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Na een inleiding door Ton Veldman over het thema van deze middag volgt een introductie door 
Angela Mous, manager Arbeidsontwikkeling en Hoofd Arbodienst/A&O-deskundige, de gastvrouw 
namens de WVS groep. Zij geeft informatie over wat de WVS groep doet, de opdrachtgevers waar in 
het project van arbeidstoeleiding mee wordt samengewerkt (interregionale sociale diensten van 
Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen) en hoe het werkproces georganiseerd is. Het betreft 
hier een ESF project.  
Bepalende factoren zijn vooral de aandacht en het respect voor de WWB’er die een keur aan 
maatwerkdiensten voorgeschoteld krijgt, zoals de scan werkvermogen, bij de ad welbekend. Evenals 
de techniek van motiverende gespreksvoering, door AKC/NVvA ontwikkeld. Uiteindelijk komt er voor 
de belanghebbende een verslag met actiepunten die kan leiden tot specifieke interventies, zoals een 
training toekomstgericht handelen. De klantmanager van de gemeente is regievoerder en overlegt 
nauw met de WVS trajectbegeleider, die het directe contact heeft. Het succes staat en valt met de 
bereidheid van de professional tot luisteren naar wat de klant wil en aangeeft nodig te hebben. Dat is 
al een cultuuromslag die effect heeft op het proces en de motivatie. De A&O’er zit op de 
procesbewaking en stuurt op beleidsniveau bij, de ad focust op het individu. Mooi is dat de 
klantmanager van de gemeente uit zijn formele bewakende rol is gestapt en zelf workshops geven. 
Zo nodig worden ad-instrumenten ingezet zoals loonwaardebepaling. De klantmanager krijgt 
ondersteuning van de ad bij de match werkgeverseisen en klanteigenschappen. Zij staan verder van 
de arbeidsmarkt en wat er precies gebeurt in bedrijven. 
 
De speciale gast van deze middag is de heer Hennie Mulders die namens UWV is afgevaardigd. Hij is 
Binnen UWV adviseur inclusieve arbeidsorganisatie Programma Wajong Werkbedrijf. Hij merkt op 
dat gemeenten met een dilemma kampen: zij dienen de 125.000 banen te realiseren die het kabinet 
afgesproken heeft. Maar stuiten op matchingsproblemen binnen de doelgroep Participatiewet. UWV 
stelt vast wie voor het banenregister in aanmerking komt.  
 
José van Lieshout geeft in 2 projectvoorbeelden aan wat de meerwaarde van de samenwerking ad / 
A&O-deskundige in de praktijk precies betekent. Ze licht voor de Sectorpilot begeleiding Ziektewet 
het Project Vangnetters en Duurzame inzetbaarheid toe. De sector Logistiek en transport (w.o. ook 
verticaal hijsen valt) telt 130.000 werknemers, ¾ is chauffeur, 90 % is man, er is veel operationeel 
werk, MKB is oververtegenwoordigd, er heerst een hands-on mentaliteit en er wordt niet al te 
ingewikkeld gepraat, direct en duidelijk.  
De vangnetpopulatie wordt normaal gesproken door het UWV uitgevoerd en dit project laat goed 
zien welke voorbeelden een sectorgerichte maataanpak oplevert. Zoals i.p.v. 8 weken wachten na 
ziekmelding meteen de eerste week aan de slag met een beoordeling werkvermogen door de 
bedrijfsarts en meteen vervolgactie. 11.4 miljoen is in deze sectoraanpak geïnvesteerd en de 
resultaten (zie ppt) zijn opvallend. Aanzienlijk meer hersteld meldingen en re-integraties, en hogere 
betrokkenheid door gerichte aandacht op iedere casus apart. 
 
UWV merkt afsluitend op dat de ad traditioneel binnen het UWV wat vast zat in zijn functie en 
minder bereid bleek out of the box te handelen, over de grenzen van het eigen vakgebied. Maar 
steeds meer wordt duidelijk dat de werkgever centraal hoort te staan en dat het traject van die 
werkgever afhankelijk is. Als voorbeeld noemt Mulders de zorgsector. Al jaren weten we uit de 
statistieken dat uitval op een bepaalde leeftijd bij ongewijzigd beleid te voorspellen valt. Werkgevers 
dienen dan ook aangemoedigd en beoordeeld te worden op hun anticiperend beleid om uitval te 
voorkomen. 
  
 



 
 
 
 


