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Ronald van Zijp
Landelijk manager voorzieningen en re-integratiemiddelen UWV WERKbedrijf
 
Tijdens de presentaties over voorzieningen en re-integratiemiddelen, die ik regelmatig in het land
geef, zie ik de monden letterlijk openvallen. Niet alleen werkgevers maar ook collega’s binnen UWV
zijn niet helemaal of niet op de hoogte van de mogelijkheden van speciale voorzieningen en de
mooie aanpassingen om mensen met een beperking op een zo goed mogelijke manier naar het werk
te laten gaan, aan het werk te houden en voor mensen die onderwijs willen volgen. De voorzieningen
en re-integratiemiddelen zijn niet alleen voor de werkvloer, maar ook (nu door corona vaker) voor
thuis. Laatst zei een UWV-collega zelfs tegen me: ‘Als ik dit allemaal had geweten, had ik gisteren ie-
mand aan een baan kunnen helpen…’
 
Jaarlijks krijgen wij circa 60.000 aanvragen binnen voor hulpmiddelen en ondersteuning. Het groot-
ste deel gaat naar jobcoaching, ongeveer een derde naar werk- en onderwijsvoorzieningen. Die mid-
delen variëren van een aangepaste stoel voor bijvoorbeeld thuiswerk en een traplift tot een brail-
leleesregel waarmee blinden en slechtzienden de mogelijkheid hebben om te kunnen lezen/schrij-
ven. Of een aangepast busje waarmee gehandicapten naar hun werk kunnen rijden. Het scala aan
mogelijkheden is heel groot. 
 
We zijn er voor deze mensen, we staan echt voor hen klaar. 
 
We hebben onze organisatie nu nog meer gespecialiseerd. Elk van onze zeven kantoren in het land
beheert een eigen specialisatie. Alkmaar, Arnhem, Groningen en Rotterdam houden zich speciTek
met jobcoaching en loondispensatie bezig, Eindhoven met werk- en schoolmeubilair, orthopedisch
schoeisel, werkgeversvoorzieningen en starterskrediet. In Utrecht kun je terecht voor tolkvoorziening,
intermediaire voorzieningen en communicatiehulpmiddelen en in Zwolle is alle kennis en kunde op
het terrein van vervoer paraat. De aanspreekpunten zijn daarmee geconcentreerd en de medewer-
kers ter plekke specialisten. Dat werkt heel eWciënt.
 
Bovendien werken we samen met 30 gespecialiseerde arbeidsdeskundigen die exclusief voor voor-
zieningen bezig zijn met werk- en onderwijsvoorzieningen. Een vak waarbij belasting/belastbaarheid
en toepassing van hulmiddelen mooi bij elkaar komen. 
 
Ik vind dat iedereen met een beperking mee moet kunnen doen aan het arbeidsproces. Toch zie ik
veel mensen met een beperking, maar met veel talent, langs de kant staan. Zo lang dat zo is zet ik
me voor hen in. En blijf ik bij presentaties binnen en buiten UWV iedereen op de mogelijkheden wij-
zen die UWV te bieden heeft. Dat is mijn missie. En inmiddels ook mijn passie.
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