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Voorwoord 
 

 

Alhoewel re-integratiedienstverlening in de publieke belangstelling staat en regelmatig op 

negatieve wijze het nieuws haalt, is er weinig zicht op wat zich precies in de praktijk van de 

re-integratiedienstverlening voltrekt. De afgelopen decennia heeft het veld een roerige tijd 

doorgemaakt, met veel veranderingen in organisatie, regelgeving en institutionele inbedding. 

Aandacht voor de vraag wat goede re-integratiebegeleiding behelst en hoe de kwaliteit van 

de dienstverlening verbeterd kan worden stond daardoor onder druk. Omdat re-

integratiebegeleiding, in weerwil van het negatieve publieke en politieke imago, voor veel 

werkzoekenden van groot belang is voor het (her)vinden van een plaats op de arbeidsmarkt 

en vaak ook om een periode van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid te boven te komen, 

is aandacht voor kwaliteit en verbetering van de re-integratiedienstverlening wel op zijn 

plaats. Recentelijk is deze aandacht in de vorm van onderzoek en projecten voorzichtig op 

gang gekomen. Voorliggend onderzoek levert daarin een bijdrage en biedt uitgebreid inzicht 

in het handelen van professionals in de re-integratiedienstverlening. 

Met behulp van kwalitatieve onderzoeksmethoden hebben we in kaart gebracht hoe 

re-integratieprofessionals in de praktijk precies te werk gaan bij het vaststellen van wat 

adequate re-integratiebegeleiding is voor een bepaalde cliënt. Ondanks het feit dat de meeste 

professionals met gedrevenheid en toewijding hun werk doen, blijkt dat er weinig 

overeenstemming bestaat over wat goede re-integratiebegeleiding is en wat geëigende 

methoden zijn om daarbij te hanteren. In de professionalisering van het re-integratievak, kan 

met andere woorden nog wel wat verbeterd worden. Met MIRROR - Maastrichts Instrument 

voor Reflectie op Re-integratie Ondersteuning en Rolopvatting -, het instrument dat we op 

basis van de analyses van het werk van professionals hebben ontwikkeld, willen we daar een 

bijdrage aan leveren. Het instrument ondersteunt de beroepsgroep bij het in kaart brengen 

van de verschillen, bespreken van de wenselijkheid ervan en reflectie op het eigen handelen. 

 

 

Wij zijn de professionals die geparticipeerd hebben in dit onderzoek zeer erkentelijk voor 

hun bijdragen. Het kijkje in hun keuken dat ze ons geboden hebben, was onontbeerlijk voor 

het welslagen van dit onderzoek. Dat ze twijfel en vragen die spelen in hun werk met ons 

gedeeld hebben, en hun kwetsbaarheden niet hebben toegedekt, getuigt bovendien van een 

professionele houding en grote motivatie om te werken aan verbetering. Met onze analyse en 

het instrument willen we hen een steuntje in de rug geven. We hopen van harte dat ook de 

organisaties waarbinnen ze werkzaam zijn het belang van professieontwikkeling inzien en, 

ondanks het feit dat re-integratiedienstverlening onder druk staat, proberen ruimte te creëren 

voor hun medewerkers om daaraan te werken. 

We danken het UWV voor het in ons gestelde vertrouwen en de financiering van het 

project. En we danken Ute Bültmann (UMCG), Alex Driesens (RWI), Els Sol (AIAS/UVA) , 

Ankie Koning/ Rineke Maan (UWV-werkbedrijf) en Han van der Heul (UWV), die 

gezamenlijk de begeleidingscommissie vormden, voor de kritische, maar constructieve 

feedback op het onderzoeksproces en onze concept stukken.  
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Het onderzoek is uitgevoerd door Teun Eikenaar en Martin-Hugo van Groenestijn. Teun 

heeft ook het grootste deel van het schrijfwerk op zich genomen. In een jaar tijd hebben ze 

een immense hoeveelheid werk verricht, van bewonderenswaardige kwaliteit. Angelique de 

Rijk en ondergetekende hebben het gehele proces begeleid, waarbij Angelique extra 

aandacht heeft gegeven aan de ontwikkeling van het instrument en ondergetekende de 

afronding van het schrijfwerk en de eindredactie heeft uitgevoerd.  

 

 

We hopen met dit onderzoek en het intervisie-instrument een constructieve bijdrage te 

leveren aan de professieontwikkeling van re-integratiedeskundigen. 

 

 

 

Maastricht, 19 juni 2012 

 

 

Agnes Meershoek 

Projectleider 
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Samenvatting 
 

I – Introductie  

 

Aanleiding en probleemstelling 

De re-integratiedienstverlening staat in Nederland onder druk. Al een geruim aantal jaren 

bestaat er publieke twijfel over de kwaliteit en effectiviteit van de inspanningen van re-

integratieprofessionals. Regelmatig wordt geconcludeerd dat hun werk geen toegevoegde 

waarde heeft voor het bevorderen van arbeidsparticipatie van uitkeringsgerechtigden in het 

algemeen en mensen met een beperking in het bijzonder. Meer recent heeft de overheid forse 

bezuinigen voorgesteld op de budgetten die beschikbaar zijn voor re-integratiebegeleiding. 

Dit onderzoek heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de 

kwaliteit van de re-integratiedienstverlening. De oorspronkelijke veronderstelling die aan dit 

onderzoek ten grondslag lag, was dat re-integratieprofessionals zich bij het vormgeven van 

re-integratiebegeleiding zouden laten leiden door de ondersteuningsbehoeften van cliënten. 

Op basis van die veronderstelling was in de opzet een grote rol toegekend aan de typologie 

van ondersteuningsbehoeften zoals die door Van Hal en anderen (2009) is gedefinieerd op 

basis van de analyse van levensverhalen van cliënten. Zij onderscheiden in hun typologie 

vier typen ondersteuningsbehoeften, te weten behoefte aan een werkbemiddelaar, behoefte 

aan een klankbord, behoefte aan een regisseur en behoefte aan een levenscoach. De 

oorspronkelijke doelstelling was om te verifiëren of re-integratieprofessionals deze typologie 

van ondersteuningsbehoeften herkenden en als dekkend ervoeren voor hun cliëntpopulaties. 

Vervolgens zou een instrument ontwikkeld worden met behulp waarvan re-

integratieprofessionals deze verschillen in ondersteuningsbehoeften snel en eenvoudig 

konden herkennen en daarmee cliënten snel en doeltreffend zouden kunnen doorgeleiden 

naar trajecten die tegemoet komen aan de specifieke ondersteuningsbehoeften. 

Uit  de interviews met re-integratieprofessionals werd al snel duidelijk dat zij deze 

ondersteuningsbehoeften niet als leidend voor de vormgeving van trajecten zien. Bovendien 

bleken er grote verschillen te bestaan tussen professionals in de wijze waarop ze tegen 

cliënten aankijken en hoe dat doorwerkt in de vormgeving van re-integratiebegeleiding. De 

normatieve opvattingen van professionals zelf (normen en waarden onder over 

verwachtingen ten aanzien van de cliënt) leken samen te hangen met deze verschillen. Op 

basis van die constateringen is de onderzoeksvraag en doelstelling van het onderzoek 

aangepast. Er is een analyse gemaakt van de wijze waarop re-integratieprofessionals een re-

integratiebegeleiding vormgeven, de verschillen die daarin optreden en de rol van 

normatieve oordelen daarbij. Daarnaast is besloten een instrument te ontwikkelen dat de 

beroepsgroep kan ondersteunen bij het exploreren van de verschillen en bij het ontwikkelen 

van een zogenaamde shared body of knowledge: een gedeeld kennis kader waarin 

gedefinieerd wordt wat voor welke cliënt en binnen welke context goede re-

integratiebegeleiding is. De (nieuwe) vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt: 
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Onderzoeksvraag: 

Op basis van welke overwegingen geven re-integratieprofessionals re-

integratiebegeleiding voor cliënten vorm (of adviseren ze daarover) en welke 

verschillen treden daarbij op tussen professionals? 

 

Subvragen:  

- In hoeverre spelen ondersteuningsbehoeften van cliënten een rol bij het 

vormgeven van re-integratiebegeleiding en maken professionals daarbij gebruik 

van een typologie vergelijkbaar met die van Van Hal?  

- In hoeverre maken re-integratieprofessionals bij het inschatten van 

cliëntkenmerken gebruik van methoden en instrumenten? Welke, en welke rol 

spelen ze? 

- Welke andere argumenten en overwegingen spelen een rol bij de wijze waarop 

re-integratieprofessionals re-integratiebegeleiding vormgeven? 

- Welke verschillen treden er op in de wijze waarop re-integratieprofessionals re-

integratiebegeleiding vorm geven en hoe zijn die verschillen te duiden? 

- Hoe kan inzicht in de verschillen in werkwijzen bijdragen aan professionalisering 

van re-integratiedienstverlening? 

 

De opzet en doelstelling van het instrument ter bevordering van professieontwikkeling, is 

gebaseerd op de theorieën over professionele oordeelsvorming waarin centraal staat dat 

professionele opvattingen normatief zijn en een tacit dimensie kennen. In professionele 

oordeelsvorming wordt een situatie beoordeeld: aan de hand van een al dan niet 

geëxpliciteerde norm wordt deze situatie gewaardeerd. Situaties waarover professionals 

oordelen moeten vellen zijn per definitie complex en kenmerken zich door een sterke 

verscheidenheid. Dat maakt dat professioneel werk niet gevat kan worden in regels en 

richtlijnen alleen. Een uniforme of vergelijkbare oordeelsvorming door professionals wordt 

bewerkstelligd door een tacit dimensie: een opvatting over wat een goed oordeel is die 

professionals door opleiding en ervaring hebben leren te begrijpen. Die tacit dimensie is 

geconsolideerd in een shared body of knowledge, de gemeenschappelijk gedeelde kennis. 

Deze shared body of knowledge speelt een belangrijke rol  bij de vraag of de door ervaring 

en intuïtie gemotiveerde oordelen professioneel zijn of willekeurig. Als intuïtie verankerd is 

in een shared body of knowledge, betekent dat dat de verschillende professionals 

vergelijkbare intuïties hebben (opgedaan gedurende bijvoorbeeld de opleiding) en bestaat er 

overeenstemming over wat een adequaat oordeel is. Als deze shared body of knowledge 

ontbreekt, zijn intuïties echter persoonlijk, en voor ieder professional anders. Dat levert 

willekeur op. Deze shared body of knowledge maakt bovendien dat protocollen en richtlijnen 

die bedoeld zijn om professioneel handelen te sturen, ook kunnen functioneren. Het biedt 

namelijk een gemeenschappelijk kader dat mogelijke verschillen in interpretatie van de 

richtlijnen en protocollen voorkomt.  

 

Opbouw  

Het rapport begint met een introductie waarin doel en opzet van de studie uiteengezet 

worden, evenals bovenstaande verschuiving daarin. In deze introductie wordt tevens de 
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typologie van ondersteuningsbehoeften van Van Hal en anderen (2009)
1
 besproken en de 

plaats die deze typologie inneemt in het onderzoek. Tevens wordt besproken welke 

instrumenten voor het re-integratieveld ontwikkeld zijn om professionals (a) te ondersteunen 

bij het inschatten welk traject voor bepaalde cliënten geschikt is (assessmentinstrumenten) en 

(b)  in kunnen zetten in het traject zelf om de re-integratie vorm te geven (interventie-

instrumenten). Tot slot wordt in de introductie besproken hoe theoretische inzichten over 

professionele oordeelsvorming uiteindelijk geleid hebben tot de onderzoeksvragen en de 

opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 2 worden de methode van onderzoek besproken.  

In hoofdstuk 3 tot en met 5 worden de resultaten besproken. Het eerste deel 

(hoofdstuk 3 & 4) is gereserveerd voor een analyse van interviews met re-

integratieprofessionals over de wijze waarop ze re-integratiebegeleiding op dit moment 

vormgeven. Hoofdstuk 3 besteedt aandacht aan de vraag of en zo ja welke rol een typologie 

van ondersteuningsbehoeften enerzijds en formeel ontwikkelde instrumenten anderzijds 

daarbij spelen. Hoofdstuk 4 gaat in op de normatieve verschillen tussen professionals. Het 

tweede deel van de rapportage (hoofdstuk 5) gaat in op de ontwikkeling en receptie van een 

intervisie-instrument MIRROR (Maastrichts Instrument voor Reflectie op Re-integratie 

Ondersteuning en Rolopvattingen), dat is ontwikkeld op basis van de analyses in deel 1 van 

het onderzoek. 

 

II – Methoden en onderzoekssetting 

 

Doel van het eerste deel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop re-

integratieprofessionals te werk gaan bij het vormgeven van re-integratiebegeleiding. Daartoe 

hebben we diepte-interviews uitgevoerd met 24 re-integratieprofessionals uit vier 

verschillende settings: UWV, sociale diensten, arbodiensten en particuliere re-

integratiebureaus. Voor deze spreiding is gekozen om een maximale variatie in institutionele 

en beleidsmatige context te garanderen. Aangezien dit onderzoek een generieke insteek kent 

(we willen uitspraken kunnen doen over de gehele re-integratiedienstverlening), is het van 

belang dat een goed zicht ontstaat op alle mogelijke variatie binnen de Nederlandse re-

integratiedienstverlening. 

Ter voorbereiding op de interviews hebben we per professional één of twee 

intakegesprekken met nieuwe cliënten bijgewoond. Deze observaties boden 

aanknopingspunten om uitspraken die professionals tijden het interview deden te 

concretiseren. De professionals zijn vervolgens geïnterviewd over de wijze waarop zij re-

integratiebegeleiding vormgeven. De interviews zijn afgenomen aan de hand van een topic 

lijst, waarin achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod kwamen: (1) hoe gaan 

professionals te werk als ze een inschatting maken van een cliënt (2) in welke mate 

herkennen ze de typologie van ondersteuningsbehoeften van Van Hal (3) welke rol dichten 

professionals toe aan de cliënt en in hoeverre ze overleggen ze met collega’s over hun 

inschattingen en adviezen (4) hoe komen re-integratieprofessionals tot een besluit over het 

re-integratieaanbod en in hoeverre is de ondersteuning die ze nodig achten ook beschikbaar 

(5) wat maakt dat een re-integratietraject succesvol is en op welke punten achten zij 

verbetering in het veld van re-integratie noodzakelijk. Bij de analyse van het 

interviewmateriaal is met name gebruikt gemaakt van een ‘grounded theory’ benadering en 

                                                 
1
 Hier verder aangeduid als de typologie van ondersteuningsbehoeften van Van Hal of kortweg als typologie 

van Van Hal. 
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zijn patronen geïdentificeerd in de wijze waarop professionals zich een oordeel vormen over 

de cliënt en ze re-integratiebegeleiding vormgeven.  

Op basis van de analyses van de interviews is een instrument ontwikkeld: MIRROR. 

Dit instrument beoogt professionals te ondersteunen bij (a) het inzichtelijk maken van (de 

verschillen tussen) de overwegingen die professionals betrekken bij het vormgeven van re-

integratiebegeleiding (b) het reflecteren op deze overwegingen en de verschillen daartussen. 

In het tweede deel van het onderzoek is dit instrument getest en geëvalueerd met de re-

integratieprofessionals. Daartoe zijn een vijftal focusgroepen georganiseerd, met 

(grotendeels) dezelfde re-integratieprofessionals die geïnterviewd zijn in het eerste deel van 

het onderzoek. Alle re-integratieprofessionals hebben het instrument voorafgaand aan de 

focusgroep in hun eigen werksetting bij 2 cliënten uitgeprobeerd. Tijdens de focusgroep is 

MIRROR met behulp van een schriftelijke casus getest. Iedere re-integratieprofessional heeft 

de casus met behulp van MIRROR gescoord en vervolgens zijn de verschillen in de scores in 

de focusgroep door de re-integratieprofessionals bediscussieerd en op hun wenselijkheid 

beoordeeld. De laatste fase van de focusgroep is besteed aan discussie over de inhoud en 

vormgeving van het instrument en het nut en de bruikbaarheid ervan voor een op reflectie 

gerichte intervisie. Ook deze focusgroepinterviews zijn geanalyseerd met behulp van de 

‘grounded theory’ benadering. 

 

III – De re-integratieprofessionals over de typologie van Van Hal  

 

Geconfronteerd met de beschrijving van de typologie van ondersteuningsbehoeften van Van 

Hal en de vraag een inschatting te maken van de verdeling van de typen in hun 

cliëntpopulatie, geven re-integratieprofessionals aan niet in categorieën te denken en ieder 

cliënt als een individu te beschouwen. De schattingen die ze uiteindelijk geven van de mate 

van voorkomen van de verschillende ondersteuningsbehoeften, lopen sterk uiteen. Deze 

verschillen lijken eerder een reflectie van interpretatieverschillen van de typologie tussen 

professionals dan dat ze een verschil in cliëntpopulatie aangeven.  

De beelden die de beschrijvingen van de vier typen ondersteuningsbehoeften van 

cliënten afzonderlijk bij re-integratieprofessionals oproepen, lopen nogal uiteen. Bij het 

voorleggen van dezelfde omschrijving van de ondersteuningsbehoeften komen verschillende 

re-integratieprofessionals met zeer verschillende, soms tegenovergestelde, associaties. 

Bovendien lijken de typen niet erg onderscheidend. Met name de associaties die re-

integratieprofessionals maken bij cliënten met behoefte aan een klankbord, een regisseur of 

een levenscoach overlappen op verschillende punten. En dat zelfde geldt voor de extra typen 

die sommige re-integratieprofessionals noemden. De typologie lijkt met andere woorden 

geen reflectie van categorieën die re-integratieprofessionals in hun werk gebruiken. Het hele 

concept ‘ondersteuningsbehoeften’ lijkt niet te refereren aan een natuurlijke manier van 

denken die re-integratieprofessionals volgen in hun werk. 

In de wijze waarop de re-integratieprofessionals beschrijven hoe ze zich een beeld 

vormen van de cliënt, is evenmin veel systematiek te ontdekken. De re-

integratieprofessionals lijken ieder hun eigen gesprekstechnieken en oefeningen voor 

cliënten te hebben ontwikkeld, waarvan ze proefondervindelijk hebben vastgesteld dat ze 

goed werken. De beoordeling wat ‘goed werken’ precies is, wordt ook nogal intuïtief 

gemaakt en niet systematisch geanalyseerd. Voor zover de re-integratieprofessionals daarbij 

formeel ontwikkelde instrumenten gebruiken, zien ze deze instrumenten eerder als een 
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aanvulling of ondersteuning van hun op ervaring en intuïtie gebaseerde oordeel, dan als 

instrumenten die zelfstandig een betrouwbaar beeld van de cliënt kunnen genereren.  

Opvallend is dat de re-integratieprofessionals in de voorbeelden die ze geven, 

generalisaties maken over cliënten. Die generalisaties komen weliswaar ad hoc en niet 

systematisch tot stand, ze helpen de re-integratieprofessional wel om uit te leggen wat de 

cliënt voor iemand is en daarmee ook om te bepalen welke begeleiding geëigend is. Ze 

dragen een oordeel in zich over de cliënt, bijvoorbeeld over of het acceptabel is hoe deze 

zich gedraagt of niet. Die impliciete oordelen spelen daarmee, hoe onbewust ook, een rol in 

de wijze waarop de re-integratieprofessional de cliënt tegemoet treedt en al dan niet 

verantwoordelijk houdt voor het al dan niet slagen van de re-integratie-inspanningen.  

 

IV – De vijf grondhoudingen van re-integratieprofessionals 

 

De analyse van de interviews laat zien dat de re-integratieprofessionals vanuit verschillende 

referentiekaders werken. Deze referentiekaders zijn normatief. Ze weerspiegelen verschillede 

waarden en daarmee normen over wat re-integratieprofessionals als goede re-

integratie(begeleiding) zien. Ten dele hangen deze verschillen samen met de 

organisatorische en juridische context waarbinnen professionals werken en de specifieke 

doelgroep die ze begeleiden. Ten dele hangen ze samen met de disciplinaire achtergrond en 

persoonlijke opvattingen van de professionals. Met name deze twee laatste oorzaken maken 

dat er een risico bestaat op willekeur.  

In hoofdstuk 4 bespreken we deze normatieve referentiekaders als grondhouding: de 

normatieve opvatting van de professional over re-integratie en werk en daarmee 

samenhangend diens verwachtingen ten aanzien van cliënten. We hebben vijf verschillende 

grondhoudingen geïdentificeerd: een procedurele, een werkgerichte, een zorgende/ 

ontfermende, een lerende en een faciliterende grondhouding. Een grondhouding heeft 

consequenties voor de wijze waarop re-integratieprofessionals re-integratiebegeleiding vorm 

geven. 

 

1. Procedurele grondhouding 

Professionals die opereren vanuit een procedurele grondhouding, nemen in hun handelen de 

formele regels en taakstelling als uitgangspunt en zien het als hun taak om deze regels te 

volgen en te handhaven. Omdat regels en procedures voor iedereen gelden, zonder aanziens 

des persoons, is de grondhouding bepalend voor de wijze waarop ze cliënten tegemoet 

treden. Het is niet de specifieke behoefte van een cliënt die hun begeleidingswijze bepaalt. 

