
Toen arbeidsdeskundige Marlène Dettingmeijer in 2006 in Oldenzaal met twee 
medewerkers haar eigen bedrijf startte, lag de focus nog volledig op re-integratie. 
Tegenwoordig bedient at.groep met meer dan 120 medewerkers vanuit de 
aandachtsgebieden Werk, Zorg en Personeel jaarlijks ruim 1.600 kleine en grote 
klanten. Ton Veldscholte is directeur van at.groep Personeel, Mirjam ten Cate is 
re-integratie-adviseur en casemanager. Zij geven tekst en uitleg.

AT. GROEP IS LANDELIJK DEKKENDE  
KENNISORGANISATIE OP HET GEBIED VAN MENS, ZORG EN ARBEID

“WIJ ZIJN DE PARTNER 
VAN DE ONDERNEMER”

at.groep heeft zich in dertien jaar ontwikkeld 
tot een kennisorganisatie op het gebied van 
mens, zorg en arbeid. Ton Veldscholte:  
“at.groep Personeel werd in 2012 opgericht, 
omdat ondernemers steeds vaker om advies 
vroegen rond personeelsvraagstukken. Met 
onze specialistische kennis kunnen wij van veel 
toegevoegde waarde zijn. Werkgevers beschou-
wen ons als een vertrouwde en betrouwbare 
partner voor werkgevers in MKB en grootbe-

drijf. De oprichting van at.groep Personeel 
als dienstverlener voor werkgevers lag dus 
eigenlijk voor de hand. Wij zijn de partner van 
de ondernemer.”

EEN VOORBEELD
Hoe kan zo’n traject er in de praktijk uitzien? 
Mirjam ten Cate: “Ik heb net een detacherings-
periode afgesloten, waarbij ik de HR-afdeling 
heb ondersteund bij de re-integratie van 

arbeidsongeschikte medewerkers. Die vallen in 
elk geval van week 1 tot en met week 104 in een 
zogeheten eerste spoortraject onder de volle 
verantwoordelijkheid van de werkgever. De werk-
gever is afhankelijk van de belastbaarheid van de 
werknemer verplicht op zoek te gaan naar aange-
past werk binnen zijn bedrijf. Na een jaar treedt 
het tweede spoortraject in werking; het bedrijf zal 
alles in het werk willen stellen om de werknemer 
te helpen met het vinden van werk buiten het 
eigen bedrijf. Dat zijn vaak ingewikkelde maat-
werktrajecten, elk mens is anders en dus is ook 
elke casus anders. Het geeft veel voldoening als je 
een traject succesvol kunt afsluiten en een voor-
malig werknemer weer aan het werk kunt helpen 
in een baan passend bij zijn mogelijkheden.”

DIENSTEN
at.groep Personeel biedt het bedrijfsleven 
eigenlijk alle diensten aan rond medewerkers, 
niet alleen re-integratie, maar ook outplacement, 
arbeidsdeskundig advies of reorganisatie-advies 
(vaak in ‘van werk naar werk’-trajecten) of we 
helpen werkgevers bij de invulling van de partici-
patiewet. Veldscholte: “Dat doen we voor grote en 
kleinere opdrachtgevers, voor bedrijven met en 
zonder HR-afdeling. De grotere bedrijven vragen 
om specialistisch advies, de kleinere bedrijven 
zonder eigen HR-medewerkers lopen door 
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AT.GROEP WERK, ZORG EN 
PERSONEEL

Het bedrijf begon als at.groep Werk met re-integratietra-
jecten voor gemeenten en UWV’s. “Met name gericht op 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, meestal met 
een uitkering vanuit de participatiewet, de ziektewet, WIA, 
WAO of Wajong. Ons doel was en is nog steeds duurzame 

arbeidsbemiddeling, daarom bekijken we elk vraagstuk van-
uit verschillende invalshoeken en leveren we altijd maatwerk. 
We beschikken over een compleet instrumentarium – onder 
andere jobcoaching, sociale activering of werkfitheidstrajec-
ten – en we vinden vrijwel altijd een passende oplossing  in 

het reguliere bedrijfsleven of in arbeidsmatige dagbesteding. 
In 2012 volgde at.groep Zorg, een zorgaanbieder voor 

geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren en 
volwassen. Wij bieden behandeling en begeleiding vanuit de 
WMO, GGZ en Jeugdzorg. In datzelfde jaar werd ook gestart 

met at.groep Personeel.” at.groep biedt vanuit veertien 
vestigingen een landelijke dekkende dienstverlening aan. 

