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Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws voor werkgevers?

Abonneer u dan op Nieuws van UWV. In deze digitale nieuwsbrief informeren wij 
u over ontwikkelingen in de sociale zekerheid en de mogelijke gevolgen voor u als 
werkgever. U leest onder andere over nieuwe wet- en regelgeving, re-integratie en 
preventie, handhaving en UWV-producten zoals brochures en formulieren.

U kunt zich aanmelden via

uwv.nl/nieuwsbrief.
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Richard Zandijk kon dank

zij de loondispensatie

regeling van UWV aan 

de slag als magazijn

medewerker bij een van de 

winkels van modeketen  

WE Fashion. UWV betaalt 

de helft van zijn salaris. 

Het bevalt alle  

partijen heel goed.

TEKST FLORIS DOGTEROM
FOTO ANNEMARIEKE  
VAN DEN BROEK

Richard Zandijk (Wajong): ‘Nadat V&D fail-

liet ging, heb ik 13 maanden een uitkering 

gehad. Maar stilzitten is niets voor mij. Ik 

moet structuur in mijn leven hebben. Via 

een re-integratiebureau kon ik aan de slag 

bij WE Fashion. Ik heb het super naar mijn 

zin. Ik heb leuke collega’s en met mijn job-

coach werk ik aan mijn doelstellingen. Zo 

moet ik in september alle producten van el-

kaar kunnen onderscheiden. En ik moet om 

kunnen gaan met de communicatieappara-

tuur. Daarmee vragen de winkelmedewerkers 

mij of ik bijvoorbeeld een bepaald T-shirt met 

maat XL uit het magazijn wil halen. Dat gaat 

me vaak te snel en dan vergeet ik waar het 

om ging. En dan moet ik het opnieuw vragen. 

Maar het gaat steeds beter. Ik denk dat ik aar-

dig vooruitgang boek. En als me iets dwarszit 

dan kan ik altijd naar mijn manager Silvia.’

Silvia van Schaik, store manager WE  

Fashion Rotterdam en begeleider van  

Richard: ‘Naast Richard hebben we meer 

medewerkers met een afstand tot de ar-

beidsmarkt. We hebben veel geschikte func-

ties voor de doelgroep. Het is fijn om hen 

aan een leuke baan te helpen. Bovendien, 

het is ook heel goed voor het teamgevoel. 

Iedereen is hartstikke bereid om Richard 

naar een hoger niveau te brengen. Natuur-

lijk is het voor ons ook voordelig dat UWV 

de helft van zijn loon betaalt. De begeleiding 

van Richard kost me niet meer aandacht 

dan iedere andere medewerker in het team. 

Wel hebben we veel contact met zijn bege-

leider van het re-integratiebureau. Hij is ge-

woon deel van het team. Richard komt en 

gaat met een glimlach op zijn gezicht. Zijn 

enthousiasme werkt aanstekelijk.’

Loondispensatie helpt werkgever en werknemer
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een andere baan. Ook wat betreft leeftijd is 
de groep divers, die gaat van dertig tot zes-
tig.’ De taakverdeling tussen verzorgenden 
en de huiskamerondersteuners is duidelijk 
afgesproken: de verzorgenden zijn er voor 
de zorg en de huiskamerondersteuners voor 
het toezicht, de gezelligheid en de onder-
steuning. Zij nemen dus géén zorgtaken 
over. Op de Dijk: ‘Voor de zorgmedewer-
kers is dit een verademing. Zij kunnen zich 
nu voor honderd procent wijden aan hun 
taken en weten: er is altijd iemand in de 
huiskamer aanwezig. Ook familieleden 
reageren enthousiast: ze ervaren meer sfeer 
en voelen zich meer welkom.’

ECHT IETS BETEKENEN
De huiskamerondersteuners op Boshuy-
sen worden zelfs zó goed gewaardeerd, 
dat de derde speeddate inmiddels achter 
de rug is. Het managementteam van De 
Bilthuysen bekijkt of de kandidaten ook op 
andere plekken binnen de stichting kunnen 
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tichting De Bilthuysen biedt een 
gevarieerd zorgaanbod, van ver-
pleeghuiszorg tot thuiszorg, en van 
huishoudelijke hulp tot hotelzorg. 
In de kleinschalige woonvormen 
Boshuysen in Bilthoven bijvoor-
beeld, wonen verdeeld over zes 

woningen 48 mensen met uiteenlopende 

vormen van dementie. In twee van die 
woningen zijn de bewoners relatief jong 
en vitaal, wat betekent dat ze een andere 
benadering nodig hebben en meer be-
hoefte hebben aan een dagstructuur. Vaste 
zorgmedewerkers kunnen dit vanwege 
tijdgebrek vaak niet bieden. ‘Meer hulp in 
de huiskamer, dat hebben we nodig’, zegt 
teammanager Douwe op de Dijk. ‘Iemand 
die sfeer creëert en de bewoners op een 
aangename manier bezighoudt. Die koffie 
zet en helpt met koken, en als aanspreek-
punt kan dienen voor familie en bezoek. 
Kortom, een huiskamerondersteuner, een 
functie waarvoor een specifieke zorgoplei-
ding niet nodig is, maar de juiste houding 
en heel veel motivatie wél.’ ‘Ik had eerder 
een werkloze psycholoog als helpende 
kracht’, vertelt Op de Dijk. ‘Dat beviel van 
beide kanten zó goed, dat ik me afvroeg of 
niet meer mensen met een WW-, Wia- of 
Wajong-uitkering interesse zouden hebben 
in een dergelijke baan bij ons.’ 

CASE DE BILTHUYSEN

IN DE ZORG IS HET NIET MAKKELIJK 
OM AAN GOED PERSONEEL 
TE KOMEN, TERWIJL DAT WEL 
HARD NODIG IS. STICHTING 
DE BILTHUYSEN BEDACHT 
EEN OPLOSSING: MENSEN 
UIT DE WW, WIA EN WAJONG 
GAAN ER AAN DE SLAG ALS 
HUISKAMERONDERSTEUNER.  
DAT ONTLAST HET PERSONEEL.
TEKST ANNEMIEK DE GIER   
FOTO’S ANNEMARIEKE VAN DEN BROEK

Op de Dijk neemt contact op met het Werk-
geversServicepunt (WSP) om zijn gedach-
ten te bespreken en die worden enthousiast 
ontvangen. Adviseur werkgeversdiensten 
Jomark Kool stelt voor een speeddate te 
organiseren, waarbij potentiële kandidaten 
zich mogen voorstellen en kort kunnen 
kennismaken met De Bilthuysen. ‘Een 
perfect idee’, zegt Op de Dijk. ‘Je hebt 
tijdens zo’n speeddate al gauw een gevoel 
bij een kandidaat, ik kijk bijvoorbeeld naar 
hoe iemand zich presenteert en hoe hij of 
zij contact maakt met de bewoners tijdens 
de rondleiding.’ Na de speeddate mogen 
degenen die geschikt zijn een ochtend 
meelopen, waarna de definitieve beslissing 
valt. Die pakt voor de meesten goed uit: 
van de tien mensen die op de speeddate 
afkwamen, worden er negen aangenomen. 
Heel verschillende types, zegt Op de Dijk: 
‘Er zitten mensen bij met een verleden in de 
zorg die een burn-out hebben gehad, en ook 
mensen die deze functie combineren met 

‘Vaste zorg-
medewerkers 
kunnen deze 
extra’s
vanwege 
tijdgebrek 
niet bieden’
DOUWE OP DE DIJK
STICHTING DE BILTHUYSEN

Teammanager Douwe op 
de Dijk: ‘Familie ervaart 
meer sfeer en voelt zich 
meer welkom’

Geen zorgopleiding nodig, wel  juiste houding
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Werven in Europa: EURES kent de weg

GEEN GESCHIKTE KANDIDAAT TE VINDEN VOOR UW VACATURE? EUROPA IS GROOT. 
STEEDS MEER WERKGEVERS GAAN DAN OOK BUITEN DE LANDSGRENZEN OP ZOEK 
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS. MAAR HOE PAK JE ZOIETS AAN? EURES HELPT.