De vraag is niet zozeer “wat is dit voor een cliënt of mens?”, maar: “houdt de cliënt zich aan 

de regels?”. Dat uit zich ten eerste in een controleren en proces bewaken, waarbij de cliënt 

vooral als ‘ontwijker’ wordt gedefinieerd als deze zich niet voegt. Ten tweede in een 

sanctioneren, waarbij de cliënt vooral een eigenwijs karakter toegedicht krijgt. De vraag 

waarom cliënten zich niet aan de regels houden of hoe het komt dat cliënten er andere 

inschattingen over hun kunnen op na houden, is voor deze re-integratieprofessionals van 

minder belang. Het behoort vanuit deze grondhouding gewoon tot de plicht of 

verantwoordelijkheid van de cliënt om zich aan de regels te houden en conform de 

standaarden te re-integreren. 
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2. Werkgerichte grondhouding 

In plaats van de regels, staat bij een werkgerichte grondhouding het einddoel werk centraal: 

‘arbeid adelt’. Oriëntatiepunt om re-integratiebegeleiding vorm te geven, wordt steeds 

gevormd door de vraag of een begeleidingswijze dat doel dichterbij brengt. 

Re-integratieprofessionals die vanuit deze grondhouding werken, varen niet blind op 

de voorinformatie die ze krijgen, omdat die lang niet altijd opgesteld is vanuit eenzelfde 

doeloriëntatie. De informatie wordt steeds kritisch op haar waarde voor re-integratie 

ingeschat, met name bij cliënten die zichzelf overschatten. Ook stellen professionals zich 

vaak onderzoekend op, met name ten aanzien van de meer complexe casussen. Om het doel 

re-integratie dichterbij te brengen, hechten re-integratieprofessionals die werken vanuit een 

werkgerichte grondhouding veel waarde aan het organiseren van re-integratie omdat dat het 

doel werk dichterbij brengt. Het creëren van commitment wordt om dezelfde reden als 

belangrijk beschouwd. Alhoewel deze re-integratieprofessionals voor het creëren van 

commitment soms ver meegaan met een cliënt, wijzen ze cliënten ook op hun aandeel in het 

proces: ‘voor wat hoort wat’. Tot slot wordt het leveren van maatwerk vanuit een 

werkgerichte grondhouding hoog aangeslagen, vooral van belang in verband met cliënten 

met een (blijvende) arbeidsbeperking. 

 

3. Zorgende grondhouding 

Uitgangspunt bij de zorgende grondhouding is de gedachte dat een cliënt zorg of hulp nodig 

heeft zonder dat daar direct werkgerichte overwegingen aan ten grondslag liggen. De re-

integratieprofessionals ontfermen zich over de cliënt, die niet zozeer wordt gezien als 

werkloos, verzuimend of arbeidsgehandicapt, maar als hulpbehoevend in het algemeen.  

De zorgende grondhouding komt tot uitdrukking in re-integratiebegeleiding die een 

hulpverlenend karakter heeft. Volgens professionals is deze benadering van de cliënt vooral 

van belang bij cliënten ‘aan de onderkant van de samenleving’. Professionals richten zich 

daarbij op meer dan werk alleen; niet alleen werk wordt georganiseerd, men ontfermt zich 

ook over belangrijke elementen in het dagelijkse leven van cliënten. Dit lijken professionals 

vooral van belang te vinden in verband met cliënten met een specifieke diagnose, cliënten 

met weinig dagelijks ritme, cliënten die overmand zijn door de (problematische) situatie 

waarin ze verkeren en cliënten die te kampen hebben met onverwachte uitval. Als dat beter 

is voor de cliënt omdat de re-integratieprofessional niet over de juiste expertise beschikt, 

verwijst de professional die werkt vanuit een zorgende grondhouding de cliënt door. Deze 

professionals vinden het wel vaak lastig om de cliënt los te laten, omdat ze het zien als falen: 

ze kunnen de cliënt immers niet helpen, wat ze wel graag willen. Dat maakt dat ze de cliënt 

ook vaak blijven volgen of optreden als pleitbezorger voor de cliënt bij anderen. Een 

dergelijke houding achten deze re-integratieprofessionals vooral opportuun bij cliënten met 

specifieke beperkingen en zogenaamde ‘multiprobleemgevallen’.  

 

4. De lerende grondhouding 

Professionals met een lerende grondhouding zien cliënten vooral als leerling: de cliënt dient 

bepaalde vaardigheden en inzichten te verwerven gedurende zijn of haar re-integratietraject. 

Daarbij is het van belang dat cliënten zelf leren inzien dat het belangrijk is om zelf het traject 

en later het werk vorm te geven, maar ook dat ze zelf inzicht verwerven in eigenschappen die 

nadere ontwikkeling behoeven.  
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De lerende grondhouding manifesteert zich bijvoorbeeld in druk op cliënten om uit zichzelf 

te leren stappen te zetten. Ook wordt het van belang geacht dat cliënten bepaalde 

werknemersvaardigheden leren. Dit is een begeleidingswijze die vooral wordt ingezet bij 

cliënten met weinig werkervaring en (in de ogen van professionals) 

onopgevoede/onverzorgde cliënten. Tenslotte vinden re-integratieprofessionals die vanuit 

deze grondhouding werken het van belang dat cliënten tot zelfinzicht komen, met name bij 

cliënten die zichzelf overschatten, een beperkte (tunnel) visie op hun situatie hebben, of 

zichzelf juist onderschatten. 

 

5. Faciliterende grondhouding 

De laatste grondhouding kent een relatief kritiekloze aansluiting bij de verwachtingen van de 

cliënt zelf. De belevingswereld van de cliënt staat dus centraal. Echter, niet op dezelfde 

manier als bij de zorgende/ontfermende grondhouding. Bij dat normatieve kader ging het om 

een opvatting waarbij de professional bepaalde wat goed was voor de cliënt, ongeacht de 

opvattingen van de cliënt zelf (de cliënt was een soort patiënt), of om een opvatting waarbij 

professionals de cliënt vooral zagen als slachtoffer van de omstandigheden zonder verder te 

informeren naar de wensen van de cliënt zelf. Bij de faciliterende grondhouding zijn de 

wensen van de cliënt juist leidend: het richtinggevende perspectief is de cliënt als klant.  

Dat uit zich in het organiseren van re-integratie; niet vanuit zorg, maar omdat de 

cliënt daar zelf om vraagt. Ook is er sprake van letterlijke dienstverlening, door professionals 

vooral in verband gebracht met cliënten die voorlichting nodig hebben (‘onwetende 

cliënten’), en met cliënten die als zelfredzaam worden gezien.  

 

Deze verschillende grondhoudingen reflecteren verschillen in opvatting over wat een goede 

re-integratiebegeleiding behelst en hangen samen met de keuzes die professionals maken in 

begeleidingswijzen. Begeleidingswijzen van professionals verschillen al naar gelang ze 

gemotiveerd worden door verschillende grondhoudingen. Soms kunnen activiteiten 

weliswaar vanuit verschillende grondhoudingen gemotiveerd worden, maar de toepassing in 

het kader van het gehele traject is dan wel verschillend. Op basis van ons materiaal is niet 

goed te bepalen of de grondhouding nu bepalend is voor de wijze waarop de re-

integratieprofessional tegen specifieke cliënten aankijkt en deze cliënten benadert en 

begeleidt, of dat professionals de grondhouding aanpassen aan de cliënt. Het lijkt erop dat 

beiden voorkomen, en niet uitgesloten is dat dit per professional verschilt: sommige re-

integratieprofessionals lijken een sterke opvatting te hebben, die duidelijk kleurt hoe ze naar 

cliënten kijken. Andere professionals lijken hun handelwijze en daaraan ten grondslag 

liggende oordelen meer aan te passen aan de cliënt. Ten dele lijken deze verschillen ook 

samen te hangen met de organisatie waar de re-integratieprofessional werkt of de specifieke 

doelgroep die hij of zij begeleidt. 

Omdat deze verschillen op z’n minst ten dele samenhangen met de normatieve 

opvattingen van de professional zelf kan dat er toe leiden dat de cliënt van de ene 

professional een sanctie opgelegd krijgt, terwijl een andere re-integratieprofessional in 

hetzelfde geval hulp had geboden en wellicht zaken voor de cliënt was gaan regelen. Hoe ver 

de handelwijze precies uit elkaar lopen is niet helemaal duidelijk aan te geven. Het is van 

belang meer inzicht te krijgen in deze verschillen en de achtergronden ervan, om vervolgens 

te kunnen beoordelen of ze nog binnen de acceptabele professionele variatie vallen, of dat er 

eerder sprake is van willekeur. Daarbij is een belangrijke taak voor de beroepsgroep zelf 



16 

weggelegd. De vraag welke verschillen wel en welke niet meer binnen professionele marges 

vallen, is namelijk een vraag die ook door de beroepsgroep zelf moet worden beantwoord. 

Daarvoor zal ze moeten werken aan de ontwikkeling van een shared body of knowledge, die 

helpt te definiëren of de verschillen die voortkomen uit de in dit hoofdstuk beschreven 

verschillen in normatieve oriëntatie nog legitiem zijn of dat ze in professioneel opzicht niet 

aanvaardbaar zijn. Om de beroepsgroep daarbij te ondersteunen, hebben we op basis van 

onze analyse een instrument ontwikkeld: MIRROR. 

 

V – MIRROR: Maastrichts Instrument voor Reflectie op Re-integratie Ondersteuning 

en Rolopvatting 

 

Met de ontwikkeling en evaluatie van MIRROR, Maastrichts Instrument voor Reflectie op 

Re-integratie Ondersteuning en Rolopvatting bieden we de beroepsgroep een instrument dat 

hen kan ondersteunen bij het expliciteren van de overwegingen die ze hanteren bij het 

vormgeven van re-integratiebegeleiding en bij het gezamenlijk reflecteren op verschillen die 

daarbij optreden tussen professionals. We hebben er voor gekozen om uit te gaan van 

individuele beoordelingssituaties omdat het dan makkelijker is keuzes expliciet te maken. De 

bedoeling is dat professionals eenzelfde cliënt casus in een intervisiesetting ieder voor zich 

scoren met behulp van het instrument. De vergelijking van de scores vormt het uitgangspunt 

voor reflectie op normen en uitgangspunten die gehanteerd worden. Het instrument bestaat 

uit drie fasen: in de eerste fase geven professionals aan welke cliëntkenmerken zij bij een 

specifieke cliënt van belang vinden om in kaart te brengen en welk gewicht ze eraan 

toekennen bij het vormgeven van re-integratiebegeleiding. In fase 2 geven de professionals 

aan welke argumenten ze hanteren ter ondersteuning van de begeleidingswijzen die ze 

zouden kiezen. De argumenten die in het instrument zijn opgenomen, zijn gebaseerd op de 

derde grondhoudingen en reflecteren de waarden die deze grondhoudingen in zich dragen. In 

de derde fase geven de professionals aan welke begeleidingsactiviteiten ze bij een cliënt 

zouden kiezen. De keuzes die professionals hier kunnen maken zijn gebaseerd op de analyse 

in hoofdstuk 4 aangevuld een bredere analyse van interventies en instrumenten. 

We streven met het instrument voor intervisie de volgende doelstellingen na: 

- Toename van bewustwording van (impliciete) keuzes en argumentaties bij re-

integratie; 

- Reflectie op de verschillen die bestaan in wijze van inschatting, argumentatie en 

begeleidingswijze tussen verschillende professionals; 

- Bespreking van de aard van die verschillen: wat betekenen deze verschillen voor 

begeleiding van cliënten, en hoe kan daar het beste mee omgesprongen worden.  

 

Evaluatie van MIRROR  

Tijdens de vijf focusgroepen die georganiseerd waren rondom het instrument, bleek ten 

eerste dat er een breed gedeelde behoefte aan intervisie is, en dat MIRROR daar qua vorm en 

methode goed op aansluit. MIRROR werd ten tweede ook inhoudelijk gewaardeerd. De 

inhoud werd als een goede basis gezien voor een uitwisseling over de (impliciete) keuzes die 

professionals maken in re-integratiebegeleiding. 

De casus die tijdens de focusgroep besproken is, laat duidelijke verschillen in scores 

zien tussen professionals. Professionals interpreteren de casus verschillend, hetgeen zich 

vertaalt in andere scores op de cliëntkenmerken (fase 1). De ene professional benadert een 
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kenmerk van een cliënt bijvoorbeeld als ‘alarmbel’, waar de ander datzelfde kenmerk veel 

meer ziet als een randvoorwaarde. Ook is men in verschillende mate geneigd het verhaal van 

de cliënt als leidraad te nemen, en legt men op verschillende wijze verbanden tussen de 

cliëntkenmerken die men in de casus waarneemt. In fase 2 blijkt dat professionals 

uiteenlopende argumenten hanteren om hun aanpak te motiveren en er dus verschillende 

normatieve opvattingen op nahouden. Het bleek echter lastig deze verschillen scherp te 

krijgen, omdat professionals geneigd zijn om de verschillen te bagatelliseren en te zoeken 

naar overeenkomsten. Vergelijking tussen de focusgroepen laat zien dat ideeën tijdens de 

discussie (ongemerkt) verschuiven. Actieve moderatie en het bespreken van consequenties 

maakt het wel mogelijk om verschillen te duiden en er op te reflecteren. Ook wat betreft 

begeleidingsactiviteiten lieten de scores grote verschillen tussen professionals zien. 

Professionals zijn geneigd om deze verschillen toe te schrijven aan verschillen tussen 

cliënten of te verbinden met de organisatie waarvoor men werkt. Met name de vergelijking 

van de 3 instrumenten die per professionals waren ingevuld (2 voorafgaand en één tijdens de 

bijeenkomst), lieten echter zien dat de keuze voor een begeleidingswijze ook samenhangt 

met de voorkeuren van de professional. De professionals vonden tevens dat door de wijze 

waarop begeleidingsactiviteiten beschreven zijn snel inzichtelijk werd welke verschillen er 

waren, maar vooral ook uit welke elementen de eigen begeleidingswijze samengesteld was.  

 

Toepassing en verbetering MIRROR 

In de evaluatieve bespreking per fase bleken bleek een aantal elementen voor verbetering 

vatbaar. Er is behoefte aan een eenduidigere formulering van de opdracht per fase en van de 

items. Ook vond men sommige items te stellig geformuleerd, en had men moeite keuzes te 

maken in het geval van sommige fases (met name de fase die de argumentaties betrof). Op 

basis van deze ervaringen met het werken met MIRROR in de focusgroepen hebben we een 

aantal aanbevelingen tot verbetering gedaan. Ten dele hebben die betrekking op de 

inhoudelijke verbetering van het instrument. Het belangrijkste aandachtspunt daarbij is het  

beter omschrijven van de items in de verschillende vragenlijsten, waardoor de 

interpretatieruimte verkleind wordt. Een andere manier om om te gaan met de 

interpretatieruimte die het instrument laat, is door de discussie erover tot één van de 

doelstellingen te maken. Discussies over definities en concepten kunnen mogelijk zelf ook 

een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een shared body of knowledge en een gedeelde 

opvatting over de doelstelling van het vak. Daarnaast hebben we aanbevelingen gedaan voor 

de manier waarop MIRROR het best gebruikt kan worden. Het instrument MIRROR is met 

name geschikt voor een ‘verhelderend’ soort intervisie, en niet de ‘probleemoplossende’ 

variant; uitgangspunt wordt gevormd door de bestaande verschillen tussen deelnemers en de 

groepsgewijze bespreking daarvan. Dit vereist een sfeer van acceptatie en een helder 

uiteengezette doelstelling vooraf. Het verdient aanbeveling om de intervisiebijeenkomsten 

met professionals uit dezelfde setting te organiseren, zodat de discussie niet wordt afgeleid 

door contextuele oorzaken van verschillen, maar kan focussen op de verschillen in waarden 

en normen. Ten aanzien van de casus verdient het aanbeveling te werken met een ‘real life’ 

casus of  met een acteur. Dat voorkomt discussies over hoe hiaten in de casus ingevuld 

moeten worden en kan de discussies concreter maken. Ten slotte is één bijeenkomst 

onvoldoende om tot gedeelde opvattingen te komen. Het is onontbeerlijk een reflectieve 

routine te ontwikkelen.  
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VI – Conclusies en discussie 

 

Met deze studie en het instrument MIRROR leveren we een bijdrage aan het bevorderen van 

de professionaliteit van het re-integratievak. We hebben daarbij een specifieke insteek 

gekozen, waarmee we een aanvulling bieden op bestaande initiatieven (interventies en 

onderzoek). Alhoewel ons instrument in een leemte voorziet, is het instrument als zodanig te 

beperkt om de volledige professionalisering goed gestalte te geven. Daarvoor zal het in een 

bredere structuur moeten worden ingebed. 

Met het instrument MIRROR richten we ons op het niveau van de individuele 

professional. Dat niveau is om twee redenen van belang. Professionele uitvoerders bepalen 

mede of beoogde beleidsdoelstellingen behaald worden en de kundigheid van deze 

professionals heeft direct invloed op de kansen en arbeidsparticipatie van cliënten. Hoe 

kundiger hun optreden, hoe rechtvaardiger de uitkomsten in termen van sociale participatie 

en insluiting zullen zijn. Met ons instrument richten we ons bovendien op een specifiek 

aspect van dat individueel handelen, namelijk het geven van inzicht in en het bevorderen van 

reflectie op het eigen handelen. Onze analyse laat zien dat het de beroepsgroep ontbreekt aan 

een shared body of knowledge en dat professionals handelen vanuit verschillende normatieve 

referentiekaders. Dergelijke verschillen zijn niet uit te bannen met protocollen en richtlijnen 

en het goed definiëren van begrippen en concepten alleen. Het is daarom zaak om 

intercollegiaal overleg en uitwisseling te organiseren, waarbinnen een gedeelde opvatting 

over het vak ontwikkeld kan worden. Met deze focus onderscheidt het instrument zich van 

andere initiatieven, waarin gewerkt wordt aan methoden en instrumenten die het 

inschattingsproces van cliënten zelf verbeteren. Gezien het ontbreken van de shared body of 

knowledge is het onwenselijk om nu in te zetten op psychometrische verbetering van 

assessmentinstrumenten om cliënten in kaart te brengen. Eerst moet de discussie 

plaatsvinden over welke problemen tot het domein van de re-integratie behoren en welke 

niet, dus over wat er in kaart gebracht moet worden. Door middel van de uitwisseling zal 

uiteindelijk uitgekristalliseerd (moeten) raken welke van de grondhoudingen en daaruit 

voortvloeiende begeleidingswijzen op welk moment het beste gehanteerd kan worden en 

welke assessmentinstrumenten daar het beste bij passen, om tot het beste resultaat te komen.  

Met MIRROR richten we ons dus op de inhoudelijke expertise ontwikkeling van de 

professie. Een dergelijke ontwikkeling gaat echter niet vanzelf. Om het instrument te laten 

functioneren, moet er ook een infrastructuur gecreëerd worden om het gemeenschappelijk 

kader daadwerkelijk tot stand te brengen en afspraken te consolideren en ze bijvoorbeeld te 

vertalen naar protocollen en richtlijnen. Richtlijnen en protocollen die door hun herkomst 

wel ingebed zullen zijn in een shared body of knowledge.  

Professieontwikkeling heeft naast de inhoudelijke ook een belangrijke 

organisatorische component. Die organisatorische component kan op twee niveaus worden 

vormgegeven. Op de eerste plaats is er een rol weggelegd voor de organisaties waarbinnen 

re-integratieprofessionals op dit moment werkzaam zijn. Om de kwaliteit van de oordelen en 

begeleiding van re-integratieprofessionals werkzaam bij hun organisatie, is het van belang 

dat zij enerzijds ruimte bieden aan hun medewerkers om zich te professionaliseren. 

Anderzijds is het van belang dat deze organisaties ook betrokken zijn bij het definiëren van 

de grenzen en (normatieve) focus van het vak re-integratieprofessional. Ten slotte kunnen 

deze organisaties een belangrijke rol spelen bij het ‘implementeren’ van de shared body of 
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knowledge door de producten en afspraken uit het intercollegiale overleg te verwerken in 

werkprocedures, methoden en instrumenten en/of verantwoordingsstructuren. 

