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HOE PAK JE DIT AAN? 

Het doel van deze opdracht is dat je inzicht krijgt in 

maatregelen die genomen kunnen worden om  twee 

werkzoekenden weer aan het werk te krijgen.

•  Lees de persoonsbeschrijvingen van de twee 

werkzoekenden.

•  Zoek op wat de uitkering inhoudt van de persoon: de WWB 

en WIA. En welke mogelijkheden en beperkingen deze 

bieden voor het zoeken naar werk..

• Breng in kaart welke belemmerende factoren er zijn om aan  

 het werk te gaan.

• Maak voor beide werkzoekenden een plan om de afstand tot  

 de arbeidsmarkt te verkleinen.

•  Daarvoor moet je eerst een goed beeld hebben van de 

problematiek. Vervolgens bepaal je welke instrumenten je 

wilt gaan inzetten en maak je een plan, dat wil zeggen: je 

zet de stappen die de werkzoekenden moeten ondernemen 

in een logische volgorde.

• Vergelijk jouw plan met het plan van een medestudent.  

 Bespreek de verschillen en maak samen jullie definitieve  

 plan.

• Motiveer waarom je voor dit plan hebt gekozen.

• Werk de plannen uit tot een korte presentatie.

Juridisch Administratief
Dienstverlener

MBO HR & Juridisch

De juridisch-administratief dienstverlener verzorgt klantcontact bij juridisch-administratieve 

dienstverlening. Hij behandelt juridische aanvragen en opdrachten, en verricht dossierwerkzaamheden. 

Meestal is de juridisch-administratief dienstverlener belast met een deel van de totale procedure, maar 

hij moet wel gedegen inzicht hebben in de gehele procedure. De medewerker voert een deel van de 

juridisch-administratieve taken zelfstandig uit, binnen zijn bevoegdheden. In het openbaar bestuur en 

met name in de sociale zekerheid is zijn beslissingsbevoegdheid voor complexe zaken in het algemeen 

redelijk beperkt.

Tijdens deze opdracht ga je aan de slag met het helpen re-integreren van personen. 

CASUS 1

•  Vrouw, 37 jaar.

•  Drie kinderen: 5, 9 en 14 jaar.

• Opleiding: mbo-Verpleegkundige (niveau 4),  

 diploma behaald in 1996.

• Werkervaring: verpleegtehuis, twee jaar (1996- 

 1998) afdeling dementie.

Mevrouw is onlangs gescheiden. Ze wil nog niet 

fulltime werken in verband met de opvang van 

de kinderen. Ze wil graag weer terug in de zorg, 

het maakt haar niet uit in welke vorm van zorg. 

Ze wil niet ’s nachts werken vanwege de kinderen. 

Mevrouw heeft geen auto tot haar beschikking en 

kan niet langer reizen dan een halfuur enkele reis. 

Ze heeft een WWB-uitkering.

Mogelijk belemmerende 
factoren

Mogelijke oplossing

CASUS 2

•  Man, 52 jaar.

•  Hij is net afgeschat voor de WIA op 40/60%. Dat 

wil zeggen: hij moet 50% werken als aanvulling 

op de WIA-uitkering; hij heeft nu een WW-

uitkering. Zijn oude loon was 2.350 euro per 

maand.

• Opleiding: niet-afgeronde mbo-opleiding 

Installatietechniek.

• Werkervaring: 26 jaar stratenmaker, daarvoor 

klusjesman en plantsoenarbeider.

• Klachten: rug en knieën, mag niet meer in oude 

functie werkzaam zijn.

Mogelijk belemmerende 
factoren

Mogelijke oplossing

Vergeet niet om ook een plan van aanpak te 

maken bij de casus.

Vergeet niet om ook een plan van aanpak te 

maken bij de casus.
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ANTWOORDEN CASUS 1 Vervolgens wordt samen met mevrouw bekeken wat voor 

functies ze op dit moment wel kan uitoefenen. Dat zouden 

bijvoorbeeld andere functies kunnen zijn binnen de zorg. 

Hierbij kun je denken aan functies als:

• Gastvrouw

• Keukenassistente

• Verzorgende IB bij de thuiszorg

• Tandarts/doktersassistente

• Bloedafname

• Sterilisatiemedewerker

De volgende stap is op zoek te gaan naar vacatures. Dit kan ze 

zelf doen. Ze krijgt instructies hoe en waar te zoeken en gaat 

thuis op zoek. Bij de volgende afspraak komt ze dan terug met 

een lijstje met voorstellen. Omdat ze al heel lang niet meer 

gewerkt en ook niet gesolliciteerd heeft, is een sollicitati-

etraining een goed hulpmiddel om haar kansen op succes te 

vergroten.  Vervolgens gaat ze solliciteren. De WWB-consulent 

begeleidt haar/controleert haar sollicitatiegedrag.

PLAN 1

Mevrouw kan gaan kijken naar een bijscholingstraject. Roc’s 

bieden vaak zulke trajecten aan voor volwassenen. Dit zijn 

verkorte trajecten in combinatie met een leer-/werkplek 

(bbl). Als deze mevrouw bijvoorbeeld vier dagen werk zou 

kunnen vinden in de zorg dat past bij haar scholing, zit ze 

helemaal goed. Hier kan een sollicitatietraining helpen. Het 

enige probleem is dan de kinderopvang. Daar kan de WWB-

consulent bij helpen. Het betekent wel dat ze zich meer 

beschikbaar en beter inzetbaar moet opstellen. Kan/wil ze dat 

niet, dan is het volgende plan van aanpak mogelijk.

