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Samenvatting
  

Gezien de succesvolle resultaten uit de zorg lijkt een online interventie om de 

arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen veelbelovend. 

In deze bijdrage zijn 2 onderzoeken naar de ideale online interventie gericht op werk 

samengevoegd tot 1 hypothetische best practice, die breed toepasbaar is. De ideale 

interventie bestaat uit verschillende interactieve modules die als bouwstenen de 

volgende 3 elementen bevatten: 

Y generieke modules over werkbehoud of het verkrijgen van werk; 

Y ziektespecifieke modules over de relatie tussen werken en gezondheidsklachten; 

Y een sociale component die de mogelijkheid biedt tot interpersoonlijk online contact.
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Figuur 2.5 		VAN	KLANTSITUATIES	NAAR	DIENSTVERLENING

Stap 2: De werkzoekende komt nu terecht bij een aantal situaties. Het blijkt dat het al een 

langere tijd geleden is dat deze persoon gesolliciteerd heeft. Tevens is hij onbekend met het 

gebruik van social media bij het zoeken naar werk. 

Stap 3: De werkzoekende krijgt nu meerdere suggesties voor online producten die 

aansluiten bij zijn situatie (figuur 2.5). Om zijn sollicitatievaardigheden op te frissen, krijgt de 

werkzoekende de suggestie ‘online training solliciteren’. Vanwege de onbekendheid van het 

zoeken naar werk met behulp van social media, verwijst de Werkverkenner naar de ‘online 

training social media’. Op basis van zijn leeftijd krijgt de werkzoekende ook een link te zien 

naar de plek op werk.nl waar sollicitatietips voor 50-plussers te vinden zijn. 

Complexe ontwikkeling 
De uitslag van de Werkverkenner verbinden met de online dienstverlening vergt veel van 

de techniek en van de UWV-organisatie. Met een groeiend aantal online producten nemen 

de mogelijkheden tot maatwerk toe, maar ook de complexiteit om een juiste verbinding 

aan te brengen. Dat is geen gemakkelijke opgave, en een die UWV uitgebreid moet testen. 

UWV heeft daarom besloten om de verbinding in opvolgende kleine stappen tot stand te 

laten komen, startend met een aantal succesvolle online producten en veelgebruikte online 

informatie. Voorbeelden van succesvolle online producten zijn de leermodules ‘solliciteren 

en social media’12 of ‘expeditie work’, waarmee jongeren in interactieve spelvorm zich 

sollicitatievaardigheden eigen maken. In 2015 zijn de eerste verbindingen een feit.

Bij iedere nieuwe verbindingsstap bekijkt UWV of de voorgenomen route nog steeds 

de meest passende is en stelt deze waar nodig bij. Zodra er meerdere koppelingen 

zijn aangebracht, start UWV onderzoek naar de effecten van een aantal online 

dienstverleningsvarianten op de uitstroom naar werk13. 

12  

De online trainingmodules (e-learnings) 

worden niet alleen door veel 

werkzoekenden gebruikt, maar 

behaalden in 2013 ook de tweede plaats 

bij de E-learning Awards. 

13  

Houwing, H., Wijnhoven, M., Heul, H. 

van de & Giezen, A. van der (2014). UWV 

Kennisagenda 2014 & 2015. Amsterdam: 

UWV. www.uwv.nl/kennisagenda 
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NIVEL 2015, pp. 32-35, op. cit.

ontwikkeling en de inhoud van een blauwdruk voor de optimale online begeleiding van 

werklozen met deze klachten. Het onderzoek richtte zich op effectieve elementen wat 

betreft inhoud, proces, vorm, randvoorwaarden en implementatie. De blauwdruk is het 

eindresultaat van literatuuronderzoek, aangevuld met focusgroepen en inspiratiesessies. 

Het verbinden van klinische, re-integratie- en online (ervarings)deskundigheid stond hierbij 

steeds centraal. 