ZO HELPT UWVCASE DE BILTHUYSEN

worden ingezet. Op de Dijk: ‘Dit is voor 
ons een heel goede en snelle manier om 
aan gemotiveerde mensen te komen. Het 
mes snijdt bovendien aan twee kanten: de 
nieuwe krachten zijn af van hun uitkering, 
hun sollicitatieplicht en kunnen echt iets 
betekenen. En wat helemaal leuk is: drie 
huiskamerondersteuners gaan begin-
nen met een mbo-opleiding op niveau 3, 
om uiteindelijk als gediplomeerd VIG’er 
(verzorgende in de individuele gezond-
heidszorg) bij ons aan het werk te kunnen.’ 
Volgens Op de Dijk zou deze aanpak ook 
voor andere zorginstellingen ideaal kunnen 
zijn. ‘We hebben allemaal te maken met 
een tekort aan personeel en zijn allemaal op 
zoek naar die fijne medewerker. Op deze 
manier geef je mensen een kans, én je hebt 
meer toezicht in de huiskamer. Mijn tip: 
niet twijfelen, gewoon het WSP bellen.’ 

OOK OP ZOEK NAAR  
HUISKAMERONDERSTEUNERS?
Neem dan gerust contact op met het  

WerkgeversServicepunt bij u in de buurt  

om de mogelijkheden door te spreken.

www.werk.nl/werkgeversservicepunt 

Jomark Kool, adviseur 

werkgeversdiensten 

WerkgeversServicepunt 

Utrecht Midden: 

‘Toen Douwe op de Dijk 

mij belde, was ik met

een enthousiast. Voor

al omdat hij open bleek 

te staan voor krachten 

die wat betreft hun cv 

misschien niet naadloos 

aansluiten bij de func

tie, maar die vooral een 

passende persoonlijkheid 

hebben. Hij zocht meer 

mensen, daarom stelde ik 

voor om niet vooraf cv’s 

te mailen, maar het eens 

op een andere manier te 

doen: ik ben met tien kan

didaten bij De Bilthuy

sen langsgegaan voor een 

speeddate. Deze tien heb 

ik niet geselecteerd van

uit het systeem, maar 

echt op de persoon. Er za

ten er een paar bij die ik 

kende vanuit een UWV

training, en ook mijn col

lega’s droegen kandidaten 

aan van wie ze dachten 

dat ze geschikt zouden 

zijn. Het heeft heel goed 

uitgepakt: bijna iedereen 

is aangenomen. Daar zit

ten mensen bij uit aller

lei doelgroepen: ouderen, 

maar ook iemand met een 

Wajonguitkering. Zij zijn 

nu gedeeltelijk of geheel 

aan de slag en dat is na

tuurlijk fantastisch. Ook 

De Bilthuysen is blij met 

gemotiveerde nieuwe col

lega’s waardoor er meer 

aandacht is voor hun be

woners. Ik hoop van harte 

dat andere zorginstellin

gen geïnspireerd raken 

door deze aanpak!’

‘Het heeft heel goed uitgepakt’

Het vrije verkeer van werknemers 

in Europa vergemakkelijken, dat is 

het doel van EURES. Dit netwerk is 

actief in 32 landen (28 EU-lidstaten 

plus Zwitserland, IJsland, Liechten-

stein en Noorwegen). In Nederland is 

UWV lid en uitvoerder van EURES.

Bent u op zoek naar een nieuwe me-

dewerker uit een van de genoemde 

landen? Dan krijgt u te maken met 

praktische zaken, zoals vacaturetek-

sten die vertaald moeten worden, 

diploma’s waarvan de waarde lastig 

in te schatten is en vragen omtrent 

huisvesting. Dankzij informatie en 

ondersteuning van  EURES hoeft u 

het wiel niet opnieuw uit te vinden.

INFORMATIE

Nederland heeft speciale afspraken 

gemaakt met Duitsland en België om 

grensarbeid te vergemakkelijken.  

Zo ook in Twente, vertelt EURES- 

adviseur Wim Evers: ‘Aan beide zij-

den van de grens is er krapte op de 

arbeidsmarkt, vooral in de logistiek, 

transport en metaal. Ondanks de 

krapte op de Duitse arbeidsmarkt 

zijn er Duitse werkzoekenden die 

aangeven dat ze graag in Neder-

land willen werken vanwege de open 

werksfeer en de gunstige arbeids-

voorwaarden.’

ACTIEF IN

‘Via het EURES-netwerk kunnen 

we vacatures in een ander land 

 onder de aandacht brengen, ver-

telt  EURES-adviseur Tamara van de 

Moosdijk. ‘Zo hadden we onlangs een 

wervingsactie voor technisch perso-

neel in Noorwegen. EURES deed de 

voorselectie van de cv’s en organi-

seerde een wervingsdag. Ook is het 

mogelijk om vacatures op buiten-

landse beurzen onder de aandacht 

te brengen. Een werkgever kan zijn 

zoekgebied op deze manier dus flink 

uitbreiden. Daarnaast doet EURES 

wervingsacties voor jongeren die na 

hun studie werkervaring op willen 

doen in een ander Europees land.’

GROTER

… informatie krijgen over wat er 

komt kijken bij het werven van 

medewerkers in Europa.

… cv’s zoeken in de Europese 

cv en vacaturebank met ruim 

200.000 cv’s (eures.europa.eu).

… uw vacature plaatsen in deze 

Europese cv en vacaturebank.

… deelnemen aan Europese  

banenmarkten.

… kosteloze ondersteuning krij

gen bij de selectie, werving en  

bemiddeling voor moeilijk vervul

bare vacatures.

VIA EURES KUNT U 

Zie ook: 

werk.nl/eures

eures.europa.eu

DE GRENSREGIO’S ALS WERKGEVER...

EN ADVIES ZOEKGEBIED
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https://www.werk.nl/werkgeversservicepunt
http://eures.europa.eu
https://www.werk.nl/eures
http://werk.nl/eures
http://eures.europa.eu
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 E
en paar jaar terug dacht Armand 
Bloem eens na over de wereld. 
Meer specifiek: hij dacht na over 
de voortschrijdende digitalisering 
van de maatschappij. Over hoe 
een steeds groter deel van bijna ie-
dere baan gebaseerd is op digitale 

kennis en vaardigheden. Over hoe snel 
die kennis en vaardigheden verouderen, 
simpelweg omdat IT-oplossingen steeds 
sneller verouderen. En over wat je daar-
aan kunt doen.
Het is niet zo gek dat Armand over al die 
dingen nadacht, als Digital Transfor-
mation Lead bij Microsoft Nederland. 
Zijn divisie denkt mee met klanten over 
hoe zij de transformatie kunnen maken 
naar een steeds meer op IT-oplossingen 
functionerende maatschappij. En hoe ze 
zo veel mogelijk waarde kunnen creëren 
met die IT-oplossingen.

