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1HANDREIKING RE-INTEGRATIE

Er komt veel op je af wanneer je je baan verliest. Het is dan 
belangrijk om te weten wat je rechten en plichten zijn, zodat 
je goed voorbereid bent op je zoektocht naar nieuw werk. 
Bovendien is het handig om te weten welke mogelijkheden 
je hebt om je arbeidskansen te verbeteren, waar je kunt 
aankloppen voor ondersteuning en hoe je geschikte vacatures 
kunt vinden. Deze handreiking van Zestor, arbeidsmarkt- en 
opleidingsfonds hbo, voorziet je van de belangrijkste informatie 
de je nodig hebt.

INLEIDING
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Als (oud-)werknemer in het hoger beroepsonderwijs heb je bepaalde 
rechten en plichten bij ontslag of werkloosheid. Zo heb je vaak recht op een 
WW-uitkering met een bovenwettelijke aanvulling, maar ben je ook verplicht 
om mee te werken aan een re-integratieaanbod van je (oud-)werkgever. Het 
hbo kent daarnaast verschillende regelingen die verzekeren dat je er altijd op 
vooruit gaat wanneer je vanuit de WW een baan accepteert. 

Je kunt bijvoorbeeld een aanvulling op je inkomen (loonsuppletie) ontvangen 
als je nieuwe baan een lager salaris of uurloon heeft dan je oude baan, 
waardoor je hetzelfde blijft verdienen als voorheen. Ook hoef je niet bang te 
zijn dat je je recht op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering verspeelt 
door een tijdelijke functie te accepteren; na afloop van je dienstverband kun 
je meestal gebruikmaken van de zogenaamde garantie-uitkering. 

Verdiep je je liever zelf in de relevante wet- en regelgeving? Kijk dan in de volgende bronnen: 

•  In de cao-hbo vind je de sectorafspraken met betrekking tot onder andere ontslag,
re-integratie en werkloosheid.

•  In de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO) is de
bovenwettelijke werkloosheidsregeling vastgelegd.

•  De Werkloosheidswet (WW) legt onder andere het recht op een WW-uitkering vast, en ook
de hoogte en duur van deze uitkering. Uitleg vind je ook op de sites van de rijksoverheid en
het UWV.

 In de Ziekte en arbeidsongeschiktheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (ZAHBO) vind je de
regelgeving rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld over ontslag op grond
van arbeidsongeschiktheid voor de eigen arbeid.

RECHTEN & PLICHTEN 

Re-integratiegids hbo
Op de digitale re-integratiegids hbo vind je meer informatie over je rechten 
en plichten bij ontslag en werkloosheid. Ook lees je de voorwaarden voor de 
uitkeringen en regelingen. Wet- en regelgeving is er laagdrempelig uitgelegd. 
De oud-werkgever, vakbonden en het UWV kunnen je desgewenst ook 
informeren over je rechten en plichten.

https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/132/original/085_021_CAO_2020_DEFDEF.pdf?1599123172
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/000/834/original/BWRHBO_def_-_dec_2017.pdf?1513352268
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004045
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering
https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/index.aspx
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/000/035/original/ZAHBO_2018.pdf?1516177919
https://www.re-integratiegids-hbo.nl/
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Je staat er niet alleen voor in je zoektocht naar nieuw werk. Als (oud-)
werknemer in het hbo staan er verschillende organisaties voor je klaar 
die je kosteloos kunnen ondersteunen. In eerste instantie is je (oud-)
werkgever verantwoordelijk voor je re-integratiebegeleiding. Ga daarom 
altijd eerst in gesprek met je (oud-)werkgever om een realistisch en 
succesvol re-integratieplan te maken. Diverse vakbonden bieden daarnaast 
dienstverlening en advies aan werkloze leden.

Ook buiten het hbo zijn er diverse landelijke en regionale initiatieven die je kunnen 
ondersteunen bij het versterken van je arbeidspositie:

•  JobOn, de landelijke vrijwilligersorganisatie en community voor werkzoekenden.
Organiseert gratis events en online trainingen voor werkzoekenden.

•  Loopbaan Centraal, biedt gratis online ondersteuning bij loopbaanontwikkeling. Bevat
onder meer tools om een goede cv en motivatiebrief te schrijven.

•  Hive, is een platform waar je 21e-eeuwse vaardigheden onder de knie kunt krijgen. Bevat
een online academy met meer dan tweehonderd korte opleidingen met een diploma of
certificaat als resultaat.

