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Verbeteren van functionele mogelijkheden bij vangnetters met psychische 

klachten 

 

Vangnetters: werklozen die recht hebben op een Ziektewet uitkering  

(WW, einde dienstverband, uitzendkrachten) 

 

Deelprojecten:  

1. Ontwikkelen van een instrument om belemmeringen voor arbeidsparticipatie 

en prognose van arbeidsongeschiktheid vast te stellen 

 

2. Interventieaanbod beschikbaar maken samenwerking UWV-GGZ Nederland 

die aansluit bij de specifieke belemmeringen.  

 

 

Het onderzoeksproject 



Doelgroep 

40% van de arbeidsongeschiktheidsclaims is vanwege psychische klachten1,2 

 

Vangnetters zijn een kwetsbare groep in vergelijking met werknemers3-5: 

 

• Lagere sociaal economische klasse 

• Meer psychosociale problemen 

• Slechtere gezondheid 

• Geen werk om naar terug te keren 

• Langere arbeidsongeschiktheidsduur: na 1.5 jaar werkt maar 12% 

• Meer instroom in de WIA 
1OECD 2012 

2van der Burg 2011 
3De Jong 2008 

4Van der Burg 2014 
5UWV Kennisverslag 2017-4 



Deel 1: belemmerende factoren (1) 

Wat is bekend bij vangnetters met psychische klachten? 

 

Ongunstige factoren voor langere arbeidsongeschiktheidsduur1,2: 

 

• Leeftijd 

 

• Ervaren slechte gezondheid 

 

• Negatieve houding ten aanzien van terugkeer naar werk 

 

     3 types: wachtstand, tussenfase, actiestand 

 
1Audhoe 2016 

²Lammerts 2017 



Type vangnetters met psychische klachten1  

 

 

 

 

Wachtstand Tussenfase Actiestand 

Problemen focus Inzicht inzicht 

Houding Negatief Wisselend positief 

Gedrag Frozen Passief actief 

1Audhoe 2016 
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Deel 1: belemmerende factoren (2) 

Stappen: 

 

1. Groepsinterviews met ZW professionals  

 

2. Uitgebreide analyse van factoren uit eerdere studies 

 

3. Ontwikkelen screeningsinstrument en prognostisch model 

 

4. Cohortstudie  

 



Deel 2: interventies (1) 
 

Wat is al bekend  bij vangnetters met psychische klachten?  

 

Huidige interventies: vaak klacht- (GGZ) óf werkgericht (UWV/re-integratie) 

 

IPS als evidence based practice voor mensen met ernstige psychiatrische 

problemen1,2 

 

Specifiek voor vangnetters: participatieve ondersteuning en Breinwerk bleken 

niet effectief3,4  

 

implementatie problemen waaronder problemen in samenwerking tussen 

UWV, GGZ en re-integratiebureaus.  

 

 

 

 

 

 

1Suijkerbuijk 2017 

²Michon 2014 
3Audhoe 2016 

4Lammerts 2017 



Deel 2: interventies (2) 

 

Doel van interventies: verbeteren van functioneren waardoor terugkeer naar 

werk mogelijk wordt  

 

Verwijzing door UWV professional  

 

Afhankelijk van type belemmering interventie bij GGZ of UWV  

 

Stappen:  

1. Inventariseren aanbod en mogelijkheden vanuit UWV-GGZ convenant 

2. Samenstellen aanbod  

3. Effectiviteit en implementatie onderzoeken 

 

 

 

 

 



Eindproducten 

1. Kennis over belemmerende factoren voor arbeidsparticipatie 

 

2. Screeningsinstrument voor houding/motivatie 

 

3. Prognostisch model voor inventariseren factoren van invloed op 

arbeidsongeschiktheidsduur 

 

4. Interventieaanbod die aansluit bij uitkomsten uit het prognostisch 

model 

 

 



Discussie  
Doel:  samen nadenken over belemmeringen voor participatie bij 

vangnetters met psychische klachten en potentieel geschikte interventies 

voor deze belemmeringen 

 

Praktisch: 

 

Groepen van 3-5 professionals, verschillende organisaties 

 

Flipovers  

 

2-3 vragen 

 

5 minuten per vraag 

 

Plenair nabespreken 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Wat maakt dat een vangnetter 

met psychische klachten nog niet 

kan werken? 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

2. Welke bestaande interventies 

zijn mogelijk geschikt en voor 

wie/wat? 
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Bonusvraag: 
 

3.In welke mate herkent de 3 type 

houdingen: wachtstand, tussenfase, 

actiestand? 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Bedankt voor uw deelname! 