MENSEN HELPEN
Wat misschien wel een beetje gek is, is 
het idee waar Armand vervolgens mee op 
de proppen kwam. Niet omdat het zo’n 
slecht idee is, integendeel. Maar meer 
omdat je het in eerste instantie misschien 
niet verwacht bij een werknemer van een 
multinationale, op winst gerichte IT-
gigant. Het idee was dit: Armand consta-
teerde dat er veel werkloze IT’ers waren 
die niet meer aan de bak kwamen omdat 
hun kennis verouderd was. Daar wilde hij 

WAAR UWV EN HET BEDRIJFSLEVEN DE HANDEN INEENSLAAN, KUNNEN MOOIE DINGEN GEBEUREN. 
UWV EN MICROSOFT GEVEN SAMEN WERKLOZE IT’ERS EEN DUWTJE IN DE GOEDE RICHTING.
TEKST FLORIS DOGTEROM  ILLUSTRATIES THINKSTOCK/MACROVECTOR

INTERVIEW MICROSOFT

>

wat aan gaan doen. En niet om winst te 
maken, maar om mensen te helpen.
‘Ik wilde in de eerste plaats iets doen 
voor mensen die buiten de boot zijn 
gevallen’, zegt Armand. ‘Zie het als onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Want wij als Microsoft zijn natuurlijk 
ook verantwoordelijk voor die continue 
veranderingen in de IT. Daarnaast zijn er, 
in tegenstelling tot wat er misschien wel 
eens gedacht wordt, bij ons ook veel men-
sen met een passie voor maatschappelijke 
problemen, net als bij UWV. Ik dacht: 
door samen met collega’s een project op 
touw te zetten, kunnen we ook aan de 
interne verbinding bij Microsoft werken.’
Armand had ideeën over hoe hij werkloze 
IT’ers weer op het juiste kennisniveau 
kon brengen, maar hoe pak je zoiets aan? 
Zijn eerste gedachte was: samen met 
UWV. ‘UWV is het entry point voor 
werkzoekenden. Een logische partner 
dus’, zegt Armand. ‘Verder is het voor 
UWV belangrijk om samen met de 
private sector op te trekken. Daarnaast 
zijn ze onze klant, dus het is goed voor 
de relatie. En vergeet niet: de missies van 
UWV en Microsoft lopen niet zo ver 
uiteen. UWV wil dat mensen deelnemen 
aan de maatschappij door middel van 
werk. Onze missie is ‘empower every 
person on the planet to achieve more’, en 
een van de manieren waarop we dit doen 
is door middel van IT. Tussen die twee 

Microsoft en UWV helpen IT’ers aan de bak

‘Want wij als 
Microsoft zijn 
natuurlijk ook 
verantwoordelijk 
voor die 
continue 
veranderingen 
in de IT’
ARMAND BLOEm
MICROSOFT NEDERLAND

opvattingen zit niet veel verschil.’
In eerste instantie zetten UWV en 
Microsoft trainingen op, gericht op 
SharePoint. ‘Er waren op dat moment 
vierduizend vacatures voor SharePoint-
consultants’, zegt Armand. ‘Maar het 
bleek heel veel tijd en inspanning te 

kosten om groepen van maar 25 man te 
trainen. Toen dachten we aan uitbouwen.’

VOLDOENING
Vorig jaar mei organiseerden UWV en 
Microsoft een eerste evenement voor 150 
werkloze IT’ers, in samenwerking met 



Het Ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid lanceert in sa

menwerking met de Belastingdienst 

en UWV een digitale calculator voor 

werkgevers die arbeidsbeperkte werk

nemers of mensen met een grote af

stand tot de arbeidsmarkt in dienst 

willen nemen. 

Met de calculator kunnen werk-
gevers in een paar 
eenvoudige stappen de 
hoogte van de financiële 
tegemoetkomingen per 
werknemer berekenen. 
Werkgevers die mensen 
met een afstand tot de ar-
beidsmarkt in dienst nemen 
of houden, hebben recht op 

daarop. Vergeet ook niet dat de werkloos-
heid de laatste tijd snel afneemt. Maar 
mensen doen het uiteindelijk zelf. Wat 
ik wel denk: dat wij mensen met onze 
evenementen geïnspireerd hebben.’
Aan de evenementen is ook een buddy-
traject verbonden. Armand is zelf ook 
buddy van kandidaten. ‘Je ontmoet ie-
mand een paar keer, je gaat eens lunchen, 
je helpt met een cv of de voorbereiding 
op een interview. Als je werkloos bent, is 
het het allerbelangrijkst dat iemand zich 
om je bekommert. Dat wij daar een rol in 
kunnen spelen geeft veel voldoening.’
Zou een samenwerkingsverband zoals 
dat tussen UWV en Microsoft ook wer-
ken bij andere grote bedrijven? Armand: 
‘Buiten de IT-sector: daar durf ik me niet 
over uit te spreken. Maar daarbinnen? 
Waarom niet? Het zou mooi zijn om 
zoiets samen met andere grote IT-clubs 
te doen. Het maakt me echt niet uit of ze 
potentiële concurrenten zijn.’
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drie opleidingsinstituten. Kandidaten 
konden workshops volgen, kennisma-
ken met bedrijven, en netwerken. ‘Het 
evenement was er niet zo zeer op gericht 
om mensen direct aan een baan helpen, 
maar om ze te inspireren, ze een duwtje 
in de rug te geven’, zegt Armand. ‘Men-
sen kwamen bijvoorbeeld op het idee om 
een opleiding te gaan volgen.’ 
In maart dit jaar volgde het tweede 
evenement, in samenwerking met 
opleidingsinstituut Global Knowledge en 
loopbaanbegeleider Matchcare. De laatste 
probeert werkgevers te interesseren voor 
kandidaten. Als er een kennisgat is, kan 
de kandidaat een opleiding volgen, die 
voor de helft door de werkgever wordt 
betaald, en voor de andere helft uit 
subsidie.
En de resultaten? ‘60 tot 70% van de 
deelnemers heeft inmiddels een baan’, 
zegt Armand. ‘Het is wel moeilijk om 
conclusies te trekken over onze invloed 

>
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Bent u HRprofessional of vertegen

woordiger van een grote werkgever 

en wilt u snel op de hoogte worden 

gebracht van alle belangrijke wet en 

regelgeving rond ontslag? Wilt u uit

leg over de digipoort en het Werkge

versportaal van UWV? Of wilt u meer 

weten over de reintegratiewerkwij

ze? 

Ook komend najaar kunt u zich 
tijdens de UWV Werkgeverscon-
gressen weer laten bijpraten over 
relevante ontwikkelingen in de soci-
ale zekerheid en op de arbeidsmarkt. 
Ook kunt u bij onze adviseurs uw 
eigen vragen voorleggen en netwer-
ken op het ontmoetingsplein. De 
inschrijving is al geopend. Deelname 
is kosteloos.

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN 2017

Inschrijving is geopend

Waar en wanneer?

HR-professionals en vertegenwoor-

digers van grote werkgevers zijn 

welkom op:

 DO

26
OKT

Eindhoven
040 Congress & Events Van der Valk

 DO

2
NOV

Amsterdam
De Meervaart

 MA

13
NOV

Zwolle
Nieuwe Buiten Sociëteit

 DO

30
NOV

Rotterdam
De Doelen

Online aanmelden kan via  

uwv.nl/overuwv/evenementen

BNR Nieuwsradio werkt 

voor het programma Werk

verkenners samen met 

UWV. 

Werk is een thema dat 
ons allemaal raakt: het 
biedt inkomenszeker-
heid, groei, zingeving. 
Maar de arbeidsmarkt 
verandert. Naast een vast 
dienstverband zijn er 
vele mengvormen van 
flexibele arbeid. Denk 
aan uitzenden, payroll en 
de opkomst van zzp’ers. 
Over alle vormen van 
arbeid is er veel discussie. 
In BNR Werkverkenners 
gaat presentator Rens de 
Jong 42 weken lang op 
zoek naar het antwoord op 
belangrijke vragen over de 
arbeidsmarkt.

Het programma Werk

verkenners is bij BNR 

wekelijks te beluisteren 

op dinsdagavond van 

19.0019.30 uur.

NIEUW BIJ BNR

Werkverkenners: 
thema’s over 
de arbeidsmarktfinanciële ondersteuning: premie-

kortingen, lage-inkomensvoordeel 
(LIV) en loonkostensubsidie, die kan 
oplopen tot maximaal 19.000 euro 
structureel per jaar. In 2016 lanceerde 
staatssecretaris Klijnsma (Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid) de regel-
hulp premiekortingen en LIV. Hier-
mee kunnen werkgevers bepalen of 
ze recht hebben op premiekortingen. 

Met deze calculator 
kunnen werkgevers nu 
ook eenvoudig zelf de 
hoogte van de finan-
ciële tegemoetkomin-
gen per werknemer 

berekenen.

