 
‘Wij willen het te ontwikkelen aanbod
van diensten zoveel mogelijk laten aan-
sluiten bij de mogelijkheden tot zelfstu-
ring bij de klant. Wij volgen het gebruik
van de webdiensten en zien daarbij terug
wat klantgroepen aan kunnen. Dit biedt
ons dan inzicht bij wie en hoe (met
welke diensten: virtueel of realistisch)
wij het beste behulpzaam kunnen zijn.’

Tot slot
‘Onderwerp van zorg en aandacht is
hoe de dienstverlening in een nieuw
jasje soepel geïntroduceerd kan worden
en hoe klanten optimaal de route rich-

ting werk kunnen bewandelen. In een
eerste fase starten we met de groep
WW’ers, omdat die het dichtst bij de
arbeidsmarkt staan. We leren dus ter-
wijl we uitvoeren en hebben hiervoor
maximaal drie jaar de tijd. Het is een
intern veelomvattend project waarbij
ook de wisselwerking met partners in
de arbeidsmarkt een rol speelt.’
Samengevat: de dienstverlening stuurt
aan op zelfredzaamheid met waar nodig
ondersteuning die interactief kan wor-
den aangeboden. Dit kan vorm krijgen
in afgesproken tijdframes waarbinnen
klant en coach communiceren. 

Roel Cremer en Sjaak Koehler zijn lid
van de redactieraad van Aan de slag.

THEMA Internet gestuurde dienstverlening 

n stroomversnelling

Noot van de redactie
De overgang van dienstverlening van
persoon tot persoon naar digitale
dienstverlening is nogal ingrijpend. Een
eerste vraag die daarbij opkomt is die
van de betrokkenheid van klantgroepen
bij deze veranderingen. Betrokkenheid
in de zin van hoe klantgroepen zijn
gehoord en erkend. Betrokkenheid van
heel andere orde is die van de binding
tussen dienstverlener en de klant. In
hoeverre kan de dienstverlening gere-

duceerd worden tot een digitale adminis-
tratieve handeling?

Als publieke instanties besluiten tot
‘onpersoonlijke’ dienstverlening waarbij
het eigen initiatief belangrijk is, komen
uiteraard vragen naar voren over de digi-
tale vaardigheid en deskundigheid van
klanten met webdiensten. Ook moeten
wij ons afvragen of de techniek om
gebruik te kunnen maken van deze speci-

fieke vorm van dienstverlening altijd
voorhanden is. Dus ook bij bijvoorbeeld
de oudere en/of laag geschoolde doel-
groepen. Maar daarnaast is het min-
stens zo belangrijk om stil te staan bij de
zelfredzaamheid van alle cliënten. Is dit
alles onderzocht? Zijn er hierdoor men-
sen die wellicht de boot missen en hoe
kunnen wij zorgen dat deze groep toch
aanspraak kan blijven maken van de
diensten van publieke instanties?
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Ook politici hebben ‘social media’ omarmd, Twitter, blogs en andere computerondersteunde

kanalen worden intensief gebruikt om dichter bij de burger te komen en snelle terugkoppeling

te krijgen. Gratis en zo geleerd, het kan niet makkelijker. Wat heeft dit met re-integratie en par-

ticipatie te maken zult u misschien denken? Door meer gebruik te maken van sociale media kun-

nen we een hoop groepen in de bevolking makkelijker helpen en zo een hoop geld besparen.

ook een ‘werkzoekenden-café’ (hele-
maal virtueel, dus geen echt bier...). De
automatiseringsbedrijven likken hun
vingers alvast af. In indrukwekkende
presentaties waarin verwezen wordt
naar successen zullen deze bedrijven de
beslissers laten zien dat het allemaal
inderdaad mooi, groots en veelomvat-
tend gaat worden.

En dan?
De automatiseerder in opdracht van de
overheid gaat aan de slag. Eerst wordt er
uiteraard uitgebreid vergaderd over de
scope en de specificaties: wat moeten
we aanbieden en hoe moeten we de
klant ‘sturen’? De opdrachtgever weet
niet precies wat hij wil, dus de automa-
tiseerder komt met een zelf bedachte,
fraaie opzet. In het begin zullen allerlei
partijen tekeer gaan tegen het systeem.
Vakbonden en belangenverenigingen
zullen zeggen dat je mensen niet mag
verplichten om de computer te gebrui-
ken, ook al is internet in Nederland bij
de meeste mensen al een onmisbaar
medium geworden. Over de privacy en
beveiliging, het struikelblok bij syste-
men waarin persoonsgegevens worden
opgeslagen, zullen serieuze vragen
komen. Gebruikers willen iets dat
‘makkelijk is in gebruik’. In de praktijk
is het ontwikkelen daarvan moeilijker
dan je denkt.

Voorspelbaar hoor
Er wordt een prototype gebouwd, er
wordt nog eens een prototype ge-
bouwd, een paar belangenverenigingen

mogen meekijken en raken gefrustreerd
tijdens het proces. Alles loopt uit, be-
halve het sturen van de rekeningen. Het
nieuwe EPD/OV-chipkaart/ politie-
systeem is geboren. Een voorspelbaar
fiasco!

Het meer kansrijke verloop
De systemen die grote groepen gebrui-
kers wel ‘omarmen’ (Twitter, Face-
book, LinkedIn en recent Google+),
zijn vanuit een heel ander perspectief
ontwikkeld. De echte ‘winnaars’ let-
ten constant op de vraag en beginnen

Grote oplossingen

Door Tammo ter Hark

Toen ik zelf een paar jaar geleden het
UWV eens nodig had, foeterde ik dat
het allemaal zo traag ging op het ge-
bied van internet. Ik moest langskomen
op een kantoor om daar met behulp
van een consulent allerlei zaken digi-
taal in te vullen. Dat leek mij niet han-
dig. Veel zaken kan ik toch zelfstandig
invullen, zonder de hulp van een con-
sulent? Ik wilde veel meer voorwerk
doen via het internet. Mede dankzij die
frustratie zag ik dat hier een hoop te
ontwikkelen was. Uiteindelijk heb ik
een bedrijf opgericht dat internettools
ontwikkelt.