Hypothetische ideale online interventie 
De onderzoeken hebben 2 specifieke hypothetische best practice online interventies 

opgeleverd: 1 voor werkzoekenden met CMD en 1 voor werkenden met een chronische, 

lichamelijke aandoening. Logischerwijs lijken beide interventies veel op elkaar. Bij beide 

gaat het om de combinatie van gezondheidsklachten en werk. Het ligt dan ook voor de hand 

ze te combineren tot 1 hypothetische best practice die breed toepasbaar is. Figuur 3.1 is een 

visuele weergave van deze ideale interventie. 

Het is belangrijk om te beseffen dat het online aanbieden van interventies zeker niet 

betekent dat er geen persoonlijke professionele begeleiding, ondersteuning of andere 

sturing aanwezig is. Dergelijke sturing is een essentieel onderdeel van succesvolle online 

interventies. 

De vraag rijst of de hypothetische online interventie ook is aan te bieden binnen de context 

van UWV. Dit lijkt zeker het geval (box 3.1). 

Warming-up
Voordat mensen een online interventie kunnen volgen, zijn 3 aspecten van belang. 

Ten eerste moeten de potentiële deelnemers de interventie kennen. Het is dus zaak 

de interventie het liefst zo breed mogelijk te promoten, zowel online als offline. Dit is 

vooral belangrijk omdat niet iedereen even snel geneigd is deel te nemen aan een online 

programma. Personen met een laag opleidingsniveau, weinig computerervaring of weinig 

vertrouwen in de eigen bekwaamheid om taken af te ronden en doelen te bereiken (een 

lage eigeneffectiviteit), blijken minder vaak deel te nemen21. Dat geldt in zekere mate ook 

voor personen die recent een diagnose van een medische aandoening hebben gekregen of 

die veel hinder ervaren van hun aandoening, omdat zij vooral bezig zijn met de verwerking 

daarvan. Verschillende onderzoeken laten zien dat als mensen uit dergelijke groepen 

eenmaal over de streep zijn getrokken, ook zij de gunstige effecten van deelname kunnen 
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Figuur 3.1  CONCEPTUEEL	MODEL	VAN	DE	HYPOTHETISCHE	IDEALE	INTERVENTIE  

Mogelijkheden voor online interventies
In het veld van werk en inkomen worden online interventies nog beperkt toegepast. Een van 

de uitzonderingen, ook internationaal gezien, is de dienstverlening aan mensen in de WW. 

In de gezondheidszorg daarentegen krijgen online interventies een steeds belangrijkere rol. 

Ze worden ingezet ter vervanging, vereenvoudiging en verbetering van bestaande zorg. De 

resultaten zijn veelbelovend, zo blijkt uit diverse overzichtsstudies14. Online zorginterventies 

kunnen bijvoorbeeld leiden tot meer kennis, een hogere ‘eigeneffectiviteit’ (er bijvoorbeeld 

meer van overtuigd raken in staat te zijn gezond te eten), vaker sporten (gedrag) en 

minder depressies. De online zorginterventies zijn vooral gericht op het bevorderen van de 

gezondheid, de omgang met de gezondheidssituatie, of op preventie van ziektes. Helaas 

komt het onderwerp arbeidsparticipatie hierin nog weinig expliciet aan de orde. Eerder 

lieten we via een beknopte literatuurstudie al zien dat er ook wel degelijk kansen zijn voor 

online bevordering van arbeidsparticipatie15. 

In dit artikel richten we ons op de mogelijkheden om een online interventie te gebruiken 

ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. We gaan 

daarbij in op de vraag hoe de ideale interventie er voor deze doelgroep uitziet. 

2 onderzoeken naar de ideale interventie
UWV heeft in 2014 onderzoekssubsidie verstrekt om een impuls te geven aan online 

interventies gericht op de arbeidsparticipatie van personen met een arbeidsbeperking. In 

dit kader zijn er 2 onderzoeken verricht: een door het Nederlands instituut voor onderzoek 

van de gezondheidszorg (NIVEL) en een door ZINZIZ. De gecombineerde resultaten van deze 

onderzoeken vormen de basis voor dit artikel. De vertaling naar de UWV-praktijk staat meer 

op de achtergrond. In box 3.1 besteden we daar enige aandacht aan. 

