
Uniek verhaal
“In dit vak ontmoet je mensen van alle leeftijden 
met hun eigen unieke levensverhaal. Dat is 
buitengewoon boeiend. Het geeft voldoening 
om te zien dat mensen zich onder moeilijke 
omstandigheden herpakken en nieuwe dingen 
ondernemen. Dat hoeft niet altijd een dik 
betaalde baan te zijn. Soms is twee keer per week 
vrijwilligerswerk het plafond, maar ook dát kan 
gelukkig maken.”

Ruggensteun
“Ik wil onze rol niet te groot maken. We bieden 
een steuntje in de rug, maar mensen doen het 
uiteindelijk zélf. Alleen als iemand echt niet wil 
houdt het op. Ik ga daar soms weleens te ver in, 
dan blijf ik het maar proberen. Want ik weet: als ik 
opgeef komt iemand weer bij het UWV terecht en 
begint de aanvraag weer opnieuw.” 

Informele sfeer
“De sfeer in ons team is warm en informeel. Er is 
gelijkwaardigheid, de lijnen zijn kort en er wordt 
veel gelachen. De kleinschaligheid is onze kracht. 
We kennen geen vergadercultuur en kunnen altijd 
snel reageren. Natuurlijk willen we een gezonde 
onderneming zijn, maar geld verdienen is niet 
onze belangrijkste drijfveer.”

Nieuwe ideeën
“Ik kom ook graag bij werkgevers over de vloer. 
Om banden aan te halen of om mijn kennis van 
de arbeidsmarkt up-to-date te houden. Ik bezoek 
ook open dagen om weer nieuwe ideeën op te 
doen voor passend werk. Die gecombineerde inzet 
voor werknemers én werkgevers maakt dit een 
dynamisch vak. Dankbaar werk dat ik niet zou 
willen missen.”

Toen Jaap van den Berg gevraagd werd bij V&V te komen werken 
aarzelde hij geen moment. Inmiddels is hij de 65 gepasseerd, maar werkt 

hij vol enthousiasme door. Wat motiveert hem?

JAAP VAN DEN BERG | V&V PERSONEELSDIENSTEN

‘Klein- 
schaligheid
is onze  
kracht’

Het verschil maken

“Het verschil maken voor groepen in de 
samenleving die bij het vinden en behouden 
van werk extra ondersteuning nodig hebben.

Met die gedachte begon ik op 1 april 2012 V&V 
Personeelsdiensten. Ik huurde kantoorruimte 
in Nunspeet en begon met de eerste 
arbeidsdeskundige onderzoeken. Tien jaar 
later is V&V gegroeid tot dé dienstverlener in 
de regio Noordwest-Veluwe op het gebied van 
re-integratie en uitzenden. 

Met een team van ongeveer twaalf 
deskundige medewerkers zijn we relatief 
klein gebleven. En dat houden we graag zo. 
Die kleinschaligheid stelt ons in staat om 
extra aandacht te geven aan cliënten en op 
zoek te gaan naar passend werk binnen een 
duurzaam dienstverband.”

2012

Creatief meedenken
“Ik wil neutraal zijn en oog hebben voor de vaak 
kwetsbare positie van mensen. Het opvallende is: 
ook de meeste werkgevers willen dat. Zij willen 
het beste voor hun mensen en denken creatief 
mee over een oplossing.”

Enorme wilskracht
“Ik ben vaak onder de indruk van de enorme 
wilskracht van mensen. Je moet afscheid nemen 
van je oude werk, vaak door problemen met je 
gezondheid. Ga er maar aan staan om dan toch 
een nieuwe bestemming in je leven te vinden.”

Recht doen
“Recht doen aan de situatie, dat vind ik belangrijk. 
Als passend werk door de medische situatie niet 
lukt hoort er een passende uitkering te komen. 
Als het nodig is bieden wij  ondersteuning in het 
contact met het UWV.”
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Keurmerk

‘Samenwerken aan duurzame participatie’ is 
de slogan van Blik op Werk. Een jaar na onze 
oprichting kregen we het keurmerk van dit 
onafhankelijke kennisinstituut. Een kwalificatie 
om trots op te zijn! 