Mooi, groots, veelomvattend
Nu een paar jaar later komt UWV ‘naar
je toe’, althans dat belooft hun slogan.
Wat is er eigenlijk echt gaande? UWV
sluit bijna zeventig kantoren en gaat
zich veel meer richten op digitale
dienstverlening. Eind 2014 wil UWV
dat maar liefst 90% van haar cliënten
alleen via digitale wegen ondersteuning
ontvangen bij het vinden van een baan.
Onze politici en bestuurders kennende
zal er gepleit worden voor een mooi,
groots en veelomvattend systeem waar-
in landelijk alle werkzoekenden hun
gegevens kunnen raadplegen, aanpassen
en ‘verrijken’. De mensen die een stap
verder willen en kunnen gaan, zullen
dan via internet allerlei e-cursussen
kunnen volgen en via ‘matching-tools’
met werkgevers in contact gebracht
kunnen worden. Ongetwijfeld komt er
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klein. Wat zij bouwen is per definitie
een prototype. Het begint klein en op
basis van gebruikcijfers en gebruikers-
ervaringen passen zij het systeem 
constant aan, zodat het systeem ‘orga-
nisch’ groeit. Deze systemen evolu-
eren op zo’n manier dat een ontzet-
tend grote doelgroep zich ertoe aange-
trokken voelt en ermee uit de voeten
kan. 

Zomaar een ideetje
Kan een overheid hier iets van leren? 
Ik denk het wel. Hierbij worden de
social media in optima forma ingezet.
Schrijf een wedstrijd uit waarin stu-
denten, werkzoekenden, arbeidsge-
handicapten en iedereen die met rele-
vante, frisse ideeën kan komen, een
plan mag indienen dat ertoe dient om,
ondersteund door internet, mensen
weer aan werk te helpen. Iedereen die

een idee indient dat aan een aantal eisen
voldoet (de lat niet te hoog leggen)
krijgt een klein cadeautje. Vervolgens
worden de beste vijftig serieus beoor-
deeld. Zij mogen tegen geringe vergoe-
ding het plan een stap verder helpen,
eventueel gecoacht door andere ontwer-

pers. De beste tien ideeën gaan de prak-
tijk in, in de vorm van een kleine pilot,
bijvoorbeeld binnen één gemeente. 
Er wordt gemeten op klanttevreden-
heid (belangrijk voor het draagvlak) en
daadwerkelijk effect. Van alle applica-
ties valt iets te leren. Als een onderdeel
in het begin van de pilot niet werkt en
overduidelijk niet gaat werken, wordt

de stekker er uit getrokken. Om de
terugkoppeling van gebruikers naar ont-
wikkelaars optimaal te maken, bemen-
sen de ontwikkelaars deels de helpdesk
(na een goede telefoontraining...).
Wezenlijk anders dan de normale over-
heidsaanpak is hier de aanpak van

onderaf. De doelgroep wordt in het eer-
ste stadium al betrokken en er lopen
meerdere (kleinschalige) projecten
tegelijk. Dat is crowd sourcing, dat is de
toekomst.

Tammo ter Hark is internetondernemer
in het bedrijf Kleine Stappen en ‘Werk-
denker’ (http://www.dewerkdenkers.nl)

n beginnen klein!

THEMA Internet gestuurde dienstverlening 

De automatiseringsbedrijven
likken hun vingers alvast af
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Zelfregie bij loopbaankeuzes.

Het leidt er toe dat mensen

meer initiatief en verantwoor-

delijkheid nemen en aan hun

eigen toekomstbestendigheid

werken, blijkt uit onderzoek.

Dat gaat echter vaak niet van-

zelf. Goede begeleiding en de

juiste vragen stellen helpen

hierbij. Juist online dienstver-

lening biedt deze mogelijk-

heid, zoals blijkt uit de erva-

ringen van loopbaanadviseur

bij de gemeente Den Haag

Marie-José van der Laan, trai-

ner Marleen de Bruijn en

coach Maaike Hüsken.

Door Annemiek van der Krogt

‘Wat is nodig om optimaal te coachen,
dat laat ik jobcoaches op een rijtje zet-
ten in mijn trainingen’, zegt Marleen de
Bruijn. ‘Vervolgens laat ik filmpjes zien
waarin mensen samen een papieren
vliegtuigje vouwen. Eerst volgens vaste
regels, daarna met veel ruimte. Je ziet
dan veel meer plezier en creativiteit.
Daarna vraag ik: “ Als je meer beweging
bij een cliënt wilt hebben, wat kan dan
weg?” Ik krijg reacties terug als: “ Ik kom
erachter dat ik veel dingen voor mijn
cliënten doe.” ’ Vaak ontbreekt het
coachingstrajecten aan zelfregie, terwijl
mensen zelf het beste loopbaankeuzes
kunnen maken.

Geef regie terug
Maar hoe pak je zelfregie aan? ‘Stimu-
leer mensen om stil te staan bij zich-
zelf,’ aldus De Bruijn. ‘Echt stil staan

bij jezelf vergt een open, eerlijke en
vooral ook een onderzoekende hou-
ding. Daarmee komt eigenlijk al
meteen een beweging op gang.’ Zelf-
regie betekent dat mensen zelfstandig
moeten kunnen werken. ‘Geef je men-
sen zelfregie over hun loopbaan, dan
moeten ze harder werken. Sommigen
vinden dat heerlijk. Anderen willen
het liefst dat je alles voor ze doet.’ 
Hoe ga je daar mee om? ‘Blijf hen de
ruimte geven, betrek hen bij het pro-

ces, laat hen zelf dingen doen vanuit
betrokkenheid. Je boodschap is steeds:
“ Wij willen je helpen, maar het is
jouw loopbaan.” Blijf erin geloven dat
het werkt, ook al zie je bij sommigen
dat ze niet snappen dat de verantwoor-
delijkheid bij hen ligt. Vertrouwen is 
hier heel belangrijk. En je mensbeeld.
Ga bij jezelf na hoe je naar mensen
kijkt. Misschien kunnen ze meer dan je
denkt.’

Zelfregie door internet
Digitale middelen bieden hier volop
mogelijkheden voor. Marie-José van
der Laan heeft hier ervaring mee: ‘Kan-
didaten vinden het prettig om zelfstan-
dig aan het werk te gaan in hun eigen
tijd en op een plek waar ze willen.’ Het
loopbaantraject bij Marie-José kent
twee fases. Het traject begint bij stil-
staan bij jezelf, gevolgd door in bewe-
ging komen. Kandidaten krijgen hier-
voor toegang tot een digitaal portfolio,
waarin ze diverse tests en oefeningen
kunnen doen die erop gericht zijn zelf-
reflectie te stimuleren. Ook bestaat 
de mogelijkheid dat kandidaten zelf-
standig feedback over zichzelf kunnen

verzamelen. Van der Laan is enthou-
siast over deze mogelijkheid. ‘Door
anderen te vragen dezelfde vragenlijst
over jou in te vullen, krijg je een veel
completer zelfbeeld.’ Bij zelfregie is
het belangrijk dat de kandidaat zelf
aangeeft wat hem het meest kenmerkt.
Volgens Van der Laan gaan kandida-
ten door zelf stil te staan bij wat hen
kenmerkt eerder de rode draad zien.
‘Voorheen was het mijn taak om die
verbinding te leggen. Dat betekent

voor mij als coach dat het coachings-
gesprek korter kan.’