Het onderzoek van NIVEL richt zich op werkenden met een chronische, lichamelijke 

aandoening16. Een aanzienlijk deel van deze doelgroep heeft een uitkering van UWV. Zo 

verrichtte in 2013 38% van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WIA) en 5% van de volledig 

arbeidsongeschikten (WIA, niet duurzaam) voor minimaal 12 uur per week betaald werk17. 

Na uitgebreid literatuuronderzoek en interviews met werkgevers arbodiensten en 

werkenden met een chronische, lichamelijke aandoening hebben de onderzoekers 

van NIVEL een hypothetische best practice ontwikkeld. Het gaat om een online 

zelfmanagementinterventie voor werkenden met een chronische aandoening, bedoeld om 

beter te leren omgaan met de aandoening en zo werkbehoud te bevorderen. De interventie 

is gericht op het verminderen, oplossen of waar mogelijk voorkomen van problemen, zodat 

werknemers met een chronische aandoening (langer) aan het werk kunnen blijven.

ZINZIZ heeft zich toegelegd op een andere groep: werklozen met veelvoorkomende 

psychische klachten, zoals angststoornissen, depressie en stressgerelateerde stoornissen 

(ook wel common mental disorders genoemd of CMD)18. Ongeveer 40% van de werklozen 

heeft depressieve of angstklachten19. Die kunnen het vinden van werk ernstig belemmeren, 

temeer omdat mensen slecht hun weg vinden naar de gezondheidszorg en de zorg zelf vaak 

beperkt oog heeft voor de rol en het belang van werk20. 

De onderzoekers van ZINZIZ hebben gekeken hoe de werelden van de geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ) en arbeid dichter bij elkaar te brengen zijn. Zij beschrijven de 

14  
Bijvoorbeeld: Foroushani, P.S., Schneider, 

J. & Assareh, N. (2011). Meta-review of 

the effectiveness of computerised CBT 

in treating depression. BMC Psychiatry, 

11 (nr. 131). Andrews, G. et al. (2010). 

Computer therapy for the anxiety 

and depressive disorders is effective, 

acceptable and practical care: A meta-

analysis. PLoS ONE, 5 (nr. 10), e13196. 

Sorbi, M.J. & Riper, H. (2009). E-Health – 

gezondheidszorg via internet. 

Psychologie & gezondheid, 37 (4). 

Cuijpers, P. et al. (2008). Internet-

administered cognitive behavior therapy 

for health problems: A systematic 

review. Journal of Behavioral Medicine, 

31, pp. 169-177. 

Wantland, D.J. et al. (2004). The 

effectiveness of web-based vs. non-web-

based interventions: A meta-analysis of 

behavioural change outcomes. Journal of 

Medical Internet Research, 6, (nr. 4), e40.
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Generieke modules
Op basis van de 2 studies raden we een reeks generieke modules aan die voor veel 

mensen bruikbaar zijn. De modules maken alle gebruik van de principes uit de cognitieve 

gedragstherapie en technieken tot gedragsverandering, omdat deze benaderingswijze 

bewezen effectief is25.

Een van de generieke modules richt zich op de intrinsieke motivatie van de deelnemers en 

heeft als doel hen in een ‘leermodus’ te krijgen. De focus van de deelnemer komt daarbij 

niet te liggen op alles ‘goed’ te doen (prestatiegericht), maar juist op leren in eigen tempo 

en met de mogelijkheid tot ‘vallen en opstaan’ (leergericht). Bij het verrichten van complexe 

taken, zoals het krijgen of behouden van werk, blijken leerdoelen vaker tot succes te leiden 

dan prestatiedoelen26. Het verhogen van de motivatie en een leergerichte focus geven een 

hoger rendement van het programma. 