Laatste rapportcijfers

CLIËNTEN OPDRACHTGEVERS

‘Een menselijk bedrijf’

Marijn Brandsen is medewerker web en sociale 
media bij Meerzicht. V&V ondersteunde hem 
tijdens zijn zoektocht naar passend werk. Tijdens 
ons eerste lustrum droeg Marijn een prachtig 
gedicht voor. Het eindigt zo:

V&V Personeelsdiensten
zoals de slogan zegt
Een team met
aandacht voor passend werk.

Jazeker.

Maar vooral een team
dat mij bereikt en toch ook wel verrijkt
door gewoon een menselijk bedrijf te zijn.
Want volgens mij zit juist in het normale
de kern van het bijzondere.

Dankjewel, Marijn!

‘We doen dit werk 
met ongelooflijk 
veel plezier.’

We zijn blij met de goede samenwerking met het 
UWV. En met de erkenning voor onze jobcoaching 
(sinds 2014) en re-integratietrajecten (sinds 2016). 

2016

V&V Flex
Niet zomaar een 
uitzendbureau

Wij zijn altijd op zoek naar de juiste match tussen 
vraag en aanbod. En hoe meer werkgevers we 
kennen, hoe beter dat lukt. Daarom zijn we in 
2016 begonnen met V&V Flex. In de slipstream 
van de werving en selectie van personeel voor 
werkgevers in de regio kijken we naar banen voor 
re-integratiekandidaten of leerwerkplekken. Het 
liefst voor langere tijd. Zo is V&V Flex al meer 
dan vijf jaar ondersteunend aan onze andere 
personeelsdiensten.8,5 8,5

GEERTJE DE VRIES | ZORGGROEP NOORDWEST-VELUWE

‘Altijd voor de  
maximale mix’

“Het team van V&V is professioneel, capabel 
en altijd op de hoogte van de laatste wet- en 
regelgeving. De medewerkers denken mee met de 
werknemer én de werkgever, ze gaan altijd voor 
de maximale mix. Ze zetten zich in voor beide 
partijen. Samen zoeken we naar het optimale 
resultaat, zodat iedereen zich écht gehoord voelt. 

Ook niet onbelangrijk: de medewerkers van V&V 
zijn altijd goed te bereiken en reageren snel. 
Omdat we al jaren samenwerken nemen we af 
en toe tijd voor een evaluatie. Doen we het nog 
goed? Het antwoord is altijd ja. Ik zie geen enkele 
aanleiding om het anders te doen!”

De Zorggroep Noordwest-Veluwe is klant van het eerste uur.  
Voor arbeidsdeskundige onderzoeken en spoor-2-begeleiding geniet 

V&V Personeelsdiensten al tien jaar de voorkeur. HR-adviseur 
Geertje de Vries vertelt waarom.

10 jaar V&V in 3 quotes

Samenwerkend Ermelo

Mogelijkheden zien en kansen benutten. Dat was 
de kern van het project Samenwerkend Ermelo. 
De gemeente Ermelo vroeg ons mee te kijken in de 
dossiers van mensen met een bijstandsuitkering. 
Waren er nog perspectieven? In een economisch 
lastige tijd lukte het om veel mensen aan werk te 
helpen bij werkgevers in de regio. Een intensieve 
en mooie klus om op terug te kijken.

Dank voor 10 jaar 

prettige samenwerking

Deze folder is 

een uitgave van

V&V Personeelsdiensten.

Kerklaan 10-F, 3851 JV Ermelo

0341-764090



Said Bendena is een van de eerste kandidaten die 
door V&V is begeleid. Via w ging hij aan de slag 
bij een autobedrijf in Harderwijk. Sinds drie jaar 
heeft hij het naar zijn zin bij een autowasstraat in 
Putten.
 
Saïd: “Op de foto sta ik met Jan Hermen bij een 
oude volvo. Ik heb veel van hem en later van 
Robert geleerd. Bijvoorbeeld hoe je het beste kunt 
reageren als er een probleem is op je werk. Zonder 
hen zou het echt moeilijk voor me zijn. Het is fijn 
om te weten dat ik altijd op ze kan terugvallen en 
dat ze mij opvangen als het moeilijk wordt. Ik ben 
ze zeer dankbaar voor hun jarenlange begeleiding. 
10 jaar bij V&V is ook voor mij een bijzonder 
jubileum!” 