Het gaat niet om de waarheid
Maar wat nu als een kandidaat er bij zijn
zelfreflectie compleet naast zit? Marleen
de Bruijn: ‘Het gaat erom waar hij zelf
van overtuigd is. Daar zal hij meer ach-
ter staan. Als hij er niet in gelooft, zal
hij er niets mee doen. Het gaat niet om
de waarheid, het gaat erom dat mensen
in beweging komen.’
Ook hierbij kan het internet een be-
langrijke rol vervullen. Zo zijn er on-
line oefeningen die aansluiten bij de
realiteit en actualiteit en die oriëntatie
op de arbeidsmarkt stimuleren. Zo kun-
nen kandidaten zoeken binnen vaca-
tures naar datgene wat hen aanspreekt
in werk.

De kracht van e-coaching?
Nadat de cliënt zelfstandig bezig is
geweest met zelfreflectie kan een eerste
gesprek plaatsvinden via de e-mail of 
de telefoon. Kun je wel een gesprek
voeren en een relatie opbouwen als je
niet live tegenover elkaar zit? Volgens
het loopbaancentrum van de gemeente

Geef mensen hun

E-coaching: non-verbale
signalen zijn niet altijd nodig
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Den Haag niet. Van der Laan: ‘Ik vind
zelf dat je nooit zonder fysieke gesprek-
ken kan. Er zit dan iemand tegenover
je en je ziet non-verbaal gedrag.’ De
ervaring van Maaike Hüsken leert
anders: ‘Juist door het feit dat mensen
je niet zien, zijn ze direct veel opener. Je
hebt non-verbale signalen niet altijd
nodig. Tegelijkertijd kun je aan veran-
deringen in iemands stem horen dat er
iets ‘speelt’. Je kunt daar direct op
inhaken. Bijvoorbeeld door de emotie
uit de stem te benoemen en erop door
te vragen. Verder is het vooral veel
afstemmen, commitment vragen voor
vervolgacties en de uiteindelijke beslui-
ten bij de persoon te laten. Ik stel bij-
voorbeeld voortdurend checkvragen.’

De puntjes op de i
Een tweede coachingsgesprek helpt uit-
eindelijk om de puntjes op de i van het
loopbaanplan te zetten. Maaike Hüsken:
‘Zelfregie betekent niet zelf bepalen wat
je wilt. Als coach heb ik ook nog een
verantwoordelijkheid. Ik stel vragen aan
de hand van wat ik in het profiel zie.
Dat is in het belang van de kandidaat.
Als coach denk je kritisch mee.’
Wat levert zelfregie kandidaten op? ‘Ik
heb meer inzicht in mijn kwaliteiten,
valkuilen en interesses gekregen en
daarbij heb ik ook meer lef gekregen om
een nieuwe stap te zetten. Vooral dat
laatste voelt goed.’

Als loopbaanadviseur van loopbaancen-
trum De Winkel van de gemeente Den
Haag gebruikt Marie-José van der Laan
de Oriëntatiekit, een online methodiek
voor arbeidsmarktoriëntatie die is ont-
wikkeld door Meurs HRM. Trainer Mar-
leen de Bruijn en coach Maaike Hüsken
werken beiden bij Meurs HRM aan de
toekomstbestendigheid van mensen en
organisaties op basis van zelfregie, ver-
trouwen, initiatief en richting.

THEMA Internet gestuurde dienstverlening 

n loopbaan terug
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Experimenteren
met een multi-
disciplinaire aanpak
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Mijn Praktijk

Door Wilma Ritzen

In Zuidoost-Brabant heeft sinds 2006
een aantal organisaties de handen in
elkaar geslagen om mensen met niet
aangeboren hersenletsel (NAH) te re-
integreren naar werk. Ze doen dit onder
de naam HEADwerk. Binnen HEAD-
werk is deskundigheid gebundeld van-
uit de lichamelijk gehandicaptensec-
tor, de re-integratiesector en de revali-
datie. 
Van meet af aan hebben mensen met
NAH en professionals veel belang-
stelling voor deze multidisciplinaire
aanpak. De initiatiefnemers verwach-
ten bij aanvang een jaarlijkse deelname
van ongeveer vijfentwintig deelnemers.
Dit aantal wordt al snel overschreden.
Tot nu toe hebben reeds vijfhonderd
mensen een re-integratietraject door-
lopen en is 60% geplaatst, aldus een
van de trajectbegeleiders van HEAD-
werk. 
De belangstelling en behoefte is zo
groot dat het werkgebied van HEAD-
werk zich steeds verder uitbreidt. Lag
het werkgebied bij de start in de
UWV-regio Eindhoven-Tilburg-Den
Bosch, nu hoort de UWV-regio Venlo-
Roermond er eveneens bij. Vanuit de
regio Breda is er ook belangstelling voor
deelname. 

Nauwe samenwerking
Louis van Herk, trajectbegeleider van
het eerste uur: ‘Wat HEADwerk voor
heeft op andere organisaties die ook
met NAH-cliënten werken is: de
nauwe samenwerking tussen de
onderzoekers binnen de revalidatie, de
trajectbegeleiders en de jobcoaches.

Deze wordt vergemakkelijkt omdat ze
vanuit één locatie werkzaam zijn. De
ervaringen die jobcoaches opdoen in
de praktijk geven zij door aan de men-
sen die de MELBA arbeidsvaardighe-
denproeven samenstellen, zie kader.
Zo worden deze steeds meer verfijnd.’
‘Sinds de start van HEADwerk is er

nog geen enkele geplaatste werknemer
uitgevallen vanwege de NAH-beper-
king. Essentieel hierbij is de continue
vinger aan de pols door de jobcoach.
Deze kan veranderingen in het werk,
maar ook daarbuiten, tackelen en zorgen
dat er steeds een goede balans blijft 
tussen werk en privé. Wat we nu erva-
ren bij de uitbreiding naar andere regio’s
is het probleem van het vinden van

goede jobcoaches: jobcoaches die des-
kundig zijn op het gebied van NAH en
die zijn schaars.”

