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Aanleiding 
Re-integratieconsulenten zijn arbeidsbemiddelaars wiens professionaliteit zich uitbetaalt in het effectief plaatsen 
van relatief kansarme kandidaten op de arbeidsmarkt. Samen met bijstandsgerechtigden de boer op gaan in de 
zoektocht naar werk – ‘jobhunten’ - is daarbij een belangrijke praktijk binnen sociale diensten. De praktijk van 
jobhunten is, echter, lastig omdat niet alle cliënten positief werkzoekgedrag vertonen en soms zelfs het proces 
actief frustreren waardoor projecten vastlopen, cliënten niet vooruit komen en niet uitstromen naar werk. Een 
ander probleem is dat er niet altijd een goede match is tussen cliënt en werk dat beschikbaar komt. Dit kan ertoe 
leiden dat cliënten zich door de gemeente ‘gedwongen’ voelen om op een werkaanbod in te gaan, het werkaanbod 
weigeren, of ongemotiveerd het arbeidsproces ingaan. Dit laatste heeft een scala aan ongewenste gevolgen, zoals 
klachten en stroperige juridische procedures; daarnaast zorgt ook voor ongemotiveerd en onaangepast werkgedrag 
op de werkvloer, waardoor cliënten uiteindelijk niet duurzaam uitstromen.  
 
Effecten, werkzame elementen en voorwaarden van de Trechtermethodiek 
Om dit probleem het hoofd te bieden, hebben wij de Trechtermethodiek ontwikkeld. Kern van de methodiek is dat 
het ervoor zorgt dat de klant het gevoel van zelfregie behoudt (wat motiverend werkt), terwijl er tegelijk heel 
duidelijk gestuurd wordt door de consulent middels het voorleggen van keuzemogelijkheden. De gemaakte keuzes 
(door de cliënt) worden vastgelegd in een dossier middels paraafjes. Als de consulent zich deze handelingen eigen 
maakt en de handelingen consequent doorvoert in zijn/haar gesprekken, verwachten wij positieve effecten op 
harde succescriteria, te weten het behalen van trajectdoelen (plaatsingspercentage), duurzame uitstroom, en het 
aantal klachten. We verwachten dat deze effecten worden gemedieerd een effect op de mate van ‘match’ tussen 
persoon en werkaanbod (‘Person-job fit’) en door een effect op de (door de cliënt ervaren) procedurele 
rechtvaardigheid van het traject (‘procedural justice’).  

De trechtermethodiek werkt alleen als er aan een aantal precondities worden voldaan: (1) er zijn 
regelmatige (voorstel: tweewekelijkse) gesprekken op individueel niveau; (2) consulent legt cliënt 
keuzemogelijkheden voor en leggen vast wat ze zijn overeengekomen, (3), concrete begeleiding in het 
werkzoekproces waarbij de consultent helpt om beperkingen om te buigen in kansen en (4), en de consulent 
controleert hij/zij of de cliënt uitvoert wat is afgesproken. Zie Tabel 1 voor een concrete en gedetailleerde 
uitwerking van wat deze punten concreet betekenen. Op sommige terreinen zal dit een (kleine of grote) 
verandering betekenen in de manier van werken van de consulent. Om deze redenen, hebben wij elk van de 
deelacties in de Trechtermethodiek (Tabel 1) met een opleidingsaanbod verbonden. Daarnaast stellen wij voor dat 
er intervisie komt, om te waarborgen dat consulenten zich daadwerkelijk deze nieuwe manier van werken 
aanleren. Intervisie is in onze ogen cruciaal.  
 