Dankbaar
SAID BENDENA | CARE TO CARS

Groot feest op  
de Ullerberg: 
5 jaar V&V!

Er is altijd een oplossing

Jan Hermen is examinator bij Capabel Hogeschool 
voor de hbo-opleiding jobcoach. Hij vindt het 
belangrijk dat nieuwe jobcoaches goed worden 
opgeleid, want een goede jobcoach geeft meer 
kans van slagen op een duurzaam dienstverband. 
De kern van een succesvol resultaat? Dit zegt 
onze jobcoach Robert Doorenspleet daarover: 
“Met logisch nadenken en denken in oplossingen 
kom je in dit vak al een heel eind. De crux is 
meestal de verwachtingen bijstellen door in 
gesprek te gaan met alle partijen. Er is altijd een 
oplossing.”

Geland in Ermelo

Na Nunspeet en Harderwijk zijn we geland op een 
nieuwe stek: Kerklaan 10-F in Ermelo.
De uitbreiding en restyling geven ons kantoor in 
dit jubileumjaar een extra warm karakter.

2017 2019

2018

2018

2021

Volle tafels in Ermelo

Als V&V staan we midden in de regionale 
samenleving en voelen we ons maatschappelijk 
betrokken. Door ons werk zien we hoe belangrijk 
het is om fit te blijven. Daarom waren we de 
afgelopen jaren sponsor van de elfdorpenloop, de 
Fish Potato Run, Gymnastiekvereniging Sparta 
Ermelo, en de businessclub van DVS33. En niet te 
vergeten van het langste ontbijt van Ermelo dat 
in het teken stond van ontmoeten en verbinden. 
Ook daaraan dragen we graag ons steentje bij.”

Aandeelhouder CEREO

Landelijke samenwerking is de kracht van CEREO. 
Binnen dit expertisecentrum bundelen dertien 
loopbaanbureaus hun kennis en ervaring op het 
gebied van loopbaanontwikkeling en re-integratie. 
V&V is sinds 2018 een van de partners en sinds 2021 
aandeelhouder. CEREO past prima bij ons: een 
persoonlijke aanpak gecombineerd met optimale 
vakbekwaamheid en deskundigheid. Onze 
inbreng spitst zich vooral toe op onze kennis van 
en ervaring met arbeidsdeskundige onderzoeken 
en spoor-2-trajecten. Een mooie nieuwe stap in 
ons bestaan!

Wil je een indruk wat wij doen? 
Bekijk de bedrijfsfilm!

2020

Uiteindelijk voerden we voor 75 kandidaten 
een arbeidsdeskundig onderzoek uit. Resultaat: 
de klantmanagers kregen meer inzicht in de 
doelgroep ‘Meedoen’ en een aantal cliënten kwam 
in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Een 
besparing voor de gemeente én winst voor deze 
cliënten. Zij kwamen in een regeling die beter past 
bij hun persoonlijke omstandigheden. Dat zorgt 

voor meer rust en doet recht aan hun medische 
en persoonlijke omstandigheden. We kijken 
terug op een succesvol project en een plezierige 
samenwerking.

De Sociale Diensten van de gemeenten Berkelland, 
Oost-Gelre en Winterswijk werken inmiddels 
samen in werkleerbedrijf Fijnder.

Zitten er mensen in ons bestand die eigenlijk in aanmerking komen voor een uitkering van het UWV? 
Zijn er nog kansen en mogelijkheden voor deze groep? Met deze vragen van drie gemeenten in Oost-
Achterhoek gingen wij in 2020 aan de slag.

Samenwerken met klantmanagers
(Ook dat doet V&V!)

2021

De jobcoach

Begrip
“De jobcoach hielp mij in de communicatie 
met mijn werkgever. Zonder zijn begrip en 

bemiddeling had ik het nooit gered.”  

Sandra Nijmeijer, voormalig cliënt en 
nu zelfstandig aan het werk in een 
supermarkt

100% meerwaarde
“Als je een jongere met een rugzakje weer een 
doel in het leven wilt geven dan biedt de jobcoach 
honderd procent meerwaarde.”