Suiker of melk?
Het traject begint met een intake. De
intake vindt plaats door twee personen
bij de cliënt thuis. Een intaker is afkom-

stig van het re-integratiebedrijf dat het
plaatsingsplan opstelt en de tweede
intaker komt van het revalidatiecen-
trum. Voordeel hiervan is dat de deel-
nemer slechts eenmaal zijn verhaal
hoeft te doen en dat inhoudelijke en
complementaire vragen in hetzelfde
gesprek worden gesteld. Bovendien
wordt meteen duidelijk hoe de cliënt
zich redt in zijn eigen omgeving, hoe

Voor mensen met hersenletsel kost werken doorgaans meer energie. Hun concentratie is minder,

geluiden leiden af en plannen is lastig. De gevolgen van een hersenletsel kunnen per persoon zeer

verschillen. Voor een duurzame re-integratie is een juiste balans tussen werk en thuissituatie

essentieel. Daarom is een gedegen onderzoek naar (mentale) duurbelasting en neuropsychologi-

sche stoornissen belangrijk. Langdurige coaching ‘on the job’ kan eveneens daarbij helpen. Beide

elementen maken deel uit van HEADwerk, een multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van

mensen met niet-aangeboren hersenletsel in Zuid-Oost-Brabant. 

MELBA is een systeem waarmee aan de
ene kant de mogelijkheden van een per-
soon en aan de andere kant de eisen
van een functie worden beschreven.
Het systeem bestaat dan ook uit een
capaciteiten- en een eisenprofiel. Het
voordeel van het benoemen in MELBA-
termen is dat op een gestandaardiseer-
de wijze de mogelijkheden en voor-
waarden worden benoemd om tot opti-
maal functioneren te komen. 
In het capaciteitenprofiel wordt het
concrete arbeidsgedrag en het arbeids-

resultaat van een persoon vastgelegd in
de vorm van een score op 29 basiscom-
petenties, ook wel sleutelkwalificaties
genoemd. Enkele sleutelkwalificaties
zijn werkplanning, concentratie en uit-
houdingsvermogen. Bij mensen met
NAH zijn deze vaak aangetast. Door het
capaciteitenprofiel te vergelijken met
een eisenprofiel van een (beoogde)
functie kan zichtbaar worden gemaakt
in hoeverre de functie aansluit bij de
persoon. Voor meer informatie zie ook
www.MELBA.nl.

Essentieel is de continue vinger 
aan de pols door de jobcoach

Melba
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adequaat hij twee bezoekers voorziet
van koffie etc. en hoe gemakkelijk hij de
benodigde papieren en andere zaken
erbij kan halen. Vaak is iemand vanuit
het directe systeem (partner, familie)
ook aanwezig en deze kan nuttige infor-
matie geven. Er ontstaat zo een comple-
ter beeld over de mogelijkheden en hou-
ding van het cliëntsysteem ten opzichte
van toetreding tot de arbeidsmarkt.
Bovendien vindt zo efficiënter afstem-
ming plaats van de noodzakelijke mul-
tidisciplinaire inzet bij de ontwikkeling

en uitvoering van het plaatsingsplan. 
Om een trajectplan vorm te geven voor
de re-integratie van de cliënt wordt
een groot aantal onderzoeken gedaan.
Zo wordt duidelijk of een deelnemer
in aanmerking komt voor de Sociale
Werkvoorziening. Ook brengen de
onderzoeken aan het licht of er bij de
cliënt in potentie loonwaarde aanwe-
zig is. Wanneer het resultaat van de
onderzoeken negatief is wordt er geen
trajectplan ingesteld. Dit voorkomt dat
een re-integratietraject start dat naar
alle waarschijnlijkheid gedoemd is te
mislukken.

Testen
Als eerste vindt een uitgebreid neuro-
psychologisch onderzoek (NPO)

plaats. Dit is belangrijk voor het bepa-
len van de impact van de cognitieve
disfuncties. Afhankelijk van de aard
van de klachten wordt een aantal tes-
ten afgenomen; testen die betrekking
hebben op intelligentie, aandachts-
functies, geheugen, planmatig hande-
len, visuele waarneming en woord-
vindproblemen. Ook worden vragen-
lijsten gebruikt om eventuele lichame-
lijke en psychische klachten, coping-
vaardigheden en de persoonlijkheids-
structuur te achterhalen. 

Naast het neuropsychologisch onder-
zoek is van minstens even groot
belang, een onderzoek naar mentale
duurbelasting. Mensen met NAH ver-
tonen namelijk vaak problemen op 
het gebied van mentale duurbelasting.
Dit onderzoek vindt wekelijks op 
twee dagdelen plaats, gedurende vier
tot zes weken. Doel van dit regelmatig
terugkerende onderzoek is het vast-
stellen van de fysieke en cognitieve
duurbelasting. Hierdoor wordt het
voor de begeleiders en deelnemers
duidelijk aan welke voorwaarden een
werkplek moet voldoen in termen van
duurbelasting. Bovendien komt het
profiel naar voren waaraan een toe-
komstige functie moet voldoen (werk-
tijden, complexiteit, omgevingsfacto-

ren en belasting/belastbaarheid). De
informatie die dit onderzoek oplevert
wordt ook in MELBA-termen weer-
gegeven.

Aandachtspunten
Van Herk: ‘Begeleiders (red: trajectbe-
geleiders, re-integratieconsulenten,
jobcoaches) moeten weten wat NAH
in relatie tot arbeid inhoudt en hoe 
ze hiermee kunnen omgaan. Hierbij
valt bijvoorbeeld te denken aan onder-
en overschatting door de cliënt,
gedragsverandering, beperkte mentale
en lichamelijke belastbaarheid en forse
uitval in planning en geheugen. De
grote discrepantie tussen verbaal en
performaal functioneren bij NAH-
cliënten is het grote struikelblok waar
menig werkbegeleider over valt. Het
is niet: what you see/hear is what you
get.’
‘Ook moet een begeleider oog hebben
voor de balans tussen werk- en thuis-
situatie. Een verandering in de privé-
situatie, bijvoorbeeld een verhuizing
uit het ouderlijk huis naar een zelf-
standige woonruimte, kan zijn weer-
slag hebben op het werk. Het kan
nodig zijn dat een jobcoach ambulante
woonbegeleiding initieert om betrok-
kene te behouden voor het werk.’