Op de tweede plaats is het van belang dat professionals zichzelf ook organiseren en 

een onafhankelijk partij in het veld creëren. Kenmerkend voor professionals is immers dat zij 

oordelen vellen op basis van hun expertise en dat zij zelf een belangrijke stem hebben in het 

definiëren van wat die expertise precies behelst. Door zichzelf te organiseren, kan de 

beroepsgroep bovendien een belangrijke rol spelen bij te ontwikkeling en consolidering van 

de shared body of knowledge. Daarnaast kan de beroepsgroep ethische codes en standaarden 

opstellen, die definiëren waaraan professioneel handelen moet voldoen, en toezien op de 

naleving van dergelijke codes. Tot slot kunnen bovengenoemde organisaties en de 

beroepsgroep gezamenlijk opleiding en scholing van re-integratieprofessionals verder 

vormgeven. MIRROR kan in dit hele proces een bescheiden maar relevante rol vervullen. 
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1 Introductie 
 

 

Het veld van arbeidsre-integratie heeft de afgelopen 20 jaar in Nederland een flinke 

ontwikkeling doorgemaakt. Sinds de paradigmaverschuiving
2
 in het denken over sociale 

zekerheid in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn in Nederland veel activiteiten ontplooid 

om re-integratie van mensen die buiten het arbeidsproces staan mogelijk te maken. Zowel 

voor de samenleving als voor het individu wordt de afhankelijkheid van een uitkering als 

ongezond beschouwd en wordt participatie op de arbeidsmarkt van belang geacht voor 

sociale cohesie, maatschappelijke integratie en individuele ontplooiing. Deze visie op sociale 

verzekeringen en voorzieningen heeft niet alleen geleid tot regelgeving die 

arbeidsparticipatie moet bevorderen en uitkeringsafhankelijkheid moet terug dringen. Ook in 

het veld dat belast is met de uitvoering is het nodige gewijzigd. Publieke instellingen als 

gemeentelijke sociale diensten en het UWV hebben hun werkprocessen aangepast, 

afdelingen re-integratiebegeleiding opgezet naast bestaande afdelingen als rechtmatigheid en 

uitkeringsverstrekking en geïnvesteerd in bijscholing en nieuw personeel. Daarnaast heeft 

zich, als gevolg van de introductie van marktwerking in het veld, in een relatief kort 

tijdbestek een geheel nieuwe ‘bedrijfstak’ re-integratie ontwikkeld. Deze organisaties 

hebben, op zoek naar ‘re-integratieprofessionals’ om de dienstverlening uit te voeren, dienst/ 

hulpverleners aangetrokken met uiteenlopende disciplinaire achtergronden. 

Al deze initiatieven ten spijt, wordt sterk getwijfeld aan het nut en de kwaliteit van de 

re-integratiedienstverlening. Al in 2004 stelde het programma Zembla met de reportage de ‘4 

van 4 miljoen’ de toegevoegde waarde van deze dienstverlening met een symbolisch 

voorbeeld ter discussie. In Oost-Groningen zouden van de 4 miljoen die gemeenten in 

commerciële re-integratiebureaus hadden gestoken slechts 4 mensen aan het werk zijn 

geholpen, die overigens naar eigen zeggen die baan ondanks en niet dankzij het re-

integratiebedrijf hadden gevonden. In de Tweede Kamer worden vergelijkbare conclusies 

over de re-integratiebranche getrokken: ‘volgens Van Gent (GroenLinks) [wordt] van de 2 

miljard euro voor re-integratiebedrijven slechts 600 miljoen aan trajecten besteed. (...) En de 

mensen die na afloop wel werk vinden, hadden dat waarschijnlijk ook wel zonder re-

integratietraject gekund.’ (NRC Handelsblad, 2005). De afgelopen jaren heeft deze twijfel 

aan het nut en de kwaliteit van re-integratie de weg bereid om omvangrijke en ingrijpende 

bezuinigingsvoorstellen mogelijk te maken, waarbij voor verschillende groepen (WW, 

groepen binnen WSW en Wajong) re-integratiebegeleiding geheel verdwijnt. Alhoewel er 

zeker weerstand tegen deze maatregelen bestaat, lijken deze bezuinigingsmaatregelen wel 

doorgang te vinden.  

Tot op de dag van vandaag is de re-integratiebranche er dus niet in geslaagd publiek 

en politiek er van te overtuigen dat haar dienstverlening professioneel is en een toegevoegde 

waarde oplevert voor het bevorderen van arbeidsparticipatie. Het is duidelijk dat deze 

nieuwe branche niet aan de hoog gespannen verwachtingen van publiek en politiek voldoet 

(RWI, 2012; Sol et al, 2011). Veel minder duidelijk is echter waar dat precies aan ligt. 

                                                 
2
 Trommel heeft de verschuiving in het denken over sociale zekerheid gedurende de jaren ’80 van de vorige 

eeuw als volgt beschreven. Voor die tijd was inkomensbescherming het leidende principe. Rond de jaren ’80 

komt er steeds meer kritiek op deze benadering van sociale zekerheid, omdat uitkeringsafhankelijkheid zou 

leiden tot sociale uitsluiting. In het denken over sociale zekerheid maakt inkomenszekerheid plaats voor het 

bevorderen van (arbeids)participatie als leidend principe. 
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Sterker nog, het ontbreekt aan goed zicht op wat er überhaupt in het veld van re-integratie 

gebeurt. Zoals gezegd is de branche in relatieve korte tijd tot ontwikkeling gekomen en 

bestaat zij uit een amalgaam van bedrijven, instellingen en dienstverleners. Er zijn grote 

landelijke spelers en eenmansbedrijfjes. De dienstverleners hebben zeer uiteenlopende 

opleidingen en disciplinaire achtergronden (Sol et al, 2011; Gilde projecten, 2009). Ze 

maken in hun werk gebruik van een veelheid van meer gevestigde en experimentele 

coaching- en interventiemethoden en strategieën (Sol et al, 2011; Kemper, de Visser, 

Engelen & Flapper, 2009). Sommige van deze methoden zijn afkomstig uit hun 

oorspronkelijke vakgebied (bijvoorbeeld de psychologie) en anderen zijn speciaal voor de re-

integratiebranche ontwikkeld in samenwerking met gevestigde onderzoeksinstituten en/of al 

doende in de praktijk. De branche is niet alleen heel divers, ze is ook enorm ‘dynamisch’: het 

aantal nieuwe spelers, overnames en faillissementen is groot, onder andere door het grote 

aantal zelfstandigen dat zich aanbiedt op de markt, en regelmatig maar een kort leven is 

beschoren (RWI, 2011). De precieze taak ten aanzien van re-integratie van UWV en 

gemeenten is over de drie decennia dat de re-integratiebranche nieuw is, eveneens steeds 

veranderd. Met name de verhouding tussen het zelf uitvoeren van re-integratie of het 

uitbesteden aan private partijen wisselt regelmatig en is bij gemeenten ook lang niet overal 

op dezelfde manier georganiseerd (Kemper et al, 2009).  

De afgelopen jaren is er wel enig onderzoek verschenen dat poogt meer inzicht te 

verschaffen in de activiteiten die in het veld van re-integratie plaatsvinden en dat aanzetten 

doet om de effectiviteit van deze activiteiten te bepalen. Zo geeft de Raad voor Werk en 

Inkomen (RWI) in haar re-integratiemarktanalyses van 2008 en 2011 analyses van die markt, 

waarin aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen op de aanbodzijde van de re-

integratiemarkt en aan activiteiten voor specifieke doelgroepen. Ook in opdracht van de RWI 

is in een kleinere kwalitatieve studie een analyse gemaakt van het re-integratieproces 

(Zandvliet et al, 2010) en is onderzoek verricht naar de vraag hoe gemeenten en UWV-

werkbedrijf diagnose instrumenten toepassen bij het leveren van maatwerk in de match 

tussen cliënten en re-integratieactiviteiten (Kemper et al, 2009). Bartholomee en anderen 

(2005) hebben onderzoek uitgevoerd naar de professionalisering van het arbeidsdeskundig 

handelen. Groothof en anderen (2008) hebben een rapport en catalogus gepubliceerd (het 

zgn. Bimra-project; Beoordelen van Interventies en Meetinstrumenten bij Re-integratie naar 

Arbeid), waarin een overzicht wordt gegeven van de instrumenten die in Nederland kunnen 

worden ingezet bij de re-integratie van werknemers met tijdelijk of permanent beperkte 

functionele mogelijkheden (gedeeltelijk arbeidsgeschikt). Het gaat dan om zowel 

meetinstrumenten om arbeidsvermogen vast te stellen als om interventies om 

arbeidsvermogen te herstellen en/of te stimuleren (Groothof et al, 2008). In het universitaire 

onderzoeksprogramma Re-integratie Verbeter Onderzoek is onder andere een analyse 

gemaakt van interventiestrategieën van diverse aanbieders op de re-integratiemarkt en 

onderliggende theorieën ten aanzien van de werkingsmechanismen van deze strategieën (Sol 

et al, 2011). Een bijzondere insteek, waarover later meer gezegd zal worden, is gekozen in 

het onderzoek van Van Hal, Meershoek, de Rijk, Joling en Nijhuis (2009). Naast onderzoek 

naar de kenmerken van langdurig arbeidsongeschikten en het re-integratieaanbod dat zij 

kregen, hebben zij ook onderzoek verricht naar behoeften aan ondersteuning bij re-integratie 

vanuit cliëntperspectief. 

Een van de bevindingen uit bovengenoemde onderzoeken is dat de afstemming 

tussen de ondersteuningsbehoeften van de cliënt en het aanbod van re-integratieactiviteiten 
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en trajecten verre van optimaal is. De aanbodzijde kenmerkt zich door een grote diversiteit 

aan begeleidingswijzen, activiteiten en methoden. In het onderzoek van Van Hal en anderen 

(2009) werd aanvullend op de studie naar het cliëntperspectief ook een onderzoek naar de 

wijze van doorverwijzing door professionals (arbeidsdeskundigen en medewerkers van re-

integratiebedrijven) gedaan. Hieruit bleek dat bij de toewijzing van de trajecten 

cliëntkenmerken een rol spelen, maar ook dat professionals vaak eigen ideeën hebben over 

wat van belang is bij doorverwijzing of wat aandacht behoeft in het re-integratietraject. 

Bovendien werd door re-integratie professionals betrekkelijk weinig aandacht besteed aan de 

vraag welke behoefte aan begeleiding de cliënt zelf heeft. Deze bevindingen worden 

bevestigd in recenter onderzoek (Kemper, de Visser, Engelen & Flapper, 2009). Cliënten 

komen vaak min of meer toevallig bij een bepaald re-integratiebedrijf terecht, dat vervolgens 

begeleiding geeft volgens de opzet en methodieken die door dat bedrijf als goede 

dienstverlening worden beschouwd. Er is wel ruimte voor maatwerk, maar door deze opzet 

wordt die weinig benut (Collewet, Gravensteijn & de Koning, 2009; Van Hal et al, 2009).  

Dat het beter afstemmen van trajecten op de specifieke behoeften van een cliënt van 

belang is wordt in toenemende mate erkend. Niet alleen vanwege het uitgangspunt dat 

maatwerk meer succes oplevert, maar ook om tot een optimale benutting van beperkte 

middelen te komen (Collewet, Gravensteijn & de Koning, 2009). In de huidige markt is het 

risico namelijk groot dat weinig zelfredzame cliënten onvoldoende ondersteuning krijgen en 

als onbemiddelbaar uit het systeem vallen en cliënten die ook wel zonder bemiddeling aan 

het werk waren gekomen, wel een belangrijk deel van de financiële ruimte opsouperen. 

Algemeen wordt gesteld dat die aansluiting verbeterd moet worden (RWI, 2011; Collewet et 

al, 2009; Kemper et al, 2009; Van Hal et al, 2009). De vraag is alleen hoe.  

Er is nog weinig inzicht in wat zich in het re-integratieveld voltrekt. Om het 

functioneren van de re-integratiedienstverlening te verbeteren, is inzicht hierin een 

belangrijke voorwaarde. Alleen dan kunnen aanbevelingen ook aansluiten bij wat het veld 

gebeurt. Met name de wijze waarop professionals re-integratietrajecten vorm geven, welke 

begeleidingswijzen ze hanteren en waarom ze dat zo doen behoeft verheldering. De 

oorspronkelijke onderzoeksopdracht voor dit onderzoek concentreerde zich daarbij op de 

vraag hoe re-integratieprofessionals ondersteuningsbehoeften van cliënten inschatten. Deze 

vraag was opgesteld vanuit de veronderstelling dat die inschatting van 

ondersteuningsbehoeften belangrijk is bij het vormgeven van trajecten
3
. Uit 

literatuuronderzoek naar re-integratie-instrumenten kwam naar voren dat er geen 

instrumenten zijn die expliciet cliëntbehoeften in kaart brengen (Kemper et al, 2009). De 

interviews met de re-integratieprofessionals die we in het kader van dit onderzoek voerden, 

lieten al snel zien dat re-integratieprofessionals ondersteuningsbehoeften niet centraal 

stelden. Ook denken ze niet graag in termen van typen cliënten die ze op een vergelijkbare 

manier behandelen. Omdat het onderzoek ook tot een instrument zou moeten leiden waarmee 

de praktijk verbeterd zou kunnen worden, is er op basis van de eerste resultaten voor 

gekozen de focus van het onderzoek dichter te laten aansluiten bij de huidige praktijk. De 

scope van dit onderzoek is daartoe verbreed naar de vraag wat professionals laten meewegen 

bij het vormgeven van re-integratiebegeleiding, welke verschillen daarbij optreden tussen 

professionals en wat die verschillen betekenen in het licht van professionalisering van de 

dienstverlening. Als we os alleen op re-integratiebehoeften zoude richten, zou het onderzoek 

                                                 
3
 De oorspronkelijke vraagstelling en de verantwoording van de koerswijziging worden besproken in bijlage 1.  
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weinig inzichten hebben opgeleverd. Die verbreding hebben we dan ook doorgevoerd. 

Voorliggend rapport doet verslag van dit onderzoek. 

Het voorliggende onderzoek valt uiteen in twee delen. In het eerste deel is 

geanalyseerd op welke wijze re-integratieprofessionals op dit moment te werk gaan bij het 

vormgeven van een re-integratiebegeleiding, welke verschillen daarbij optreden en waar 

deze verschillen mee samen hangen. In deze analyse besteden we in het bijzonder aandacht 

aan de vraag in hoeverre re-integratieprofessionals bij het inschatten van cliënten gebruik 

maken van een typologie van begeleidingsbehoeften en welke rol ze daarbij toedichten aan 

instrumenten. Om meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen professionals, laten we 

zien hoe normatieve overwegingen (overwegingen gebaseerd op waarden en opvattingen 

over wat goed en fout is) tot op zekere hoogte doorwerken in de wijze waarop de re-

integratieprofessionals re-integratiebegeleiding vormgeven. 

Op basis van deze analyse hebben we in het tweede deel van het onderzoek een 

instrument voor de beroepsgroep ontwikkeld, MIRROR (Maastrichts Instrument voor 

Reflectie op Re-integratie Ondersteuning en Rolopvattingen) waarmee professionals keuzes 

en overwegingen die een rolspelen bij het vormgeven van re-integratiebegeleiding kunnen 

expliciteren. Hierdoor ontstaat inzicht in deze keuzes en overwegingen en in de (mogelijke) 

verschillen tussen professionals in dit afwegingsproces. Dat inzicht maakt het vervolgens 

mogelijk om de wenselijkheid van deze verschillen te beoordelen. MIRROR heeft dus tot 

doel reflectie op het eigen handelen te ondersteunen en dit handelen in intervisie te 

bespreken. MIRROR is in een pilot getest en op basis daarvan aangepast. 

 

We beginnen deze rapportage met een korte schets van de belangrijkste organisaties in het 

veld van re-integratie, geven een typologie van ondersteuningsbehoeften bij re-integratie en 

bespreken de belangrijkste kenmerken van de instrumenten en interventiemethoden die in 

Nederland gebruikt worden bij arbeidsre-integratie. Vervolgens bespreken we de 

theoretische visie op professionele oordeelsvorming die de grondslag vormt voor dit 

onderzoek. Van daaruit bespreken we de precieze vraagstelling van het onderzoek en 

verantwoorden we de keuzes die we in opzet en methoden van het onderzoek hebben 

gemaakt. Kern van het rapport bestaat uit de analyse van de huidige werkwijze van 

professionals, gevolgd door de presentatie en verantwoording van het instrument en een 

bespreking van de eerste ervaringen met het instrument. We sluiten af met enkele 

concluderende opmerkingen over het verbeteren van de professionaliteit van het re-

integratievak. 

 

 

1.1 Het re-integratieveld 

 

In deze paragraaf geven we een schets van het re-integratieveld en bespreken we vier typen 

organisaties die op dit moment een belangrijke rol vervullen bij het vorm geven van re-

integratie. We beginnen met de publieke partijen: gemeenten en het UWV. Daarna gaan we 

in op de private partijen: arbodiensten en re-integratiebedrijven. We schetsen steeds de 

positie van deze partijen in het veld, hun clientèle, de precieze taakstelling ten aanzien van 

re-integratie en de positionering binnen de regelgeving.  
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Gemeenten/gemeentelijke sociale diensten
4
 

De meeste gemeentelijke re-integratieactiviteit richt zich op mensen die naar verwachting 

niet op korte termijn een baan zullen vinden. Daarbij gaat het naast re-integratie ook steeds 

meer om participatie: de vraag hoe cliënten in bredere zin gestimuleerd kunnen worden tot 

deelname aan de maatschappij. 

Op grond van de WWB (Wet Werk en Bijstand) komen naast WWB gerechtigden 

voor gemeentelijke re-integratieondersteuning ook IOAW, IOAZ, Anw-gerechtigden, 

‘NUGgers’
5
 en personen die een inburgeringscursus volgen in aanmerking. In eerste 

instantie geeft het UWV WERK-bedrijf na een intake een re-integratieadvies aan de 

gemeente, waarna het aan de gemeente is om te bepalen welke en hoeveel ondersteuning een 

cliënt krijgt.  

 Iedere gemeente geeft re-integratieactiviteiten zelf vorm en de ondersteuning kan 

dan ook een breed en uiteenlopend scala aan activiteiten beslaan, afhankelijk van beleid en 

budget. Sommige gemeenten doen daarbij veel in eigen beheer (begeleiding, diagnose, 

scholing), waar andere gemeenten het gros van de activiteiten uitbesteden aan bijvoorbeeld 

particuliere re-integratiebureaus. De voorzieningen die gemeenten zelf kunnen inzetten lopen 

uiteen van sociale activeringsplaatsen, scholing- en opleiding, stages, leerwerkplaatsen tot 

detacheringsbanen, loonkostensubsidies voor werkgevers en uitstroompremies. 

 

UWV en UWV Werkbedrijf 

Het UWV (Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen) voert de 

werknemersverzekeringen uit. Dit is zo vastgelegd in de ‘Wet structuur 

uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI). Verantwoording wordt afgelegd aan de 

minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) is 

toezichthouder. Het UWV beoordeelt de uitkeringsaanvragen voor de Wet werk en inkomen 

naar arbeidsvermogen (WIA; voorheen WAO), Wet werk en arbeidsondersteuning 

jonggehandicapten (Wajong), ziektewet (ZW), werkloosheidswet (WW), toeslagenwet 

(TW), wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) en Wet arbeid en zorg (WAZO). 

Naast de beoordeling van het recht op deze uitkeringen, betaalt het UWV deze ook. Premies 

worden door de Belastingdienst geïnd (Kleine Gids van de Sociale Zekerheid 2011.2).  

De beoordeling in hoeverre iemand in staat is te werken, wordt gedaan binnen de afdeling 

Sociaal Medische Zaken (SMZ). Ook wordt advies gegeven over welk type werk het meest 

geschikt is voor de cliënt. Arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen komen zo tot een 

‘sociaal medisch oordeel’ en dat is de eerste stap in de vorming van een ‘re-integratieadvies’. 

Dit advies wordt verder het uitgangspunt voor het re-integratietraject (www.uwv.nl). 

Het UWV Werkbedrijf, voortgekomen uit het Centrum voor Werk en Inkomen en de 

re-integratietak van het UWV, houdt zich bezig met bemiddeling, activering en re-integratie 

van zowel werkzoekenden als arbeidsongeschikten. Het is de bedoeling dat iedere cliënt een 

aanspreekpunt heeft op een ‘Werkplein’. Een ‘Werkplein’ is een samenwerkingsverband 

tussen het UWV Werkbedrijf en gemeenten. Er zijn meer dan 100 werkpleinen
6
. Circa een 

derde daarvan voert ook extra taken uit, zoals een werkgeversservicepunt, een mogelijkheid 

                                                 
4
 Tekst gebaseerd op weergave in De Kleine Gids van de sociale zekerheid 2011.2.  

5
 IOAW: Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, IOZA: 

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, Anw: Algemene 

nabestaanden wet,  ‘NUGgers’: niet uitkeringsgerechtigden. 
6
 In de jaren tot 2015 zal dit aantal teruggebracht worden tot 30. 
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tot indicatie voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of advisering op het gebied van 

de Wajong. Voor de re-integratiebegeleiding zelf, hetgeen veel intensiever contact vergt, 

worden vaak (particuliere) re-integratiebedrijven ingehuurd. Deze laatste voorzieningen 

gericht op re-integratiebegeleiding voor mensen die een WW, WSW of Wajong-uitkering 

ontvangen, zullen binnenkort – als gevolg van de eerder genoemde beleidsveranderingen - 

verdwijnen of op gemeentelijk niveau worden uitgevoerd (deel van de Wajong-cliënten).  

 

Arbodiensten 

Arbodiensten zijn private organisaties die in Nederland sinds eind jaren ‘80 bestaan en tot 

taak hebben werkgevers te ondersteunen bij ziekteverzuimbegeleiding, verzuimpreventie en 

gezondheidsbevordering. Werkgevers zijn daar primair verantwoordelijk voor, maar hebben 

de wettelijke plicht zich in deze zaken te laten bijstaan door deskundigen. Een werkgever 

kan er voor kiezen om een contract af te sluiten met een externe arbodienst, een interne 

arbodienst in te stellen, of bepaalde specifieke taken uit te besteden aan deskundigen 

(bijvoorbeeld aan een zelfstandig opererende bedrijfsarts).  