Inpassing in het systeem van gemeente X 
Het mobiliteitscentrum van Gemeente X werkt in twee fases, een oriëntatiefase en een fase waarbij er contact is 
met een (potentiele) werkgever. Dit komt overeen met de twee fasen die worden beschreven in de 
trechtermethodiek  (zie Tabel 1). Let op de algemene handelingen die kenmerkend zijn aan de Trechtermethodiek 
(i.e., dilemma’s voorleggen, ombuigen en controleren) blijven in deze twee fasen hetzelfde, maar de concrete 
toepassing van deze principes verschilt in deze fases. Verder werkt gemeente X aan een voorstel waarbij er mag 
worden geëxperimenteerd met een aantal onderdelen van de Participatiewet (Zie nota van toelichting) 
experimenteren met een aantal onderdelen van de Participatiewet. Daarbij dacht men aan het volgen van een 
groep die tijdelijk geen formele arbeids- en re-integratieverplichtingen heeft gedurende maximaal twaalf maanden 



 

en een groep waarbij de arbeids- en re-integratieverplichtingen juist worden geïntensiveerd. De trechtermethodiek 
zou goed passen als de ‘intense’ variant. De groep zonder re-integratieverplichtingen (12 maanden) zou zeer goed 
uitkomen als tweede controlegroep (waarbij er geen of zeer minimale begeleiding wordt geboden). In het volgende 
onderdeel (onderzoeksplan) zal dit verder worden uitgelegd. 
  
Onderzoeksplan 
Ons voorstel behelst een plan van aanpak voor het wetenschappelijk toetsen van de werking en de effectiviteit van 
de trechtermethodiek bij gemeente X. Wij stellen voor deze effecten en de mediërende mechanismen te toetsen 
door middel van quasi-experimenteel onderzoek (zie Figuur 1). In deze opzet zijn er drie groepen, A, B, en C.  
 
Figuur 1. Schematische weergave van het onderzoeksplan (quasi-experiment) 

 
 

Groep A begint met een opleiding, uitvoering, en intervisie in het werken volgens de trechtermethodiek 
(zie Tabel 1 voor meer informatie). Testmomenten zijn één voormeting, een nameting en een tweede nameting. 
Tijdens de voormeting meten we werkmotivatie bij cliënten, en objectieve gegevens zoals het percentage cliënten 
dat zijn/haar trajectdoel behaalt (en plaatsingspercentage per consulent), uitstroom, en het aantal klachten. In de 
nameting (na 6 maanden) worden dezelfde objectieve gegevens gemeten en na 12 maanden nog eens (2e 
nameting). Ook wordt dan uitgezocht of de cliënten nog steeds in het arbeidsproces zitten (tbv het bepalen van de 
duurzaamheid van de uitstroom).  Belangrijk: na afsluiting van elk traject worden twee meetschalen aan cliënten 
voorgelegd, namelijk ‘procedural justice’ en person-job fit. Deze vragenlijsten worden zorgvuldig door de VU-
onderzoeker voorbereid en zijn wetenschappelijke gevalideerd. Afname kan op twee manieren: via het internet, of 
op papier. Deze schalen testen de ‘werkzame elementen’ (ofwel: mediërende variabelen) achter de 
trechtermethodiek. Verder zijn archiefgegevens nodig t.a.v. de loonwaarde (om zo verschillen tussen groepen in 
mate van beperktheid uit te sluiten. Groep B is de ‘wachtlijst-groep’ en begint later met de opleiding. 
Testmomenten zijn een voormeting, een tweede voormeting en een nameting.  

Groep B begint later aan de opleiding, toepassing en intervisie in het trechtermodel. Het verschil met groep 
A is dat groep B twee voormetingen en een nameting. Wat er gemeten wordt in voor- en nametingen, is exact 
hetzelfde als in groep A. 