 VOOR WERKGEVERS

Calculator berekent premiekorting

Marieke Duijndam, Lande

lijk Adviseur Werkgevers

diensten UWV, sector ICT 

en Zorg & Welzijn: ‘De sa

menwerking met Micro

soft is behalve prettig ook 

erg waardevol. Met part

ners als deze in ons net

werk kunnen we samen een 

bijdrage leveren aan onze 

missie, namelijk perspec

tief op werk bieden. Net

werkevents helpen kan

didaten op een andere, 

inspirerende wijze in hun 

zoektocht naar werk. Het 

boosten van kennis, kunde 

en mogelijkheden inspi

reert werkzoekenden voor 

verdere vervolgstappen. 

In een sector waarin ont

wikkelingen snel gaan en 

werkgevers moeite hebben 

met het invullen van vaca

tures, opent zo’n evene

ment deuren die anders ge

sloten blijven. Samen met 

Microsoft kijken we hoe 

we deze samenwerking in 

2018 verder uitbouwen.’

‘Een evenement opent
andere deuren’

https://www.uwv.nl/overuwv/evenementen
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 D
e Participatiewet en de banen-
afspraak: ze gelden voor alle 
werkgevers in Nederland, dus ook 
voor een zelfstandige stichting als 
Reclassering Nederland. De 30 à 
35 banen die deze organisatie moet 
scheppen, vallen onder de in totaal 

25.000 waar de overheid voor moet zorgen. 
Reclassering Nederland is namelijk een 
zogenaamde G3-instelling, die gelieerd is 
aan de overheid en die de overheid ook als 
grootste klant heeft. 
‘Los daarvan vinden we zelf ook dat men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
een kans moeten krijgen.’ Dat zegt Hans 
Nonnekes, beleidsmedewerker Personeel 
en Organisatie bij Reclassering Nederland. 
‘Verder wilden wij ons voorbereiden op 
de mogelijke invoering van de Quotum-
wet. Als je dan niet aan het quotum van 
de banenafspraak kunt voldoen, moet je 
aan de hand van functieanalyses duidelijk 
kunnen maken waarom je dat niet kunt. 
Anders krijg je 5.000 euro boete voor elke 
niet ingevulde baan. Bij ons zijn de meeste 
werknemers mbo- en hbo-plus geschoold, 
en op het hoofdkantoor voornamelijk 
hbo of universitair. De doelgroep waar de 
banenafspraak het meest op georiënteerd 
is, is laagopgeleid. Wij hebben inmiddels 
voor hen vier banen gecreëerd. Zij doen 
eenvoudige, repetitieve werkzaamheden, 
zoals scannen en archiveren. We wilden 

vaststellen hoevéél van die banen bij ons 
mogelijk zijn.’

WERKZAAMHEDEN LOSWEKEN
En dus ging Hans naar UWV. Maar daar 
raakte hij aanvankelijk behoorlijk teleurge-
steld. ‘Ik hoopte dat UWV alle informatie 
paraat zou hebben’, zegt Hans. ‘Wat wordt 
er van een werkgever verwacht? Hoe 
ondersteunt UWV ons? Maar ik kreeg het 
gevoel dat ik van het kastje naar de muur 
werd gestuurd. Dat heb ik kenbaar gemaakt, 
onder meer bij mijn contactpersoon bij het 
WerkgeversServicepunt in Utrecht. Die 
trok zich mijn kritiek aan. En vanaf dat 
moment liep alles als een trein.’ 
Een team analisten van UWV bezocht 
vorig jaar juli een regionale vestiging van 
Reclassering Nederland voor een zoge-
naamde ‘inclusieve analyse’. Ze analyseer-
den de functies binnen de organisatie om 
tot een advies te komen, wat een model 
voor de andere regio’s moest opleveren. Op 
iedere afdeling spraken de analisten met 
een leidinggevende en een medewerker. 
‘De functieanalyse van UWV heeft ons 
handvatten gegeven om te bepalen welke 
elementaire werkzaamheden we kun-
nen ‘losweken’ van bestaande functies en 
overlaten aan de doelgroep’, zegt Hans. 
‘We hebben twee functies geschapen die 
we nog niet in ons functiegebouw had-
den: assistent en medewerker, in de laagste 

‘Banen voor de banenafspraak 
blijken een goed verdienmodel’

HOE CREËER JE MOGELIJKHEDEN OM AAN DE BANENAFSPRAAK TE VOLDOEN? RECLASSERING 
NEDERLAND RIEP DE HULP IN VAN FUNCTIEANALISTEN VAN UWV. MET FINANCIEEL GUNSTIG RESULTAAT.
TEKST FLORIS DOGTEROM  FOTO’S TON ZONNEVELD

CASE RECLASSERING

loonschalen. Dankzij UWV, zeg ik nog 
maar een keer, met wie het aanvankelijk dus 
stroef liep. Maar daarna is alles 180 graden 
gedraaid en liep het juist perfect. Overigens 
hebben wij, vooruitlopend op de analyse 
van UWV, al twee jaar terug kandidaten 
uit de doelgroep aangesteld. De analyse 
bevestigt de juistheid van onze keuze voor 
deze kandidaten.’ 

VASTE BAAN
Reclassering Nederland heeft, naast de vier 
banen voor lager opgeleiden, nog eens vijf 
mensen in dienst die onder de banenaf-
spraak vallen, onder wie Angie Treebusch 
(zie foto) en een hbo-plusser met een fysieke 

beperking. In Den Haag en Rotterdam krij-
gen twee lager opgeleide medewerkers uit 
de doelgroep binnenkort een vast contract. 
‘Die zijn dan ook al twee jaar in dienst’, zegt 
Hans. ‘We willen een duurzame werkgever 
zijn, en niet één die mensen na hun tweeja-
rig contract aan de kant zet.’
Overigens zijn de nieuw gecreëerde banen 
voor Reclassering Nederland zelf ook gun-
stig, zegt Hans tot slot. ‘Doordat zij binnen-
komende stukken scannen en archiveren, 
kunnen andere medewerkers twee of zelfs 
drie intakes méér per week doen. Het is een 
duidelijk verdienmodel, want we zijn nu 
nog beter in staat om de productieafspraken 
met onze opdrachtgevers na te komen.’ 

Reclassering Nederland telt 

een kleine tweeduizend me

dewerkers, verdeeld over 

vijf regio’s en het hoofdkan

toor in Utrecht. De groot

ste klant is het Ministerie 

van Justitie. In ons land is 

de gemeente verantwoor

delijk voor de nazorg van 

die groep cliënten. Reclas

sering Nederland begeleidt 

alleen mensen die welis

waar een misdrijf gepleegd 

hebben, maar daar geen ge

vangenisstraf voor hebben 

gekregen. Bij hen gaat het 

in de meeste gevallen om 

een taakstraf.

‘Medewerkers 
kunnen nu meer 
intakes doen’
HANS NONNEKES
RECLASSERING NEDERLAND

Reclassering 
Nederland

Angie Treebusch, 
een van de hbo’ers 
die sinds kort een 
vast contract heeft 
bij Reclassering 
Nederland.



UWV Werkgevers

congressen

Ook komend najaar or-

ganiseert UWV weer een 

aantal congressen. Die 

bijeenkomsten zijn er 

specifiek voor HR-profes-

sionals en vertegenwoor-

digers van grote werkge-

vers (meer dan honderd 

werknemers). Zij krijgen 

dan alles te horen over 

de ontwikkelingen op het 

gebied van sociale zeker-

heid en de arbeidsmarkt. 

