a. flikweert, werkcoach werknemersteam werkbedrijf zaanstreek: het weten dat jouw belang eerlijk en deskundig wordt gediend – justin van der
laan, trigion security: duidelijkheid voor beide partijen, werknemer en werkgever, waardoor voor deze partijen een hoop frustratie en zelfs finan
ciële kosten weggenomen kunnen worden – trijnie wagenaar, arbeidsdeskundige uwv, alkmaar: de objectiviteit en daarmee het bewerkstelliggen
van het vertrouwen van de klant – m. van der zijl, deventer: de onafhankelijk arbeidsadviseur werkt en handelt organisatieoverstijgend en kan
daardoor meer verbanden leggen, omdat hij beschikt over een helikopterview – t. armstrong, deventer: een onafhankelijk arbeidsadviseur hee
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bruinink, hengelo: een kortere lijn naar het echt v

f. meijster, castricum: werk zoeken kan een doolhof zijn, de arbeidsadviseur kan ee
mw. nievelstein, maastricht: laagdrempelig; er wordt gekeken naar mijn probleem
ellen veldhuizen, rhenen: fijn om met iemand te praten die overal iets van af weet.
alies slot, nieuwegein: verademend om een luisterend oor te krijgen en
advies waar ik zeker verder mee kan – joke goslinga, trijn van leemput
centrum: hou de onafhankelijke arbeidsadviseur in de lucht: het ademt
zo veel prettiger! – verenigde ondernemers sprang capelle: neutrale
partij is belangrijk, men kan niet zonder – betty blankers, isd waalwijk,
– rebecca berger, casemanager gemeente maastricht: klanten kunnen onbevooroordeeld een traject ingaan –
monique van der gaag, leiden: dat er niet gerapporteerd wordt aan de officiële instanties maakt dat ik mijn
vragen vrijuit durf te stellen – derk-jan bruil, leiden: dat ik er niet meer alleen voor stond en gesteund voelde
na een conflict met mijn werkgever bij de sociale werkplaats, maakte dat ik weer voor mezelf op durfde te
komen en nu stappen neem om een particuliere werkgever te zoeken a. aziz, den bosch: een goed adviseur is
schaars – alies slot, nieuwegein: verademend om een luisterend oor te krijgen en advies waar ik zeker verder

luisterend oor en steun

– tonny mars, avenhorn: laagdrempelig, duidelijk, concreet – nora lubbers, casemanager jongeren, gemeente hoorn: verhoogt de klanttevredenheid – jan timmermann, adjunct-hoofd divosa: helaas heeft de praktijk aangetoond dat een onafhankelijke arbeidsadviseur voor klanten nog vaak
en nog steeds een noodzakelijk rol moet vervullen in het proces van werk en inkomen – annemieke neuteboom, adjunct vestigingsmanager werkbedrijf groningen: de absolute meerwaarde zit ‘m in het feit dat het advies aan de klant onafhankelijk is – geert luchtenberg, stadskanaal: rots in de
wereld van uitkeringen – a. mulder, winschoten: waar de werkgever steken heeft laten vallen, heeft de onafhankelijk arbeidsadviseur deze weten te
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lisse:
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klanten.
slooten, zaanstad: een onmisbare ombudsfunctie.

raadsgriffier, delfzijl
: een objectief advies kan net dat ene zetje geven.
evert van dijk, genemuiden: een open deur voor informatie die ik bij het uwv niet kreeg.
p. roelofs, uwv: opnafhankelijk advies is een eerlijk advies, zonder belangenverstrengelin

marion de jong, werkcoach werkbedrijf enschede: naast de klanten is de arbeidsadviseur ook een
vraagbaak voor de werkcoach – e. olde scholtenhuis, rechercheur fiod-ecd: een overweging of
het advies van de professional werkelijk ‘past’ bij de werkzoekende, zonder invloed van politiek of economische factoren – benno hermelink, vestigingsmanager werkbedrijf enschede:
ik ben erg blij met de extra aandacht die de arbeidsadviseur klanten kan geven op onaf-

