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Solutions!-vpr is al jaren één van de 
partners van Robidus op het gebied 
van re-integratie en (sinds enige tijd) 
arbeidskundig onderzoek. Met een 
landelijke dekking werkt Solutions!- 
vpr sterk regionaal gericht. In 
iedere regio zijn minstens twee 
zorgvuldig geselecteerde (en aan 
elkaar complementaire) specialisten 
actief. Ervaring en creativiteit gaan 
vaak hand in hand, de focus ligt 
altijd op wat wél kan. Snelheid komt 
het re-integratieproces ten goede, 
positieve benadering kan ook de 
cliënt met wat meer afstand tot de 
arbeidsmarkt weer motiveren. 

Drie medewerkers van Solutions!-vpr 
geven een korte visie op hun werk 
en hun werkveld. 
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“Je hoeft niet te haasten om tempo te maken”
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Karin Vollebregt, re-integratieconsulent bij 
Solutions!-vpr zet zich daar graag voor in. “Als een 
cliënt voor zijn gevoel al lang wacht op ‘actie’, kun je 
niet verwachten dat hij daarna ineens tempo kan en 
wil maken als bijvoorbeeld de re-integratieconsulent 
zich meldt. Daarom neem ik altijd snel contact op 
als ik een dossier krijg. Zeker als het dan van een 
arbeidsdeskundige in onze eigen organisatie komt, 
kun je ook snel actie ondernemen. Een telefoontje, 
of een gesprek bij de koffiemachine is dan zo 
gedaan. Je hoeft geen bel-afspraak te maken, te 
wachten tot je een arbeidsdeskundige eindelijk te 
pakken hebt. ‘Kort op de kist’ zitten is niet alleen 
belangrijk om de termijnen te halen, het is ook 
belangrijk om de cliënt gemotiveerd te houden en 
echt alle mogelijkheden te benutten. Natuurlijk moet 
een cliënt niet het gevoel krijgen dat we ‘haasten’ 
maar als je het tempo erin houdt, geeft dat wel het 
gevoel dat je serieus wordt genomen. Ik vind dat ook 
een teken van betrokkenheid bij de cliënt en bij de 
werkgever. Toen ik jaren geleden bij Solutions!-vpr 
begon, was dat gevoel van betrokkenheid het eerste 
wat me ook intern opviel.  Oprechte belangstelling 
voor de persoon. Voor mij als medewerker of collega, 
voor de cliënt als mens, maar zeker ook voor de 
opdrachtgever. En dat dat geen loze woorden zijn, 
bleek wel toen een tijd geleden de caseload best 
zwaar werd. In korte tijd is toen voor iedereen de 
werkdruk verlaagd. Zodat we meer tijd hebben 
om een dossier echt goed te behandelen. Om eens 
extra intern of extern te overleggen over een cliënt. 
Dat scheelt misschien wel ‘omzet’, maar wat vooral 
opvalt is dat we daardoor betere resultaten behalen, 
meer plezier in ons werk hebben en dus betere 
resultaten boeken. 

“Voor een re-integratieproces zijn er altijd duidelijke -uiterlijke- 
termijnen, maar als het sneller kan, dan is dat vaak in het voordeel van 

werkgever en cliënt” 

Karin Vollebregt,  
re-integratieconsulent

Solutions!-vpr
Hessenbergweg 77b
1101CX Amsterdam
085 007 4650 
www.solutions-vpr.nl
info@solutions-vpr.nl 