Tijdens die congressen 

kunnen zij ook in gesprek 

met deskundigen van 

UWV. Deelname is gra-

tis. De data, locaties en 

aanmeldprocedure zijn te 

vinden op onze website: 

www.uwv.nl 

(www.uwv.nl/overuwv/

evenementen/index.

aspx#current).
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 DOSSIER ONZE DIENSTEN OP EEN RIJTJE

Hoe kunnen we ú van dienst zijn?
INFORMEREN EN 
ADVISEREN. MAAR 
OOK: VRAGEN 
BEANTWOORDEN, 
ACTUELE 
ONTWIKKELINGEN 
TOELICHTEN EN DAAR 
DE DIALOOG OVER 
AANGAAN. UWV DOET 
HET ALLEMAAL. HOE? 
EEN OVERZICHT VAN 
DE DIENSTEN DIE 
MISSCHIEN MINDER 
BEKEND ZIJN, 
MAAR WAAR U ALS 
WERKGEVER GEBRUIK 
VAN KUNT MAKEN.
TEKST MENNO DE BOER
ILLUSTRATIES MARC KOLLE

Werkgevers

Servicepunten

Op 35 locaties in het land 

bevinden zich Werkgevers-

Servicepunten. Dat zijn 

samenwerkingsverbanden 

tussen UWV, gemeenten, 

onderwijsinstellingen en 

diverse kenniscentra. Als 

werkgever kunt u daar on-

der andere terecht voor 

advies bij de werving en 

selectie van personeel. Is 

uw bedrijf landelijk actief? 

Dan kunt u contact opne-

men met het Landelijke 

WerkgeversServicepunt in 

Amsterdam.  

Op werk.nl/werk_nl/

werkgever/wervings

advies/werkgevers

servicepunt/contact  

geeft een tool aan op 

welke locatie u terecht-

kunt.

De werkgeverstelefoon

Wilt u aanvullende infor-

matie of advies? En kunt 

u het antwoord online, op 

www.uwv.nl/werkgevers, 

niet vinden? Dan kunt  

u bellen met UWV tele-

foon Werkgevers:  

0900 – 92 95. Op werk-

dagen van 8.00 tot 17.00 

uur beantwoorden onze 

adviseurs graag uw vra-

gen. Het starttarief is  

4,5 cent. Daarna kost 

zo’n telefoontje 4 cent 

per minuut, plus uw ge-

bruikelijke belkosten. 

Gaat u inderdaad bellen? 

Houd dan uw loonheffin-

gennummer bij de hand!

De groep ‘UWV  

Werkgevers’

Online de dialoog aan-

gaan met andere werk-

gevers en met UWV. Dat 

kan via de LinkedIn-groep 

‘UWV Werkgevers’. Word 

net als ruim 4.300 an-

deren lid van deze groep 

en stel uw vragen, breid 

uw netwerk uit en doe 

inspiratie op. U bent van 

harte welkom om deel te 

nemen aan deze speciale 

LinkedIn-groep!

OnlineX Persoonlijk contactX  TelefonischX  E-mailX LinkedInX

UWV Werkgevers

congressen

Ook komend najaar or-

ganiseert UWV weer een 

aantal congressen. Die 

bijeenkomsten zijn er 

specifiek voor HR-profes-

sionals en vertegenwoor-

digers van grote werkge-

vers (meer dan honderd 

werknemers). Zij krijgen 

dan alles te horen over 

de ontwikkelingen op het 

gebied van sociale zeker-

heid en de arbeidsmarkt. 

Tijdens die congressen 

kunnen zij ook in gesprek 

met deskundigen van 

UWV. Deelname is koste-

loos. De data, locaties en 

aanmeldprocedure zijn 

te vinden op uwv.nl/ 

overuwv/evenementen.

Op locatieX

Het UWV 

werkgeversportaal

Belangrijke zaken rege-

len die te maken hebben 

met werknemersverze-

keringen? Dat kan via het 

werkgeversportaal op 

uwv.nl. Als u inlogt op uw 

persoonlijke, beveiligde 

account, heeft u direct 

toegang tot alle informa-

tie. Ook kunt u daar ver-

schillende zaken regelen. 

Zo kunt u via het portaal 

uw werknemer ziek of be-

ter melden, een re-inte-

gratieverslag uploaden of 

een ontslagaanvraag in-

dienen. En daar blijft het 

niet bij. UWV werkt conti-

nu aan nieuwe toepassin-

gen en verbeteringen van 

het werkgeversportaal 

om het u gemakkelijker te 

maken.

uwv.nl/werkgevers/

werkgeversportaal

UWV Nieuwsbrief  

Werkgevers

Ontvang het laatste 

nieuws over de socia-

le zekerheid en de mo-

gelijke gevolgen voor 

u als werkgever. Uiter-

aard laten we het ook 

meteen weten als UWV 

nieuwe producten heeft 

die u helpen om up-to-

date te blijven. Als u zich 

aanmeldt voor de ‘UWV 

Nieuwsbrief Werkgevers’ 

ontvangt u dit soort ac-

tuele en praktische infor-

matie maandelijks in uw 

mailbox. Aanmelden kan 

via uwv.nl/werkgevers/

actueel/nieuwsbrief/ 

index.aspx.

https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/wervingsadvies/werkgeversservicepunt/contact
https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/wervingsadvies/werkgeversservicepunt/contact
https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/wervingsadvies/werkgeversservicepunt/contact
https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/wervingsadvies/werkgeversservicepunt/contact
http://werk.nl/werk_nl/werkgever/wervingadvies/werkgeversservicepunt/contact
https://www.uwv.nl/overuwv/evenementen
https://www.uwv.nl/overuwv/evenementen
https://www.uwv.nl/werkgevers/ werkgeversportaal
https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgeversportaal
https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/nieuwsbrief/index.aspx
https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/nieuwsbrief/index.aspx
https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/nieuwsbrief/index.aspx


 W
at gebeurt er in het brein van 

een werkgever als een kan

didaat binnenkomt voor het 

eerste sollicitatiegesprek?

‘Het brein beoordeelt direct 
wat je ziet. Het creëert een 
eerste indruk, die is geba-

seerd op associaties. Je brein brengt alles 
onder in een categorie, een hokje. Dat doen 
we de hele dag, we geven volledig automa-
tisch een positieve of negatieve evaluatie. 
Ook als je daar niet bewust mee bezig bent. 
De waarden die je brein aan iets of iemand 
geeft, zijn heel bepalend voor de keuzes die 
je vervolgens maakt. En dan maakt het niet 
uit of het over mensen gaat, over auto’s of 
een reep chocola. Vanuit de evolutie is dat 
een heel nuttige strategie om te overleven. 
Op basis van onze ervaringen leren we in 
welk hokje we iets moeten stoppen.’

Is een eerste indruk wel de juiste indruk?

‘Niet als de waarnemingen waarop die in-
druk is gebaseerd onevenwichtig zijn. Het 
hele probleem van vooroordelen wordt 
dus enorm uitvergroot door de media. Die 
voeden negatieve associaties. En ook al 
vind je bewust dat je je keuzes niet moet 
laten beïnvloeden door je vooroordelen, je 
doet het toch. Dat is ook wetenschappelijk 
aangetoond.’

Je kunt dus niet loskomen van je eigen 

vooroordelen?

‘Dat is heel moeilijk inderdaad. Bewust-
wording werkt maar een paar dagen of 
weken. En mensen die zich bewust wor-
den van hun vooroordelen gaan deze vaak 
overdreven compenseren. Maar ook dat 
sijpelt weer weg. Het is nuttiger om jezelf 
te voeden met positieve associaties.’ 

Over het sollicitatiegesprek, hoe zorg je er 

als werkgever voor dat je eerste indruk van 

een sollicitant je niet in de weg zit?

‘Door te voorkómen dat je een eerste 
indruk krijgt. Anoniem solliciteren helpt 
daarbij. Maar op een gegeven moment 
moet je toch het gesprek aangaan. Vaak 
schiet het willen onderdrukken van 
vooroordelen door naar overcompensatie 
en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. 
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INTERVIEW HERSENONDERZOEKER VICTOR LAMME

Ik ben trouwens behoorlijk pessimistisch 
over bewustwording, want daarmee ver-
sterk je negatieve associaties eerder dan dat 
je ze verzwakt. Juist omdat je er weer mee 
geconfronteerd wordt. “We moeten er wat 
aan doen”, bijvoorbeeld, is in essentie een 
negatieve associatie.’

Heeft een sollicitatiegesprek dan eigenlijk 

wel zin?

‘De beste voorspeller van gedrag in de 
toekomst is het gedrag uit het verleden. 
Iemands motivatie en intenties zeggen 
meestal weinig over zijn functioneren. Al 
dat gepraat heeft niet zo veel nut. Soms 
heb je dan zoals dat heet een klik, maar wat 
is dat? En hoeveel heeft die klik te maken 
met het werk dat gedaan moet worden?’

