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Cylin baangarant

Cylin participatie

Cylin prevent

Cylin transfer

Cylin werkt !

Bruggen slaan 
om mensen aan
het werk te helpen

Herwin: “De resultaten van zowel arbodiensten  

als verzekeraars laten te wensen over. Dat komt 

doordat bij arbodiensten de dienstverlening niet 

wordt gerelateerd aan de problemen van de 

werkgever. Ze kijken niet naar de relatie tussen 

arbeidsongeschiktheid, verzekeren en schade,  

maar zijn vooral gefocust op de zieke werknemer. 

Verzekeraars zijn gewend uit te keren, en kijken 

niet voldoende naar hoe de schade voor alle partijen 

zo klein mogelijk gehouden kan worden. Intussen 

valt de werknemer tussen de wal en het schip:  

voor hem is werk de beste sociale zekerheid. Hij is 

er bij gebaat dat hij zijn restverdiencapaciteit kan 

benutten, maar krijgt hiervoor niet altijd voldoende 

gelegenheid. Ik zat er dan ook al een tijdje over te 

dubben hoe je partijen bij elkaar kunt brengen om 

hiervoor een oplossing te vinden.

Cylin werkt! is een nieuw initiatief van  
CS Opleidingen. Een project dat bruggen 
wil slaan tussen verschillende partijen,  
met als doel mensen aan het werk helpen  
en de schadelast voor alle partijen terug  
te brengen. Herwin Schrijver en Marjol 
Nikkels vertellen erover.

Leer-werktraject voor WGA’ers
Het hele Cylin project is eigenlijk begonnen met 

Cylin BaanGarant. Verzekeraars hebben miljoenen-

verliezen geleden op hun WGA-portefeuilles. Zij 

moeten een andere aanpak kiezen om de schadelast 

zo veel mogelijk te beperken. Bovendien komt er 

door de nieuwe wetgeving veel werk op hen af. Er  

is daardoor veel behoefte aan mensen die de juiste 

kennis hebben om op meerdere niveaus verzuim en 

arbeidsongeschiktheid te monitoren, administreren 

en bewaken. Met andere woorden: aan case-

managers.

Winst voor beide partijen
Tegelijkertijd beschikken ze over een pool van 

gedeeltelijk arbeidsongeschikten die popelen om 

aan de slag te gaan. Met Cylin BaanGarant bieden 

we een praktische beroepsopleiding via een 

leer-werktraject van één dag naar school en vier 

dagen werken. Na een strenge selectie, leiden we 

kandidaten met een mbo-vooropleiding in twee jaar 

op tot casemanager Regie op Verzuim. Kandidaten 

met een hbo-vooropleiding leiden we op tot 

register case- en caremanager. Natuurlijk zorgen 

we voor veel begeleiding door onder meer 

re-integratiecoaches. De kandidaten worden door 

ons gedetacheerd bij bijvoorbeeld verzekeraars, 

arbodiensten of grote bedrijven. 
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Het aardige van deze constructie is dat alle partijen 

er baat bij hebben. De WGA’ er krijgt een kans op 

een nieuwe toekomst en om te voldoen aan de 

verdiencapaciteitsnorm. De verzekeraar vermindert 

de schadelast en krijgt gemotiveerde mensen die 

werk doen wat toch gedaan moet worden. Wat CS 

er mee opschiet? Wij verzorgen de opleidingen, 

verder niet. De vrijgevallen schadelast voor de 

verzekeraar blijft bij de verzekeraar. 

Later breder trekken
Cylin BaanGarant richt zich in eerste instantie op 

mensen die zich willen laten omscholen tot case-

manager, omdat we dit zelf kunnen verzorgen. Als 

een en ander gaat lopen, kan dit echter veel breder 

getrokken worden met andere leer-werktrajecten, 

bijvoorbeeld in samenwerking met Regionale 

Opleidings Centra.” 

Cylin BaanGarant biedt een 

praktische beroepsopleiding

Vier onderdelen

Cylin prevent
Voor werkgevers die een nieuwe werknemer in dienst 

willen nemen, maar terugdeinzen voor de risico’s van de 

modernisering van de Ziektewet.

Cylin transfer
Voor werkgevers die passend werk zoeken voor zieke 

werknemers die niet in het eigen bedrijf kunnen blijven.

Cylin baangarant
Voor grote werkgevers en verzekeraars die een leer-

werktraject willen aanbieden aan WGA-gerechtigden  

die bereid zijn zich om te scholen. 

Cylin participatie
Voor gemeenten die bijstandsgerechtigden en WSW’ers 

aan het werk willen helpen.
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Bruggen slaan   
om mensen aan 
het werk te helpen

<< We zoeken partners die zich 

samen met ons willen inzetten

Actief inzetten op tweedespoortrajecten
Marjol vult aan: ”Al snel bedachten we dat we 

kunnen inspelen op veel meer situaties waarin een 

werkgever en werknemer bij elkaar gebracht 

moeten worden. Bijvoorbeeld de situatie dat er  

voor een werknemer passend werk gezocht moet 

worden bij een andere werkgever. Dat is 

makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe vind je 

dat? Met Cylin Transfer starten we een traject op 

van intensieve begeleiding van de werknemer en 

tegelijkertijd zoeken we naar passend werk. 

Voor het begeleiden van de werknemer zetten  

we gespecialiseerde re-integratiecoaches in. Zij 

motiveren de betrokken werknemers en maken de 

mogelijkheden die zij nog wel hebben inzichtelijk. 

Ook maken we duidelijk dat er geen sprake is van 

vrijblijvendheid en zorgen we ervoor dat ze ook 

echt aan de slag gaan. Hiervoor hebben we een 

uitzendbureau (nieuwe naam Cylin werkt! BV)

overgenomen, zodat we toegang hebben tot de 

Nationale Vacaturebank en speciale matchings-

programma’s. Maar het grootste voordeel is 

natuurlijk dat wij kennis hebben van de specifieke 

problematiek rond re-integratie en de daarbij 

horende complexe wetgeving. Zo houden we ook 

de diverse subsidiemogelijkheden in de gaten en 

helpen we met een IVA-aanvraag als blijkt dat 

werken echt niet meer kan. 

Antwoord op Modernisering Ziektewet
En ten slotte hebben we nog Cylin Participatie 

en Cylin Prevent bedacht, in antwoord op de 

Participatiewet en modernisering van de Ziekte-

wet. Welke werkgever heeft niet meegemaakt dat 

een werknemer zich prompt ziek meldt, zodra je 

aangeeft zijn contract niet te willen verlengen? 

Vroeger nam je dan in ieder geval afscheid aan  

het einde van de contractperiode, maar met de 

modernisering van de Ziektewet loopt het risico 

nog twee jaar door. Met Cylin Prevent gaat de 

werknemer via een uitzendconstructie aan de slag. 

Voldoet hij of zij niet, dan kan het contract per  

direct worden opgezegd. De werkgever loopt zo 

geen enkel risico.”

Delen in succes
Cylin werkt! is een groot project. CS Opleidingen 

zoekt daarom partners die zich samen met hen 

willen inzetten om mensen aan het werk te helpen. 

Herwin: “Met meer partners kunnen we veel 

grotere slagen maken dan dat we alleen kunnen.  

We denken aan het opzetten van een coöperatie, 

waarbij deelnemende partijen mede-eigenaar 

worden van het project. Die delen dan in de kosten, 

maar natuurlijk ook in de opbrengsten.”  n