Box	3.1

  Voor de warming-up is de Werkverkenner 

een goed voorbeeld uit de UWV-praktijk om 

de needs assessment mee vorm te geven. 

Deze vragenlijst voor WW’ers aan de start 

van hun werkloosheid geeft inzicht in 

de kans op werkhervatting binnen 1 jaar. 

Bovendien indiceert de Werkverkenner 

kort welke factoren te beïnvloeden zijn om 

de kans op werk te vergroten. 

  Met betrekking tot de actiefase zijn er 

een aantal voorbeelden te noemen die 

nauw aansluiten bij de hypothetisch ideale 

interventie: 

-  De huidige pilot E-coaching ligt in het 

verlengde van de generieke modules 

om de intrinsieke motivatie en 

eigeneffectiviteit te vergroten. Recente 

werklozen met een WW-uitkering krijgen 

op basis van de Werkverkenner een 

aanbod om hieraan deel te nemen. Het 

omvat meervoudig digitaal contact tussen 

werkzoekende en de adviseur werk 

van UWV waarin de werkzoekende met 

leerdoelen aan de slag gaat.

-  Daarnaast heeft UWV verschillende online 

trainingen over solliciteren en netwerken 

ontwikkeld voor werkzoekenden in het 

algemeen. Deze zouden (in aangepaste 

vorm) goed geïntegreerd kunnen worden 

in de ideale interventie voor mensen met 

gezondheidsklachten. 

-  De module uit de best practice die als 

doel heeft de blik van de deelnemer op de 

toekomst te richten, sluit aan bij het maken 

van een plan van aanpak. Dit gebeurt 

momenteel bij verschillende doelgroepen 

van UWV op vaste tijden, zoals bij mensen 

in de Ziektewet.

  Met betrekking tot sociaal contact in online 

interventies sluit het forum voor mensen 

met een Wajong-uitkering goed aan24. UWV 

biedt hiermee de mogelijkheid ervaringen 

te delen over leven, werken en over de 

veranderingen die de Participatiewet met 

zich meebrengt. Er is een moderator die 

namens UWV de discussies begeleidt en 

meepraat. Het  webcareteam van UWV is 

ook actief op het forum. 

  De voorbeelden uit de UWV-praktijk maken 

duidelijk dat het realistisch is om een 

online interventie ter bevordering van 

de arbeidsparticipatie van mensen met 

een arbeidsbeperking in te passen in de 

dienstverlening van UWV.

UWV-praktijk 

25  
Er zijn aanwijzingen dat ook acceptance 

and commitment therapy (ACT) – een 

relatief nieuwe vorm van gedragstherapie 

– goede resultaten kan geven.

26 
ZINZIZ 2015, pp. 21-24, op. cit. Hooft,  

E. van & Noordzij, G. (2009). The effects 

of goal orientation on job search and 

reemployment: a field experiment among 

unemployed job seekers. Journal of Applied 

Psychology, 94, (nr. 6), pp. 1581-1590.

24  
https://perspectief.uwv.nl/forum 

ondervinden22. Offline werving, bijvoorbeeld via een gesprek met de huisarts, bedrijfsarts of 

HR-medewerker, kan de motivatie bevorderen, waardoor mensen ondanks belemmeringen 

alsnog bereid zijn om deel te nemen.

Het tweede aspect is het vaststellen of de persoon inderdaad baat kan hebben bij de online 

interventie en welke onderdelen van de interventie het best aansluiten bij de situatie van 

de deelnemer. Aanbieders kunnen dit met een needs assessment (i.e. een inventarisatie 

van behoeften en mogelijkheden) in kaart brengen; tijdens een intakegesprek of via een 

(digitale) vragenlijst. Met behulp van deze inzichten kunnen deelnemer en aanbieder samen 

een strategie bepalen en beslissen welke inhoud van de interventie het best aansluit. 