PLAN 2

Mevrouw krijgt eerst een gesprek over de mogelijkheden die 

er nu zijn om snel aan het werk te komen, waarin ook bekeken 

wordt hoe het zit met haar motivatie om (in een andere 

werksoort) aan het werk te gaan. Een beroepskeuzeadvies en 

beroepenvoorlichting kunnen haar daarbij helpen. Nu moet ze 

met een WWB-uitkering wel aan het werk, maar het is wel zo 

prettig als ze begrijpt dat ze op de langere termijn weer terug 

kan proberen te komen in haar oude werk, maar dat ze inziet 

dat voor de korte termijn werken haar situatie kan verbeteren, 

wat ten goede komt aan haar motivatie.

Opleiding is aan een opfrisbeurt toe

Werkervaring is wel lang geleden Werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk

Inzetbaarheid (wil ze ook onregelmatige 
werktijden werken  in verband met de 
kinderen). Ze wil niet ‘s nachts werken, 
maar misschien wel ‘s avonds? Vroege 
diensten?

Buitenschoolse opvang, oppas ‘s avonds

Beschikbaarheid (deeltijdpercentage is 
onbekend) 

Idem

Her- of bijscholing

Niet-positieve arbeidsmarktfactoren Mogelijke oplossing

Probleem met deze mevrouw is dat ze een beroep kiest 

waar ze door persoonlijke omstandigheden moeilijk werk 

in zal kunnen vinden. Veel werk in de zorg betekent meestal 

onregelmatige werktijden. Mevrouw heeft een WWB-

uitkering en moet feitelijk elk geschikt werk aanvaarden. 

Misschien is het verstandig om eerst werk te zoeken dat ze 

zonder scholing kan uitvoeren en intussen voor de langere 

termijn – als het jongste kind wat zelfredzamer is – een 

plan van aanpak te maken om weer terug te gaan in de 

zorg.

Er zijn twee trajecten mogelijk. Afhankelijk 

van de manier waarop mevrouw zich opstelt 

ten aanzien van met name beschikbaarheid 

en inzetbaarheid kan gekozen worden voor 

eerst kijken naar plan 1 en dan naar plan 2, of 

omgekeerd.

The greatest succes we will know, is helping others 
succeed and grow.
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ANTWOORDEN CASUS  2

Leeftijd

Arbeidshandicap WIA-instrumenten

Beroep van inschrijving onbekend Beroepskeuzeadvies

Werkervaring Stage, vrijwilligerswerk, werkervaringsplaats

Geen

Niet-positieve arbeidsmarktfactoren Mogelijke oplossing

Aangezien deze mijnheer erg gemotiveerd is, kunnen we 

meteen aan de slag:

Allereerst dient onderzocht te worden welke functies 

hij wel zou kunnen uitvoeren met zijn handicap. Het 

UWV WERKbedrijf heeft een hele batterij testen bij het 

competentietestcentrum om te onderzoeken waar zijn 

kwaliteiten en interesses liggen en welke beroepen daarbij 

passen. Rekening houdend met de arbeidsmarkt zal daar 

een aantal mogelijke functies uitrollen. De WW-consulent 

zal uitleg kunnen geven wat de functies inhouden.

Vervolgens wordt bekeken of er bijscholing 

gewenst is en of en hoe die gefinancierd kan 

worden. Het prettigst is altijd een vorm van 

bijscholing waar de cliënt ook meteen een 

werkervaringsplaats bij kan hebben. Dan wordt 

hij bijgeschoold en doet werkervaring op. 

Twee vliegen in één klap. Daarna kan de WW-

consulent deze mijnheer proberen actief te 

bemiddelen naar werk, met indien noodzakelijk 

een jobcoach.

Een andere (en fijnere, maar gaat dat lukken?) manier is 

te gaan zoeken naar een werkgever die bereid is om deze 

mijnheer (eventueel eerst voor bepaalde tijd) in dienst te 

nemen (bijvoorbeeld na een proefplaatsing) en hem zelf bij te 

scholen, eventueel met hulp van een jobcoach. De werkgever 

kan daarvoor aantrekkelijke subsidies krijgen. De werknemer 

valt de eerst jaren onder de Ziektewet. Het is even afhankelijk 

van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt welke weg gekozen 

gaat worden.

NB: Mijnheer kan beter zijn salariswensen even loslaten en al 

werkend verder groeien. En voordat hij gaat solliciteren kan 

hem een sollicitatietraining aangeboden worden waarin ook 

aandacht besteed wordt aan zijn uiterlijke verzorging.

Opleiding Omscholing

It is never too late to be what you might have been.



MEERDERE STARTDATA PER JAAR  

Wij vinden het erg belangrijk dat jij je opleiding begint 

wanneer het jou uitkomt. Daarom kun je bij Capabel 

Onderwijs 4 keer per jaar starten met je erkende ver-

korte MBO-opleiding! Elk seizoen begint er een opleid-

ing die bij jou en jouw wensen past.

 

INSCHRIJVEN OF AANMELDEN  

Met een verkorte opleiding van Capabel doe je vanaf 

het begin al veel praktijkervaring op en heb je snel 

je diploma op zak. Met een MBO-diploma in zorg en 

welzijn kun je meteen aan de slag! Door het invullen 

en versturen van het inschrijfformulier op de website 

ga je een overeenkomst van opdracht aan met Capabel 

Onderwijs.

Word jij ook Juridisch Administratief Dienstverlener?

Australiëlaan 14-16
Postbus 24066
3526 AB Utrecht

088-270 12 77
opleiding@capabel.nl
capabel.nl

Schrijf je nu in!

Juridisch Administratief
Dienstverlener

MBO HR & Juridisch

Capabel Onderwijs • Kort & krachtig