De overheid geeft in haar campagne ‘Zet 

een streep door discriminatie’ tips aan 

werkgevers voor tijdens sollicitatieproce

dures. Heeft dat effect?

‘Het brein is gemaakt om te profileren 
en dus te discrimineren. Dat is essen-
tieel geweest om te overleven. Het is een 
onderdeel van de menselijke natuur, die 
je niet kunt onderdrukken. Dat is net zo 
idioot als zeggen dat je niet verliefd mag 
worden. De overheid kan wél iets aan de 
oorzaak van discriminatie doen: bijvoor-
beeld via een onafhankelijke toezich-
thouder media laten inzien dat ze nieuws 
soms anders moeten brengen. Censuur? Ja, 
persvrijheid kan schadelijk zijn.’

MEER LEZEN? 
In zijn nieuwste boek ‘WAAROM? Op zoek 

naar wat ons werkelijk drijft’ schrijft  

Victor Lamme over de knoppen in ons 

brein waarop wordt gedrukt en hoe die  

ons denken en doen bepalen.

‘Anoniem solliciteren  
voorkomt vooroordelen’

WE WORDEN ALLEMAAL BEÏNVLOED DOOR VOOROORDELEN, VAAK ONBEWUST. DE WETENSCHAP WEET 
DIT MECHANISME STEEDS BETER IN KAART TE BRENGEN. HOE KUN JE ALS WERKGEVER VOORKOMEN 
DAT JE EEN GOEDE SOLLICITANT ONBEWUST GEEN KANS GEEFT? WE VROEGEN HET AAN VICTOR 
LAMME, HOOGLERAAR COGNITIEVE NEUROWETENSCHAPPEN AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM.
TEKST ERWIN ROOYAKKERS  FOTO MERLIN DALEMAN

Over de grens wint ano

niem solliciteren snel ter

rein. Deloitte, Pricewater

houseCoopers, de BBC en 

de politie en postbezorging 

in het Australische Victo

ria maken er gebruik van. 

In Nederland zijn het vooral 

overheden die sollicitaties 

anonimiseren. Zo is de ge

meente Den Bosch in maart 

2017 een proef gestart met 

anoniem solliciteren. Bij alle 

sollicitatiebrieven worden 

de naam van de sollicitant, 

zijn of haar talenkennis en 

het geboorteland verwij

derd. Vervolgens kiest de 

sollicitatiecommissie wie 

op gesprek mag komen. Pas 

daarna krijgt de commis

sie de oorspronkelijke brief 

te zien. Den Bosch volgt 

hiermee het voorbeeld van 

de gemeentes Den Haag, 

Utrecht en Zwolle.

Benieuwd of u zelf onbe

wuste vooroordelen heeft? 

Daar komt u achter met 

een zogeheten impliciete

associatietest. Zo’n test is 

ontworpen om de sterkte 

van associaties tussen be

grippen in het geheugen te 

onderzoeken en wordt vaak 

toegepast om onbewuste 

vooroordelen, of een impli

ciete voorkeur voor groepe

ringen te meten. Voor deze 

test heeft u Flash nodig.

implicit.harvard.edu/ 

implicit

Anoniem solliciteren

Test uw onbewuste 
vooroordelen

Victor Lamme: ‘Bewustwording 
werkt maar een paar dagen of weken’

‘Het eerste wat  
je brein doet, is iets 
onderbrengen in 
een hokje’
VICTOR LAMME
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

http://implicit.harvard.edu/implicit
http://implicit.harvard.edu/implicit
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 EMPLOYER BRANDING BERICHTEN

 ‘E
mployer branding is niet alleen 
iets voor grote bedrijven’, wil 
Yves een misverstand uit de weg 
ruimen. ‘Zodra je twee of meer 
mensen in dienst hebt, kun je je 

merk als werkgever verbeteren. Alle secto-
ren beginnen last te krijgen van het krappe 
aanbod van goed personeel. Daarom is het 
belangrijk om ze voor joú te laten kiezen en 
ze aan je te binden.’
Maar hoe doe je dat? Hoe begin je employ-
er branding? ‘Drie dingen’, legt Yves uit. 
‘Ten eerste moet je goed bedenken wie je 
als werkgever bent en waarin je je onder-
scheidt van de concurrentie. Ten tweede: 
communiceer dat. Ben je een groot bedrijf, 
dan heb je budget om allerlei communi-
catiekanalen in te zetten. Heb je dat niet, 
dan communiceer je je onderscheidende 
vermogen vooral door je eigen gedrag en 
door het gedrag van je medewerkers. Ten 
derde moet je niet vergeten het effect van je 
communicatie te evalueren.’

VALKUILEN
Daarmee komt Yves meteen op een van 
de valkuilen. ‘Employer branding is een 
continu proces. Je kunt in stap 1 met je me-
dewerkers rond de tafel gaan zitten en stap-
pen 2 en 3 doorlopen en vervolgens denken: 
we zijn goed bezig. Maar de ar beids markt 
verandert, je doelen veranderen. Er komen 
spelers bij, er gaan er weg. Je moet dus 
altijd bezig blijven met employer branding, 

De werkgever als merk

HOE TREK JE ALS WERKNEMER DE 
JUISTE MENSEN AAN EN HOE BEHOUD 
JE ZE? EMPLOYER BRANDING, 
IS HET ANTWOORD VAN UWV-
ARBEIDSMARKTADVISEUR YVES PILET. 
HIJ GEEFT TIPS EN WAARSCHUWT 
VOOR VALKUILEN.

steeds weer die stappen doorlopen en je 
strategie aanpassen als dat nodig is.’

VERWACHTINGEN
Tips heeft Yves ook. De allerbelangrijkste 
is dat je als werkgever geloofwaardig moet 
overkomen. Niet overdrijven dus. ‘Anders 
schep je verkeerde verwachtingen en zijn 
nieuwe medewerkers snel weer vertrok-
ken.’
Denk ook na over de informatie die je op 
je website geeft onder het kopje ‘Werken 
bij’ of ‘Carrière’ of iets soortgelijks. ‘Alleen 
een vacaturetekst waarin je beschrijft wat 
voor mensen je zoekt is niet voldoende. Of 
een uitnodiging om open te solliciteren. 
Laat ook zien wat potentiële medewerkers 
kunnen verwachten, omschrijf wat voor 
werkgever je bent, wat voor bedrijfscultuur 
er heerst. Dat is belangrijke informatie 
voor een sollicitant. Informatie waarmee 
je je kunt onderscheiden. Dát is employer 
branding.’

Werkzoekenden die in de 

WW zijn terchtgekomen, 

vinden weer sneller werkt. 

Dat blijkt uit onderzoek  

van UWV.

Het aandeel mensen dat 
na baanverlies binnen een 
jaar een nieuwe baan vond, 
was in 2015 gemiddeld 
66%. Een jaar eerder was 
dit nog 63%. De stijging 
van het werkhervattings-
percentage doet zich voor 
bij alle leeftijdsgroepen. 
Ook oudere werkzoeken-
den komen sneller aan 
het werk, hoewel daar het 
percentage lager ligt. Van 
de 50-plussers slaagde 43% 
er binnen een jaar in een 
nieuwe baan te vinden. Een 
jaar eerder was dit nog 40%. 
Voor 55-plussers steeg het 
werkhervattingspercentage 
van 32% naar 35%. 
UWV onderzocht ook de 
bestendigheid van de werk-
hervatting. Van de mensen 
die binnen een jaar weer 
een baan vinden, is 60% 

vervolgens ook voor mini-
maal twaalf maanden aan 
de slag. Dit percentage was 
een jaar eerder nog 58%. 
De toename geldt ook voor 
50-plussers. Maar met 55% 
is het aandeel wel lager dan 
gemiddeld. Bij de 55-plus-
sers steeg het percentage 
van 49% naar 51%.
Ook het soort contract van 
waaruit iemand werkloos 
wordt, speelt een rol. Wie 
vanuit een tijdelijke baan 
werkloos wordt, vindt 
sneller een baan dan 
iemand die vanuit een vast 
dienstverband is ontslagen. 
Van de laatste groep vond 
bijna de helft weer een baan 
binnen een jaar. Van de 
voormalige uitzendkrach-
ten vond 81% binnen een 
jaar een baan. De belang-
rijkste reden hiervoor is de 
aard van het werk. Onder 
uitzendkrachten zijn rela-
tief veel seizoenswerkers, 
die massaal aan het werk 
kunnen bij de start van het 
seizoen. 