Idealiter wordt de interventie afgestemd op de individuele gebruiker, diens achtergrond 

(bijvoorbeeld dagelijks leven, taal, cultuur, problematiek en eerder gevolgde interventies) 

en wensen (zoals werkhervatting of blijven werken ondanks gezondheidsklachten). Het zal 

geen verbazing wekken dat gedegen onderbouwd kiezen om deel te nemen aan duidelijk 

geïndiceerde onderdelen, ook wel tailoring genoemd, de effectiviteit van het programma 

positief beïnvloedt. Menige studie onderstreept dit23.

Het laatste en niet te onderschatten aspect van de warming-up omvat het mensen 

daadwerkelijk warm krijgen voor de online interventie. Niet alleen de potentiële deelnemer 

moet zich voldoende geprikkeld voelen tot deelname, maar (indien aanwezig) ook diens 

doorverwijzer. Zonder bekendheid en draagvlak bij de doorverwijzers heeft een online 

interventie weinig kans van slagen. Afhankelijk van de situatie van de deelnemer kunnen 

verschillende personen deze functie hebben, zoals huisartsen, bedrijfsartsen of werkgevers. 

Voor zowel deelnemer als verwijzer is het belangrijk om vóór aanvang te weten of de 

kandidaat geschikt is om deel te nemen, waar de interventie ongeveer uit bestaat, en welke 

mogelijke gunstige effecten men kan verwachten. Nadruk op dit laatste kan deelname zeker 

bevorderen, mits de verwachtingen realistisch blijven.

De actiefase
De ideale interventie bestaat uit verschillende interactieve modules die de volgende  

3 elementen bevatten: 

 - generieke modules over werkbehoud of het verkrijgen van werk; 

 - ziektespecifieke modules over de relatie tussen werken en gezondheidsklachten;  

 - een sociale component die de mogelijkheid biedt tot interpersoonlijk online contact.

De sociale component is geen los onderdeel, maar loopt door alle overige modules heen, 

en bestaat uit interactief online contact tussen zowel deelnemers onderling als met de 

begeleider (indien aanwezig).

Voor alle onderdelen geldt dat flexibiliteit in het gebruik de kans op actieve deelname 

vergroot. Huiswerkopdrachten lopen als rode draad door de modules heen. Deze zijn nodig 

om de vertaling naar en integratie in het dagelijks leven te maken en de ‘contacturen’ zo 

efficiënt mogelijk te benutten.

22  
NIVEL 2015, p. 42, p. 57, op. cit. 

23  
Bijvoorbeeld: Cotter, A.P. et al. (2014). 

Internet interventions to support lifestyle 

modification for diabetes management: a 

systematic review of the evidence. Journal 

of Diabetes and its Complications, 28 (2), 

pp. 243-251. 

Wangberg, S.C. et al. (2008). Adherence 

in internet-based interventions. Patients 

Prefer Adherence, 2, pp. 57-65.
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interventies uit de gezondheidszorg. Zo staat op de website van Kenniscentrum CrossOver 

informatie over 13 groepen van aandoeningen28. Een andere optie is ziektebeelden te 

clusteren naar veelvoorkomende klachten of symptomen, zoals pijn of vermoeidheid, en 

daarvoor specifieke inhoud te creëren. In deze lijn kan er ook een aparte module worden 

gemaakt voor omgaan met CMD. Bij deze groep aandoeningen speelt namelijk een aantal 

specifieke obstakels, zoals moeite met concentreren en zelfstigmatisering. 

Aandacht voor sociale interactie
Meerdere onderzoeken laten zien dat digitale interventies die een sociale context creëren 

voor de deelnemer doorgaans effectiever zijn dan interventies waarin deze context 

ontbreekt (zoals websites die alleen informatie geven)29. De uitval van deelnemers 

aan online interventies met sociale context is bovendien kleiner. Deelnemers kunnen 

bijvoorbeeld steun en adviezen van elkaar ontvangen. Veel online interventies kiezen 

daarom voor de toevoeging van een online forum of chatruimte. Het is wel belangrijk 

daarbij een goede moderator aan te stellen, omdat een onbegeleide chatruimte of forum 

een averechts effect kan hebben. 

