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Quality Coaching heeft de kritiek van de 
werkgevers ter harte genomen.  
‘Het wordt tijd voor een andere aanpak. 
Werkgevers moeten beter bediend 
worden om de juiste werknemer op  
de juiste plek te krijgen. Het maakt werk- 
gevers namelijk niets uit of de werk-
nemer een Wajong-, WIA-, WWB- of een 
WSW-status heeft, als hij of zij maar 
goed functioneert, een goede begelei-
ding krijgt en de financiële compensatie-
regelingen goed en helder zijn.’ Aan het 
woord is Hilco IJtsma. Samen met  
Jaap Adamse vormt hij de directie van 
Quality Coaching. Het werkgebied  
van dit jobcoachbedrijf is Groningen, 

Werkgevers en re-integratie:
Het wordt tijd voor een 
andere aanpak
Het Noorden kent veel Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemers die bereid zijn om 
mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dat blijkt uit het onderzoek Kan-
sen voor Kansarmen. Uit hetzelfde onderzoek kwam tot uiting dat 84,5% van de noorde-
lijke werkgevers grote bezwaren heeft tegen de verplichte quotumregeling. Ze willen 
duidelijk baas in eigen huis blijven (die bezwaren zijn inmiddels gehoord want de ver-
plichte quotumregeling is voorlopig van de baan). 
Bovendien laten de onderzoekscijfers zien dat de werkgevers niet altijd tevreden zijn over 
de dienstverlening van de arbeidsbemiddelaar. De arbeidsbemiddelaar dient de werkgever 
voor te lichten over de subsidieregelingen en te helpen bij de werving en selectie.
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Gratis dienstverlening 
aan werkgevers:

- Werving en Selectie

- Jobcarving
- Voorlichting subsidieregeling
- Jobcoaching
- QCVacaturebank
- SROI-diensten

Friesland en Drenthe en er werken  
26 jobcoaches.

Gratis werving en selectie
De vijver van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt is groot, en de 
re-integratieregelingen talrijk. Uit die 
vijver moet een werknemer worden 
gezocht die het beste past bij de functie 
en bij het bedrijf. De meeste werkgevers 
hebben niet de tijd en de kennis om de 
beste kandidaat te zoeken. Dat hoeft  
ook niet want Quality Coaching biedt 
deze werving en selectie kosteloos aan. 
Nadat er samen met de werkgever  
een duidelijke vacature is opgesteld, 
wordt deze uitgezet bij alle arbeidsbe-
middelaars (UWV, gemeenten, Sociale 
Werkplaats (WSW), re-integratiebedrijven 
en VSO-scholen). Daarnaast wordt  
de vacature via de QCVacaturebank 
verspreid en daarmee bereiken we 
ongeveer 3500 werkzoekenden met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt 
persoonlijk.
Jaap Adamse: ‘Het succes van onze 
aanpak is dat de werkgever verzekerd  
is van een ruim aanbod. Daarmee is de 

kans veel groter dat de beste kandidaat 
er tussen zit. Wij zorgen voor een goede 
voorselectie, brengen de achtergrondin-
formatie en de verschillende re-integra-
tieregelingen van elke sollicitant in kaart. 
Bovendien kunnen we vooraf de kosten 
berekenen. Het uitgangspunt moet zijn 
dat de beste man of vrouw op de juiste 
werkplek komt. 

Prof. dr. Jouke van Dijk neemt het eerste  

onderzoeksrapport in ontvangst van de onderzoeker 

van Quality Coaching, David Reesink



bedrijfspresentatie

6766

Jobcarving is ook commercieel 
gezien slim ondernemen
Waarom is deze aanpak vernieuwend?
IJtsma: ‘Het belangrijkste verschil met de 
gebruikelijke gang van zaken is dat de 
regie nu veel meer bij de werkgever ligt. 
De arbeidsbemiddelaar wordt gestuurd 
door de werkgever en niet andersom.  
Ik heb me altijd verwonderd over de af- 
wachtende en afhankelijke houding van 
sommige werkgevers op re-integratie-
gebied.’
De jobcoach helpt de werkgever met het 
opstellen van de vacaturetekst. Het is 
goed mogelijk dat de vacante functie niet 
voldoet aan een standaard functieprofiel, 
maar is opgebouwd uit een verzameling 
van (eenvoudige of specialistische) taken 
die binnen het bedrijf moet worden 
uitgevoerd. Dat kunnen taken zijn die 
altijd blijven liggen, of taken die bij 
duurdere krachten worden weggehaald. 
De jobcoach van Quality Coaching  
helpt de werkgever bij deze vorm van 
jobcarving. Naast sociaal, is de werk-
gever dan ook nog commercieel slim aan 
het ondernemen. 

