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Uitnodiging expert meeting
De gereedschapskoffer van de eerstelijns re‐integratiemedewerker (werkcoach)
Locatie: De Vereeniging, Nijmegen
Datum : 30 september 2009, 12.15 ‐ 17.30 uur
Geen rechten zonder plichten!
Hoogwaardig handhaven
Alle regels tellen?
Stimuleren, controleren, sanctioneren: (hoe) gaat dat samen?

Thema
Het is alweer enige tijd geleden dat de Haagse politiek de activerende verzorgingsstaat heeft ontdekt als
instrument om sociale uitsluiting te voorkomen of te verkleinen. Sindsdien spannen gemeenten en UWV
zich tot het uiterste in om mensen aan de poort van de sociale zekerheid zo snel en effectief mogelijk
aan werk, een veelbelovend traject of minimaal een zinvolle tijdsbesteding te helpen. Werk boven
uitkering (WBU) en ‘geen rechten zonder plichten’ zijn daarbij vaak gebruikte mantra’s. Maar hoe
creatief mag of moet de moderne klantmanager, adviseur, werkcoach zijn? Hoe combineer je handhaven
met het leveren van maatwerk? Móet er gesanctioneerd worden als de cliënt niet solliciteert, terwijl de
professional weet dat diens huissituatie problematisch is, dat er net een moeizame schuldsanering van
de grond is gekomen, dat …. ? En waar vindt over beslissingen als deze de verantwoording plaats?
Gebeurt dat 'in de lijn', in intercollegiaal overleg, of blijven ze verscholen en daarmee buiten de sfeer van
de professionele verantwoording?
De expertmeeting ‘De gereedschapskoffer’ is bedoeld om handhavers en werkcoaches uit het publieke
en het private domein in de gelegenheid te stellen dilemma’s uit te wisselen en te leren van elkaars
creatieve oplossingen en ervaringen. Als opmaat voor de discussie worden enige prikkelende inleidingen
gehouden, waarin de hierboven genoemde thema’s aan de hand van praktijkvoorbeelden worden
uitgediept en geïllustreerd. Doel is de bewustwording van eigen keuzes te stimuleren, patronen binnen
die eigen keuzes en die van anderen te ontdekken om van daaruit een nieuw hoofdstuk(je) te schrijven
aan het, niet‐bestaande maar intussen wel in de hoofden aanwezige, Handboek Werkcoach / Handhaver
2009.

Programma
12.15 ‐ 13.00 uur

Inloop met broodje

13.00 – 13.15 uur

Welkom en introductie (Dr.C.C.A.M. (Els) Sol, Hugo Sinzheimer Instituut UvA)

13.15 ‐ 15.00 uur

Thema I De professional: verbinden rechtmatigheid en doelmatigheid
Handhaving wordt doorgaans geassocieerd met fraude. Om die handhaving gaat
het hier niet. Centraal staat de op activering gerichte handhaving. We willen
hoogwaardig handhaven. Maar komt het er ook van? En is het altijd wijs?
Introductie door twee professionals: een uit de praktijk van de handhaving en
een vanuit het perspectief van de klantmanager/werkcoach

15.00 – 15.15 uur

Pauze

15.15 – 16.30 uur

Thema II De keten: Handhaving in samenwerking
Het werkplein en de samenwerking tussen publieke en private partijen stelt hoge
eisen. Hoe daarmee om te gaan?
Introductie door een professional uit het publieke deel van de keten en een
professional van een re‐integratiebedrijf

16.30 uur

Afsluiting en inventarisatie: wat is er geleerd (prof.dr.M. (Mies) Westerveld, Hugo
Sinzheimer Instituut UvA en R. (Roland) van der Pluym Coordinator Regionaal
Platform Fraudebestrijding Regio Gelderland‐Flevoland )?

17.00 uur

Borreltje na

Voor wie?

Werkcoaches / rcf medewerkers bij gemeenten, UWV en RIB

Door wie?

Het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam en het Regionaal
Platform Fraudebestrijding Regio Gelderland‐Flevoland

Informatie

R.C.F. (Roland) van der Pluijm: r.van.der.pluym@nijmegen.nl
Dr C.C.A.M. (Els) Sol: c.c.a.m.sol@uva.nl

Kosten

Aan de expertmeeting zijn geen kosten verbonden

Deelnemen?

U kunt zich opgeven voor deelname door een e‐mail te sturen naar de assistente van het
Re‐integratie verbeteronderzoeksprogramma Floria Koopman f.a.koopman@uva.nl
onder vermelding van deelname expertmeeting alsmede uw functie en de organisatie
waar u werkzaam bent.

Dit is een activiteit in het kader van het re‐integratie verbeteronderzoek programma www.rvo.nl