Vanwege de bewezen effectiviteit bevat de ideale interventie sociaal contact in de vorm 

van online groepssessies. Tijdens de groepssessies kunnen deelnemers hun individuele 

opdrachten in een breder verband bespreken. Een coach of groepsmoderator is aanwezig 

om het groepsproces te ondersteunen en veiligheid te borgen. Naast de opdrachten en 

groepssessies bestaat de mogelijkheid tot 1-op-1-contact tussen deelnemer en begeleider als 

dat nodig is. Dit contact hoeft niet face to face te zijn, maar kan ook digitaal (bijvoorbeeld 

via chat of e-mail) plaatsvinden.

 

De wrap-up
Het volgen van de interventie garandeert niet dat het geleerde op lange termijn zal 

beklijven. De kans op langdurige gunstige effecten neemt toe als deelnemers een 

‘terugkomsessie’ kunnen volgen, waarin zij hun leerdoelen en daaraan gekoppelde plannen 

evalueren en waar nodig bijstellen. Het meest efficiënt is dit groepsgewijs en online te doen. 

Ook het in kaart blijven brengen van successen kan helpen om voor beklijving te zorgen.

Daarnaast is het zinvol om deelnemers de mogelijkheid te bieden online contact op 

te nemen als zij tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld omdat hun 

ziektebeeld is verergerd of omdat het niet meer lukt het geleerde in praktijk te brengen. Een 

online boostersessie met de begeleider of met andere groepsleden, bijvoorbeeld via een 

besloten forum, biedt hiertoe uitkomst. 

Randvoorwaarden voor succesvolle toepassing
De online interventie werkt alleen goed als deze voldoet aan een aantal randvoorwaarden. 

De online omgeving dient vertrouwen en veiligheid te wekken, er aantrekkelijk uit te zien 

en gebruikersvriendelijk te zijn. Bij voorkeur is de omgeving via verschillende elektronische 

apparaten toegankelijk, zoals computer, smartphone of tablet.  

De interventie zelf moet bovendien niet te ingewikkeld zijn (ook qua taalgebruik), aanvoelen 

als maatwerk, niet te veel tijd in beslag nemen en niet te uitgebreid zijn. Een laatste 

belangrijk aspect vormen de continuïteit en financiering. Succesvolle implementatie van 

de online interventie is niet mogelijk zonder een proactieve houding van de zorgverlener 

28  
http://www.kcco.nl/werk_en_handicap  

29  
Zie NIVEL 2015, pp. 37-38, op. cit.

Een tweede generieke module gaat in op het vergroten van het vertrouwen in de 

eigen bekwaamheid om taken af te ronden en doelen te bereiken, oftewel een grotere 

eigeneffectiviteit. Meerdere onderzoeken laten namelijk zien dat de positieve effecten van 

een online interventie groter zijn bij deelnemers met een hoge(re) eigeneffectiviteit27. De 

deelnemer krijgt via deze module meer perspectief op een toekomst waarin hij kan werken 

ondanks zijn gezondheidsklachten. Positieve bekrachtiging – door andere deelnemers of 

de begeleider van de online interventie – is hierbij belangrijk, bijvoorbeeld in de vorm van 

complimenten voor gezette stappen.

In een andere generieke module leert de deelnemer hoe hij met gezondheidsklachten en 

belemmeringen om kan gaan in een werkcontext of hoe zich te presenteren tegenover 

een (potentiële) werkgever. Deze module richt zich dus zowel op werkbehoud als op 

het verkrijgen van werk. Het gaat hierbij niet alleen om vaardigheden, maar ook om het 

vergroten van het zelfvertrouwen, het geloof in eigen kunnen, en de motivatie om werk 

te zoeken of te behouden. Hiervoor gebruikt de deelnemer naast zijn eigen ervaringen 

en expertise ook die van andere deelnemers. Voor deelnemers die naar werk zoeken, 

kunnen de volgende onderdelen relevant zijn: passende vacatures zoeken, cv opstellen, 

netwerkgesprekken voeren, en ‘hoe communiceer ik tijdens de sollicitatie over mijn 

aandoening?’