Eric van der Knaap, eigenaar 
autobedrijf in Zeewolde

Nieuw perspectief
“Het resultaat van onze gezamenlijke inspanning 
is vaak groei en ontwikkeling die je vooraf niet 

voor mogelijk had gehouden. Samen 
zorgen we voor nieuw perspectief.” 

Sabina Krijger,  
ambulant begeleider

Erg waardevol
“Mijn jobcoach begreep mij. Zijn hulp bij 
administratieve zaken rond de Wajong en 

het contact met het UWV en de 
werkgever waren erg waardevol.”

Sven Zevenbergen, 
onderhoudsmedewerker 
SBA Golf & Groen

SUSANNE TER HEERDT | STYLE AND STITCHES

MARGREET MULDER | CASEMANAGER NLG ARBO OOST-NEDERLAND

‘Een lot 
uit de 
loterij’

‘Even samen sparren’

Out-of-the-box
“Jan Hermen is mijn sparringmaatje. Soms vraag 
ik zijn kijk op een dossier. ‘Als we nou eens zus of 
zo doen, wat vind jij? Is outplacement misschien 
een idee?’ Ik vertrouw volledig op zijn expertise. 
Hij werpt soms net even een andere blik op 
de zaak. Jan Hermen durft out-of-the-box te 
denken en zoekt de ruimte in de strakke wet- en 
regelgeving.”

Emotie
“Re-integratie is maatwerk. V&V staat daar net 

Warme kantooromgeving
“Ik zorg voor sfeer en een thuisgevoel voor 
medewerkers en bezoekers. Eerder al in het 
bestaande kantoor, nu voor de uitbreiding. 
Een mooie klus, want ik weet uit ervaring hoe 
belangrijk een warme kantooromgeving is. Of ik 
me nu kantoorstylist noem? Nee hoor, er is nog 
zoveel meer dat ik kan en leuk vind. Ik voel steeds 
weer de drang nieuwe dingen te verzinnen en te 
maken. Dat blijf ik voorlopig doen.”

Zien wat voor moois Susanne nog meer maakt? 
Kijk eens op styleandstitches.nl
Of volg haar op instagram @style.and.stitches

zo in als wij. In dit vak heb je altijd te maken met 
emotie. Het gaat om mensen die soms na jaren bij 
hetzelfde bedrijf te hebben gewerkt opeens iets 
anders moeten gaan doen. V&V biedt daarin een 
helpende hand en laat mensen zien dat er ander 
passend werk is.”

Regionale partner
“Zeker voor spoor-2-trajecten is het belangrijk 
een partner te hebben die de regio, de werkgevers 
en de sfeer bij de bedrijven goed kent. V&V is die 
regionale partner voor ons.”

De kennismaking met V&V Personeelsdiensten voelt voor Susanne ter 
Heerdt als een lot uit de loterij. En andersom geldt hetzelfde. 

De creatieve kwaliteiten van Susanne komen goed van pas in 
de (re)styling van ons kantoor.

NLG Arbo Oost-Nederland brengt arbeidsdeskundige onderzoeken en vrijwel  
alle spoor-2-trajecten onder bij V&V Personeelsdiensten. Maar ook om te sparren 

belt casemanager Margreet Mulder graag even met Jan Hermen.

“Ik had jarenlang een goede baan als 
accountmanager bij een grote drukkerij, maar de 
druk werd me te groot. Via mijn werkgever kwam 
ik bij V&V terecht. De begeleiding van Jan Hermen 
was een verademing. Hij oordeelde niet, luisterde 
goed, en stond echt naast me. Ik heb nooit het 
gevoel gehad dat hij er alleen voor de werkgever 
zat, hij was er ook echt voor mij.”

Maakwerk
“Vrijheid en maakwerk zijn voor mij 
belangrijk. Eerst was ik ervan overtuigd dat 
ik interieurstyliste wilde worden. Dat lag in 
het verlengde van mijn opleiding etaleren en 
decoreren. Ik deed wat opdrachten, maar het 
vervangen van complete interieurs door nieuwe 
spullen ging me tegenstaan. Het is veel leuker en 
duurzamer om een ruimte te verbeteren met een 
bestaand interieur als basis. Nu doe ik dat voor 
V&V.”