m. van polen, nijkerk: belangeloos luisteren en adviseren – w. van olst, ede: heel veel, daardoor wist ik hoe ik in het tweede spoor kon
re-integreren want dit werd mij niet door mijn werkgever verteld – jaco van putten, ede: we hebben elkaar nodig om een echt resultaat
neer te zetten – giny schoemaker, leiden: werkt enorm drempelverlagend, met 100 procent wao had ik nooit iets durven te onderzoeken en
ondernemen via de organisatie die mijn uitkering verstrekt –brigitte koopman, vianen: ik vind het fijn met iemand te praten die er wat van af
weet – j. blokland, scheemda: ik heb een onafhankelijk arbeidsadviseur bezocht, omdat ik door eigen initiatieven, keuzes en helemaal geen verkregen informatie van de uitkeringsinstantie flink aan lager wal ben geraakt – k. smit, hengelo: is er eindelijk iemand die naar je luistert en je goed advies

zevenaar: klankbord en reality check

m. beekman, groningen: dankzij de arbeidsadviseur houd ik de moed erin, krijg ik structuur in wat ik kan doen, worden de mogelijkheden bij sozawe duidelijk
voor mij en krijg ik feedback in hoe ik mij het beste kan presenteren – j. walstra, akersloot: buitengewoon plezierig om in alle openheid een ingewikkelde kwestie
tegen het licht te houden met een onafhankelijke meedenker – dhr. schipper, goes: gratis, maar niet goedkoop – m. van tartwijk, arbeidsdeskundige uwv: het geven
van duidelijkheid in een individuele situatie is erg belangrijk – fernanda meijer, alphen aan den rijn: je wordt als een mens behandeld en niet als een nummer – peter
roelofs, kwaliteitsauditor uwv: onafhankelijk advies is in mijn ogen een eerlijk advies, zonder belangenverstrengeling – maria, soest: eindelijk luisterde iemand écht
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n. galdermans, groningen: een goede steun in wankele tijden
f. meijster, castricum: werk zoeken kan een doolhof zijn, de arbeidsadviseur kan een uitweg zijn.
verenigde ondernemers sprang capelle: neutrale partij is belangrijk, men kan niet zonder.
ellen veldhuizen, rhenen: fijn om met iemand te praten die overal iets van af weet.

s. laachkar, publieksbaliemedewerker dwi amsterdam-west: is deskundig, weet waar de klant het over
heeft en is onafhankelijk – gerard vorgers, enschede: door de grote ervaring van de adviseur kan ik me
veel beter voorbereiden op weg naar re-integratie – jerry eleveld, enschede: de arbeidsadviseur heeft mij weer
met beide benen op de grond gezet – bert de vreede, salto depiro: een onmisbare schakel in het landje van wetten
- en regelgeving – monique kuypers, arbeidscontactfunctionaris, zevenaar: vasthouden die functie, zou ik advise-

– j. van der greef - van der wal: er is echte ruimte om te zoeken naar de beste oplossing voor beide partijen; de informatie is volledig transparant – marieke kemeling: zo’n
gesprek geeft rust en overzicht van de situatie waar je in zit, het geeft een eerlijk beeld van hoe je er voor staat – wilma poolen, eijsden: toen ik mij na langdurige
ziekte weer begon te oriënteren op de arbeidsmarkt is deze adviseur voor mij van onschatbare waarde gebleken – tiny hopmans, sittard: door mij nieuwe
mogelijkheden onder mijn aandacht te brengen, zie ik weer nieuwe perspectieven op de arbeidsmarkt – c. oosting, klazienaveen: heb goed advies gehad
over wat ik het beste kon doen toen ik ontslag kreeg terwijl ik in de ziektewet zat. bedankt! – j. santing, emmen: gaf me duidelijkheid over de brieven
die we kregen van het uwv – rebecca berger, casemanager gemeente maastricht: klanten kunnen onbevooroordeeld een traject ingaan –