Voor mensen die al werk hebben, is het thema ‘communicatie tussen werknemer 

en werkgever’ van belang. Openheid over obstakels in het werk door de 

gezondheidsbelemmering kan wederzijds begrip vergroten. Communiceren helpt ook om 

gezamenlijk en constructief na te denken over mogelijkheden tot zelfmanagement op de 

werkvloer met de specifieke gezondheidsbelemmering in het achterhoofd. ‘Professioneel 

assertief’ leren zijn is daarbij een belangrijk aandachtspunt voor de werknemer. Bij 

communicatie speelt ook de vraag: wat vertel ik wel en wat niet aan werkgever en 

collega’s? Het delen van ervaringen met andere deelnemers en nadenken over mogelijke 

benaderingswijzen zijn dan zinvolle onderdelen van de module. Hiermee kan de werknemer 

meer speelruimte creëren, mits de werkgever bereid is maatregelen te nemen. Het kan dus 

een optie zijn om een module speciaal voor werkgevers toe te voegen om het bovenstaande 

te faciliteren.

De laatste generieke module zorgt ervoor dat de deelnemer zich op de toekomst gaat 

richten. Hij leert hier zijn eigen krachten en behoeften ten aanzien van werk kennen en 

formuleert de doelen die hij zichzelf op basis hiervan kan stellen voor de toekomst. Hij richt 

zich hierbij op leerdoelen en niet op prestatiedoelen, zoals in de eerste generieke module 

aan bod gekomen. Op deze wijze leert de deelnemer te anticiperen op de obstakels die hij 

te overwinnen heeft. 

De actiefase: ziektespecifieke modules
Een aanpak waarbij de ernst van de klachten leidend is, blijkt niet effectief. Desondanks 

blijft het wel van belang om informatie te geven over de gezondheidsklachten. Daarom 

bevat de best practice naast de generieke ook een ziektespecifieke module. Het gebruik 

hiervan is optioneel voor de deelnemer. De specifieke module omvat aanvullende 

informatie over de aandoening en de gevolgen ervan, waaronder de relatie met werk. Het 

lijkt onhaalbaar om voor iedere aandoening een specifieke module te ontwikkelen. Een 

mogelijke oplossing is om verwijzingen op te nemen naar relevante websites of naar online 
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Bijvoorbeeld: Gustafson, D.H. et al. (2008). 

Internet-based interactive support for 

cancer patients: are integrated systems 

better? Journal of Communication, 58, pp. 

238-257. 

Lorig, K.R. et al. (2008). The internet-based 

arthritis self-management program: a 

one-year randomized trial for patients 

with arthritis or fibromyalgia. Arthritis & 

Rheumatism (Arthritis, Care & Research),  

57 (7), pp. 1009-1017. 

Pacaud, D. et al. (2012). Successful delivery 

of diabetes self-care education and follow-

up through e-health media. Canadian 

Journal of Diabetes, 36 (5), pp. 257-262.



28 29 UWV Kennisverslag special | december 2015

          

UWV Kennisverslag 2014-2

Samenvatting
  

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van UWV de effectiviteit van  

re-integratiedienstverlening voor WW’ers in de periode 2008–2011 onderzocht. Het 

gaat om de effecten van de ingekochte en eigen dienstverlening van UWV op zowel de 

uitstroomkans naar werk (de netto-effectiviteit) als de besparing op uitkeringslasten 

na aftrek van de kosten van dienstverlening (de kosteneffectiviteit)35. In dit artikel 

staan de resultaten van de eigen dienstverlening van UWV centraal. De belangrijkste 

bevindingen zijn: 

Y  De door UWV in de jaren 2008–2011 voor WW’ers ingezette dienstverlening heeft door 

de kans op werk te vergroten positief en significant bijgedragen aan verkorting van de 

uitkeringsduur. 