Protocol komt eraan
HEADwerk is begonnen als een experi-
ment. In dit experiment is een interes-
sant aandachtspunt naar voren geko-
men. Het blijkt namelijk dat de criteria
die verzekeringsgeneeskundigen moe-
ten hanteren, leiden tot een andere
inschatting van de urenbeperking dan
de conclusies die HEADwerk trekt.
Deze verschillen trekken inmiddels lan-
delijke (politieke) aandacht en dit aan-
dachtspunt wordt meegenomen door
het kenniscentrum van het UWV, dat
een protocol NAH voor keuringsartsen
ontwikkelt. 

drs. Wilma J.M. Ritzen is als evaluator
betrokken bij het project HEADwerk.
Meer informatie: info@headwerk.nl,
www.headwerk.nl

De experimentfase van HEADwerk is
gefinancierd door UWV Eindhoven en
met de Verburggelden heeft Vilans tot
2009 de ontwikkelingen van die dienst-
verlening gevolgd en beschreven in:
HEADwerk: een regionale en multidis-
ciplinaire aanpak voor de re-integratie
van mensen met niet-aangeboren her-
senletsel: bevindingen van een experi-
ment in de regio Oost-Brabant. Ritzen
W., Hagen B., Mulder A. Utrecht, Vilans,
2009.

Voorkom dat een re-integratietraject
start dat gedoemd is te mislukken
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Mijn Praktijk

In de pilot ‘Meer werkplekken

voor werkgevers’ worden aan-

pakken ontwikkeld om meer

werkplekken bij werkgevers

te creëren voor werknemers

met een arbeidsbeperking.

Halverwege de looptijd van de

pilot blijkt dat het aannemen

van werknemers met een

beperking voor alle betrokken

partijen nog een leerproces is.

Door Luuk Mallee

De commissie fundamentele herbezin-
ning Wsw (commissie De Vries) heeft
in oktober 2008 in haar rapport ‘Wer-
ken naar vermogen’ een breed en ver-
strekkend pakket aan maatregelen voor-
gesteld. Naar aanleiding van de aanbeve-

lingen van deze commissie heeft het
kabinet-Balkenende IV besloten om
eerst in vier pilots meer ervaring op te
doen. Eén van deze pilots is de pilot
‘Meer werkplekken bij werkgevers’.
Regioplan Beleidsonderzoek voert in
opdracht van het Ministerie van Socia-
le Zaken de monitoring en evaluatie
van deze pilot uit. In dit artikel presen-
teren wij de eerste, voorlopige, bevin-
dingen van dit onderzoek.

Proces bij werkgevers
In het onderzoek staat het proces bij
werkgevers centraal. Om dit proces
inzichtelijk te maken, onderscheiden
wij vier fasen:
1. het motiveren van werkgevers om

werknemers met een beperking aan
te nemen;

2. het creëren van randvoorwaarden bij
de werkgever zodat het aannemen
van werknemers met een beperking
mogelijk wordt;

3. de werving en het aannemen van
werknemers met een beperking met
als resultaat een goede match;

4. de arbeidsrelatie tussen een reguliere
werkgever en een werknemer met
een beperking met als resultaat een
duurzame arbeidsrelatie.

Voorlopige conclusies
Omdat een groot deel van de deelpro-
jecten nog maar net begonnen is, kun-
nen we op dit moment alleen voorlopige
conclusies trekken. Deze conclusies 
hebben vooralsnog alleen betrekking op
fase 1 en 2.
Het is in de pilot overigens niet de be-
doeling om meteen grote aantallen
mensen te plaatsen. Het is de bedoeling
om aanpakken en methoden te ontwik-
kelen en uit te proberen, om zo te zoe-
ken naar de beste oplossingen die in 
de toekomst gebruikt kunnen worden
om mensen met een arbeidsbeperking
aan de slag te helpen en te houden.

Meer werkplekken
voor werknemers
met een beperking

Fase 1

Motiveren van 
werkgevers

Fase 2

Creëren rand-
voorwaarden

Fase 3

Werving en 
aanname

Fase 4

Duurzaam aan 
het werk

Succes =
één beslisser

is bereid

Succes =
goede match

is mogelijk

Succes =
goede match

Succes =
duurzame

arbeidsrelatie
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Uit de pilot blijkt dat het aannemen van
mensen met beperkingen nog een leer-
proces is. Meedoen met een beperking in
het reguliere arbeidsproces is in Neder-
land niet de standaard. Generaliserend
kan geconstateerd worden dat tot op
heden mensen met een ernstige beper-
king niet of nauwelijks deelnemen aan
het reguliere arbeidsproces. Meedoen
naar vermogen binnen het reguliere
arbeidsproces is dus nog steeds relatief
nieuw. Noch de werkgever, noch de
werknemer heeft daar veel ervaring mee.
Het aannemen van mensen met een
beperking is een nieuw proces waarin
werkgever en werknemer ervaring moe-
ten opdoen zonder dat zij daarbij risico’s
willen lopen. Het gaat hierbij enerzijds
om bedrijfsmatige risico’s bij de werkge-

ver en anderzijds risico’s met betrekking
tot de gezondheid en het welzijn van de
werknemer zelf.

Fase 1: motiveren
Er zijn meerdere motieven van belang bij
het besluit van een bedrijf om werkne-
mers met een beperking aan te nemen.
Driekwart van de grote bedrijven wil
ervaring opdoen met de mogelijkheden
van werknemers met een beperking, met
het oog op een mogelijk persoonstekort
op de middellange termijn. Verder speelt
bij tweederde van die bedrijven de wil
om maatschappelijk verantwoord te
ondernemen een rol. Tot slot noemt de
helft van de grote bedrijven afspraken in
de CAO om mensen met een beperking
te willen aannemen.

Werkgevers hebben doorgaans een
positieve attitude om mensen met een
beperking aan te nemen. Echter, zij zijn
huiverig om daarbij risico’s te lopen.
Aanstellingen in de vorm van detacher-
ing worden dan ook door werkgevers
positief ervaren. Zij hebben hierdoor
geen risico’s wanneer de gezondheidsbe-
perkingen van de werknemer toenemen
of als de mogelijkheden van de werkne-
mer niet meer passen bij nieuwe func-
ties. Ook benadrukken werkgevers dat
op dit moment de wet- en regelgeving
veel risico’s opvangt, maar dat dit naar de
toekomst geen zekerheid biedt. De wet-
geving verandert dermate snel dat werk-
gevers bang zijn dat de risico’s op termijn
op hen afgewenteld zullen worden. 