•  Leo Loopbaan, heeft een breed aanbod voor werkzoekenden in de provincie Limburg. Denk
aan een vacatureoverzicht, een gratis loopbaangesprek, bijeenkomsten en online scans.

•  Brabant Leert, biedt een overzicht van meer dan 100 gratis e-learnings in de provincie
Brabant, waaronder gratis e-learnings van Fontys en Avans Hogeschool.

•  Techniekcoalitie Limburg, heeft een gratis scholingsaanbod voor Limburgers met een
technische achtergrond en ontsluit mogelijkheden om een baan in de techniek te vinden.

•  Scholingsalliantie Noord, een publiek-private samenwerking in Groningen, Drenthe &
Friesland die onder andere gratis ondersteuning biedt aan mensen die een baan zoeken in
de regio of inzicht willen krijgen in hun arbeidskansen.

•  De Sociaal Economische Raad, heeft een overzicht gemaakt van organisaties en initiatieven
die het mogelijk maken om kosteloos aan de eigen ontwikkeling te werken.

Vanzelfsprekend is de bovenstaande lijst niet uitputtend. Informeer bij je (oud-)werkgever, 
re-integratieadviseur of in je netwerk wat er voor jou beschikbaar is.

Keuzepakket re-integratie bij werkloosheid
In overleg met je hogeschool kun je ook deelnemen aan het ‘Keuzepakket re-
integratie bij werkloosheid’ van Zestor. Je krijgt dan een budget van 
500 euro dat je zelf mag besteden binnen dit keuzepakket. Je vindt hierin 
diverse e-learnings, online testen en tools, vormen van individuele coaching 
en workshops die je kunt inzetten om je arbeidskansen te vergroten. Het 
keuzepakket wordt verzorgd door Solid Sense en is gefinancierd door Zestor. 

Deelname is geheel vrijwillig en jij bepaalt zelf welke informatie je met je 
(oud-)werkgever deelt. De voorwaarden en het inschrijfformulier vind je op de 
website van Zestor.

WERKEN AAN JE 
ARBEIDSKANSEN

http://www.jobon.nl
https://www.loopbaancentraal.nl/
https://www.hive.nl/
https://leoloopbaan.nl/ik-zoek-werk/
https://www.brabantleert.nl/
https://techniekcoalitielimburg.nl/
https://www.scholingsalliantie.nl/
https://www.ser.nl/nl/thema/leven-lang-ontwikkelen/hulpmiddelen
https://www.zestor.nl/keuzepakket-re-integratie-bij-werkloosheid
https://www.zestor.nl/keuzepakket-re-integratie-bij-werkloosheid
https://www.zestor.nl/keuzepakket-re-integratie-bij-werkloosheid
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Vacatures worden via verschillende kanalen verspreid. Door de wildgroei aan 
vacaturebanken kan het lastig zijn om geschikte vacatures te vinden. In het 
algemeen is het daarom aan te raden om je in te schrijven voor de vacature-
alerts of nieuwsbrieven van diverse vacaturebanken. Ook is het belangrijk 
om de socialmedia-kanalen (m.n. LinkedIn) van potentiële werkgevers 
aandachtig te volgen. 

Als je in het hbo wilt blijven werken, kijk dan eens op 
werkenbijhogescholen.nl. Op deze vacaturesite vind je de vacatures van 
alle (publiek bekostigde) hogescholen in Nederland. Je kunt ook een 
vacature-alert instellen, zodat je een seintje krijgt wanneer er een vacature 
wordt geplaatst die aansluit op jouw functietype of regio. Een overzicht van 
populaire vacaturesites buiten het hbo vind je in deze top 10 van Intelligence 
Group. 

Wij wensen je veel succes in je zoektocht 
naar nieuw werk!

VINDEN VAN VACATURES 

https://www.werkenbijhogescholen.nl/
https://intelligence-group.nl/nl/nieuws/top-10-jobboards-het-speelbord-van-de-uitzendbureaus-en-amerikaanse-tech-giganten


Zestor is er voor hogescholen en de mensen die er (willen gaan) werken.
We doen onderzoek, signaleren trends, ontsluiten kennis en brengen hogescholen
op diverse onderwerpen samen. Zo stimuleren we de sector bij het
invullen van goed werknemer- en werkgeverschap. Wij zetten ons in voor
een gezonde en veilige werkomgeving op hogescholen, waarin medewerkers
zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij zijn Zestor, voor goed (samen)
werken in het hbo.

Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo:

Prinsessegracht 21
Postbus 123
2501 CC  Den Haag

T 070 312 21 77 
info@zestor.nl
ZESTOR.NL