Wat betreft activiteiten op het terrein van re-integratie, zijn arbodiensten vooral 

betrokken bij het begeleiden van werknemers gedurende de eerste 2 jaar van het 

ziekteverzuim. Dit is geregeld in de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Werkgevers 

betalen in deze periode het loon door en hebben, samen met de werknemer, de plicht mee te 

werken aan re-integratie. Arbodiensten hebben verschillende deskundigen in dienst, die re-

integratiebegeleiding uitvoeren. Op de eerste plaats een bedrijfsarts, die meestal het centrale 

aanspreekpunt is. Daarnaast worden er soms ergonomen, arboverpleegkundigen of 

bedrijfsmaatschappelijk werkers ingezet. Ook beschikt de arbodienst over 

veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, en arbeids- en organisatiedeskundigen, maar die 

zijn normaal gesproken niet betrokken bij de re-integratiebegeleiding van individuele 

werknemers. Naast deze taken in het kader van de WvP hebben veel arbodiensten hun 

aanbod uitgebreid en opereren ze de facto tevens als re-integratiebedrijven (Meershoek et al, 

2011a). 

 

Re-integratiebedrijven 

Particuliere re-integratiebedrijven bieden diensten op het terrein van re-integratie aan aan 

bovengenoemde actoren. Ze begeleiden cliënten die zijn doorverwezen vanuit het UWV 

Werkbedrijf, gemeenten en vanuit arbodiensten. Daarnaast kunnen cliënten door de 

werkgever worden verwezen naar een re-integratiebedrijf. De opdrachten vanuit het UWV 

Werkbedrijf en sociale diensten bestaan vaak uit ‘cohorten’ cliënten, die via een 

aanbestedingsprocedure aan re-integratiebedrijven worden toegekend. Meestal gaat dat 

gepaard met een vorm van (gedeeltelijke) resultaatverplichting. Cliënten met een WAO-, 

WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering kunnen ook een zogenaamde Individuele Re-integratie 

Overeenkomst (IRO) sluiten met een re-integratiebureau, op basis van een gezamenlijk 

geformuleerd en door het UWV goedgekeurd re-integratieplan. Daarbij kunnen ze kiezen uit 

re-integratiebureaus waarmee het UWV een overeenkomst heeft gesloten. Een IRO mag 

maximaal €5.000 kosten en niet langer dan twee jaar duren. Bij doorverwijzing vanuit 

arbodiensten en werkgevers gaat het meestal om zogenaamde ‘tweede spoor’ re-integratie 

cliënten. Tweede spoor re-integratie betreft uitgevallen werknemers die niet meer bij de oude 

werkgever kunnen re-integreren (‘eerste spoor’ re-integratie houdt in dat cliënten ander werk 
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gaan vervullen bij dezelfde werkgever). Cliënten worden in dat geval ondersteund bij het 

vinden van ander werk, terwijl de loondoorbetalingplicht van de werkgever doorloopt.  

Onder de overkoepelende term re-integratiebedrijven gaat een grote diversiteit aan 

bedrijven schuil. Van grote bedrijven die landelijk opereren tot ZZP’ers en alles daar 

tussenin, zoals middelgrote bedrijven die regionaal opereren. Het aanbod van diensten is ook 

zeer gevarieerd. Er zijn bedrijven die zich richten op een specifieke doelgroep, zoals 

bijvoorbeeld de Wajong-populatie of cliënten met psychische problematiek, maar ook re-

integratiebedrijven die alle cliënten in traject nemen.  

De diversiteit in deze branche wordt ook geïllustreerd door de verschillende 

functiebenamingen die voorkomen. Re-integratieprofessionals noemen zich bijvoorbeeld 

jobcoach, mobiliteitscoach, re-integratiecoach of consulent. Hier kan worden opgemerkt, dat 

de mate van praktische ondersteuning afneemt van jobcoach naar consulent. Dit duidt ook op 

een diversiteit in werkzaamheden binnen re-integratiebedrijven – van praktische 

ondersteuning (jobcoach) tot een meer coördinerende taak (consulent). Ook bestaan er 

verschillen in de mate waarin re-integratiebedrijven gebruik maken van formele en informele 

methodes ter ondersteuning van hun werk (RWI, 2012; 2011). 

 

 

1.2 Ondersteuningsbehoeften van cliënten bij re-integratie 

 

In de afgelopen jaren is er naar gestreefd re-integratietrajecten beter af te stemmen op de 

cliënt, en meer maatwerk te leveren. Enerzijds omdat de individuele cliënt daar het best bij 

geholpen is en anderzijds omdat dat een meer efficiënte aanwending van financiële middelen 

geeft (RWI, 2012; RWI, 2011; van Hal et al, 2009). Zeker nu het re-integratieveld onder 

druk staat van bezuinigingen, heeft dat laatste argument aan kracht gewonnen, hoewel er 

onder druk van de bezuinigingen ook wordt geredeneerd dat een uniforme methode goed 

genoeg zou moeten zijn (one-size-fits-all).  

Er is  weinig onderzoek dat inzicht verschaft in de ondersteuningsbehoeften van 

cliënten (Van Hal, Meershoek, de Rijk en Nijhuis, 2012) De studie van Van Hal en anderen 

(2009) is een unieke studie vanuit cliëntperspectief. Omdat deze studie een belangrijke 

inspiratiebron is geweest voor de oorspronkelijke opzet van de huidige studie, wordt 

hieronder ingegaan op de bevindingen van Van Hal en anderen (2009).  

Van Hal en anderen (2009) hebben een diepgravende analyse gegeven van behoeften aan 

ondersteuning bij re-integratie. In deze studie gaat het om langdurig arbeidsongeschikten die 

een re-integratietraject aangeboden hebben gekregen omdat ze in de zogenaamde 

herkeuringsoperatie WAO geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn verklaard. Aan de hand 

van levensverhalen is in dit onderzoek geanalyseerd hoe cliënten de processen van 

arbeidsgeschikt worden en het weer gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden op verschillende 

manieren betekenis geven. Vervolgens is nagegaan wat dat impliceert voor de ondersteuning 

die nodig is om deze gebeurtenissen te boven te komen en de weg naar betaalde arbeid te 

vinden. Van Hal en anderen (2009) onderscheiden op basis van hun onderzoek de volgende 

ondersteuningsbehoeften
7
: 

1) behoeften aan een werkbemiddelaar;  

2) behoefte aan een klankbord;  

                                                 
7
 Hier verder aangeduid als de typologie van ondersteuningsbehoeften van Van Hal of de typologie van Van 

Hal. 
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3) behoefte aan een levenscoach en  

4) behoefte aan een regisseur.  

Die behoeften zijn afgeleid uit de wijze waarop cliënten zichzelf in hun levensverhaal 

positioneren en de manier waarop zij vertellen om te gaan met ingrijpende 

levensgebeurtenissen. In het onderzoek werden verschillende manieren gevonden waarop 

cliënten zichzelf in hun levensverhaal positioneren: centraal of marginaal. Cliënten die 

zichzelf een centrale rol geven in hun leven beschrijven zichzelf als de ‘organisator’ van hun 

eigen leven. Zij verschijnen in hun verhaal steeds als degene die de organisatie in handen 

heeft. Mensen die zichzelf marginaal in hun levensverhaal positioneren, spreken over 

zichzelf als ‘zoekers’ of ‘figuranten’ in hun eigen leven. Het leven, de gebeurtenissen daarin 

en de vraag of en hoe je die te boven komt is iets dat hen overkomt. In hun levensverhaal 

zijn ze niet degene die het leven organiseert, maar worden ze door hun leven geleefd 

(figuranten) of zijn ze zoekende naar richting in dat leven (zoekers). In onderstaande 

bespreken we hoe deze verschillende rollen samenhangen met verwachtingen ten aanzien 

van re-integratieprofessionals: welke ondersteuningsbehoeften hebben cliënten?  

 

Behoefte aan een werkbemiddelaar 

Organisatoren die in hun levensverhaal een centrale rol aan zichzelf geven, vertellen 

verhalen waarin ze zelf leidend zijn in het te boven komen van ingrijpende 

levensgebeurtenissen. Ze maken hun geschiedenis hanteerbaar, waardoor het verleden geen 

beslag op hen legt. Deze mensen benadrukken hun mogelijkheden en benoemen rollen voor 

zichzelf, die bijdragen aan een positief zelfbeeld. Als deze rollen sterk werkgeoriënteerd zijn, 

formuleren ze de behoefte aan een werkbemiddelaar. Ze willen verder, en geven aan zelf 

duidelijke ideeën te hebben over de koers van hun re-integratie en willen vooral praktische 

ondersteuning. De rest organiseren ze zelf wel. 

 

Behoefte aan een klankbord 

Organisatoren die voor zichzelf, als gevolg van het arbeidsongeschikt worden, nieuwe niet 

werkgeoriënteerde centrale rollen hebben gedefinieerd, hebben andere 

ondersteuningsbehoeften. Als organisator zijn ze wel in staat om de nieuwe situatie een 

plaats te geven in hun levensverhaal, maar ze willen graag ondersteuning bij de nieuwe 

wending die hun leven moet krijgen. Ze beschouwen hun re-integratie als leerproces om de 

herbeoordeling hanteerbaar te maken. Vaak hebben ze wel ideeën over hoe ze re-integratie 

vorm willen geven, maar zijn deze nog niet uitgekristalliseerd zoals bij de organisator die 

sterk werkgeoriënteerde rollen voor zich zelf definieert. Deze organisatoren formuleren een 

behoefte aan een klankbord. Iemand die hen helpt zaken op een rijtje te zetten en hen 

feedback geeft op ideeën.  

 

Behoefte aan een levenscoach 

De zoekers formuleren over het algemeen andere behoeften aan ondersteuning tijdens het re-

integratieproces. Deze zoekers verwoorden een actief proces ten aanzien van de 

ontwikkeling van hun zelfbeeld en in hun verhalen is een patroon herkenbaar dat ook wel 

aangeduid wordt als ‘drempelverhalen.’ Dat betekent dat ze nog in beslag genomen worden 

door ingrijpende gebeurtenissen, maar ook vertellen dat ze op een drempel staan en verder 

willen. De behoeften die zij formuleren strekken dan ook meestal verder dan alleen 

ondersteuning bij het zoeken naar werk of het ontwikkelen van een werkgerichte rol. Ze 
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hebben behoefte aan ondersteuning om een leerproces te ondergaan dat betrekking heeft op 

meerdere domeinen van het leven. Ze zoeken met andere woorden een levenscoach.  

 

Behoefte aan een regisseur 

Figuranten bedelen zichzelf een marginale rol toe in hun levensverhaal. Ze vertellen verhalen 

waarin arbeidsongeschiktheid en re-integratie geduid worden als ‘ballast’. Hun verhalen 

worden gekleurd door de levensgebeurtenissen uit het verleden en ze blijven in deze 

gebeurtenissen hangen. De figurant kan daardoor moeilijk plannen maken en die uitvoeren 

en heeft dus ook vaak geen plaats voor re-integratie. Figuranten formuleren geen rollen, waar 

ze mee verder kunnen, en geven ook niet aan wat hun positie of behoefte aan ondersteuning 

is. Uit hun verhalen blijkt impliciet dat ze een regisseur verwachten; iemand die voor hen 

denkt, coördineert en organiseert. 

 

Betekenis voor de re-integratiepraktijk 

De analyse van de levensverhalen benadrukt het belang van de aansluiting tussen de 

specifieke behoefte van cliënt en de specifieke aangeboden begeleidingswijze. Alleen als dit 

aansluit, ervaart de cliënt de begeleiding ook als effectief. Om die aansluiting te 

bewerkstelligen zouden re-integratieprofessionals hun begeleidingswijze aan moeten passen 

aan de cliënt, of zou er een doorverwijssysteem moeten worden ontwikkeld, waarbij in een 

vroeg stadium bepaald wordt welke begeleidingswijze het meest effectief is om de cliënt 

vervolgens naar het juiste begeleidingstraject te kunnen doorverwijzen. De typologie van 

Van Hal laat zien dat er verschillen bestaan in de mate waarin cliënten behoefte hebben aan 

ondersteuning bij re-integratie en op welk vlak die ondersteuning zich zou moeten richten.  

De typologie van behoeften is de uitkomst van een analyse van levensverhalen van 

cliënten en niet geformuleerd op basis van wensen die cliënten expliciet zelf uitspreken. Ook 

in de re-integratiepraktijk zullen cliënten hun ondersteuningsbehoeften vaak niet expliciet 

uitspreken en zullen professionals werk moeten verzetten om de ondersteuningsbehoeften te 

achterhalen. In de volgende paragraaf gaan we in op het instrumentarium dat professionals 

ter beschikking hebben. Er zijn geen instrumenten die de behoeften van cliënten meten. Er 

zijn echter wel zeer veel andere instrumenten ontwikkeld. Dit roept de vraag op hoe re-

integratieprofessionals kijken naar cliënten en welke instrumenten ze daarvoor ter 

beschikking hebben. 
 

 

1.3 Re-integratie-instrumenten en re-integratiemethoden 

 

Veel handboeken voor professionals bevelen aan om bepaalde methoden en instrumenten te 

gebruiken om te bepalen wat bij de desbetreffende cliënt het meest geëigende aanbod is. 

Hiervoor wordt vaak het raamwerk van een diagnose-behandel of diagnose-interventie 

model gekozen (Looijen, Haver Droeze & Bieleman, 2005; Rublin & Roesler, 2001; Power, 

2000). Looijen en anderen (2005) schetsen de paramedicus die begeleiding bij re-integratie 

geeft: die “doet een intake, stelt een diagnose en stelt een behandelplan op” (p. 324). 

Behandeling verwijst dan naar zowel behandeling van de mens, de werkplek als naar 

gedragsverandering op de werkplek. De intake richt zich op het in kaart brengen van 

functiestoornissen, beperkingen en participatieproblemen. Medische informatie wordt als 

achtergrond gebruikt. In een arbeidsanamnese wordt nagegaan wat de specifieke eisen zijn 
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die de cliënt, gezien zijn medische problematiek en werkervaring, stelt aan zijn 

werkomgeving. Er kan aanvullend lichamelijk onderzoek worden gedaan en er kunnen 

vragenlijsten worden afgenomen naar met name gedragsmatige aspecten, zoals pijnbeleving 

(Looijen et al, 2005; Rublin & Roesler, 2001; Power, 2000). Er wordt vaak een onderscheid 

gemaakt tussen de intake zelf (een vraaggesprek) en assessment aan de hand van specifieke 

vragenlijsten en observatie-instrumenten. Die assessmentinstrumenten richten zich op: 1) 

strikt psychologische kenmerken, zoals intelligentie, psychiatrische aandoening, 

beroepsinteresse, persoonlijkheid, attitudes e.d.; 2) de relatie tussen de vaardigheden en 

mogelijkheden van de cliënt en de eisen van potentiële werkplekken (Rubin & Roessler, 

2001; Power, 2000).  

Deze benadering kent een medische en psychologische oorsprong. In de 

rehabilitatiecentra bestaat een lange traditie van het afnemen van uitgebreid geteste 

assessmentinstrumenten, waarvan de inzet tijd, geld en specifieke (psychologische) expertise 

vergt (Rubin & Roessler, 2001; Power, 2000). Er is een zekere mate van overeenstemming 

welke interventies aansluiten op welke assessment uitkomsten. Ook in het veld van de 

loopbaan- en beroepskeuze, een andere psychologische discipline, bestaat een lange traditie 

met eigen instrumenten en afspraken over hoe de diagnose in een loopbaan- of 

beroepskeuzeadvies vertaald kan worden. Bij mensen met beperkingen moet er hoogstens 

meer rekening mee gehouden worden dat voorkeuren niet altijd realiseerbaar zijn (Power, 

2000). 

 

De nieuwe instrumenten en methoden binnen het re-integratieveld 

Voor sociale zekerheid en arbeidsre-integratie zien we nu dat de laatste jaren tal van nieuwe 

instrumenten en bijbehorende interventiemethoden ontwikkeld zijn. De informatie die met 

deze nieuwe instrumenten in kaart gebracht wordt betreft: (1) afstand tot de arbeidsmarkt; (2) 

capaciteiten; (3) competenties; (4) attitude; (5) belemmeringen op weg naar werk (o.a. 

zwakke persoonlijke conditie, gebrekkige arbeidsmarktvaardigheden, persoonlijke en sociale 

belemmeringen) en (6) persoonlijke voorkeuren (Sol et al, 2011; Kemper et al, 2009). Ook 

negatieve beeldvorming en gebrekkig aanpassingsvermogen van de werkgever en 

informatieproblemen in de afstemming tussen cliënt en werkgever kunnen in kaart gebracht 

worden (Sol et al, 2011). Het gaat om wat wordt genoemd harde kenmerken (zoals leeftijd) 

en zachte kenmerken zoals motivatie. Overigens en in relatie met de voorgaande paragraaf 

valt op dat het herkennen van zelfredzaamheid zelden een expliciet doel is (Kemper et al, 

2009) en dat er ook geen aandacht is voor cliëntbehoeften, anders dan beroepsinteresse. Voor 

de instrumenten om deze informatie in kaart te brengen wordt ook wel de term diagnose-

instrument gebruikt. Hier wordt geen medische diagnose mee bedoeld maar het oordeel over 

re-integratiemogelijkheden van de cliënt op basis van de kenmerken van de cliënt (Kemper 

et al, 2009).  

 

Deze nieuwe instrumenten en methoden, die zijn bedoeld voor het re-integratieveld (het 

terrein dus van de sociale zekerheid en arbeidsre-integratie) zijn echter van een andere aard 

dan de hierboven genoemde psychologische assessments en worden ook op een andere 

manier gebruikt. Er zijn minimaal zeven verschillen.  

Ten eerste wordt er weinig aandacht besteed aan onderzoek naar de validiteit 

(geldigheid, voorspellend vermogen) en betrouwbaarheid van de instrumenten (Kemper et al, 

2009; Groothof et al, 2008). Binnen de psychologie bestaat een lange traditie van 
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psychometrie met bijbehorende methoden. Voor de diagnose-instrumenten wordt het, 

uitzonderingen zoals de door UWV in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen 

ontwikkelde persoonsverkenner (Brouwer et al, 2011) daargelaten, voldoende geacht als zij 

een vast structuur kennen en een achterliggende onderbouwing hebben (Kemper et al, 2009).  

Ten tweede en in samenhang hiermee valt op dat de instrumenten vooral een 

legitimerende functie hebben. Uit Kemper et al (2009) kan afgeleid worden dat vooral 

beoogd wordt dat de professional betrouwbaar en overtuigend overkomt door gebruik te 

maken van een gestructureerde vragenlijst die ergens op gebaseerd is. De instrumenten 

zouden de willekeur van de re-integratieprofessional moeten tegengaan (Collewet et al, 

2009; Kemper et al, 2009). Er is weinig discussie over welke informatie van belang is en hoe 

deze gemeten zou moeten worden.  

Ten derde hebben sommige van deze instrumenten niet louter als doel de cliënt zo 

precies mogelijk te beschrijven. Ze beogen ook om de relatie tussen cliënt en professional 

vorm te geven. Kemper en anderen (2009) definiëren diagnose als de uitkomst van een 

dynamisch proces van informatieverzameling waarbij in dialoog met de cliënt een 

onderbouwd oordeel ontstaat over de re-integratieactiviteiten, die op een bepaald moment 

het beste bij de cliënt passen. (Kemper et al, 2009, p. 23). In de toekomst zou dit 

procesmatige karakter zelfs nog een grotere rol moeten krijgen. Door ontwikkeling van de 

diagnose-instrumenten kan de rol van de werkcoach dan verschuiven “van diagnosesteller 

naar toetser, procesbegeleider, motivator, klankbord en vertrouwenspersoon.” (Kemper et al, 

2009, p. 13).  

Ten vierde richt een deel van de instrumenten zich niet zozeer op het verzamelen van 

informatie voor de begeleiding zelf, maar op het verzamelen van informatie om de cliënt 

naar het juiste type begeleiding door te verwijzen. Het gaat dus om het tijdig voorsorteren, 

ofwel profiling (www.upjohninstitute.org; Collewet et al, 2009). Het doel is ook om daarmee 

meer transparantie te krijgen in de besluitvorming rond het aanbieden van diensten. Dit 

houdt sterk verband met de inbedding binnen de sociale zekerheid en de financiering met 

publiek geld. Een aantal landen kent een (publiek) systeem waarbij werkzoekenden op basis 

van een globale assessment worden ingedeeld in categorieën van verschillend 

begeleidingsaanbod. Zo wordt voorkomen dat kansrijke werkzoekenden ten onrechte veel 

begeleiding krijgen. Dit voorsorteren kan gebaseerd zijn op administratieve regels of op 

statistische modellen, en naarmate professionals zich er meer aan houden, vindt minder 

‘afroming’ plaats (Collewet et al, 2009). Profilering vindt in Nederland wel plaats maar 

(nog) niet stelselmatig.  