Y  De met de verkorting van de WW-duur gerealiseerde besparing op de uitkeringslasten 

weegt ruimschoots op tegen de relatief beperkte kosten van dienstverlening; de 

dienstverlening is dus niet alleen netto-effectief maar ook kosteneffectief ingezet.

Y  Competentietests en workshops verhogen de kans op werk binnen anderhalf jaar WW 

met 5 en 4 procentpunt, wat een besparing oplevert van circa € 2.200 per persoon.

Y  Vervolggesprekken na het intakegesprek verhogen de kans op werk binnen anderhalf 

jaar WW met 2,5 procentpunt (na 1 vervolggesprek) tot 8,5 procentpunt (na 5 vervolg-

gesprekken) en leveren een besparing op van ruim € 300 tot bijna € 2.000 per persoon.

Y  Gesprekken zijn vooral gevoerd met WW’ers die wegens persoonlijke belemmeringen 

als een beperkte werkzoekintentie of weinig geloof in eigen kunnen relatief moeilijk 

aan het werk komen.

Y  De bevindingen staven de hernieuwde intensivering van de dienstverlening. 

Voorbeelden hiervan zijn de op activering en controle gerichte korte gesprekken in 

de eerste 3 maanden WW, de driemaandelijkse vervolggesprekken vanaf de vierde 

maand WW en het actieplan 55-pluswerkt.  Dit plan bestaat uit een combinatie van 

competentietests, groepsgewijze workshops (onder andere netwerktrainingen) en 

individuele gesprekken. 

Gesprekken met  
adviseurs werk zorgen 
ervoor dat WW’ers 
met persoonlijke  
belemmeringen 
sneller aan het werk 
komen.
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Han van der Heul
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of andere aanbieder, inbedding in de dagelijkse (zorg-/bedrijfs)praktijk (verbinden met 

‘routineafspraken’), inbedding in een bestaande digitale infrastructuur, en financiële 

stimulatie door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of werkgever.

Van theorie naar praktijk
De beschreven ideale interventie bestaat nog niet. Wel hebben de onderzoekers, in 

navolging van hun onderzoek, stappen gezet om de realisatie ervan dichterbij te brengen. 

NIVEL is een samenwerking aangegaan met Mecademy30. Mecademy heeft een online 

programma Vooruitgang door zelfregie ontwikkeld, gebaseerd op het Engelse Expert 

Patients Programme31. Hieraan zijn inmiddels inzichten uit het onderzoek van NIVEL 

toegevoegd. ZINZIZ heeft samenwerking gezocht met het Trimbos-instituut, dat onder 

andere het online programma Gr!p op je Dip aanbiedt voor jongeren/jongvolwassenen 

(16-25 jaar) met een depressie32. De onderzoeksresultaten van ZINZIZ hebben aanleiding 

gegeven om te analyseren of het programma kan worden uitgebreid met een module over 

werk. 

Het voorgaande illustreert dat het daadwerkelijk in de praktijk brengen van de 

onderzoeksresultaten niet automatisch erg duur hoeft te zijn. Als er een basis aanwezig is 

(zoals het vertaalde Expert Patients Programme of Grip op je D!p), hoeft er geen nieuwe 

online infrastructuur ontwikkeld te worden. Het is dan een kwestie van aanpassingen 

en/of toevoegingen om te komen tot een werkgerelateerde interventie. Een dergelijke 

creatieve aanpak blijkt een reële optie om de ontwikkelkosten van een online interventie 

gericht op arbeidsparticipatie binnen de perken te houden. Het uitvoeren van de interventie 

zal uiteraard ook geld kosten, maar onderzoek uit de zorg wijst erop dat deze kosten 

vergelijkbaar zijn met of zelfs lager zijn dan die van traditionele face-to-face-interventies33.

30  
http://www.mecademy.nu  

31  
http://www.selfmanagementuk.org 
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