Ontzorgen van begin tot eind
Dat de vacature breed wordt uitgezet, is 
ook vernieuwend. Adamse: ‘De arbeids-
bemiddelaar hield de vacature meestal 
voor zich zelf. De werkgever was dus 
afhankelijk van het beperkte aanbod  
van de desbetreffende bemiddelaar.  
Met de nieuwe aanpak dwingt de werk- 
gever de marktpartijen om meer samen 
te werken. Of het nu een sollicitant is  
via het UWV, gemeente of WSW, alle 
relevante informatie zal vooraf moeten 
worden aangeleverd bij de contactper-
soon van Quality Coaching.’
De desbetreffende jobcoach zorgt er 
vervolgens voor dat de sollicitant netjes 
wordt geïnformeerd over de voortgang 
van de procedure. Na de sluitingsdatum 
van de vacature wordt alle informatie 
compleet aangeleverd bij de werkgever. 
De jobcoach heeft dan al een voor- 
selectie gemaakt, dus de werkgever kan 
kiezen uit sollicitanten die voldoen aan 
het zoekprofiel. De werkgever maakt 
vervolgens een keuze wie hij of zij wil 

uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. 
Indien nodig, kan de jobcoach van 
Quality Coaching de werknemer ook  
nog langdurige begeleiding (jobcoaching) 
bieden tijdens de werkperiode zodat  
de kans nog groter is dat de werknemer 
goed blijft functioneren. Deze bege-
leiding wordt vergoed door de uitkerings-
instantie. IJtsma: ‘Quality Coaching ont- 
zorgt de werkgever kosteloos, van begin 
tot het eind. Voor de werkzoekende 
wordt een zorgvuldige en transparante 
procedure gehanteerd.’

QCVacaturebank
De eerder genoemde QCVacaturebank  
is een voorbeeld hoe eenvoudig het kan 
zijn om vraag en aanbod bij elkaar te 
brengen. In dit geval dus de noordelijke 
werkgever en de werkzoekende (met  
een grote afstand tot de arbeidsmarkt).
De QCVacaturebank is een bedrijf 
zonder winstoogmerk en bestaat twee 
jaar. Het is een speciale, regionale 
vacaturebank en er worden alleen 
vacatures op geplaatst die aantoonbaar 
bestemd zijn voor mensen met een 
arbeidsbeperking (in Noord-Nederland). 
Het is een groot succes en onlangs is  
de duizendste werkzoekende inge-
schreven.
Daarnaast hebben zich al meer dan  
400 netwerkpartners aangesloten (zoals 
re-integratiebedrijven, zorginstellingen, 
UWV-arbeidsdeskundigen, gemeenten, 
VSO-scholen). Alle partners krijgen de 
vacatures persoonlijk toegezonden.
Het unieke aan de QCVacaturebank is 
dat iedereen er gratis gebruik van kan 
maken. Een werkgever of een re-inte-
gratiebedrijf die een vacature plaatst, is 
verzekerd van een bereik van ongeveer 
3500 werkzoekenden. 
Vervolgens dienen de werkzoekenden 
zelf (eventueel met hulp) te reageren 
volgens de procedure die in de vacature-
tekst is beschreven. Er wordt dus een 
actieve houding gevraagd van de 
werkzoekende. Daarmee is de kans 
groter dat de werkgever een groter 
aanbod heeft van gemotiveerde sollici-
tanten. Bovendien past deze actieve 
houding in het huidige overheidsbeleid 

(meer eigen verantwoordelijkheid om aan 
het werk te komen). 

Grote belangstelling van  
werkgevers
Het eerder genoemde onderzoek Kansen 
voor Kansarmen is een verkennend 
onderzoek naar de werkgelegenheid 
voor mensen met een (grote) afstand tot 
de arbeidsmarkt in Noord-Nederland. 
Maar liefst 633 bedrijven uit Noord- 
Nederland hebben een uitgebreide 
vragenlijst ingevuld. IJtsma: ‘Dit is een 
ongekend hoog aantal en het tekent  
de belangstelling voor dit onderwerp.  
De resultaten van het onderzoek hebben 
we de afgelopen weken gepresenteerd 
op een tiental bijeenkomsten voor 
werkgevers onder het motto Quality 
Time in uw regio. Het UWV en de 
gemeenten waren ook vertegenwoordigd 
bij deze bijeenkomsten. Het was een 
groot succes en we hebben ruim 300 
werkgevers bereikt met ons verhaal.’
Bij de Quality Time-bijeenkomst in 
Gorredijk heeft prof. dr. Jouke van Dijk 
(RUG) in onder belangstelling van ruim 
200 aanwezigen het eerste exemplaar 
van het onderzoeksrapport in ontvangst 
genomen. Belangstellenden kunnen via 
www.QualityCoaching een rapport 
opvragen (gratis).
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