Ten vijfde is er geen een-op-een relatie tussen diagnose en interventieplan. Daarvoor 

worden in de literatuur verschillende oorzaken gevonden. Allereerst ontbreekt het aan kennis 

over de voorspellende waarde van een bepaalde uitslag van een instrument. Meer kennis 

daarover zou targetting mogelijk maken: op basis van statistische modellen voorspellen wat 

de meest effectieve strategie zal zijn. Onderzoek in het buitenland wijst echter uit dat 

targetting in de context van arbeidre-integratie vaak het karakter van omgekeerde profiling 

krijgt krijgen: de meest kansrijke cliënten worden geselecteerd. (Collewet et al, 2009). Ook 

de complexiteit van arbeidsre-integratie (waarbij niet alleen individuele maar ook 

arbeidsmarktfactoren een rol spelen) vermindert waarschijnlijk de bruikbaarheid van 

dergelijke modellen voor individuele cliënten. Een andere reden is de relatie tussen re-

integratieprofessional en cliënt. Omdat de re-integratieprofessional ook een band wil 

opbouwen met de cliënt, wordt een instrument niet alleen ingezet als bron van informatie 

http://www.upjohninstitute.org/
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over de beste begeleiding (Kemper et al, 2009) en is de besluitvorming daarover grilliger dan 

het diagnose-interventiemodel veronderstelt.  

Ten zesde is het “gebruik van instrumenten geen gemeengoed”(RWI, 2012, p. 14). 

Het methodisch handelen is slecht geïmplementeerd. Kemper en anderen (2009) beschrijven 

de weerstand die veel professionals lijken te hebben tegen het gebruik van instrumenten. Ze 

zouden dit als een keurslijf ervaren, en meer waarde hechten aan de professionele intuïtie.  

Ten zevende, en dit is tevens een overkoepelende verklaring voor de voorgaande 

verschillen, ontbreekt het aan een gemeenschappelijk referentiekader binnen de re-

integratiebranche (RWI, 2012; Meershoek et al, 2011b). Uit het inventariserende onderzoek 

naar re-integratie-instrumenten van Kemper en anderen (2009) blijkt dat het ontbreekt aan 

een kader van onderlinge afspraken over hoe de vertaalslag tussen diagnose en 

interventieplan plaats zou moeten vinden en aan gedeelde opvattingen over werkprocessen. 

De enige uitzondering die zij aantroffen was de vertaalslag van diagnose naar een 

beroepsprofiel, waarschijnlijk sterk leunend op inzichten uit de loopbaan- en 

beroepskeuzebegeleiding. Ook Collewet en anderen (2009) concluderen dat het ontbreekt 

aan een gezamenlijk referentiekader. Zij vinden verdere professionalisering van het beroep 

van consulent nodig is door beter gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten en deze 

effectief moeten combineren met hun eigen inzichten. Ook zouden zij meer aangesproken 

moeten worden op hun handelen. Fingerspitzengefuhl is wel van belang voor het leveren van 

maatwerk aan cliënten in de re-integratie maar louter leunen op persoonlijke inzichten werkt 

afroming in de hand (Collewet et al, 2009) en belemmert het ontwikkelen van inzicht in wat 

effectief is (Collewet et al, 2009; Kemper et al, 2009). 

 

Diversiteit in referentiekaders 

Dit gebrek aan gezamenlijk referentiekader komt indirect ook tot uiting in de zeer grote 

diversiteit aan Nederlandse diagnose-instrumenten (Sol et al, 2011; Kemper et al, 2009). 

Naast deze nieuwe diagnose-instrumenten, zijn er bovendien ook zeer veel nieuwe 

interveniërende interventies (of: methoden) op de Nederlandse markt gebracht. Deze zijn te 

vinden in twee databases: Interventies naar werk (www.interventiesnaarwerk.nl) en BIMRA 

(Groothof et al, 2008). De eerste database presenteert 70 interventies voor werkzoekenden 

waarvan de meerderheid zich richt op groepen met specifieke persoonskenmerken (84,3%) 

en/of sociale kenmerken (52,9%) en op het verbeteren van specifieke werkvaardigheden van 

de cliënt (47,1%) (zie Sol et al, 2011, p.54) voor deze classificatie). De middelen die hiertoe 

ingezet worden zijn oriëntatie en het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en 

werkritme (Sol et al, 2011). De interventies opgenomen binnen BIMRA richten zich alleen 

op het herstellen en/of stimuleren van het arbeidsvermogen van weknemers met beperkte 

functionele mogelijkheden. Deze interventie richten zich in de meeste gevallen op motivatie 

vergroting (42,3%), gevolgd door gezondheidsproblemen (36,7%) en persoonskenmerken. 

(22,4%). Binnen het deelgebied persoonskenmerken richt het grootste deel van de 

interventies zich op dynamische persoonskenmerken (61,2%) en ongeveer één derde zich op 

werknemersvaardigheden (36,7%) (Sol et al, 2011). 

Nadere analyse maakt duidelijk dat de instrumenten en interventies gebaseerd zijn op 

zeer veel verschillende interventiemechanismen. Sol en anderen (2011) hebben zes stappen 

ontwikkeld voor het karakteriseren van de interventiestrategie zoals deze door een re-

integratiebedrijf wordt aangeboden. In de eerste stap wordt bepaald of de focus van de 

strategie op de cliënt, de werkgever, de omgeving van de cliënt of een combinatie daarvan 

http://www.interventiesnaarwerk.nl/
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ligt. In de tweede stap wordt vastgesteld op welke problemen de strategie zich richt. Ze 

onderscheiden voor de arbeidsmarkt ongunstige persoonskenmerken, persoonlijke en sociale 

belemmeringen, zwakke persoonlijke conditie en gebrekkige arbeids(markt)vaardigheden als 

cliëntgerelateerde problemen. Aan de werkgeverskant kunnen negatieve beeldvorming en 

gebrekkig aanpassingsvermogen een rol spelen en in de afstemming tussen cliënt en 

werkgever informatieproblemen. In de derde stap wordt vastgesteld hoe de problemen 

worden opgelost (interventie-instrumenten, beoogde veranderingen). Ze onderscheiden 34 

basisinstrumenten die zich richten op de tussendoelen motivatievergroting, 

gezondheidsproblemen, praktische belemmeringen (zoals huiselijk geweld), oriëntatie, 

zoeken en solliciteren, (werknemers)vaardigheden en werkritme, kennisvergroting, 

vacatureverwerving, matching/bemiddeling, financiële compensatie en aanpassing van de 

werkplek of het werkproces, en werkbegeleiding. In de vierde stap wordt nagegaan op welke 

mechanismen de strategie gebaseerd is. In de vijfde stap wordt nagegaan wat volgens het 

bedrijf de rol van de context is en in de zesde stap worden op basis van de eerdere stappen de 

interventieclaim (hoe denkt het re-integratiebedrijf met de gehanteerde strategie cliënten aan 

een baan te helpen?) en het niveau van verankering (materieel (afweging van kosten en 

baten), cognitief (nieuwe kennis, vaardigheden, routines), sociaal (werken als bron van 

waardering, sociale inbedding) of emotioneel (werken als deel van zelfbeeld)) en 

duurzaamheid geanalyseerd.  

Sol en anderen (2011) identificeren maar liefst 11 verschillende interventieclaims: 

1. Activeringsmechanisme dat gericht is op activiteiten om werklozen weer op een 

gewenst energieniveau te brengen. 

2. Begeleidingsmechanisme dat gericht is op begeleiding op de werkplek 

3. Faciliteringsmechanisme dat gericht is op het wegnemen van praktische problemen. 

4. Identiteitsmechanisme dat gericht is op het ontdekken van wensen en kwaliteiten en 

het afleggen van een negatief zelfbeeld 

5. Informatiemechanisme dat gericht is op het opsporen van vacatures en het zichtbaar 

maken van kwaliteiten van werkzoekenden. 

6. Leermechanisme (cognitief en gewenning) dat gericht is op het wennen aan een 

arbeidsritme en zich aan te passen aan de gang van zaken op het werk. 

7. Matchingsmechanisme dat gericht is op het matchen van werkzoekenden en 

werkgevers. 

8. Sociaal waarderingsmechanisme dat gericht is op het opdoen van waardering door 

collega’s en begeleiders. 

9. Sanctiemechanisme dat gericht is op het opsporen en aanpakken van onwillige 

werklozen 

10. Vertrouwensmechanisme dat gericht is op bemiddeling door een re-

integratiemedewerker. 

11. Compensatiemechanisme dat gericht is op het compenseren van tekort schietende 

arbeidsproductiviteit door financiële tegemoetkoming. 

 

Kortom, het veld van re-integratie is volop in ontwikkeling wat instrumenten en methoden 

betreft. Er is echter geen gemeenschappelijk referentiekader, noch qua systematiek van 

ontwikkeling van deze instrumenten en methoden, noch inhoudelijk. Het gebrek aan zo’n 

gemeenschappelijk referentiekader heeft niet alleen gevolgen voor de inzet van re-
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integratiemethoden en instrumenten, het beperkt ook de kwaliteit van de professionele 

oordeelsvorming in brede zin. In de volgende paragraaf wordt dit nader toegelicht.  

 

 

1.4 Professionalisering en professionele oordeelsvorming 

 

Uit het voorafgaande kwam naar voren dat de begeleidingsbehoeften van cliënten zeer divers 

zijn en dat het re-integratieveld een intensieve ontwikkeling heeft doorgemaakt met 

betrekking tot het ontwikkelen van methoden. Dit heeft echter nog niet geleid tot een 

duidelijk uitgekristalliseerde manier van werken door re-integratieprofessionals (RWI, 2012; 

Meershoek et al, 2011b; Kemper et al, 2009) en dit hangt samen met de beperkte graad van 

professionalisering van het veld. 

Er bestaat in Nederland geen aparte en specifiek op re-integratie gerichte 

(beroeps)opleiding. ‘Scholing’ tot re-integratieprofessional beperkt zich tot een specialisatie 

binnen andere beroepen of professies of gebeurt ‘on-the-job’. In beide gevallen leidt dat tot 

professionals met een specifiek profiel. In het geval van specialisaties van andere 

professionele opleidingen, zoals bijvoorbeeld psychologie, maatschappelijk werk of 

fysiotherapie, betekent dit dat bepaalde onderdelen van het re-integratietraject centraal staan 

en vaak leentje-buur gespeeld wordt bij het oorspronkelijk vak, als het gaat om inzet en 

ontwikkeling van methodieken. Organisaties ontwikkelen ook vanuit hun visie op re-

integratie en het belang van werk en praktijkervaring eigen methodieken. Deze methodieken 

zijn vaak ontworpen op de specifieke doelgroep en taakstelling van de organisatie waarin ze 

ontwikkeld worden. Een derde bron van methoden en werkwijzen tenslotte, zijn 

samenwerkingsverbanden tussen uitvoerende organisaties en kennisinstituten of 

universiteiten, die eveneens binnen een specifieke uitvoeringspraktijk proberen om tot 

evidence-based practices te komen. Deze versnipperde basis voor professieontwikkeling 

draagt bij aan de verscheidenheid van werkwijzen en bemoeilijkt professionalisering. 

Een van de manieren waarop geprobeerd wordt de professionalisering te bevorderen 

en uniformiteit te bewerkstelligen, is door richtlijnen of protocollen te introduceren om 

professionals systematisch te laten werken. Dat is overigens geen ontwikkeling binnen de re-

integratie veld alleen, ook in andere beroepsgroepen zien we dergelijke ontwikkelingen. De 

gedachte daarbij is dat protocollen en richtlijnen uniformiteit van handelen kunnen 

bevorderen. Alhoewel richtlijnen en protocollen wel een rol spelen bij professionalisering, is 

het echter de vraag of het re-integratieveld niet te gevarieerd is om richtlijnen en protocollen 

ook te kunnen implementeren. Richtlijnen en protocollen kunnen professioneel handelen wel 

ondersteunen, maar schieten te kort als zelfstandig instrument om gedrag te sturen als ze niet 

zijn ingebed in de context waarin ze moeten functioneren ( Meershoek, 2007; Duivendak, 

Knijn en Kremer, 2006; Berg et al, 2000). Zoals in het bovenstaande stuk over re-integratie 

instrumenten en re-integratiemethoden al naar voren kwam, ontbreekt het juist in de re-

integratiebranche aan zo’n gezamenlijk referentiekader (Collewet et al, 2009; Kemper et al, 

2009).  

Een andere reden waarom richtlijnen en protocollen niet onproblematisch een 

oplossing bieden is dat professionele oordelen per definitie complex en tot op zekere hoogte 

normatief zijn. Dat maakt dat ze niet in regels alleen te vangen zijn. Een uniforme toepassing 

van regels, kan niet gevat worden in die regels zelf, maar komt pas tot stand als er een 
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gemeenschappelijk kader bestaat over wat de regel precies behelst (Meershoek, 2007; 

Collins, 1992) . 

Zoals het woord al aangeeft gaat het in professioneel handelen om oordeelsvorming: 

het op basis van al dan niet geëxpliciteerde normen uitspreken van een waardering van een 

situatie (in ons geval de situatie van de cliënt), en niet om een objectieve meting of een 

eenduidig vast te stellen toestand van een cliënt (Meershoek, 2011; de Boer, 2010; 

Horstman, 2004; Porter, 1995). De vraag bijvoorbeeld wat een cliënt kan, hangt per definitie 

samen met de vraag welke inspanning redelijkerwijs van iemand verwacht kan worden. En 

de inspanning die een bepaalde handeling vergt, is individueel bepaald en hangt bovendien 

sterk samen met de specifieke situatie waarin iemand op een bepaald moment verkeert. Wat 

je bij de vaststelling wat iemand kan precies wel en niet moet meewegen, is nauwelijks in 

algemene termen te vatten; daarvoor is de variëteit aan mogelijke opties te groot. Richtlijnen 

en protocollen kunnen hooguit helpen te duiden over welke aspecten informatie moet 

worden verzameld. Wat daar precies uit afgeleid kan worden en wanneer de informatie 

verzameling volledig is, zijn echter vragen die om een contextueel antwoord vragen. Dat 

betekent overigens niet dat professioneel handelen daarmee subjectief en willekeurig is. 

Professioneel handelen kent een belangrijke ‘tacit dimensie’, een weten wat in welke situatie 

van belang is en wat niet, zonder dat je dat volledig kunt expliciteren in algemene regels 

(Meershoek, 2007; Duivendak et al, 2006; Collins, 1992; Polanyi, 1983). 

Een goed ontwikkelde professie beschikt over een door opleiding en ervaring 

ontwikkelde shared body of knowledge, een gedeelde opvatting over wat een kwalitatief 

goed oordeel behelst en wat wel en niet relevant is in een bepaalde situatie (Meershoek et al, 

2011b; Kuhn, 1996). Professionals worden ingevoerd in deze shared body of knowledge door 

opleiding en collegiale uitwisseling. Ze leren daarbij ook hoe regels, protocollen en 

richtlijnen moeten worden geïnterpreteerd en toegepast. Maar regels, protocollen en 

richtlijnen zijn pas bruikbare instrumenten om gedrag te sturen, op het moment dat er sprake 

is van een gedeelde opvatting over het vak en over wat een goede oordeelsvorming is. 

Zonder een dergelijke gedeelde opvatting, blijven regels multi-interpretabel. Verschillen in 

handelen worden door een richtlijn dan niet geüniformeerd, maar leiden tot een verschil in 

interpretatie en toepassing van de regels. 

Het normatieve karakter van professionele oordeelsvorming maakt niet alleen dat 

oordeelsvorming niet volledig is te sturen door middel van algemene regels, het maakt ook 

dat de legitimiteit of juistheid van het oordeel wel beargumenteerd, maar niet aangetoond 

kan worden (Meershoek et al, 2011b; De Boer, 2010; Horstman, 2004). Het is niet mogelijk 

om objectief vast te stellen of de juiste norm is gehanteerd; je kunt slechts beargumenteren 

waarom het hanteren van een bepaalde norm redelijk is. Wat door verschillende 

professionals als redelijk wordt gezien, zal nooit volledig identiek zijn. Professionals kunnen 

daarover van mening verschillen. In een sterk ontwikkelde professie zullen de 

overeenkomsten sterker zijn dan in een zwakke professie, en zijn de marges waarbinnen de 

verschillen blijven kleiner. Professionals zullen dan wellicht niet identiek oordelen over 

eenzelfde situatie, ze hebben wel overeenstemming over wat nog wel en wat niet meer als 

‘professioneel’ handelen gezien kan worden. 

Onderzoek laat zien dat het eigenlijk maar de vraag is of we in het geval van re-

integratieprofessionals kunnen spreken van een professie: een beroepsgroep met een shared 

body of knowledge. Re-integratieprofessionals kunnen hun expertise namelijk niet goed 

expliciet maken en geven vaak aan dat intuïtie en ervaring hun beoordeling bepalen (RWI, 
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2012; Meershoek et al, 2011b). Dat hoeft op zicht niet te betekenen dat hun handelen 

subjectief en willekeurig is. Als intuïtie en ervaring ingebed zijn in a shared body of 

knowledge, betekent het dat professionals snel doorzien wat in een bepaalde situatie van 

belang is en wat niet (sneller dan het doornemen van een hele systematische set aan regels, 

zonder daarmee minder adequaat te zijn). Maar dan moeten ze wel achteraf kunnen uitleggen 

waarom ze een bepaald oordeel hebben geveld, en of die uitleg door de beroepsgroep 

gedeeld wordt. Daaruit blijkt namelijk of er een gedeelde opvatting bestaat over wat relevant 

is in een bepaalde situatie en dit maakt het mogelijk om overwegingen te bekritiseren. Of dat 

bij re-integratieprofessionals het geval is, is maar zeer de vraag. 

Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe professionals vaststellen welk re-

integratiebegeleiding geschikt is voor een bepaalde cliënt en welke overwegingen ze daarbij 

relevant vinden. Op basis van explicitering van deze overwegingen zal vervolgens nagegaan 

worden welke verschillen er bestaan tussen professionals, in hoeverre er sprake is van 

gedeelde kennis en of die kennis versterkt moet worden en hoe dat bevorderd kan worden. 

We zullen met andere woorden analyseren wat de verschillen betekenen in het licht van de 

professionele ontwikkeling van de re-integratiedienstverlening en hoe die professionele 

ontwikkeling verder versterkt kan worden.  

 

 

1.5 Onderzoeksvraag 

 

De vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt: 

 

Op basis van welke overwegingen geven re-integratieprofessionals re-integratiebegeleiding 

voor cliënten vorm (of adviseren ze daarover) en welke verschillen treden daarbij op tussen 

professionals? 

- In hoeverre spelen ondersteuningsbehoeften van cliënten een rol bij het 

vormgeven van re-integratiebegeleiding en maken professionals daarbij 

gebruik van een typologie vergelijkbaar met die van Van Hal?  

- In hoeverre maken re-integratieprofessionals bij het inschatten van 

cliëntkenmerken gebruik van methoden en instrumenten? Welke, en 

welke rol spelen ze? 

- Welke andere argumenten en overwegingen spelen een rol bij de wijze 

waarop re-integratieprofessionals re-integratiebegeleiding vormgeven? 

- Welke verschillen treden er op in de wijze waarop re-

integratieprofessionals re-integratiebegeleiding vorm geven en hoe zijn 

die verschillen te duiden? 

- Hoe kan inzicht in de verschillen in werkwijzen bijdragen aan 

professionalisering van re-integratiedienstverlening? 
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2 Onderzoeksmethoden 
 

 

Zoals gezegd valt het onderzoek uiteen in twee delen. Het eerste gedeelde bestaat uit een 

analyse van de wijze waarop re-integratieprofessionals vaststellen wat een geëigende re-

integratiebegeleiding is. Op basis van die analyse hebben we een instrument ontwikkeld om 

professionalisering van de besluitvorming over re-integratiedienstverlening te versterken. 

Dat instrument is vervolgens in het tweede deel van het onderzoek in een kleine pilot getest. 

Dit hoofdstuk volgt deze opbouw. In het eerste gedeelte bespreken we de methoden die we 

hebben gehanteerd bij het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop professionals vaststellen 

wat een goed re-integratieaanbod is. In het tweede deel wordt de opzet van de pilot 

besproken. Per deel beschrijven en verantwoorden we de gehanteerde 

dataverzamelingsmethoden, geven we een beschrijving van de selectie van respondenten en 

bespreken we de gehanteerde analysemethoden.  

 

 

2.1 Professionals over het vormgeven van re-integratiebegeleiding 

 

Observaties 

In het onderzoek is om te beginnen een aantal gesprekken met cliënten bijgewoond. Deze 

observaties dienden er primair toe om aanknopingspunten voor de interviews te vinden. Bij 

voorkeur waren dit intakegesprekken, zodat professionals gestimuleerd werden om in de 

interviews over beslissingen te praten die al vroeg in het traject worden genomen. Ook is 

voor dergelijke aanknopingspunten in een aantal gevallen een intervisiebijeenkomst (UWV 

Werkbedrijf) of een sociaal medisch teamoverleg
8
 bijgewoond (zelfstandige bedrijfsarts). 