Personeelstekorten
De drie belangrijkste succesfactoren bin-
nen bedrijven in de fase van motiveren
zijn personeelstekorten op de wat lange-
re termijn, de aanwezigheid van relevan-
te cao-afspraken en persoonlijke betrok-
kenheid van een directeur of manager. 
Een belangrijke faalfactor op dit moment
zijn de gevolgen van de economische cri-
sis voor de bedrijven. Dit uit zich onder
meer in inkrimpingen, reorganisaties 
en vacaturestops. Dit is vanzelfsprekend
geen goede voedingsbodem voor het
aannemen van mensen met een beper-
king. Verder kan het opleidingsbeleid
van bedrijven het moeilijker maken om

De drie projecten
Het project SW & MKB: Samen aan het
Werk is een samenwerkingsverband tus-
sen MKB-Nederland en Cedris. Het drieja-
rige project bestond uit zeven regionale
deelprojecten en is eind 2010 afgerond.
Doel was de doorstroom van mensen
met een arbeidsbeperking vanuit de
sociale werkvoorziening naar het mid-
den- en kleinbedrijf (MKB) te bevorderen.

Het project Toonaangevende Werkge-
vers is gericht op het in dienst nemen van
Wsw’ers en Wajongers bij grote bedrij-

ven. In 2009 zijn bij Philips, NS, Nuon en
NXP de eerste deelprojecten gestart. Inmid-
dels zijn er ruim twintig deelprojecten
gestart.

Het project Kenniscentra is erop gericht te
onderzoeken of de bestaande infrastruc-
tuur van leren en werken kan bijdragen aan
het realiseren van meer werkplekken voor
werknemers met een arbeidsbeperking.
Vijf kenniscentra (KCH HCM, Calibris,
ECABO, Innovam en PMLF) zijn gestart met
één of twee deelprojecten. 

Methodieken
Vanuit de projecten worden werkgevers
op verschillende manieren geatten-
deerd op werknemers met een arbeids-
beperking. In het project ‘toonaange-
vende werkgevers’ wordt het persoonlij-
ke netwerk van de landelijke projectlei-
der, bestaande uit (HRM-)directeuren
van grote bedrijven, ingezet. In het SW
& MKB-project gebruiken SW-bedrijven
vaak collectiviteiten om toegang te krij-
gen tot werkgevers, zoals regionale MKB-

afdelingen en MKB-brancheorgani-
saties, parkmanagementorganisaties,
ondernemers- en winkeliersverenigin-
gen. De SW-bedrijven organiseren ook
vaak bijeenkomsten om werkgevers te
informeren over de mogelijke dienstver-
lening vanuit het SW-bedrijf. Daarbij
worden werkgevers die al werken met
SW-medewerkers vaak als ambassa-
deurs ingezet om andere werkgevers
over de streep te trekken.
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intern voldoende draagvlak te creëren. In
enkele bedrijven eist het opleidingsbe-
leid namelijk een hoger opleidingsni-
veau van de werknemers dan het niveau
van mensen met een beperking. 

Redeneer vanuit werkgever
De belangrijkste succesfactor voor een
succesvolle werkgeversbenadering door
intermediairs is het redeneren vanuit het
belang van de werkgever. Dit impliceert
onder andere dat men ervan moet uit-
gaan dat het aannemen van mensen met
een beperking bedrijfseconomisch ver-
antwoord is en dat men goed inspeelt op
de vraag van de werkgever. Dit laatste
betekent dat men een antwoord moet
hebben op de flexibele vraag van werkge-
vers. Om deze reden bieden SW-bedrij-
ven vooral detacheringsconstructies aan.
Ook een deel van de toonaangevende
werkgevers maakt daarom gebruik van
detacheringen. 
De faalfactoren van werkgeversbenade-
ringen hebben vooral te maken met beel-
den van werkgevers: het minder positie-
ve imago van SW-bedrijven, UWV en
re-integratiebedrijven, de onbetrouwba-
re overheid, angst voor en onbekendheid
met Wajongeren en SW’ers, de intrans-
parante regelgeving en de verwachte
administratieve lasten. Tot slot maken
slechte ervaringen van bedrijven met 
het werken met mensen met een beper-
king en/of met toeleveranciers het een
stuk moeilijker deze bedrijven ervan 
te overtuigen toch weer te gaan werken
met mensen met een beperking.

Fase 2: randvoorwaarden
Deze fase betreft het creëren van rand-
voorwaarden bij de werkgever, zodat
aanname van werknemers met een
beperking mogelijk wordt. Wij zijn
deze fase tot nu toe alleen bij de grote
bedrijven tegengekomen. Om de kans
op een goede match te vergroten, heb-
ben de toonaangevende bedrijven de
volgende activiteiten verricht:
• Het creëren van voldoende intern

draagvlak voor het project bij de
Raad van Bestuur, de directie, de OR
en afdelingsmanagers.

• In een vroeg stadium contact opne-
men met toeleveranciers, zoals SW-
organisaties of UWV om een realis-
tisch beeld te krijgen van de mogelijk-
heden van de beoogde werknemers.
Op basis daarvan kunnen vervolgens
functies of werkzaamheden geselec-
teerd worden die deze werknemers, al
dan niet na aanpassingen, kunnen uit-
voeren.

• Het verkrijgen van een realistisch
beeld van de benodigde extra begelei-
ding en het organiseren van die bege-
leiding.

Deze fase vraagt vaak doorzettingsver-
mogen van het bedrijf. Daarom zijn in
deze fase nog steeds een verwacht perso-
neelstekort, persoonlijke betrokkenheid
van een directeur of manager en relevan-
te cao-afspraken van belang.

Wees toegankelijk
Daarnaast zijn in deze fase de aanwezig-
heid van externe partijen die het bedrijf
motiveren om het project door te zet-
ten en partijen met voldoende kennis
van en relevante contacten bij toeleve-
ranciers van groot belang. Tot slot moet
de beoogde toeleverancier gemakkelijk
toegankelijk zijn voor het bedrijf, bij-
voorbeeld door de aanwezigheid van

één contactpersoon, en voldoende ken-
nis hebben van de eigen klanten.

