
 

 
KoM aan ZonMw, tweedespoor@zonmw.nl                            Utrecht, 8 februari 2021 

 

Betreft: reactie op voorstel ZonMw dd. 26-01-2021 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Graag gebruiken we de mogelijkheid van reactie op het programmavoorstel “Verbetering re-

integratie 2e spoor / Ontwikkeling van kennis en praktische handvatten voor werkgevers en 

werknemers / Consultatieversie d.d. 26 januari 2021”. 

 

Gevarieerd geheel van samenwerking 

Leidende gedachte in de voornemens is dat subsidie verstrekt wordt aan consortia. Die 

nemen de verantwoordelijkheid voor projecten met een flinke looptijd. Consortia zijn 

volgens het programmavoorstel samenwerkingsverbanden van (1) werkgevers, (2) 

werknemers, (3) onderzoeksorganisatie(s) aangevuld met (4) re-integratie-ondersteuners en 

(5?) verzekeraars.  

 

Dat beginsel roept dilemma’s op.  

Enerzijds sluit vorming van consortia aan bij de Nederlandse (polder)praktijk dat werkgevers 

en werknemers met relevante derden samenwerken voor ‘goede doelen’. Een dergelijke 

structuur is al voorhanden in vele cao-sectoren, al of niet met ontwikkelings- en 

opleidingsfondsen, re-integratiewerkwijzers, arbocatalogi etc. 

Anderzijds geldt dat alle goede wil en intenties in álle bestaande verbanden, niet alleen zulke 

consortia, tot nu toe minder dan wenselijk resultaten hebben opgeleverd. Er zijn, zoals het 

document aangeeft, geen harde kwantitatieve gegevens over ‘tweede spoor opbrengsten’ 

van bestaande (samenwerkings)initiatieven. Onze ervaring zegt dat tweede spoor plaatsing 

van een werknemer in de eigen sector niet vanzelfsprekend resultaat zal geven. Het laat zich 

ook vermoeden dat regionale samenwerking wat betreft het tweede spoor kansrijker is dan 

landelijke, voor plaatsing binnen zowel als buiten de ‘eigen’ sector. 

 

Het programmavoorstel is niet duidelijk of elk van genoemde vier (of vijf?) partijen 

vertegenwoordigd moet zijn in een consortium. Er valt aan te nemen dat een 

samenwerkingsverband van alleen werkgevers in een regio (denk aan een 

Poortwachtercentrum) niet uitgesloten zou moeten worden.  
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We dringen erop aan dat SZW en ZonMw dit alles doordenken. We ondersteunen het 

beginsel van samenwerking. De uitkomst van subsidietoekenning behoort te zijn dat er een 

gevarieerd geheel komt van samenwerkingsverbanden, onderscheidend in schaal, 

werksoorten, spreiding etc. 

 

Ruimte voor verkenning nodig 

Een tweede punt is dat het nog vroeg kan zijn om consortia te vormen. Het document van 

ZonMw noemt onderaan blz. 19 een nog voorgenomen dossieronderzoek naar de RIV-

verslagen. Dat kan juist aanleiding geven tot een nieuw consortium. Hetzelfde geldt voor het 

volgende. Wij bezien de optie van een subsidieaanvraag, conform de “open ronde” 

genoemd op blz. 8 van de bijgevoegde opdrachtbrief van SZW. Enkele leden van Kwaliteit op 

Maat verzorgen systemen voor verzuimregistratie en het poortwachterproces. Die omvatten 

de dossiers van zeker de helft van ziek gemelde werknemers in Nederland: ‘big data’ voor 

analyse. Dat kan nieuwe inzichten geven over werking van tweede spoor inspanningen tot 

nu toe, zoals bijvoorbeeld de kwestie van  plaatsing binnen of buiten de ‘eigen’ sector. Zo’n 

traject heeft een lange doorlooptijd; er is toestemming nodig van de vele eigenaren van 

gegevens, m.n. werkgevers en arbodiensten/bedrijfsartsen. Pas met de uitkomsten is te 

bezien welke samenwerkingsverbanden het beste aangegaan kunnen worden.  

We dringen erop aan, en menen te lezen in de opdracht van SZW, dat ZonMw niet direct alle 

kaarten zet op consortia, maar in 2021 ruimte schept voor verkenningen, waarna begin 2022 

een tweede subsidieronde voor dan te vormen consortia aan de orde is.  

 

Actieve bijdrage aangeboden 

Wij zijn gaarne bereid vanuit Kwaliteit op Maat een actieve bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling van dit programmavoorstel. Dat zou wat ons onder andere uitstekend kunnen 

in de vorm van een denktank. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk, 

 

 

 

mr. drs. R.H.J. de Vries,  

voorzitter 