 

Interviews 

Om voldoende tegemoet te komen aan de dynamiek van de interactie tussen cliënt en 

professional, en zo goed mogelijk de logica van het professionele handelen te kunnen 

doorgronden, is gekozen voor semigestructureerde interviews met re-integratieprofessionals 

(zie punt 2 voor de selectie van de onderzoeksgroep). Er is een topiclijst opgesteld die diende 

als richtlijn tijdens de interviews. Deze topiclijst is terug te vinden in Bijlage 2. De opzet van 

de interviews was dusdanig dat de onderwerpen op deze lijst fungeerden als 

gespreksonderwerpen, en niet als een strikt te volgen voorschrift waarlangs het gesprek zich 

diende te bewegen. Zo is getracht de geïnterviewde professionals zoveel mogelijk te 

stimuleren vrijuit inzicht te bieden in afwegingen ten aanzien van inschatting en 

doorverwijzing, zij het binnen de kaders van een aantal door ons vooraf bepaalde 

onderwerpen.  

In de interviews hebben we professionals gevraagd eerst een beeld te schetsen van de 

wijze waarop ze een inschatting maken van de cliënt en diens ondersteuningsbehoeften bij 

re-integratie. Over welke informatie beschikken ze, welke informatie verzamelen ze in het 

gesprek en waarom, hoe richten ze het gesprek precies in en maken ze gebruik van 

methodieken of instrumenten om de cliënt in te schatten? In deze fase werd expliciet gebruik 

gemaakt van de observaties, om antwoorden te concretiseren en sociaal wenselijkheid te 

                                                 
8
 Een periodiek overleg tussen arboprofessionals en werkgevers/leidinggevenden over de stand van zaken en 

aanpak met betrekking tot verzuim.  
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voorkomen. In het tweede deel van het interview werd de typologie van Van Hal besproken 

(zie hieronder). In het derde deel van het interview zijn we nagegaan welke rol professionals 

toedichten aan de cliënt en in hoeverre ze over hun inschattingen en adviezen overleggen 

met collega’s en of ze daarbij verschillen in aanpak en advies constateren. In het vierde deel 

kwam aan de orde hoe ze komen tot een besluit over het re-integratieaanbod en in hoeverre 

ondersteuning die ze voor de cliënt nodig achten ook beschikbaar is, welke rol 

ondersteuningsbehoeften van de cliënt spelen bij het bepalen van een traject en welke andere 

overwegingen ze daarbij maken. Ten slotte hebben we gevraagd wat nu maakt dat een re-

integratietraject succesvol is en op welke punten zij verbetering in het veld van re-integratie 

noodzakelijk vinden. 

 

De typologie
9
 

In ieder interview is de typologie van Van Hal gepresenteerd. De professionals werden in 

twee rondes steeds vier kaarten voorgelegd (zie figuur 1 en 2). De eerste vier kaartjes (figuur 

1) beschreven de vier typen ondersteuningsbehoeften van cliënten zoals besproken door Van 

Hal): de organisator met behoefte aan een werkbemiddelaar, de organisator met behoefte aan 

een klankbord, de figurant met behoefte aan een regisseur en tot slot de zoeker met behoefte 

aan een levenscoach. 

Omdat de benaming van de typologie te sturend zou zijn en allerlei associaties zou 

kunnen oproepen die niet overeenkomen met de beschrijvingen van Van Hal, is er voor 

gekozen de typen op basis van voorbeelden uit het materiaal van Van Hal te 

operationaliseren. Op de kaartjes hebben we zogenaamde ‘clues’ gezet: aanwijzingen die 

professionals gebruiken als aanknopingspunt om de cliënt op een bepaalde wijze in te 

schatten of voor een bepaalde vorm van begeleiden te kiezen. Dergelijke clues kunnen zich 

bevinden op verscheidene niveaus. Ze kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit het gedrag van 

de cliënt, de maatschappelijke situatie, de wijze waarop de cliënt over zichzelf spreekt, de 

(arbeids)berperking van een cliënt, etc.  

We vroegen professionals alle typen door te lezen en er vervolgens op te reflecteren 

aan de hand van onze vragen: herkenden ze deze typen in hun cliëntenpool? Onderscheiden 

ze nog anderen typen? Misten ze bepaalde typen? En wat impliceerde het type voor de rol 

die ze zouden aannemen in de begeleiding? 

 

 

                                                 
9
 De typologie van Van Hal had een prominente plaats in de interviews, omdat het oorspronkelijke doel van dit 

onderzoek was om na te gaan of re-integratieprofessionals bij het bepalen van re-integratieaanbod (impliciet) 

gebruik maakten van het type onderscheidingen in ondersteuningsbehoeften zoals dat is vastgesteld op basis 

van de levensverhalen van cliënten.  
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Figuur 1: De ‘kaartenset’ met ondersteuningsbehoeften 
 

1. De cliënt     2. De cliënt  

 

… wisselt graag van gedachten over het 

… heeft het leven in eigen hand: “Ik kan mijn  (re-integratie)traject.   

       

… is sterk gericht op werk. … is gericht op werk, maar heeft nog geen 

      concrete plannen. 

… wil graag aan de slag.     

      … ziet werk als verbonden met persoonlijke 

      ontwikkeling, maar worstelt niet met grote  

      ‘levensvragen’. 

 

3. De cliënt     4. De cliënt 

 

… wekt de indruk dat het leven hem/haar 

overkomt: “Toen liep ik weer tegen hetzelfde … wordt in beslag genomen door 

aan.”      gebeurtenissen uit het verleden, maar wil graag 

      verder: “Wat ik eigenlijk wil, is verder met mijn  

… neemt weinig bewuste keuzes.   leven”.  

     

… lijkt zich niet betrokken te voelen bij het   … is meer met heroriëntatie op het hele leven   

eigen re-integratietraject.    bezig, dan alleen het werk. 

 

… vindt vaak dat hij/zij niet begrepen wordt. 

Gebaseerd op: Een rol om op te bouwen. Van Hal en anderen (2009).  

 

Vervolgens hebben we professionals een tweede set kaarten voorgelegd, waarin we, 

aansluitend op de typologie van ondersteuningsbehoeften, de bijbehorende begeleidingsstijl 

van professionals hebben beschreven (zie figuur 2). Ook deze zijn gebaseerd op de typologie 

van Van Hal.  

Ook deze kaarten hebben we met professionals doorgenomen aan de hand van vragen als: 

maak je gebruik van deze begeleidingsstijl? Maak je nog gebruik van andere stijlen? Is het 

afhankelijk van de cliënt welke stijl je hanteert? Zo Ja, bij welk type cliënt kies je dan voor 

welke stijl? 
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Figuur 2: De ‘kaartenset’ met begeleidingsstijlen 
 

1. Rol professional is    2. Rol professional is 

 

 

… helpen met het uitvoeren van bestaande,   … het aangaan van een gelijkwaardige relatie. 

concrete plannen.      

      … het van gedachten wisselen over werk met  

… inlichten over arbeidsmarkt en opleidings- de cliënt: ‘brainstormen’.  

mogelijkheden.       

      … het bieden van een ‘klankbord’ voor de  

… niet om psychologische hulp aan te bieden. cliënt. 

 

 

 

3. Rol professional is    4. Rol professional is 

 

 

… actief coördineren en organiseren van re-  … niet alleen werkgerelateerd. 

integratie 

… ‘meegroeien’ met de cliënt: van therapeu- 

…het bieden van sturing om cliënt klaar te  tische begeleiding, naar meer werkgericht.   

maken voor de arbeidsmarkt, of voor  

alternatieven.  

       

 

Gebaseerd op: Een rol om op te bouwen. Van Hal en anderen (2009).  

 

Selectieprocedure respondenten 

Zoals gesteld hebben we gestreefd naar een zo groot mogelijke spreiding in onze 

onderzoeksgroep voor interviews en observaties. We hebben daarmee getracht zoveel 

mogelijk factoren die van invloed kunnen zijn op de begeleiding/doorverwijzing en de logica 

en argumentatie van re-integratieprofessionals te betrekken in ons onderzoek. Het algemene 

criterium voor het betrekken van een re-integratieprofessional/dienst bij dit onderzoek was 

vooral de vraag of een professional zich op enigerlei wijze bezighoudt met het begeleiden of 

doorverwijzen van cliënten die niet of niet volledig werken. We hadden daarbij een voorkeur 

voor professionals die ‘vooraan’ in het traject stonden. De professionals die belast zijn met 

intakegesprekken zijn namelijk nog het meest bezig met het actief inschatten van een cliënt 

en het vormen van een oordeel. Hieronder volgt per ‘sector’ een korte beschrijving van de 

afwegingen die bij de selectie van respondenten een rol hebben gespeeld.  

 

Re-integratiebedrijven 

Voor wat betreft de re-integratiebedrijven hebben we twee selectiecriteria gehanteerd om tot 

een grote spreiding te komen. Ten eerste hebben we naar de grootte van re-

integratiebedrijven gekeken. We hebben re-integratieprofessionals uit grote, middelgrote en 

kleine organisaties gesproken. Daarnaast hebben we ook naar een grote geografische 

spreiding gestreefd. De selectie van deze respondenten vond plaats door op internet te 

zoeken naar re-integratiebedrijven die voldeden aan de gewenste karakteristieken voor wat 

betreft grootte en locatie. Vervolgens is telefonisch contact gelegd, waarna verdere 

informatie over het onderzoek en het interview per e-mail is verstrekt. 
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UWV Werkbedrijf 

De re-integratieprofessionals van het UWV Werkbedrijf zijn via een interne oproep 

geworven. Net als bij de andere re-integratieprofessionals die we hebben geselecteerd, is ook 

bij deze groep geografische spreiding in acht genomen. Uit de re-integratieprofessionals die 

mee wilden doen, hebben we re-integratieprofessionals geselecteerd die werkzaam zijn 

binnen het UWV Werkbedrijf en te maken hebben met de WIA- en Wajong-populatie.  

Er zijn geen re-integratieprofessionals geïnterviewd die zich richten op WW-cliënten. 

Dit komt omdat zij zich gezien hun caseload en beschikbare tijd niet beschikbaar hebben 

kunnen stellen. Een andere reden is dat het onderwerp van de interviews (inschatting van de 

cliënt) niet goed aansloot bij re-integratieprofessionals met WW-cliënten, omdat het 

begeleiden van die cliënten tegenwoordig voornamelijk via e-coaching gaat. Wel hebben we 

re-integratieprofessionals die werken met WW-cliënten in een later stadium van ons 

onderzoek betrokken bij de focusgroepen. 

 

Arbodienstverlening 

Bij de selectie van re-integratieprofessionals binnen de arbodienstverlening hebben we drie 

selectiecriteria gehanteerd. In de eerste plaats hebben we gestreefd naar een spreiding over 

interne en externe arbodiensten en zelfstandig gevestigde professionals, omdat de 

organisatorische inbedding van hun werk wellicht invloed heeft op de wijze waarop re-

integratieprofessionals omgaan met cliënten. Ten tweede hebben we gestreefd naar spreiding 

over verschillende bedrijven/sectoren waarvoor men opdrachten uitvoert, omdat de aard van 

het werk van cliënten en de cultuur in een bedrijfstak mogelijk verschillen in werkwijzen 

met zich mee kan brengen. Daarnaast is het mogelijk dat prevalentie van verschillende 

ondersteuningsbehoeften per bedrijfstak verschilt. Ten derde hebben we gestreefd naar een 

spreiding in disciplines (bedrijfsartsen, bedrijfsverpleegkundigen en arbeidsdeskundigen) 

omdat disciplinaire verschillen mogelijk verschillen in benadering van cliënten veroorzaken.  

Voor de werving van de respondenten uit deze sector is contact gelegd met een aantal 

verschillende interne arbodiensten op basis van de lijst van gecertificeerde interne 

arbodiensten
10

. Daarnaast is een aantal externe arbodiensten telefonisch benaderd, is een 

externe arbodienst vanuit een eerder contact betrokken, en is een zelfstandige bedrijfsarts via 

het netwerk van een van de onderzoekers benaderd.  

 

Sociale diensten 

Binnen sociale diensten zijn, afhankelijk van het gemeentelijk beleid, verschillende 

deskundigen betrokken bij re-integratiefuncties: binnen sommige gemeenten is één re-

integratieprofessional verantwoordelijk voor het gehele traject (van intake tot uitstroom), 

waar dat bij andere gemeenten is opgeknipt in verschillende deelfuncties. Daarom hebben we 

ons hier waar mogelijk gericht op de professionals die intakegesprekken voeren en de eerste 

beslissingen nemen ten aanzien van begeleiding en doorverwijzing bij re-integratie. Deze 

functie wordt bij verschillende gemeenten anders benoemd (consulent, werktoeleider, 

casemanager, doelmatigheidsconsulent, intaker etc.), maar het takenpakket ziet er doorgaans 

in grote lijnen hetzelfde uit.  

Voor de spreiding onder sociale diensten hebben we daarom met name geselecteerd op drie 

andere criteria: de grootte van de gemeente; de aan- of afwezigheid van een geformaliseerde 

                                                 
10

 Te raadplegen via de website van de stichting beheer certificatieregelingen arbodiensten: 

http://www.sbca.nl/images/10/218.pdf 

http://www.sbca.nl/images/10/218.pdf
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methode voor inschatting en intake; en (opnieuw) de geografische spreiding. Sommige 

gemeentes maken namelijk nadrukkelijk gebruik van een speciale methodiek bij de 

inschatting van cliënten, hetgeen mogelijk van invloed is op de wijze waarop professionals 

cliënten begeleiden en/of doorverwijzen. Met name bij grotere gemeentes komt dat 

regelmatig voor. De gemeente Den Haag, die in dit onderzoek participeerde, heeft 

bijvoorbeeld een speciale afdeling intake en een zogenaamde ‘Diagnose Service’. De 

omvang van de afdeling sociale zaken heeft invloed op de werkwijze. Bij kleinere 

gemeenten voert een consulent vaak meerdere taken met betrekking tot één cliënt uit, terwijl 

bij grotere gemeenten sprake is van taakspecialisatie en werkdeling. Voor de selectie van 

respondenten van sociale diensten, is voornamelijk gebruik gemaakt van de gegevens uit 

eerder onderzoek van het RWI (2010): de Omnibusenquête onder gemeenten. Daaruit kon 

worden afgeleid welke gemeenten met speciale inschattingsmethodieken werken. Een aantal 

betrokkenen is vervolgens via e-mail benaderd. In Tabel 1 is een overzicht opgenomen van 

de re-integratieprofessionals die geïnterviewd zijn. 

 

Tabel 1: Kenmerken respondenten diepte-interviews 

  Regio Functie 

 UWV Werkbedrijf  

 
UWV Werkbedrijf 

Eindhoven  Arbeidsdeskundige 

Wajong 

UWV Werkbedrijf 
Hilversum Arbeidsdeskundige 

Wajong 

UWV Werkbedrijf Hoorn Arbeidsdeskundige 

UWV Werkbedrijf Hoorn Arbeidsdeskundige 

UWV Werkbedrijf Nieuwegein Arbeidsdeskundige 

UWV Werkbedrijf Zeist Arbeidsdeskundige 

 Sociale Dienst  

 Sociale Dienst Amsterdam  Klantmanager 

Sociale Dienst Arnhem Werktoeleider 

Sociale Dienst Den Haag  Uitstroomconsulent 

Sociale Dienst Huizen  Werkcoach/intaker 

Sociale Dienst Renkum  Doelmatigheidsconsulent 

Sociale Dienst Tilburg  Casemanager 

 Particuliere re-integratiebedrijven  

 Middelgroot, lokaal Amsterdam Consulent 

Groot, landelijk Den Haag Jobcoach 

Groot, landelijk Heerlen Mobiliteitscoach 

Klein, lokaal Noord-Limburg Re-integratiecoach 

Klein, lokaal Leiden Re-integratiecoach 

Middelgroot, lokaal Maastricht Consulent 



42 

Tabel 1: Kenmerken respondenten diepte-interviews (vervolg) 

 Arbodienstverleners  

 Intern Amsterdam Bedrijfsarts 

Middelgroot, extern Oost-Nederland Ergotherapeut en staf-

arbeidsdeskundige 

Intern Eindhoven Bedrijfsarts 

Klein (zelfstandig), regionaal, 

extern 

R’dam / Den Haag Bedrijfsarts 

Intern Rotterdam Bedrijfsarts 

Intern Rotterdam Bedrijfsverpleegkundige 

 

Analysemethoden 

Zoals eerder aangegeven was het bijwonen van gesprekken met name bedoeld om concrete 

aanknopingspunten voor de interviews te genereren. De observaties zijn niet verder verwekt 

of geanalyseerd. De interviews zijn volledig getranscribeerd. In de eerste analytische fase 

zijn alle interviews door beide onderzoekers gelezen en gecodeerd. In het proces van lezen, 

coderen en thematiseren heeft er intensief overleg en afstemming plaatsgevonden tussen 

onderzoekers onderling en tussen onderzoekers en begeleiders.  

De analyse is inhoudelijk op twee wijzen tot stand gekomen. Enerzijds noopten onze 

onderzoeksvragen tot een analyse vanuit een vaststaand theoretisch kader, te weten de 

levensverhalenbenadering uit ‘Een rol om op te bouwen’ (2009) en de daaruit voortkomende 

typologie. Vanuit dat kader hebben in de analyse de thema’s ‘aanwijzingen/clues bij 

inschatting’, ‘het vóórkomen en gebruik van verschillende instrumenten’, en ‘de omgang met 

de verschillende typen cliënten en begeleidingsstijlen’ een vooraanstaande rol gespeeld. 

Anderzijds is de analyse ingezet vanuit de ‘Grounded Theory’ benadering (Russell Bernard, 

2002; Glaser & Strauss, 1976): een analysemethode waarmee het best recht kan worden 

gedaan aan de eigen overwegingen van re-integratieprofessionals bij begeleiding en 

doorverwijzing, zonder dat daar een richtinggevend theoretisch kader aan vooraf gaat. Met 

deze benadering is er ruimte te bezien welke theorieën er uit de opvattingen van 

professionals zelf voortkomen (Glaser & Strauss, 1976) en ontstaat er ruimte om mogelijke 

(ongefundeerde) veronderstellingen en aannames in onze vraagstellingen bloot te leggen en 

(uiteindelijk) te herzien.  

 Ook voor wat betreft de codering zijn daarom twee verschillende methoden 

gehanteerd: enerzijds een systeem van coderen vanuit voorgegeven kaders: namelijk die van 

de typologie, en de aanwijzingen die professionals hanteren bij het inschatten van cliënten en 

anderzijds een systeem van ‘open coding’: een tekstgetrouwe codering van verschillende 

betekenissystemen in het interviewmateriaal (Boeije, 2010; Strauss & Corbin 2007). Deze 

benadering werd gaandeweg de analyse van groter belang omdat onze eerdere 

veronderstellingen met betrekking tot de inschatting en het hanteren van ‘clues’ door re-

integratieprofessionals bij doorverwijzing en begeleiding niet houdbaar bleken. Daarom was 

een wijze van coderen nodig met voldoende mogelijkheid om te bezien wat de insteek van 

re-integratieprofessionals dan wel was. Een ‘open codering’ biedt deze mogelijkheid.  

Uit die fase kwamen een aantal verschillende categorieën naar voren, die 

inzichtgevend waren met betrekking tot het handelen en de referentiekaders van re-

integratieprofessionals. Dit patroon is vervolgens in toenemende stappen van abstractie 

uitgeschreven tot de ‘alternatieve’ benadering van het handelen van re-
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integratieprofessionals in hoofdstuk 5. Dit was mogelijk door het onderling linken en 

vergelijken van verschillende codes opdat een conceptueel model ontstond. In grote lijnen is 

hiervoor een systematiek gehanteerd die ‘axial coding’ en ‘selective coding’ (Boeije, 2010; 

Strauss & Corbin, 2007) wordt genoemd. Daartoe zijn allereerst de codes uit de eerste 

codeerfase gecategoriseerd en (opnieuw) vergeleken met interviews. Er is nagegaan of deze 

codes onderschreven worden door inzichten uit verschillende interviews, door deze  langs 

een aantal thematische ‘assen’ te leggen. Vervolgens zijn de toegekende categorieën nader 

gedefinieerd (‘axial coding’, Boeije 2010, p.108). Vervolgens is een eerste conceptueel 

model ontwikkeld, waarin relaties tussen categorieën zijn vastgesteld en er werd toegewerkt 

naar een beantwoording (en herzien) van de onderzoeksvragen (‘selective coding’, ibid. 

p.118).  

 

 

2.2 Re-integratieprofessionals over een nieuw instrument 

 

De analyse van de interviews met re-integratieprofessionals resulteert in 3 centrale 

conclusies. Op de eerste plaats blijkt dat professionals ook andere overwegingen betrekken 

bij het vaststellen van een re-integratietraject dan ondersteuningsbehoeften van cliënten; op 

de tweede plaats blijkt dat professionals moeilijk kunnen expliciteren hoe ze tot 

inschattingen van de cliënt komen en geven ze aan dat intuïtie en ervaring daarbij een grote 

rol spelen. Op de derde plaats blijkt dat er verschillen bestaan tussen professionals en dat 

deze ten dele samenhangen met de normatieve opvattingen van professionals over hun eigen 

rol en die van de cliënt (zie Hoofdstukke 3-5). Gezien deze conclusies leek het niet mogelijk 

een instrument te ontwerpen dat professionals kan ondersteunen bij het onderscheiden van 

verschillende ondersteuningsbehoeften. 