Fase 3: werving en selectie
Werkgevers verwachten bij de start van
de werving dat toeleveranciers snel
werknemers met een beperking kunnen
leveren die beantwoorden aan hun
vraag. Dit blijkt in de praktijk lang niet
altijd het geval. Enerzijds beschikken
toeleveranciers vaak niet over voldoen-
de informatie over hun cliënten om 
de vraag van de werkgever te kunnen
beantwoorden. Anderzijds stellen

werkgevers vaak eisen die niet vervuld
kunnen worden met de bestaande
cliënten van de toeleveranciers.

Nieuwe samenwerking
In de komende jaren zullen werkgevers
en toeleveranciers aanpakken en samen-
werkingsvormen moeten ontwikkelen
waarmee goede matches tussen werk en
werknemers tot stand kunnen komen.
Dit kan een eerste, kleine stap zijn naar
een samenleving waarin het normaal is
dat mensen met een beperking werken
in reguliere bedrijven en instellingen.

Luuk Mallee is manager onderzoek en
advies Sociale Zekerheid bij Regioplan.

Instroomfuncties en functiedifferentiatie
Mensen met een beperking voldoen
meestal niet aan de eisen van bestaande
functies. Daarom werkt een deel van de
grote bedrijven met instroomfuncties.
Hierbij kiest de werkgever ervoor om
mensen met een beperking aan te
nemen op een leerwerkplek voor één à
twee jaar om de werknemer in staat te
stellen een vak te leren en werknemers-
vaardigheden op te doen, waardoor de
werknemer na afloop elders op de

arbeidsmarkt een werkplek kan vinden.
Werkgevers geven daarbij aan dat
slechts in incidentele gevallen een derge-
lijk proces zal leiden tot een tijdelijk of
vast contract bij de werkgever zelf.
Daarnaast zijn er enkele bedrijven die
functiedifferentiatie toepassen. Dit kan
ervoor zorgen dat enerzijds de behoefte
aan hoger opgeleid personeel vermin-
dert en anderzijds kansen ontstaan voor
mensen met een beperking.

Succesfactor: redeneer vanuit het
belang van de werkgever
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geen toiletspullen heb. Dat is wel een
beetje vervelend. Gelukkig duurt dat
nooit langer dan een paar weken.’
Een andere cliënt had een tijdje echt op
straat geleefd. Stoere verhalen genoeg:
‘Het Leger des Heils, dat is voor watjes.
Ik sliep liever op een bankje in het park.
Gewoon lekker dik aankleden, dan gaat
het best.’ Maar ook pijnlijke stukken:
‘Op een gegeven moment was ik hele-
maal niemand meer. Zonder adres geen
vrienden, geen post, geen uitkering,
geen legitimatiebewijs, geen bankpas.
Helemaal niets. Alsof je niet bestaat.’

Happy end
Terug naar de film, in re-integratieter-
men: Will Smith slaagt er in om een
intensief leer-werk-traject tot een goed
einde te brengen. Solliciteren zonder
nette kleren, fris op het werk verschijnen
na een nachtje slapen in een metrosta-
tion, alle zeilen bij om toch nog iets bij te
verdienen naast het onbetaalde leer-
werk-traject. En dan ook nog een happy
end. Uiteindelijk wordt hij als enige gese-
lecteerd voor een aantrekkelijke en goed
betaalde baan, uit zijn klas met 20 deelne-
mers. 

Waargebeurd?!
Inmiddels wat meer rechtop en wat min-
der lui in mijn stoel vraag ik me af hoe
waargebeurd dit is. ‘Inspired on a true
story’, zegt de filmposter. Kan dit echt?
Kunnen mijn cliënten dit ook? En hoe

Dit weekend keek ik naar ‘The

Pursuit of Happyness’, een

oude film met Will Smith. Lek-

ker onderuit in m’n luie stoel,

maar toch ook een beetje aan

het werk.

Door Ellen Zaal

De film is gebaseerd op een waargebeurd
verhaal en gaat over een man die, ondanks
veel tegenslag, een goed bestaan probeert
op te bouwen voor zichzelf en zijn zoon-
tje. Geldzorgen, vrouw weg, een nachtje
in de cel vanwege openstaande parkeer-
boetes, huis kwijt; het zit echt niet mee.
En toch lukt het hem om toegelaten te
worden tot een opleidingsprogramma en
aan het eind van de film om een goede
baan als beursmakelaar te krijgen.

Combinatie van narigheid
Ik wilde wel eens weten hoe hij dat voor
elkaar kreeg. Misschien werd ik wat wij-
zer voor de begeleiding van mijn cliën-
ten. Net zoals de man uit de film hebben
veel van hen te maken met financiële
problemen, eenzaamheid, de uitdaging
kind en baan te combineren, huisves-
tingsproblemen. ‘Een ongeluk komt
nooit alleen’, dus meestal gaat het dan
ook nog om een combinatie van narig-
heid. Vooral huisvestingsproblemen
werken belemmerend, heb ik gemerkt.

Geen adres
Eén van mijn cliënten was na een perio-
de van onderhuur uit huis gezet. Geluk-
kig kon hij wel steeds bij vrienden loge-
ren. Belangrijke zaken voor zijn re-inte-
gratie, zoals zijn portfolio en het stap-
penplan voor re-integratie dat we samen
maakten, ze waren niet altijd onder
handbereik. Of hij dat niet lastig vond?
Zou een tas om alle belangrijke spullen
bij elkaar te hebben kunnen helpen? Ik
heb hem er niet enthousiast voor kun-
nen krijgen. ‘Ach, dat gaat toch niet. Ik
ben al blij als ik onderdak heb. Onder-
hand ben ik het wel gewend. Soms kan
ik mijn tanden niet poetsen omdat ik

Mijn Praktijk

Zelf-
ontplooiing

Behoefte aan
waardering en erkenning

Behoefte aan sociaal contact

Behoefte aan veiligheid en zekerheid

Lichamelijke behoeften

Behoeftepiramide
van Maslov

dan? Kan ik ze versterken en tot deze
resultaten brengen? 
Ik ben bang van niet. Ook mijn cliënten
hebben doorzettingsvermogen en ambi-
tie, al is het misschien iets minder held-
haftig dan in deze gladde Hollywood-
film. Toch krijg ik ze soms niet warm
voor een nieuwe baan, en lukt het ze vaak
niet om de benodigde stappen te zetten.
Terwijl in die nieuwe baan natuurlijk wel
de oplossing voor (een deel van) hun pro-
blemen ligt. 