“Er is voldoende ruimte voor creativiteit”
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Anna Betten kreeg het vak dus met de paplepel 
ingegeven. En haar juridische vooropleiding past 
prima bij de strak gereglementeerde functie van een 
arbeidsdeskundige. “Maar die regels en termijnen 
moeten niet betekenen dat je je creativiteit niet 
gebruikt. Als je niet alleen naar de toekomst van de 
cliënt kijkt, maar ook naar zijn verleden, dan vind 
je daar soms al aanknopingspunten. En als je echt 
helder communiceert en rapporteert, dan stimuleer 
je ook de creativiteit van de cliënt. Ik werk bovendien 
vaak samen met onze eigen re-integratieconsulenten 
en dan merk je dat je ook elkaar kunt prikkelen om 
creatief te zijn en snel te schakelen. Het zijn vaak 
collega’s met veel langere ervaring dan ik heb. Met 
mijn onbevangenheid of creativiteit en hun ervaring 
kun je oplossingen voor de cliënt – en dus voor de 
werkgever – vinden. Wat ik mooi vind, is dat we vaak 
al in Spoor 1 puzzelstukjes op hun plaats krijgen en 
mogelijkheden vinden. Jobcarving, waar veel van 
mijn collega’s als re-integratieconsulent goed in zijn, 
kan ook in die fase al net het verschil maken. Dat 
komt de re-integratie ten goede, en is belangrijk 
omdat het in het belang van de cliënt is. Voor de 
werkgever ook goed natuurlijk, maar in de praktijk 
zie je bovendien dat als het tot een Spoor 2 komt, 
het de WIA-beoordeling ten goede komt. Dat zijn 
soms echt substantiële financiële besparingen die je 
dan voor de werkgever realiseert.  Bij Solutions!-vpr 
krijg ik als arbeidsdeskundige de ruimte om binnen 
de regels mijn creativiteit in te zetten en dat maakt 
dat je trajecten snel kunt doorlopen en nog meer 
plezier uit je werk kunt halen.” 

“Van mijn ouders, beiden arbeidsdeskundige, leerde ik al dat in dit 
werk de regels en de termijnen strikt zijn.” 

Anna Betten,  
arbeidsdeskundige
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“De opdrachtgever heeft belang bij vrijheid”
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Rob Nijmeijer, operationeel directeur en 
arbeidsdeskundige bij Solutions!-vpr. “Het 
Congrestival van Robidus is daar ook een bewijs van. 
Als dienstverlener zul je alert op die bewegingen 
moeten inspelen, trends moeten volgen, de vinger 
aan de pols houden. Maar als ik in dit vak één 
ding heb geleerd, dan is het dat er ook een aantal 
vaste waarden is. Werkgevers zijn altijd gebaat bij 
snelheid. En fouten zijn in ons werkgebied meestal 
onvergeeflijk. Niet alleen omdat de cliënt daarvan 
vaak op de een of andere wijze de dupe is, voor de 
opdrachtgever betekent het vrijwel altijd gigantische 
kosten. Het motto van Solutions!-vpr is ‘Focus op 
wat wél mogelijk is’ en dat is een motto wat we 
niet alleen op de cliënt van toepassing laten zijn. 
We passen dat ook toe op onze opdrachtgever. Ik 
geloof niet dat er één aanbieder in de markt is die 
op het gebied van arbeidsdeskundig onderzoek en 
re-integratie altijd en voor alle dossiers de beste keus 
is. Soms zitten er aan een dossier specifieke aspecten 
waarvoor even specifieke ervaring gewenst kan zijn. 
Dus laten wij onze opdrachtgevers vrij om ook met 
andere aanbieders te werken.  We schromen zelfs 
niet om voor een specifiek dossier de opdrachtgever 
te adviseren dat elders onder te brengen als wij 
de overtuiging hebben dat dat beter zou zijn. 
Opdrachtgevers waarderen dat en die keuzevrijheid 
is volgens mij ook zo’n vaste waarde in de markt die 
niet zomaar verdwijnt. 
Daarom houden de workload van onze medewerkers 
bewust relatief laag, dat heeft bewezen een 
belangrijke factor te zijn in het leveren van kwaliteit 
en snelheid. En dus zijn we niet bang dat een 
opdrachtgever bij ons weggaat. Dat is de kracht van 
kwaliteit leveren.  

 
“De markt voor onze dienstverlening is duidelijk aan het veranderen”

Rob Nijmeijer,  
operationeel directeur en 
arbeidsdeskundige
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