Groep C is tijdelijk (12 maanden) ontheven van arbeids- en re-integratieverplichtingen en heeft geen of 
minimale begeleiding in het vinden werk. Belangrijk: aan het begin nemen we ook een werkkmotivatie vragenlijst 
af, net als in groep A en B. Ook bij deze groep wordt bijgehouden of er uitstroom is, hoeveel klachten er 
binnenkomen, in hoeverre trajectdoelen worden behaald. Mocht deze cliënt uitstromen (op eigen houtje dus), dan 
ook bij uitstroom de vragenlijst afnemen met daarin de ‘werkzame elementen’ (Person-job fit en procedural 
justice).  
Kortom: door de scores van voor- en nametingen in groepen A, B, en C met elkaar te vergelijken, kunnen wij een 
duidelijk causaal verband aantonen tussen interventie (de Trechtertechniek) en de gevonden verschillen op 
succescriteria. Wij verwachten de gunstigste cijfers in de nametingen in groep A en B en verwachten de 
ongunstigste cijfers in groep C. Uiteraard zal worden getest of de verschillen statistisch significant zijn. Ook willen 
statistisch toetsen of het gevonden verschil tussen experimentele en controlegroep wordt gemedieerd door 
verschillen in de gepostuleerde werkzame elementen. Dit zou dan overeenkomen met Niveau 4 – bewezen 
effectief – volgens de ZonMw criteria. 
 



 
Tabel 1. Opeenvolgende acties voor Intensief Klantmanagement in het Trechtermodel  

Oriëntatiefase Consulent Client Training modules consulent 

Actie 1 
Eens per 2 weken individueel 
contactmoment 
 
Trajectdoel bepalen adhv actieladder 
 
Algemeen: je kunt acties overslaan 
indien doel op andere manier bereikt 
wordt. Bv. cliënt kan direct geplaatst 
worden 

 
Eerste contactmoment: informatie, werkwijze, inhoud van het traject 
bespreken. Eerste indruk van cliënt vormen.  
 
Overeenstemming met cliënt over trajectdoel 

 
Eerste contactmoment 
 
 
Overeenstemming met consulent over 
trajectdoel 

 
Motivatie, 
Trechtermethodiek, 
Professionaliteit   
1 dag, kosten € 520,-  
 
 
 
 

Actie 2:  
CV in orde maken en cliënt beter in kaart 
brengen aan de hand van ervaringen uit 
het verleden  
 
 
Heeft gemeente een aantal CV-formats, 
checklist CV? 

 
 

 
Consulent brengt o.a. in kaart: zachte criteria, beperkingen, competenties  
interesses, hobby’s, voorkeuren, reisafstand, opleiding, werkervaringen 
en weetjes. Let op verbaal en non-verbaal gedrag. 
 
Consulent helpt en controleert  CV: 
voldoet CV aan checklist? Aanpassing afhankelijk per cliënt: 
- consulent geeft opmerkingen en cliënt verwerkt deze opmerkingen 

of; 
- consulent past het CV samen met cliënt aan tijdens een gesprek of; 
- consulent maakt/past het CV aan indien cliënt dit niet kan.  
Eindcontrole ligt altijd bij consulent. 
Client en consulent gebruiken hetzelfde CV richting werkgevers en CV 
wordt altijd in PDF verzonden 
 
Overeenstemming CV bereiken met cliënt  

 
 
 
 
 
 
 
Client maakt eerste opzet CV. 
Client past CV aan, tenzij…. 
 
 
 
 
 
 
Overeenstemming CV bereiken met consulent 

 
Maatwerk leveren 
1 dag, kosten € 520,- 
 
 

Actie 3:  
Zoekrichtingen en taken in kaart 
brengen die passend kunnen zijn 
 
Opmerking: zoekrichtingen kunnen 
worden aangepast gedurende het 
traject. Bv: 
- als geen vacatures te vinden zijn in 

zoekrichting; 
- niet passend door te weinig 

werkervaring; 
- continue afwijzing; 
- onsuccesvol na WEP/PP; 
 
Heeft gemeente hulpmiddelen om dit in 
kaart te brengen? 

 
Consulent helpt met verduidelijken van taken en competenties voor 
zoekrichtingen. Voorkeuren en wensen afwegen tegen werkgeschiedenis.  
Zijn de gekozen taken realistisch, heeft cliënt competenties voor (nieuwe) 
zoekrichting of moet cliënt nog ervaring opdoen? Zoekrichtingen toetsen 
aan realiteit. 
 