‘Zorg dat je 
als werkgever 
geloofwaardig 
overkomt’ 
YVES PILET

De Wet Verbetering Poort

wachter bepaalt dat werk

gevers en werknemers sa

men verantwoordelijk zijn 

voor de reintegratie van 

zieke werknemers binnen 

twee jaar. 

Dit om te voorkomen 
dat mensen in de WIA 
terechtkomen. Lukt dit 
niet, dan moet de werk-
gever maximaal een jaar 
langer loon doorbetalen 
aan de werknemer. Omdat 

het veel werkgevers 
niet duidelijk was hoe 
UWV de re-integratie-
inspanningen toetst, heeft 
UWV samen met externe 
deskundigen een nieuwe 
handleiding geschreven. 

Deze is beter toeganke-
lijk en legt de richtlijnen 
helder uit. 

Kijk op uwv.nl/werk

gevers/images/werk

wijzerpoortwachter.pdf

VERBETERDE RICHTLIJNEN WERKWIJZER POORTWACHTER

UWV komt werkgevers tegemoet

VANUIT DE WW

Werkzoekenden sneller en 
duurzamer aan het werk

De week van 

de ondernemer

21 – 23 november 2017 

Hier kunt u een workshop 

van Yves Pilet bijwonen. 
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 E
en rigger functioneert in 
feite als de oren en ogen op de 
grond van de machinist die 
hoog boven alles uittorent. 
En deze mensen zijn lastig te 
vinden. H&S detacheert meer 
dan honderd riggers bij ruim 

tachtig (offshore)bedrijven. Mede-
eigenaar Rim Betten: ‘Vooral in de 
petrochemische industrie zijn de 
veiligheidseisen streng. Er wordt dan 
ook veel verwacht van de mensen 
die daar werken. Zet je bijvoorbeeld 
twee keer je veiligheidsbril op je 
helm omdat die beslagen is, dan kun 
je vertrekken. Een goede opleiding is 
daarom essentieel.’
Rim: ‘De opleiding tot rigger bestaat 
om te beginnen uit het halen van 
het zogeheten VCA-certificaat voor 
veiligheid, gezondheid en milieu.’ 
Voor iedereen die bijvoorbeeld in de 
bouw, een haven of petrochemische 
industrie werkt, is VCA-basiskennis 
een minimale eis om werkzaam-
heden te mogen verrichten of zelfs 
toegang tot het terrein te krijgen. 

RIGGER OP PAPIER
Heeft de kandidaat dit certificaat, dan 

volgt een driedaagse opleiding tot 
banksman, wat ongeveer hetzelfde 
is als rigger. ‘Dat is anderhalve dag 
theorie en anderhalve dag praktijk. 
Dit besteden we uit aan een extern 
opleidingsbureau.’ De volgende 
stap is een eendaagse opleiding tot 
heftruckchauffeur. ‘Als de kandida-
ten tot slot ook nog een hoogwerker-
cursus van een dag met goed gevolg 
afleggen, zijn ze rigger. Op papier, 
tenminste. Want het echte werk leer 
je natuurlijk pas in de praktijk.’
H&S betaalt de opleiding. ‘Daar zet 
UWV wat tegenover’, aldus adviseur 
werkgeversdiensten Dennis van 

’t Hull van het WSP Drenthe. ‘De 
nieuw opgeleide riggers gaan 160 uur 
in hun nieuwe functie aan de slag 
met behoud van uitkering. Zie het als 
een praktijkstage. Daarna krijgen ze 
een detacheringscontract van H&S 
aangeboden.’

ALLEEN GEMOTIVEERDE  
KANDIDATEN
Voor de eerste maanden van 2017 
hebben het WSP en H&S afgespro-
ken om 25 werkzoekenden tot rigger 
op te leiden. H&S verzorgt de oplei-
ding, het WSP de werving en selectie. 
Dennis: ‘We hebben een oproep in 
de digitale vacaturekrant geplaatst 
en hebben de verantwoordelijkheid 
bewust bij de kandidaten gelaten; 
lijkt je dit wat? Reageer dan. Dit 
levert gemotiveerde kandidaten op.’ 
Achttien geïnteresseerden hebben in-
middels de hele opleiding doorlopen 
en staan nu onder contract bij H&S. 
‘We hebben deze keer vier uitval-
lers’, nuanceert Rim de cijfers. ‘Maar 
dat is een laag percentage. Zeker als 
je bedenkt dat riggers door de week 
vaak in de kost zijn op de werklocatie. 
Dat moet je maar net liggen.’

CASE H&S DETACHERINGEN

LASTIG TE VINDEN ZIJN ZE, RIGGERS. DAAROM ORGANISEERT WERKGEVERSSERVICEPUNT 
(WSP) DRENTHE SAMEN MET H&S DETACHERING UIT EMMEN EEN OPLEIDINGSTRAJECT. RIGGERS 
BEGELEIDEN KRAANMACHINISTEN BIJ HET VERPLAATSEN VAN ZWARE OBJECTEN. IN DE EERSTE 
MAANDEN VAN DIT JAAR ZIJN 25 WERKZOEKENDEN OP DEZE MANIER AAN DE SLAG GEGAAN.
TEKST ERWIN ROOYAKKERS  FOTO SHUTTERSTOCK/KARLSTURY, TON ZONNEVELD

25 nieuwe riggers 
dankzij training

Werving en 
selectie

Om als rigger aan de slag 

te kunnen heb je de juiste 

papieren nodig. Daarom 

organiseert H&S Deta

cheringen al jaren samen 

met het Werkgevers

Servicepunt Drenthe op

leidingen voor dit vak. 

‘Het is prettig dat het 

Werkgevers Servicepunt 

de werving en eerste se

lectie verzorgt’, vindt 

Rim Betten. ‘Dat scheelt 

ons een hoop werk.’

Speciaal opgeleide
werknemers

Werkgevers die op zoek 

zijn naar speciaal opge

leide werknemers kunnen 

aankloppen bij een Werk

geversServicepunt (WSP) 

in de buurt. Het WSP is 

een samenwerking van 

UWV, gemeenten, onder

wijsinstellingen, kennis

centra en andere par

tijen. U vindt hier één 

aanspreekpunt voor alle 

expertise onder één dak. 

De dienstverlening van 

verschillende partijen 

wordt afgestemd op uw 

vraag. Bij het WSP kunt 

u onder andere terecht 

voor kandidaten voor uw 

vacatures, advies over 

opleidingstrajecten voor 

nieuwe werknemers, sub

sidies, regelingen en  

financiële voordelen. 

‘Vooral in de 
petrochemische 
industrie zijn 
de veiligheids-
eisen streng’
RIM BETTEN
H&S DETACHERINGEN
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twee jaar loon door. Een zieke medewerker 
die in het doelgroepregister staat, krijgt  
– ongeacht de oorzaak van zijn ziekte – een 
Ziektewet-uitkering van UWV. Die mag u 
dus met het loon verrekenen. Wel houdt u 
de re-integratieverplichting voor deze zieke 
medewerker.

5 
Zijn er naast de financiële ondersteu

ning meer voordelen voor mij als werk

gever?

Twijfelt u of een kandidaat met een 
arbeidsbeperking het werk aankan? Dan 

22 NLWERKT

 1 
Hoe kom ik als werkgever in contact met 

mensen met een arbeidsbeperking?