Maslov
Als je het mij vraagt is Maslov een stuk
bruikbaarder dan de film. Met zijn
behoeftepiramide laat hij zien dat een
stabiele basis (zoals huisvesting, met een
eigen tandenborstel en een identiteits-
bewijs) nodig is om een volgende stap te
zetten (bijvoorbeeld naar betaald werk
en verdere ontplooiing).
Zonder stabiele basis blijft re-integratie-
ondersteuning een taaie klus, zowel voor
de cliënt als voor de casemanager. Je
schiet er meer mee op als eerst andere
hulpverlening ingezet wordt, bijvoor-
beeld lifecoaching, voordat je alle energie
richt op het verkrijgen van een nieuwe
baan.
Mijn luie-stoel-filmavondje was prima
voor ontspanning en vermaak, maar niet
voor werk. Geef mij Maslov maar!

Ellen Zaal is senior casemanager bij
Casemanegement Groep
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Wat heeft Petra 
een werkgever 
te bieden?
Werken in de kinderopvang ging gewoon niet meer. 
Ik was constant moe en had overal pijn. We dachten 
eerst dat het psychisch was. Ik had net een scheiding 
achter de rug. Maar uiteindelijk bleek het reuma. 
Daar schrok ik wel van, die crèche was alles voor me. 
Maar ja, wat nu? De verzekeringsarts van UWV vond dat 
ik nog best kon werken. Maar dan in een baan waarin ik 
niet zo veel hoefde te tillen. Ik heb vervolgens zelf een 
nieuwe baan gevonden. Bij een callcenter. Of ik de 
kinderen mis? Ach, nu zorg ik goed voor mijn collega’s. 

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

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

3228_Petra_en_Nick_210x297_FC.indd   1 20-06-11   16:39



DE WERKPLAATS
SOFTWARE

Solviteers

De Bouw 117

3991 SZ Houten

(030) 280 36 55 bedrijfsactiviteit:

www.solviteers.nl organisatie en automatisering

info@solviteers.nl clientvolgsystemen

contactpersoon: vacaturevinder

Maurice Wieggers

CONGRESSEN

Performa

Torenstraat 144B

2513 BW Den Haag

(070) 31 070 11 bedrijfsactiviteit:

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

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

contactpersoon: op het gebied van personeel & 

Wander de Groot arbeid

CERTIFICERING

Blik op Werk

Postbus 2707

3500 GS Utrecht

(0900) 25 45 679

www.blikopwerk.nl bedrijfsactiviteit:

info@blikopwerk.nl Blik op Werk keurmerk 

re-integratie 

en opleidingsinstellingen 

WorkAbilityIndex

BRANCHE & BEROEP

Boaborea

Postbus 90154

5000 LG Tilburg

(0900) 284 45 45 bedrijfsactiviteit:

www.boaborea.nl Branchevereniging voor

info@boaborea.nl re-integratiebedrijven en

contactpersoon: arbodiensten

Stefanie de Veer-Molenschot

Ziet u dat het werkt? 

Wordt dan ook actief in De Werkplaats!

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

tel (070) 31 070 11, 

of mail naar j.devassy@performa.nl

RE-INTEGRATIE

Meurs HRM

Postbus 431

3440 AK Woerden

(0348) 487 600 De Oriëntatiekit

www.meurshrm.nl Via een slim ePortfolio zelf aan

h.trujillo@meurshrm.nl de slag met re-integratie

contactpersoon:

Herre Trujillo Sta stil bij jezelf...

En kom in beweging

PARTICIPATIE

Calder Holding

Postbus 1442

8001 BK Zwolle

(038) 423 37 13 bedrijfsactiviteit:

www.calderholding.nl re-integratie

info@calderholding.nl participatie

contactpersoon: schuldhulpverlening

Hans van Iersel

CONSULTING

Berenschot 

Postbus 8039

3503 RA Utrecht bedrijfsactiviteit:

(030) 291 69 16 sociale zekerheid

www.berenschot.nl arbeidsmarkt

hqb@berenschot.com

contactpersoon: Henk Bakker

OPLEIDING

RadarVertige

Veemarkt 127

1019 CB Amsterdam bedrijfsactiviteit:

(020) 643 38 13 RadarVertige is een krachtig

www.radarvertige.nl trainingsbureau, toonaangevend

info.radarvertige.nl op het gebied van sociale 

zekerheid, handhaving, activering, 

re-integratie, klantmanagement 

en agressie & weerbaarheid

ONDERZOEK

Regioplan Beleidsonderzoek

Nieuwezijds Voorburgwal 35

1012 RD Amsterdam bedrijfsactiviteit:

(020) 531 531 5 onderzoek, advies en 

www.regioplan.nl detachering

info@regioplan.nl werk en inkomen

contactpersoon: 

dr. R.C. (Roeland) van Geuns



De wereld van werk 

verandert in rap tempo. 

Zelf verantwoordelijkheid 

nemen voor je loopbaan 

en hieraan zelf richting 

geven wordt voor mensen 

steeds belangrijker. 

Om de juiste keuzes te 

kunnen maken is het 

belangrijk om goed zicht 

te hebben op kwaliteiten, 

valkuilen, interesses en 

mogelijk heden die de 

arbeidsmarkt biedt.

Oriëntatiekit: 
Zelf aan de slag met re-integratie 
De Oriëntatiekit laat mensen via een slim ePortfolio op een snelle manier 

stilstaan bij hun talent, kwaliteiten en ambitie. Om vervolgens succesvol in 

beweging te komen aan de hand van concrete vacatures.

Wat maakt de Oriëntatiekit van Meurs HRM uniek? 
•  Naast zelfassessments ook online oefeningen, coaching en een vacaturezoeker.

•  Mensen kunnen hun omgeving inschakelen om hun zelfbeeld te toetsen. 

•  Een persoonlijke coach is via de mail en webcam onder handbereik. 

•  Zoek met je persoonlijk profi el in bijna alle vacatures in Nederland. 

•  Mensen komen daadwerkelijk in beweging met een stevig onderbouwd actieplan. 

•  Mensen presenteren zich met een showcase krachtig naar de arbeidsmarkt.

•  Geschikt voor alle niveaus. Voor MBO en lager is er een speciale multimedia versie. 

Nieuwsgierig? Bel 0348 - 48 7500 of kijk op www.meurshrm.nl

1. Breng jezelf in kaart

2. Refl ecteer…en scherp dit aan met je coach

3. Stel je Persoonlijk profi el op

Sta stil bij jezelf

1. Verken je wensen 

2. Vraag passende vacatures op 

3. Stel je Actieplan op …en scherp deze aan met je coach

Kom in beweging

Sta stil bij jezelf en kom in beweging