vraagbaak met goed advies
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a. flikweert, werkcoach werknemersteam werkbedrijf zaanstreek: het weten dat jouw belang eerlijk en deskundig wordt gediend – justin van der
laan, trigion security: duidelijkheid voor beide partijen, werknemer en werkgever, waardoor voor deze partijen een hoop frustratie en zelfs financiële kosten weggenomen kunnen worden – trijnie wagenaar, arbeidsdeskundige uwv, alkmaar: de objectiviteit en daarmee het bewerkstelliggen
van het vertrouwen van de klant – m. van der zijl, deventer: de onafhankelijk arbeidsadviseur werkt en handelt organisatieoverstijgend en kan
daardoor meer verbanden leggen, omdat hij beschikt over een helikopterview – t. armstrong, deventer: een onafhankelijk arbeidsadviseur heeft

keuzen
–
mw.
haddal:
opluchting!
t. wijkstra, hallum: iemand die mij zonder belang kon adviseren.

madeleine rouppe van der voort, uwv: onpartijdigheid is de meerwaarde van onafhankelijk advies.
c. verwer, mentor
uwv: heeft in de afgelopen jaren duidelijk zijn bestaan gerechtvaardigd.
kristel berkhof, bibliotheek tilburg: zelfredzaamheid van de burger wordt overschat – leffe

overschat – theo van bokhoven, vestigingsmanager werkbedrijf waalwijk: een eerlijk advies dat niet gekleurd is door
organisatiebelangen – janny dijkhuizen, groningen: oog, oor en hart, donner is gek deze waardevolle mensen te laten
gaan – n. galdermans, groningen: een goede steun in wankele tijden – jan van willigen, trainer–coach sozawe groningen: dé oplossing voor mensen die door het sociale verzekeringsbos de oplossing even niet zien – k. dong, rotterdam:
ondanks mijn ervaringen, studie en de benodigde know-how voor een nieuwe baan, is een second opinion zeer nuttig en

en van toegevoegde waarde – j. delwel, rotterdam: de borderline tussen afhankelijkheid en vrij: wilt u afhankelijk zijn, meneer donner, of...? – g. tokarenka, medemblik: de
arbeidsadviseur geeft mij extra toegevoegde informatie die ik niet eerder gehad heb – j. blokland, scheemda: ik heb een onafhankelijk arbeidsadviseur bezocht, omdat ik door eigen
initiatieven, keuzes en helemaal geen verkregen informatie van de uitkeringsinstantie flink aan lager wal ben geraakt – k. smit, hengelo: is er eindelijk iemand die naar je luistert
en je goed advies geeft, moet die weg! – raaijmakers, amersfoort: steunpunt en informatiebron om de kortste weg naar nieuw werk te vinden na bedrijfssluiting – amber landwehr
johan, werkcoach uwv noord-holland: cliënten die onzeker zijn over de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de werkcoaches kunnen informatie inwinnen en vertrouwen
opdoen bij de onafhankelijk arbeidsadviseur. – henk bres, prominent hagenees: alle advies dat ik kan krijgen - en zeer zeker gratis advies - in die verschrikkelijke papiermolen van
welke overheidsinstelling dan ook, is voor mij en vele andere gewone mensen super belangrijk –
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routekaart naar onafhankelijk advies
Talloze Nederlanders zijn op zoek naar werk. Zij kennen echter niet alle

mogelijkheden om hun kansen op werk te vergroten. Ze weten niet goed
wat ze wel en niet mogen en kunnen doen. Maar ze weten wél dat ze weer
heel graag aan de slag willen.
Deze mensen kunnen terecht bij de arbeidsadviseur voor een onafhankelijk,
vrijblijvend en gratis advies over werk en re-integratie.