Op verzoek van en samen met werk-
gevers is door UWV onder andere de 
Kandidatenverkenner Banenafspraak 
ontwikkeld, te vinden op werk.nl. Een 
handige tool die in één oogopslag laat zien 
hoe de doelgroep is samengesteld. Ook 
kunt u anonieme profielen van kandidaten 
van zowel UWV als gemeenten bekijken.

2 
Kan ik als werkgever een werknemer 

vervolgens zelf benaderen?

Vindt u een kandidaat die mogelijk 
past bij uw onderneming, dan kunt u het 
profiel van de kandidaat bewaren en meer 
informatie opvragen via het Werkgevers-
Servicepunt. Nadat een kandidaat heeft in-
gestemd om aan u voorgesteld te worden, 
brengt het WerkgeversServicepunt u met 
elkaar in contact.

3 
Loop ik als werkgever financiële risico’s?

Nee, als werkgever kunt u min of meer 
financieel risicoloos mensen met een 

arbeidsbeperking aannemen. Stel, iemand 
werkt bijvoorbeeld trager dan een gewone 
werknemer, bij wijze van spreken de helft, 

De banenafspraak, hoe vul ik die in?

KABINET EN WERKGEVERS HEBBEN 
IN HET SOCIAAL AKKOORD VAN 2013 
AFGESPROKEN DAT ER EXTRA BANEN 
KOMEN VOOR MENSEN MET EEN ZIEKTE 
OF HANDICAP. OP 1 APRIL 2015 IS DE 
WET BANENAFSPRAAK EN QUOTUM 
ARBEIDSBEPERKTEN INGEGAAN. U 
ALS WERKGEVER GAAT EEN BIJDRAGE 
LEVEREN AAN DE BANENAFSPRAAK, 
MAAR HOE WERKT DAT?

dan wordt die andere helft gecompenseerd 
door UWV. Als werkgever heeft u dus 
recht op loondispensatie, afhankelijk van 
de verdiencapaciteit van de kandidaat met 
een arbeidsbeperking.

4 
En wat gebeurt er als uw medewerker 

met een arbeidsbeperking ziek wordt?

Er is een no-riskpolis. Dat betekent dat 
wanneer uw medewerker met een arbeids-
beperking ziek wordt, dat dit financieel 
wordt opgevangen door UWV. Normaal 
betaalt u als werkgever bij ziekte de eerste 

VEELGESTELDE VRAGEN

NLWERKT is een uitgave van UWV  
en verschijnt drie keer per jaar. 
Een pdf van dit nummer vindt u  
op uwv.nl. Zoek op ‘magazines’.  
In de pdf kunt u direct op alle 
links klikken om gemakkelijk alle 
genoemde websites te bekijken.

Redactieadres: 
UWV Concerncommunicatie
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam
nlwerkt@uwv.nl 
UWV Telefoon Werkgevers
0900 – 92 95 (lokaal tarief)
(kijk voor de kosten van dit 
telefoonnummer op uwv.nl/bellen)

Artdirector: Bruno Heemskerk
Concept en realisatie:  MPG.

Aan de inhoud van NLWerkt kun-
nen geen rechten worden ontleend. 
Het is alleen toegestaan artikelen 
uit NLWerkt  — geheel of gedeelte-
lijk — over te nemen na toestem-
ming van de redactie.
Voor aan- en afmelden als abonnee 
of het doorgeven van adreswijzi-
gingen, ga naar uwv.nl/nlwerkt. U 
kunt daar ook aangeven dat u meer 
exemplaren van NLWerkt  
wilt ontvangen.

Meld u aan bij de UWV 
Werkgevers groep op 
LinkedIn. De UWV 

Werkgeversgroep is de plek waar 
u als werkgever kennis en ervaring 
kunt delen met andere werkgevers 
en UWV. Inmiddels telt deze groep 
ruim 4.000 leden. Of u nu één of 
250 medewerkers heeft, u kunt 
hier met andere werkgevers en 
met UWV de dialoog aangaan. U 
kunt vragen stellen, uw netwerk 
uitbreiden en inspiratie opdoen.

FO
TO

 H
H

/J
O

Y
C

E
 V

A
N

 B
E

L
K

O
M

COLOFON

is een proefplaatsing vaak een uitkomst. 
Na toestemming van UWV werkt de 
werknemer 2 maanden met behoud van 
zijn uitkering. U hoeft dan geen loon te be-
talen. Voorwaarde is wel dat u de intentie 
heeft om de werknemer daarna minimaal 
6 maanden in dienst te nemen.

6 
Dat klinkt als een aantrekkelijke ma

nier van verantwoord ondernemen. 

Helaas heb ik geen tijd de werknemer 

te begeleiden.

Als blijkt dat de kandidaat met arbeids-
beperking bij het werk begeleiding nodig 
heeft, kunt u mogelijk een beroep doen op 
een jobcoach. De jobcoach begeleidt niet 
alleen de werknemer, maar coacht ook 
u als werkgever. Zodat u op een gegeven 
moment de begeleiding kunt overnemen.  
De jobcoach is er vooral om te zorgen dat u 
zo min mogelijk extra werk heeft aan een 
arbeidsbeperkte werknemer.

7 
Ben ik als werkgever verplicht mee te 

werken aan de banenafspraak?

Volgens de Participatiewet, actief 
sinds 1 januari 2015, moeten werkgevers 
met meer dan 25 werknemers (of 40.575 
verloonde uren) een bepaald percentage 
mensen met een ziekte of handicap in 
dienst nemen: het quotum arbeidsbe-
perkten. Voldoen werkgevers daar niet 
aan, dan kan het zijn dat zij vanaf 2019 een 
quotumheffing van 5.000 euro per niet-
ingevulde arbeidsplaats per jaar moeten 
betalen. 

Zie ook: uwv.nl/werkgevers, 

zoek op Participatiewet. Daar 

staan verschillende informatieve 

artikelen over het aannemen van mensen 

in het kader van de Participatiewet.

‘Als werkgever 
kunt u financieel 
vrijwel risicoloos 
mensen met een 
arbeidsbeperking 
aannemen’

TEKST IVO ROODBERGEN

www.uwv.nl
www.uwv.nl/nlwerkt
https://www.uwv.nl/werkgevers


IN EEN OOGOPSLAG

Alle beroepen in beeld

DIT VOORJAAR HEEFT UWV DE BEROEPENKAART GEÏNTRODUCEERD.  
DEZE KAART BIEDT INTERESSANTE INFORMATIE TER ORIËNTATIE OP  
DE ARBEIDSMARKT OF VOOR HET WERVEN VAN NIEUWE MEDEWERKERS.

EEN VOORBEELD
Stel: u zoekt een leerkracht voor uw basisschool in de gemeente Utrecht. Altijd goed 

om te weten hoeveel en wat voor mensen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. 

51
werkzoekenden zochten op 

werk.nl naar dit beroep.

31 km
van hun woonplaats is de 

straal waarin zij zoeken 

naar een baan.

392
vacatures zijn het laatste 

half jaar vervuld.

36
vacatures staan nog open.

281
vacatures staan nog 

open binnen de dubbele 

zoekstraal (62 km).

WERKERVARING
(in aantal jaren)

OPLEIDINGSNIVEAU
(in absolute aantallen)

WERKUREN
(per week)

LEEFTIJDSOPBOUW
(in absolute aantallen)

 D
e kaart geeft bijvoor-

beeld weer hoeveel 

werkzoekenden op 

werk.nl zoeken naar een be-

roep en welke opleidingen zij 

hebben gedaan. Ook toont 

de kaart welke beroepen lij-

ken op het gezochte beroep. 

Alle genoemde beroepen op 

een beroepenkaart zijn aan-

klikbaar. U komt dan terecht 

op de kaart voor dat specifie-

ke beroep. 

Behalve informatie per functie  

en regio uit alle UWV-data, 

geeft de beroepenkaart ook 

inzicht in aanverwante func-

ties en veelvoorkomende over-

stappen naar andere sectoren.

Interesse? Kijk op 

spiegel.werk.nl/ 

werkgever/beroepenkaart 
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