nieuwe wet- en regelgeving vaak onbewust grote 
risico’s. Een werkgever is verantwoordelijk voor 
het terugdringen van verzuim door middel 
van een gerichte verzuimaanpak. Hij neemt in 
dit eigen regie-model zelf het voortouw. Wij 
ontzorgen werkgevers volledig. Wij maken het 
verzuim bespreekbaar en wijzen de werkgever 
op de wettelijke taken volgens de Wet Poort-
wachter. De werkgever blijft door dit model 
betrokken, maar hoeft zich niet druk te maken 
over de uitvoering. Omdat we zo’n brede blik 
hebben op de arbeidsmarkt, is onze kans op 
succes bij re-integratie of outplacement groot. 
We kennen de regionale werkgever en zijn 
onderneming, we ontmoeten ze in regionale 
netwerken en daardoor zijn we altijd op de 
hoogte van wat er speelt. We hebben ons dan 
ook ontwikkeld tot een belangrijke speler in 
deze markt, die echte waarde toevoegt voor 
ondernemers.” at.groep Personeel is door 
Blik op Werk gecertificeerd. Het keurmerk 
verschaft inzicht in de kwaliteit van at.groep 
Personeel en heeft betrekking op de volgen-
de diensten: loopbaanoriëntatie, diagnose, 
onderzoek, outplacement en trajecten tweede 
spoor.

PREVENTIE
De schaarste aan medewerkers in allerlei sec-
toren van de arbeidsmarkt wordt steeds groter 
en daarmee groeit voor bedrijven het belang 
om medewerkers binnenboord te houden. 
Dat doe je op verschillende manieren; door 
goede arbeidsomstandigheden te creëren, te 
zorgen voor voldoende uitdaging in het werk 
en een persoonlijk loopbaanperspectief te 
bieden, maar vooral ook door medewerkers 
vitaal en gezond te houden. Veldscholte: 
“Werkgevers zien het belang van preventie 
steeds meer in. Dat vraagt om een investering 
aan de voorkant, maar dat is het geld dubbel 
en dwars waard. Een werkgever die investeert 
in een goede bedrijfscultuur en een gezond 
werkklimaat zal dat meteen in de verzuimcij-
fers terug zien. We spelen daarop in, we bie-
den fit & balanstrainingen aan, die aandacht 
besteden aan voeding, beweging en leefstijl. 
Een coach werkt een-op-een met werknemers 
om samen op zoek te gaan naar een balans 
voor de lange termijn. In die trajecten kun 
je als werkgever veel winst behalen.” Er zijn 
meer mogelijkheden om medewerkers lang 
aan je te binden. Ten Cate: “Denk aan job 
carving. Ga in gesprek met medewerkers, 
vraag ze naar hun visie op hun werk of hun 
loopbaanwensen en bedenk manieren om 
daaraan tegemoet te komen. Help ze bij het 
vinden van werk dat ze boeit. Vooral de jonge-
re generatie is daar erg gevoelig voor.”

WERKEN IS LEUK
‘Practice what you preach’, geef zelf het goede 
voorbeeld. Veldscholte: “Daar zijn we het 
volledig mee eens. at.groep is een dynamische 

werkgever, die elke medewerker ruimte 
geeft om zich te ontwikkelen, die samen-
werken stimuleert, die betrokken is en 
medewerkers waardeert. Dan krijg je dus 
loyale mensen, die hun werk leuk vinden, 
barsten van de ideeën en de kans krijgen 
die ten uitvoer te brengen, maar die altijd 
gewoon met de voeten in de klei staan. En 
dat stralen ze uit, misschien is dat wel de 
belangrijkste reden van ons succes, want je 
kunt nog zo’n geweldig bedrijf hebben, uit-
eindelijk wordt de waarde volledig bepaald 
door de inzet van je medewerkers.”

at-groep.nl
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