Overeenstemming zoekrichtingen en taken bereiken met cliënt. 
 
 
Indien cliënt geen zoekrichtingen en taken kan noemen, bepaalt 
consulent op basis van passendheid en beschikbaarheid. 

 
Client spreekt voorkeur uit in zoekrichtingen 
(maximaal 3), competenties benoemen en  10 
taken die passend zijn.  
 
 
 
Overeenstemming zoekrichtingen en taken 
bereiken met consulent. 
 
Client stemt in met zoekrichting(en) en taken 
consulent. 
 

 
Mondeling communiceren 
1 dag, kosten € 520,- 
 
Wet- en regelgeving 
(Participatiewet) 
1 dag, kosten € 520,- 

    



 
Contact met werkgever (tweede fase) 

Actie 4 (wekelijks herhalen):  
Bedrijven en vacatures zoeken in 
gekozen zoekrichting   

 

Consulent checkt of cliënt vacatures en bedrijven kan zoeken en legt dit 
anders aan cliënt uit. 
 
Consulent brengt  1 tot 3 vacatures en/of bedrijven in kaart in gekozen 
zoekrichting. 
Is de zoekrichting nog steeds realistisch en haalbaar op basis van 
gevonden vacatures? Kan cliënt de functie invullen op basis van eerder 
genoemde taken, ervaringen uit verleden en competenties? 
Ja: ga verder  
Misschien: cliënt moet eerst ervaring opdoen, bv in een WEP/PP? 
Nee: ga terug naar actie 3 
 
Evt.: consulent brengt netwerk cliënt in kaart 
 
Overeenstemming bereiken met cliënt. 

 

Client is in staat om vacatures en bedrijven te 
zoeken.  
 
 
Client brengt minimaal 5 vacatures en/of 
bedrijven in kaart in gekozen zoekrichtingen  
 
 
Dilemma  
 
 
 
 
 
Overeenstemming bereiken met consulent. 

 

 
Effectief plaatsen 
1 dag, kosten € 520,- 
 

Actie 5 (wekelijks herhalen):  
Werkgever benaderen 

 
Consulent helpt met en controleert motivatie(brief) van cliënt voor 
vacature/ zoekrichting(en) 
 
Consulent maakt korte pitch over cliënt die gebruikt kan worden om 
werkgevers te overtuigen. 
 
Consulent en cliënt stemmen met elkaar af hoe de vacatures/bedrijven 
benaderd worden (schriftelijk of telefonisch) en wie dat doet. Er vindt een 
duidelijke taakverdeling plaats. Bij schriftelijke sollicitaties wordt op 
voorhand telefonisch contact gezocht met de werkgever door consulent 
of cliënt of samen. Daarna volgt per mail het CV met korte 
motivatie(brief). 

 
Client schrijft motivatie op voor vacature/ 
zoekrichting(en) 
 
 
 
 
Client en consulent stemmen met elkaar af hoe 
de vacatures/bedrijven benaderd worden 
(schriftelijk of telefonisch) en wie dat doet. Er 
vindt een duidelijke taakverdeling plaats. Bij 
schriftelijke sollicitaties wordt op voorhand 
telefonisch contact gezocht met de werkgever 
door consulent of cliënt. Daarna volgt per mail 
het CV met korte motivatie. 

 
Netwerken en 
onderhandelen 
1 dag, kosten € 520,- 
 
Schriftelijk communiceren 
1 dag, kosten € 520,- 

Actie 6: 
Sollicitatiegesprek 

 
Consulent bereidt cliënt voor op sollicitatiegesprek en gaat indien 
mogelijk mee naar het gesprek.  
 
 
 
Indien cliënt niet is aangenomen, informeert consulent of cliënt naar 
reden afwijzing en vraagt tips voor de volgende keer. Indien cliënt 
hiernaar informeert en er bestaat twijfel over verhaal, neemt consulent 
zelf contact op met werkgever. 