Op basis van deze resultaten werd geconcludeerd dat professionaliteit van de 

oordeelsvorming beter op andere wijze ondersteund kan worden. Het instrument dat we 

ontwikkeld hebben beoogt professionals te ondersteunen bij het expliciteren van keuzes en 

overwegingen die een rol spelen bij het vormgeven van re-integratiebegeleiding, waardoor 

de verschillen die bestaan tussen professionals inzichtelijk worden. Bedoeling is dat het 

instrument in een intervisie-achtige setting wordt gehanteerd. In een dergelijke bijeenkomst 

van professionals wordt een casus door iedere professional individueel met behulp van het 

instrument gescoord. De vergelijking van scores geeft een eerste inzicht in verschillen die in 

de bijeenkomst nader geanalyseerd en op hun wenselijkheid beoordeeld kunnen worden. Op 

deze wijze biedt het instrument handvatten voor reflectie op het eigen handelen en de keuzes 

die daarin worden gemaakt. 

In het tweede deel van dit onderzoek is het instrument getest in een kleine pilot en is 

professionals gevraagd de bruikbaarheid ervan te beoordelen. 

 

Focusgroepen 

Voor deze pilot hebben we gebruik gemaakt van focusgroepen. Focusgroepen vormen de 

meest voor de hand liggende methodiek omdat we in een dergelijke groepssetting een 

intervisiebijeenkomst konden simuleren. Daarnaast leent een focusgroep zich bij uitstek voor 

reflectie op de formulering en samenstelling van het instrument. Een bespreking van deze 

punten in focusgroepen heeft een meerwaarde ten opzicht van individuele interviews omdat 

het aanzet tot uitwisseling van ervaringen en gedachten, daardoor meer bewust maakt van 
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eigen referentiekaders en daarmee scherper voors en tegens expliciteert maar ook suggesties 

voor aanpassingen stimuleert. Door middel van groepsgewijze bespreking kan namelijk beter 

verhelderd worden welke stappen doorgaans in de professionele oordeelsvorming worden 

gezet, en hoe ons instrument daarbij aansluit, dan wanneer dat in één op één interviews 

wordt aangekaart (Bernard, 2002, p. 225). Bovendien zetten re-integratieprofessionals elkaar 

onderling aan tot actieve reflectie en uitwisseling over hun afwegingen, en lenen 

focusgroepen zich bij uitstek voor een bespreking van re-integratieprocessen in plaats van de 

persoonlijke voorkeuren en referentiekaders, zoals die in de interviews al ter sprake zijn 

gekomen (ibid. p. 228).  

 

Selectie respondenten en opzet  

Alle respondenten die in de eerste fase van het onderzoek zijn geïnterviewd zijn uitgenodigd 

om deel te nemen aan de focusgroepen. Van die respondenten hebben vijf zich afgemeld 

voor de focusgroepen. Redenen hiervoor liepen uiteen van pensionering tot een 

tussengekomen afspraak. Tevens hebben we drie WW-coaches uitgenodigd voor een 

focusgroep, omdat het toch nuttig leek deze bij het onderzoek te betrekken. Hierdoor kon 

worden onderzocht of de bevindingen (en het instrument) toepasbaar zijn op cliënten uit alle 

verschillende uitkeringsarrangementen. 

De samenstelling van de focusgroepen is bepaald door geografische herkomst van de 

professionals, omdat het zoveel mogelijk beperken van de reistijd de respons zou verbeteren. 

Voor professionals waar reistijd geen probleem is, hebben we gekeken naar spreiding over 

organisaties (arbo, RIB, UWV, sociale dienst).We hebben in iedere groep een evenwichtige 

mix van re-integratieprofessionals nagestreefd. Door de gemengde samenstelling van deze 

bijeenkomsten, is er gelegenheid zoveel mogelijk verschillende ideeën over intervisie en de 

plaats en het nut van ons instrument te inventariseren. 

In het eerste deel van de focusgroep is steeds een intervisiebijeenkomst gesimuleerd. 

De professionals werd gevraagd een identieke casus door te nemen
11

, en individueel het 

instrument in te vullen. Vervolgens vond een gezamenlijke bespreking plaats
12

, waarin de 

verschillen tussen professionals bij het beoordelen van de casus centraal stonden. Daartoe is 

een wijze van modereren ontwikkeld, waarmee snel inzichtelijk wordt welke verschillen er 

tussen verschillende deelnemers bestaan.
13

 Vooraf is aan deelnemers aan de focusgroepen 

gevraagd om het instrument alvast bij twee nieuwe cliënten in te vullen, zodat men meer 

vertrouwd raakte met de verschillende fases in het instrument. Voor de uitgebreide 

handleiding van het intervisiegedeelte van de focusgroepen verwijzen we naar Bijlage 4. 

In het tweede deel van de focusgroep is steeds de bruikbaarheid van het instrument 

geëvalueerd. We hebben ervaringen met het werken met het instrument uitgewisseld en 

besproken of het werkt zoals beoogd: leidt het inderdaad tot explicitering van de 

argumenten, zet het aan tot reflectie, maakt het verschillen inzichtelijk en zet het aan tot 

beoordeling van die verschillen? Het ging daarbij in de eerste plaats om de ervaring tijdens 

de intervisie, maar ook om ervaringen bij het invullen van het instrument ter voorbereiding 

van de focusgroep. Naast deze algemene evaluatie, hebben we professionals gevraagd 

concreet feedback te geven op het instrument zelf: zijn items over cliëntkenmerken, 

                                                 
11

 Voor de in dit onderzoek gehanteerde casus: zie Bijlage 3 
12

 Voor een handleiding van deze bespreking zie Bijlage 4 
13

 Voor een overzicht van deze tabellen zie Bijlage 5 
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overwegingen en begeleidingswijzen volledig? Zijn categorieën en items voldoende helder? 

Hoeveel tijd kost het invullen van het instrument en weegt dat op tegen de opbrengst?  

 

Analysemethoden 

De focusgroepinterviews zijn opgenomen op band en verbatim getranscribeerd. Net als bij de 

analyse van de interviews hebben we gebruik gemaakt van twee richtingen bij het analyseren 

van de data. Enerzijds vormde het instrument en daarin onderscheiden fasen een kader voor 

de analyse. Anderzijds hebben we gebruik gemaakt van de ‘Grounded Theory’ benadering 

(Russell Bernard, 2002; Glaser & Strauss, 1976). Met deze benadering is er ruimte te bezien 

wat voor theorieën er uit de dynamiek van de focusgroepen zelf voortkomen (Glaser & 

Strauss, 1976) en ontstaat er ruimte mogelijke veronderstellingen en aannames in onze 

vraagstellingen cq het instrument bloot te leggen en (uiteindelijk) te herzien.  

 In de codering hebben we dezelfde twee koersen gevolgd. In dit geval heeft de 

codering vanuit het vooraf gegeven kader, het instrument, de grootste rol gespeeld. Bij de 

analyse van verklaringen voor de wijze waarop professionals verschillen bediscussiëren 

hebben we ook gebruik gemaakt van open codering, omdat anders belangrijke inzichten uit 

het zicht zouden verdwijnen (Boeije 2010; Strauss & Corbin 2007).  

Citaten zijn weergegeven met een analytisch doel: het is in kwalitatief onderzoek 

gebruikelijk de analyse te onderbouwen met het meest saillante citaat. Dit betekent ook dat 

de letterlijke citaten zijn weergegeven. Deze zijn soms niet gemakkelijk te volgen omdat 

spreektaal verschilt van schrijftaal. Journalistieke bewerking zou echter geweld kunnen doen 

aan de oorspronkelijke betekenis en is dus niet gebruikelijk in kwalitatief onderzoek. Het 

nummer bij de citaten verwijst naar de re-integratieprofessional. Zo kan de lezer zien welke 

uitspraken bij eenzelfde professional horen. De nummers komen niet overeen met de 

volgorde van geïnterviewden in tabel 1 in dit hoofdstuk om redenen van anonimiteit.  
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3 Re-integratieprofessionals over de typologie van Van Hal 
 

 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in hoeverre re-integratieprofessionals bij het vormgeven van re-

integratiebegeleiding ondersteuningsbehoeften van cliënten inschatten en hoe ze dat doen.  

We laten eerst zien hoe re-integratieprofessionals zich verhouden tot de typologie van 

ondersteuningsbehoeften van Van Hal. We geven een overzicht van de mate waarin re-

integratieprofessionals aangeven ieder type uit de typologie van Van Hal in hun 

cliëntenbestand terug te zien. Vervolgens bespreken we per type of en hoe professionals 

cliënten met bepaalde ondersteuningsbehoeften herkennen en wat zij als kenmerkend voor 

die cliënten beschouwen. Daarna bespreken we welke typen cliënten professionals nog meer 

in hun cliëntbestand onderscheiden. Ten slotte bespreken we in dit hoofdstuk hoe re-

integratieprofessionals bij individuele cliënten vaststellen tot welke categorie ze horen: 

maken professionals daarbij gebruik van instrumenten? Zo ja, welke en hoe hanteren ze die? 

 

 

3.1 Mate van voorkomen van typen ondersteuningsbehoeften 

 

Tijdens de interviews is de typologie van Van Hal voorgelegd aan de re-

integratieprofessionals, om na te gaan of re-integratieprofessionals de 

ondersteuningsbehoeften zoals beschreven in die typologie herkennen. Daarnaast is gevraagd 

een schatting te geven van de mate waarin de ondersteuningsbehoeften uit de typologie van 

Van Hal voorkomen in hun cliëntenpool. 

Verschillende re-integratieprofessionals hebben aangegeven dat ze niet konden 

schatten hoe vaak bepaalde ondersteuningsbehoeften in hun cliëntpopulatie voorkwamen. In 

de eerste plaats omdat ze “niet zo van de percentages”
14

 [22] zijn, of ze konden hun 

inschatting niet verder specificeren dan ‘best veel’ of ‘meer dan de rest’.  

Ten tweede wordt aangegeven dat de typologie in het geheel moeilijk te hanteren is. 

Soms “komt er zo’n geval boven, dan denk je oh ja, maar of [je] dat nou echt helemaal in 

vier types kan indelen, nee.” [19].  

Het niet geven van een schatting wordt niet alleen verklaard door ‘niet van de percentages te 

zijn’, maar ook omdat het cliëntenbestand niet in ‘hokjes’ is in te delen.  

 

“Ik ga heel erg uit van de persoon zelf, en ik deel eigenlijk niemand in, in bepaalde 

hokjes of persoonlijkheden of dergelijke. Ik kijk heel erg naar het gesprek zelf,  hoe 

degene reageert op mijn vragen” [5] 

 

Volgens re-integratieprofessionals is iedere cliënt uniek en gaat het erom dat unieke in kaart 

te brengen. Dat maakt het “toch vaak verspilde moeite (…) om hokjes te maken. En verdomd 

als het niet waar is, elke klant[blijkt] dan toch wel weer ergens een uitzondering op.” [15] 

                                                 
14

 Alle citaten zijn letterlijk weergegeven om zo kwalitatieve onderzoekers inzicht te geven in de analyse. 

Citaten zijn niet weergegeven met een journalistiek doel, hoewel ze de lezers wel inzicht in ervaringen van 

professionals kunnen bieden. Het nummer bij de citaten verwijst naar de re-integratieprofessional. De nummers 

komen niet overeen met de volgorde van geïnterviewden in tabel 1 in dit hoofdstuk om redenen van 

anonimiteit. 
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Ondanks de bedenkingen die re-integratieprofessionals hebben bij het typeren van de 

ondersteuningsbehoeften, hebben we ze tóch gevraagd om de frequentie van de vier types te 

schatten. De resultaten hiervan zijn te zien in Figuur 3. De percentages zijn schattingen door 

de re-integratieprofessionals, niet het resultaat van turven of een systematische telling. Het 

belang van dit figuur moet daarom gerelativeerd worden. 

 

Figuur 3: Schatting van frequentie door re-integratieprofessional 
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Globaal laat figuur 3 zien dat het type cliënt met behoefte aan een ‘levenscoach’ (type 4) 

volgens de re-integratieprofessionals weinig voorkomt in hun cliëntenbestanden. De 

cliënttypes met behoefte aan een ‘klankbord’ (type 2) en ‘regisseur’ (type 3) komen volgens 

de geïnterviewden het meest voor. Volgens professionals van het UWV komt ook de cliënt 

met behoefte aan en werkbemiddelaar (type 1) veel voor.  

 Wanneer we de schattingen per cliënttype bekijken, blijken er grote verschillen te 

zijn tussen de re-integratieprofessionals. Er zijn re-integratieprofessionals die aangeven meer 

dan de helft (één re-integratieprofessional geeft 70% aan als frequentie) van hun 

cliëntenbestand te associëren met een cliënttype dat behoefte heeft aan een werkbemiddelaar 

(type 1). Anderen geven aan dat dit cliënttype minder dan 5% van hun bestand uitmaakt. Het 

derde cliënttype (behoefte aan een ‘regisseur’) laat ook zulke verschillen tussen re-

integratieprofessionals zien – de één geeft aan ongeveer 10% van zijn cliëntenbestand als dat 

type te beoordelen, en anderen geven aan dat meer dan 50% is, soms zelfs meer dan 70%. 

Een mogelijke verklaring voor deze verschillen zou zijn dat ze worden veroorzaakt 

door structurele verschillen tussen diensten: de ene dienst krijgt cliënten met andere 

ondersteuningsbehoeften dan de andere dienst. Dat zou betekenen dat we verschillen in 

schatting zouden moeten zien tussen diensten, maar dat de re-integratieprofessionals die voor 

dezelfde dienst werken, ongeveer dezelfde schatting moeten geven. Dit is echter niet het 

geval: ook binnen diensten zijn de verschillen groot. De schattingen verschillen voor het 

cliënttype met behoefte aan een werkbemiddelaar binnen dezelfde diensten met 40 (sociale 
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diensten) tot 65 (UWV Werkbedrijf) procentpunten. Ook bij de overige cliënttypes is een 

grote variatie waarneembaar binnen iedere dienst. Het lijkt er dus op dat de cliënttypen niet 

eenduidig door de re-integratieprofessionals worden geïnterpreteerd. 

 

 

3.2 Re-integratieprofessionals en het herkennen van de typologie 

 

Naast het laten inschatten van het aantal cliënten uit hun bestand dat tot een bepaald typen 

behoort, hebben we de typologie ook inhoudelijk met de re-integratieprofessionals 

besproken. In deze paragraaf besteden we aandacht aan de verschillende interpretaties die re-

integratieprofessionals geven aan cliëntomschrijvingen uit de typologie van Van Hal. Zoals 

in hoofdstuk 2 besproken, hebben we de typologie daartoe geoperationaliseerd en op kaarten 

gezet. We bespreken welke associaties deze kaarten bij de re-integratieprofessionals 

opriepen. We gaan achtereenvolgens in op de behoefte aan een werkbemiddelaar, een 

klankbord, een regisseur en een levenscoach. 

 

Een cliënttype met behoefte aan een werkbemiddelaar 

Als eerste type van de typologie van Van Hal wordt een cliënt beschreven, die zijn leven in 

eigen hand heeft. Deze cliënt is sterk gericht op werk en wil graag aan de slag. Dit type 

cliënt heeft behoefte aan een werkbemiddelaar. Sommige re-integratieprofessionals geven 

aan dat ze deze behoefte heel duidelijk herkennen. “[T]ype 1 is een hele duidelijke” [1.25] 

Andere re-integratieprofessionals associëren dit eerste cliënttype met een cliënt die prettig is 

om mee te werken: “Deze mensen zie ik erg graag.”[2], of geven aan dat het hier om een 

zelfredzame cliënt gaat.  

Deze cliënten komen volgens de meeste re-integratieprofessionals “niet heel veel” 

[2] voor in hun cliëntenbestanden. Een mogelijke verklaring hiervoor is volgens de re-

integratieprofessionals, dat zo een cliënt helemaal geen begeleiding nodig heeft. Cliënten 

met behoefte aan een werkbemiddelaar zullen dus niet vaak in een traject terechtkomen. 

 

 “Die komen wel eens voorbij, alleen die zijn bij ons heel snel weg… Die hebben deze 

hulp dus niet nodig. En daar zijn we ook heel stellig in, daar moet je ook geen geld 

aan uitgeven, want daar zijn andere dingen voor bedacht.”[4] 

 

Enkele re-integratieprofessionals geven daarentegen aan dat dit type cliënt wél tot een 

aanzienlijk deel van de cliëntenpool behoort. Cliënten die voldoen aan bovenstaande 

profielschets, worden door een gemeente naar één van de re-integratieprofessionals 

doorgestuurd. Volgens deze re-integratieprofessional zijn dat cliënten die ‘dichter bij de 

arbeidsmarkt staan’: 

 

 “Nou in de doelgroep die we nu hebben vind ik wel dat er meer mensen type 1 zijn. 

[…] Maar hier zitten nu wel meer van deze mensen, die dichter bij die arbeidsmarkt 

staan en die ook helemaal niet met behoud van uitkering willen werken en daardoor 

ook wel weer gestimuleerd worden om sneller naar het uitzendbureau te gaan om 

werk te zoeken.” [1] 
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Het cliënttype met behoefte aan een werkbemiddelaar wordt dus ook geïnterpreteerd als 

iemand die dicht bij de arbeidsmarkt staat. Dergelijke cliënten willen over het algemene niet 

graag in een uitkeringssituatie blijven. Ze hoeven daarom volgens de re-

integratieprofessionals niet ondersteund te worden bij het zoeken naar een baan, omdat ze 

dat meestal zelf wel kunnen. 

 

De schijnbare organisator – onbewust 

Andere re-integratieprofessionals vragen zich af waarom een cliënt die ‘gericht is op werk’ 

en ‘zijn/haar eigen zaakjes kan regelen’, niet al aan het werk is. Zij komen met andere 

associaties bij de omschrijving van het cliënttype met behoefte aan een werkbemiddelaar. Zij 

interpreteren dit type als iemand die zich zo voordoet, maar het in werkelijkheid niet blijkt te 

zijn. Als een cliënt aangeeft alleen behoefte te hebben aan een werkbemiddelaar, moet je 

volgens deze re-integratieprofessionals verder onderzoek doen, want mensen die geen 

ondersteuningsbehoeften hebben, vinden hun eigen weg wel op de arbeidsmarkt en komen 

niet in een traject terecht. 

 

 “[D]e kandidaten die zelf van allerlei dingen regelen. Maar goed, dat lukt dan dus 

toch niet, om dat helemaal zelf te doen, want anders hadden ze mij niet nodig.” [5] 

 

De re-integratieprofessionals geven verschillende redenen voor deze discrepantie tussen 

uitstraling van de cliënt en zijn daadwerkelijke capaciteiten. Ze maken onderscheid in 

hoeverre deze discrepantie bewust of onbewust ontstaat. Er zijn re-integratieprofessionals die 

een zelfoverschatting van de cliënt toeschrijven aan inadequate zelfkennis.  

 

“onze klanten in de Wajong, en zeker degene die ik zie voor een participatieplan, die 

hebben nog helemaal geen verleden op de arbeidsmarkt. En die hebben heel erg de 

neiging, (...) we gaan ervoor, maar daar zit wat onder.” [8] 

 

Anderen associëren dit type cliënt met ‘belemmerd’ zijn: 

 

“er zijn genoeg mensen die hun eigen zaakjes kunnen regelen, sterk op werk gericht 

zijn en aan de slag willen. Maar beperkingen hebben. beperkingen in bijvoorbeeld 

taal, of die schulden hebben, of geen kinderopvang, (…) dus dat ze zo graag willen, 

ze zijn zo gemotiveerd en ze zouden het kunnen, maar er zijn gewoon dingen die het 

op dat moment voor die doelgroep onmogelijk maken.” [18] 

 

Volgens sommige re-integratieprofessionals hebben cliënten soms behoefte aan een 

werkbemiddelaar ook al kunnen en willen ze graag aan het werk. Ze slagen er dan niet 

zelfstandig in om een baan te bemachtigen omdat er andere belemmeringen zijn.  

 

De schijnbare organisator – bewust 

Andere re-integratieprofessionals geven aan dat een cliënt ook bewust een discrepantie kan 

creëren en zo ‘de schijn ophoudt’: 

 

 “[C]liënten kunnen zich soms heel goed presenteren en in zo’n gesprek van een uur, 

doen over komen dat ze van alles willen en heel gemotiveerd zijn, en dan hoor je 
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later het verhaal erachter of hoe het dan verder is gegaan (…) Mensen kunnen ook 

soms heel mooi de schijn ophouden.” [6] 

 

De schijn wordt soms opgehouden, vanwege het voeren van een ‘dubbele agenda’: 

 

“[C]liënten die het eigenlijk wel heel makkelijk vinden dat ze in de uitkering zitten.” 

[7] 

 

Volgens deze re-integratieprofessionals zijn dit cliënten die zich gemotiveerd voordoen en 

suggereren dat ze slechts een werkbemiddelaar nodig hebben. In de praktijk blijkt dan later 

dat die motivatie er niet is en mensen liever de veiligheid van de uitkering behouden, maar 

bewust niet laten merken dat dat het geval is. 

