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Logo 

De professionele werkwijze van de organisatie heeft in oktober 2014 tot het keurmerk ‘Blik Op 
Werk’ geleid. Dit certificaat garandeert de basiskwaliteiten en betrouwbaarheid van de organi-
satie en werkwijze van de medewerkers. Uit onderzoek is gebleken, dat werkgevers de aanpak  
belonen met het cijfer 8.3 en de diverse cliëntgroepen belonen de organisatie met een 8. V&V 
Personeelsdiensten is actief in de regio’s : Amersfoort, Apeldoorn, Zwolle, Lelystad en Almere. 
V&V personeelsdiensten wordt door het UWV als een erkende jobcoach organisatie beschouwd.
   
In de organisatie zijn arbeidsdeskundigen en jobcoaches actief op de werkvelden WVP, UWV (IRO, 
Ziektewet), WWB en Jobcoaching. Directeur Jan Hermen Vroegindeweij: ‘we hebben een groot 
regionaal netwerk opgebouwd en zijn actief in alle branches. Met een aantal scholingstrajecten 
voor medewerkers uit de zorg en techniek hebben medewerkers weer mooie toekomstperspec-
tieven gekregen. Met de inzet van een relevante werkervaringsplaats krijgen werknemers en/of 
werkzoekenden inzicht in voor hen vaak onbekende functies, kunnen zij arbeidsritme opdoen en/
of kunnen zij hun belastbaarheid toetsen. Op deze wijze kan er aansluitend voor een relevante 
cursus en/of opleiding worden gekozen.
 
V&V Personeelsdiensten richt zich ook op de begeleiding en bemiddeling van werkzoekenden 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen op basis van een detacheringconstructie worden 
geplaatst. In verband met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 moeten steeds 
meer mensen uit deze categorie bij reguliere werkgevers aan de slag. ‘Wij ondersteunen onder-

nemers door de juiste kandidaten voor te dragen en deze zo mogelijk op de loonlijst van V&V 
te plaatsen. In het kader van de re-integratie werken we actief samen met andere instanties, 
zoals het UWV en gemeentes. Onze jobcoaches begeleiden de werknemers op de werkvloer en 
zorgen er voor, dat de juiste taken door de medewerker wordt uitgevoerd en de belastbaarheid 
wordt bewaakt.’
 
Jan Hermen Vroegindeweij is dan ook van mening, dat V&V Personeelsdiensten dus ook in het 
kader van de Participatiewet van toegevoegde waarde voor werkgevers kan zijn. ‘Wij zorgen dat 
er een duurzame werkrelatie ontstaat tussen werknemer en ondernemer. In het kader van MVO 
heeft dit een goede uitstraling. Voor bedrijven heeft het bovendien financiële voordelen om werk-
zoekenden mensen met een afstand op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en wij laten de subsi-
dies terugkeren in onze tarieven. Daarnaast heeft de werkgever een gemotiveerde medewerker!’

SPECIALISTISCHE KENNISORGANISATIE

V&V PERSONEELSDIENSTEN 
ONTZORGT WERKGEVERS
Sinds de oprichting in het voorjaar van 2012 is V&V Personeelsdiensten zich steeds meer gaan richten op bedrijven met medewerkers, die geconfronteerd worden  

met gezondheidsklachten en hierdoor eigen werk niet meer kunnen verrichten. De organisatie beschikt over specialistische kennis over de steeds complexere 

regelgeving voortkomend uit de Wet Poortwachter(1e en 2e spoor) en Participatiewet.

Het team van V&V Personeeldiensten met van links naar rechts: Lisa van Tiggelen, Nicolaas Alfing, Jan Hermen Vroegindeweij en Jaap van den Berg. Foto: Fotostudio Merjenburgh

Rob L’Ortye mag steeds meer bedrijven verwelkomen die hun complete wagenpark bij Broekhuis Opel Nunspeet laten onderhouden. Foto: Fotostudio Merjenburgh