 
Client bereidt sollicitatiegesprek voor met 
consulent. Aandacht voor presentatie, 
kwaliteiten cliënt, maar ook wat zeg je wel/niet 
over beperkingen, gat in CV etc.  
 
Indien cliënt niet is aangenomen, informeert 
consulent of cliënt naar reden afwijzing en 
vraagt tips voor de volgende keer. Indien 
consulent hiernaar informeert, krijgt cliënt 
terugkoppeling van reden afwijzing. 

 

Actie 7: 
Nazorg 

 
Consulent houdt contact met werkgever en cliënt in de eerste maand om 
knelpunten te voorkomen en sluit daarna de begeleiding af. 

 
Cliënt neemt initiatief en maakt knelpunten 
tijdig bespreekbaar bij consulent of werkgever. 

 



 
Toelichting training modules per consulent (alle kosten van trainingen zijn vrijgesteld van BTW) 

Actie 1 Motivatie en de Trechtermethodiek  (1 dag, kosten € 520,-) 
- Theorieën over motivatie en duurzame inzetbaarheid 
- Omgaan met willer, niet-willer en niet-kunner 
- Professionaliteit  

 

Actie 2 Maatwerk leveren (1 dag, kosten € 520,-) 
- Wat is een goed cv? 
- Gaten in cv’s, taboes? 
- Belemmeringen van cliënten ombuigen in kansen 
- Informatie uit vacatures halen 
- Matchen en maatwerk 

 

Actie 3 Mondeling communiceren (1 dag, kosten € 520,-) 
- Verschillende gesprekssoorten en technieken 
- Oplossingsgerichte gesprekken 
- Omgaan met taalachterstand 
- Controle in een gesprek 
- Oefenen met gesprekssituaties 

Wet- en regelgeving (1 dag, kosten € 520,-) 
- Participatiewet 
- Jurisprudentie 
- Smoezen en weerstand 
- Wie heeft de regie? 
- Fraudesignalen 
- Wanneer heeft sanctioneren effect en 

wanneer niet? 
- Handhaven op arbeidsverplichtingen 

 

Actie 4 Effectief plaatsen (1 dag, kosten € 520,-) 
- Hoe presenteer je een klant? 
- Hoe plaats je iemand met een beperking of 

belemmering? 
- Het sollicitatiegesprek voorbereiden 
- Hoe zoek je op verschillende manieren naar 

bedrijven? 
- Bedrijven benaderen 

 

Schriftelijk communiceren (1 dag, € 520,-) 
- Schriftelijke communicatie 
- Rapporteren 
- Perspectief van de lezer 
- Omgaan met taalachterstand 
- Omgaan met medische gegevens 

 

Actie 5 Onderhandelen en relatiemanagement (1 dag, kosten € 520,-) 
- Complexiteit van onderhandelen 
- Distrubitief onderhandelen 
- Integratief onderhandelen 
- Oefenen met voorbeelden uit de praktijk 
 

Actie 6 - 

Actie 7 - 

Intervisie  

Intervisie 
Intervisie is een belangrijke stap in de professionalisering van een dienstenorganisatie. Door samen reflecterend te kijken 
naar en te praten over het werk, komen sterktes en zwaktes, uitdagingen en bedreigingen sneller naar boven drijven. 
Intervisie kan een slim en efficiënt instrument zijn om van elkaar te leren en elkaar te verbeteren zodat de prestaties van 
consulenten zullen verbeteren. 
 
Aan de hand van thema’s brengen we het intervisietraject op gang en implementeren het in de organisatie, zodat 
consulenten dit vervolgens zelf kunnen doen. Het is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling van elk professioneel 
intervisietraject dat de professionals samen, zonder hulp, zonder aanmoediging of sancties van de baas, met plezier en 
aandacht hun eigen intervisietraject beheren en bewaken.  
 
Kosten 
Nader te bepalen, afhankelijk van aantal deelnemers. 

 