 

De beschrijving van het cliënttype met behoefte aan een werkbemiddelaar roept  

verschillende reacties. Op de uitdrukkelijke vraag of re-integratieprofessionals 

ondersteuningsbehoeften herkennen, ontstaat een tamelijk vrije associatie over hoe bepaalde 

cliënten zich gedragen en wat hen daarbij beweegt. In plaats van het nader beschrijven van 

cliënten die dit type ondersteuning nodig hebben, lijkt men aan de hand van een associatie 

meer te filosoferen wat sommige cliënten drijft, of begeleiding wel geëigend is en hoe je als 

re-integratieprofessional het beste op bepaalde cliënten kunt reageren. Over welke cliënten 

het dan gaat bij deze omschrijving, lopen de meningen uiteen. 

 

Een cliënttype met behoefte aan een klankbord 

Het tweede type cliënt dat in de typologie van Van Hal omschreven wordt, is net als het 

cliënttype met behoefte aan een werkbemiddelaar, gericht op werk. Dit tweede type heeft 

echter nog geen concrete plannen hieromtrent. Om die plannen te concretiseren, heeft hij of 

zij behoefte aan een klankbord. De omschrijving van dit cliënttype blijkt door re-

integratieprofessionals geassocieerd te worden met verschillende soorten kenmerken of 

gedragingen van cliënten. Sommige re-integratieprofessionals zien hier aanwijzingen voor 

een gebrek aan kennis bij de cliënt; bij anderen roept het de associatie op met gebrek aan 

initiatief of juist een ongebreidelde hoeveelheid energie maar gebrek aan focus.  

 

Kennis – functiekennis en zelfkennis 

Sommige re-integratieprofessionals blijken deze omschrijving te associëren met een cliënt 

gaat die niet (goed) weet wat hij
15

 van een bepaalde functie moet verwachten. Dat kan er toe 

leiden dat de eerste wens die cliënten uitten, gebaseerd is op veronderstellingen over de 

functie die niet kloppen. Wat de cliënt echt wil, blijkt dan iets heel anders te zijn.  

 

“ze hebben een verkeerd beeld bijvoorbeeld over de functie. Heb laatst nog iemand 

gehad die wilde perse in een magazijn werken. Maar al doorvragend [zo bleek] wilde 

die niet in een magazijn werken, hij wilde op een heftruck rijden.” [9] 

 

Cliënten die behoefte hebben aan een klankbord, zijn dan cliënten die hulp nodig hebben bij 

het vinden van de functie die dekt wat zij leuk vinden om te doen. 

                                                 
15

 Waar hij wordt gebruikt kan ook zij worden gelezen en vice versa. 
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Een ander associatie die dit type cliënt oproept, is dat het gaat om cliënten met een gebrek 

aan zelfkennis. Dit is volgens een re-integratieprofessional iets dat nogal eens onder jongeren 

voorkomt. Dan moet je aandacht besteden aan de vraag“waar zit nu mijn talent, eigenlijk in 

dat zelfbeeld, en daar hebben we heel wat kinderen geholpen”[4].  

Deze voorbeelden laten zien dat de associaties van de re-integratieprofessionals bij 

deze cliëntomschrijving uiteenlopen. De behoefte aan een klankbord is dan in feite een 

behoefte aan een nadere uitleg over functies op de arbeidsmarkt. We kunnen ons afvragen of 

dat eigenlijk niet een cliënt is die behoefte heeft aan een werkbemiddelaar. Een andere 

associatie die de behoefte aan een klankbord bij de re-integratieprofessionals oproept is met 

cliënten die geen idee hebben wat ze willen of kunnen. Dan gaat het bijvoorbeeld om 

jongeren die hun talent nog moeten gaan ontdekken. 

 

Inadequaat initiatief 

Door andere re-integratieprofessionals wordt dit cliënttype geassocieerd met verminderd 

initiatief. Dit cliënttype kenmerkt zich door “minder initiatiefrijk” [10] te zijn. Een andere 

re-integratieprofessional vindt deze cliënt “een twijfelaar. Die moet ik duwen.” [11] Re-

integratieprofessionals associëren behoefte aan een klankbord met cliënten die niet zelf 

weten hoe ze re-integratie moeten aanpakken. 

 

“eigenlijk hebben ze door de opleiding die ze gevolgd hebben en door alles wat er 

dan ook weer speelt, hebben ze eigenlijk geen idee van hoe moet het nu verder. 

Kunnen dat zelf ook niet invullen. Willen wel heel graag een stukje ondersteuning 

daarin hebben, moeten vooral aan de hand genomen worden, zijn niet in staat om 

zelf stappen te zetten.”[12] 

 

Cliënten met behoeften aan een klankbord komen volgens deze re-integratieprofessional tot 

niets omdat ze overdonderd zijn door de situatie waarin ze verkeren. Overigens roept de 

uitleg die de re-integratieprofessional vervolgens geeft, de vraag op of het nog wel gaat over 

een cliënt die behoefte heeft aan een klankbord. Bij de hand nemen omdat de cliënt zelf geen 

stappen kan zetten, lijkt een actievere rol dan de term klankbord suggereert.  

Andere re-integratieprofessionals zagen in dit type cliënt juist iemand die het niet 

ontbrak aan initiatief, maar die te veel hooi op de vork neemt. Met dergelijke cliënten moet 

je van gedachten wisselen over de vraag wat geschikt werk is. 

 

“dat ze ook werk aan gaan grijpen, wat te zwaar voor ze is, wat ze eigenlijk niet meer 

kunnen. […] gelukkig is er dan wel .. van gedachten wisselen. Dat doen ze, doet zij 

dan wel, zo dat ik op die rem moet gaan staan.”[13] 

 

Een behoefte aan een klankbord wordt ook geassocieerd met cliënten die door te veel aan 

initiatief een soort ongeleide projectielen zijn. Dergelijke cliënten slagen er niet in werk te 

vinden, omdat ze niet gericht bezig zijn. De klankbordfunctie wordt door deze re-

integratieprofessionals geassocieerd met de cliënt helpen gericht aan de slag te gaan.  

 

“Bijvoorbeeld ADD, of ADHD, of mensen die niet goed kunnen focussen of daar een 

probleem mee hebben. Die komen, door dat niet focussen komen ze niet aan die 

vacature en aan het werk.”[1] 
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Net als de cliënt met behoefte aan een werkbemiddelaar, roept de omschrijving van de cliënt 

met behoefte aan een klankbord dus ook zeer verschillende associaties op. Sommige re-

integratieprofessionals zien een cliënt voor zich die slechte kennis heeft van functies om de 

arbeidsmarkt; andere re-integratieprofessionals denken aan cliënten die niet weten wat ze 

willen, en die daardoor lamgeslagen worden of juist in een ongebreideld enthousiasme veel 

dingen gaan doen die nergens toe leiden. Ook hier zien we dat re-integratieprofessionals niet 

lijken te redeneren volgens de veronderstelling dat cliënten ondersteuningsbehoeften hebben 

en dat die getypeerd moeten worden om een traject vast te stellen. Dat verklaart wellicht 

waarom ze bij de beschrijvingen van cliënten ongemerkt naar een andere 

ondersteuningsvorm overgaan; de kaarten zetten met andere woorden meer aan tot het van 

gedachte wisselen over hoe je met bepaalde cliënten omgaat dan dat ze appelleren aan 

‘natuurlijke’ indelingen van cliënten die re-integratieprofessionals maken, omdat die nodig 

zouden zijn om op de juiste wijze aan ondersteuningsbehoeften tegemoet te komen. Op zich 

is dat niet verbazingwekkend; re-integratieprofessionals zeiden, geconfronteerd met de 

typologie, immers zelf al dat ze niet in dergelijke categorieën denken.  

 

Een cliënttype met behoefte aan een regisseur 

Het derde cliënttype dat door Van Hal wordt beschreven, is een cliënt die zichzelf marginaal 

in zijn leven positioneert – het leven overkomt hem. Hij neemt weinig bewuste keuzes en 

lijkt zich niet betrokken te voelen bij zijn re-integratie. Deze cliënt heeft intensieve 

begeleiding nodig, in de vorm van een ‘regisseur’. 

Bij de re-integratieprofessionals roept deze beschrijving associaties op van 

hulpeloosheid en (gebrek) aan verantwoordelijkheid. Eén re-integratieprofessional heeft 

onmiddellijk de associatie met wat hij noemt ‘pechmagneten’: 

 

“voor mij is dat een van die pech magneten en dat begint met die moeder. Die is een 

beetje negatief maar moeder heeft denk ik ook al van alles achter de rug. En hoe je 

het ook wendt of keert, die mensen schijnen steeds een volgende keuze te maken 

waarvan iedereen denkt dat gaat niet goed, maar ze maken die keuze wel. Ja als je 

dan doorvraagt, dan hebben ze die keuze niet gemaakt, maar dan is het eigenlijk 

gebeurt zonder dat ze er al te veel invloed op hadden.” [12] 

 

Een cliënt die behoefte heeft aan een regisseur is volgens sommige re-integratieprofessionals 

een cliënt die als gevolg van zijn handelen steeds in de problemen raakt; vanuit het 

perspectief van de cliënt zijn dat echter situaties die hem overkomen, waar hij geen grip op 

heeft. Zoals de term’ pechmagneten’ aangeeft trekken ze het noodlot aan, en zijn daar 

slachtoffer van. 

Andere re-integratieprofessionals spreken, geconfronteerd met deze 

cliëntomschrijving, van ‘slachtofferwerk’.  

 

“Nou dit is, ja het slachtofferwerk.”[1] 

 

Alhoewel de term hetzelfde is, verwijst deze omschrijving nu juist naar cliënten die zichzelf 

zien als slachtoffer van hun situatie, maar dat met een beetje goede wil niet hoeven te zijn 

volgens de re-integratieprofessional. Deze cliënten kijken volgens de re-

integratieprofessionals onvoldoende naar hun eigen gedrag. Het “is nooit door zijn eigen 
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schuld” [14.23]. Daardoor schrijven ze hun misère gemakkelijk toe aan de omstandigheden 

en presenteren ze het als iets dat hen overkomt en waar ze zelf geen invloed op hebben.  

 

 “die hebben allemaal zoiets van het ligt niet aan mij, nee. Het overkomt mij 

allemaal” [7] 

 

“is eigenlijk een speelbal van de omstandigheden en hebben daar geen invloed op. 

Het overkomt ze allemaal, en meestal ligt het dan ook niet aan hun rol daarin, zijn ze 

vooral bezig met de rol van de buitenwereld.” [15] 

 

Sommige re-integratieprofessionals suggereren dat cliënten dat bewust doen, omdat ze dan 

geen verantwoordelijkheid hoeven dragen. 

 

“geen verantwoording willen nemen, maar ook het niet gemotiveerd zijn.” [14] 

 

Andere re-integratieprofessional beschrijven het meer als een onvermogen van cliënten en 

zien het als hun taak om deze cliënten zover te krijgen dat ze dat zelf inzien dat ze het heft 

meer in eigen hand kunnen nemen. 

 

“ze kunnen niet die knop omzetten om er dan wat positiefs uit te halen. Of zover zijn 

ze dan nog niet, zo komen ze binnen hier […] als slachtoffer” [13] 

 

“weer ontslagen en zelf niet zien wat hun eigen aandeel is in het feit dat ze niet 

duurzaam aan het werk komen, maar dat het iedere keer mis gaat.” [9] 

 

Volgens deze re-integratieprofessionals zijn cliënten met behoefte aan een regisseur dus 

cliënten die niet goed zicht hebben op wat het effect van hun eigen handelen is, 

ondersteuning nodig hebben om dat wel te leren zien en daarmee effectiever gedrag te 

kunnen vertonen. 

Ook bij dit type cliënt zijn de associaties tamelijk vrij en lijken re-

integratieprofessionals meer te bespreken wat bepaalde cliënten drijft dan dat de 

omschrijving appelleert aan een specifiek soort cliënten. De re-integratieprofessionals 

gebruikten bij het bespreken van cliënten met behoefte aan een regisseur andere termen dan 

bij de vorige twee typen ondersteuningsbehoeften; in de nadere beschrijving van de cliënten, 

lijken ze echter lang niet allemaal principieel te verschillen van de beschrijvingen die we 

zagen bij het klankbord en de ‘schijnbare’ organisator. 

 

Een cliënttype met behoefte aan een levenscoach 

Het vierde type re-integratiecliënt uit de typologie van Van Hal wordt door het verleden ‘in 

beslag genomen’, maar is wel gericht op de toekomst. “Wat ik eigenlijk wil, is verder met 

mijn leven” is een voorbeelduitspraak die op de kaart staat die aan alle geïnterviewde re-

integratieprofessionals is voorgelegd. 

Zoals bij de drie voorgaande cliënttypes, blijken re-integratieprofessionals ook bij dit 

cliënttype nogal verschillende associaties te hebben. Sommige re-integratieprofessionals zien 

een cliënt met gebrek aan daadkracht voor zich, terwijl anderen van mening zijn dat het hier 

gaat om cliënten die niet klaar zijn om aan re-integratie te beginnen.  
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Cliënten met een levenscoach als ondersteuningsbehoefte worden door sommige re-

integratieprofessionals gezien als cliënten die wel oplossingsgericht zijn, maar dat niet goed 

weten vorm te geven. 

 

“dat is meer iemand die ook oplossingsgericht is maar nog niet precies weet hoe.” 

[3] 

 

Het niet vorm weten te geven van oplossingen kan verschillende achtergronden hebben. 

Sommige re-integratieprofessionals denken bij cliënten in deze categorie aan multi-

problematiek. Cliënten weten dan geen vorm te geven aan oplossingen, omdat ze “bezig zijn 

met het leven van alledag door te komen” [15]. Daardoor kunnen ze niet met de toekomst 

bezig zijn. 

Andere re-integratieprofessionals zien eerder een cliënt voor zich die als persoon 

gewoon weinig daadkrachtig is en tijd voor zichzelf blijven vragen.  

 

“Ze blijven zich bezinnen. Dus als wij niet daar daadkracht bij toevoegen dan blijven 

ze zich bezinnen en dan is het ja, dan zijn we nu met spiritualiteit bezig, volgend jaar 

met wat stenen die wat met je doen, en het jaar daarop gaan we naar klankschalen, 

maar die blijven zich bezinnen” [16] 

 

Het gaat dan om cliënten die overdreven aandacht geven aan bezinning en daardoor niet aan 

het werken aan werk toekomen. 

Bij andere re-integratieprofessionals roept de cliënt met behoefte aan een 

levenscoach een beeld op van een cliënt die nog niet toe is aan werk of re-integratie. Het zou 

“een zorgcliënt” [14] zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om cliënten met psychische 

problemen. Dergelijke cliënten zouden “dan echt inderdaad de hele boel op zijn kop zetten. 

(...)  vooral de psychische, psychische gevallen zeg maar.” [13].  

De re-integratieprofessionals die deze zogenaamde ‘zorg cliënt’ voor ogen hebben, 

geven aan dat dit type cliënt niet door heb begeleid kan worden.  

 

“Er zijn mensen waarbij ik echt denk van die moet je voorlopig met rust laten, dat is 

trekken aan een dood paard. Dat is heel oneerbiedig gezegd maar die doelgroep is er 

gewoon, die blijft zo vol zitten met problemen, maren, (…)ja die kunnen daar gewoon 

niet overheen komen. En [dan] moet je zeggen op dit moment heeft dat helemaal geen 

nut.” [6] 

 

De problematiek van deze cliënten ligt op “een vlak wat wij niet kunnen en daardoor ook 

niet willen, want alles wat je niet kunt moet je niet willen.”[14]. Andere re-

integratieprofessionals reageren echter heel anders op de beschrijving van de cliënt met 

behoefte aan een regisseur: “dat lijkt me een leuk iemand om mee te werken” [3]). Het 

verschil dat hier optreedt, laat vermoedelijk eerder zien dat de re-integratieprofessionals niet 

helemaal dezelfde cliënt voor ogen hebben, en dus ook verschillende ideeën over wat er zou 

moeten gebeuren. 
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Andere typen: de ‘niet-willer’, de ‘niet-kunner’ en de ‘moeilijke’ cliënt 
De beschreven typologie van Van Hal riep bij re-integratieprofessionals niet alleen 

verschillende beelden van cliënten op; ze verschilden ook van mening over de mate waarin 

de typologie de verscheidenheid aan ondersteuningsbehoeften dekt. Een deel van de re-

integratieprofessionals vond dat sommige type cliënten niet te plaatsen was in de 

voorgelegde typen. We bespreken hieronder deze andere typen cliënten die re-

integratieprofessionals benoemden. 

 

De ‘niet-willer’ 

Op de eerste plaats noemden een aantal re-integratieprofessionals de zogenaamde ‘niet-

willer’. 

 

“[H]et type cliënt van de niet-willer. Dat is nog wel eentje die ik [in de typologie] 

mis. Een gewone niet-willer.” [16].  

 

Het gaat dan om mensen die met andere dingen bezig zijn en geen energie steken in het re-

integreren. 

 

“Op het moment dat iemand het belangrijker vindt om zijn eigen dingen te blijven 

doen, dan het re-integratietraject te volgen, ja dan heb je gewoon een hele lastige. 

(…) dan is die niet traject geschikt of zo” [14] 

 

Dergelijke cliënten vinden volgens re-integratieprofessionals dat werk geen financiële 

vooruitgang voor ze brengt en doen daarom ook geen moeite. 

  

“werk niet meer als een middel voor inkomsten zien (…)Waarom zou ik gaan werken 

want ik ga er niet op vooruit.” [11] 

 

Dergelijke cliënten hebben “echt een externe motivatie nodig heeft om dan toch tot daden te 

komen.” [19]. En zolang die er niet is, zijn veel inspanningen van de re-

integratieprofessional vergeefse moeite. 

 

De ‘niet-kunner’ 

Re-integratieprofessionals herkennen tijdens hun werk ook een cliënttype dat ‘niet kan’ re-

integreren. Die worden getypeerd als mensen met wie “zoveel gebeurd is, daar valt gewoon 

niet meer” [2] van te verwachten dat ze gaan werken. Zulke cliënten moeten met rust 

gelaten worden. Een dergelijke omschrijving van cliënten werd door andere re-

integratieprofessionals echter gegeven bij de beschrijving van cliënten met behoefte aan een 

klankbord of regisseur.  

 

De ‘moeilijke’ cliënt 

Een laatste beschrijving van cliënten die sommige re-integratieprofessionals niet in de 

typologie konden plaatsen zijn de zogenaamde “moeilijke mensen”. Cliënten bijvoorbeeld, 

die niet erg genegen zijn tot samenwerken en een wat offensieve houding aannemen 

tegenover de re-integratieprofessional. 
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“Die [aardige cliënten]vinden het ook niet erg als je vijf minuten te laat komt. Maar 

deze zegt al meteen als die binnen komt, joh waarom ben je zo laat.” [11] 

 

De nadere omschrijving die deze re-integratieprofessionals geven van de niet-willer, de niet-

kunner en de moeilijke cliënt, lijkt in een aantal opzichten op cliënten die andere 

professionals wel onder één van de typen van Van Hal schaarden. 

 

Interpretatie van de typologie 
De beelden die de beschrijvingen van de vier typen ondersteuningsbehoeften van cliënten 

afzonderlijk bij re-integratieprofessionals oproepen, lopen nogal uiteen. Bij het voorleggen 

van dezelfde omschrijving van de ondersteuningsbehoeften komen verschillende re-

integratieprofessionals met zeer verschillende, soms tegenovergestelde, associaties. 

Bovendien lijken de typen niet erg onderscheidend. Met name de associaties die re-

integratieprofessionals maken bij cliënten met behoefte aan een klankbord, een regisseur of 

een levenscoach overlappen op verschillende punten. En datzelfde geldt voor de extra typen 

die sommige re-integratieprofessionals noemden. De typologie lijkt met andere woorden 

geen reflectie van categorieën die re-integratieprofessionals in hun werk gebruiken. De wijze 

waarop re-integratieprofessionals associaties maken, geeft eerder aan dat ze niet erg uit de 

voeten kunnen met het ‘concept’ ondersteuningsbehoeften van cliënten. De kaarten zetten tot 

op zekere hoogte aan tot het beschrijven van cliënten, maar ook tot het filosoferen over 

drijfveren van cliënten of het geven van verklaringen voor gedrag dat cliënten vertonen dat 

niet op werk en re-integratie gericht is. En dat op haar beurt geeft weer aanleiding tot 

gedachten over de rol en houding die je als re-integratieprofessional dan aanneemt.  

De constatering dat de typologie van ondersteuningsbehoeften van cliënten niet 

aansluit bij een ‘natuurlijke’ categorisering die re-integratieprofessionals in hun dagelijkse 

praktijk maken, ligt in lijn met wat re-integratieprofessionals zelf aangeven. Namelijk dat ze 

niet zo in categorieën denken en proberen maatwerk te leveren bij iedere cliënt. Overigens 

kunnen we wel wat kanttekeningen plaatsen bij de vraag of dat daadwerkelijk zo is. In 

bovenstaande analyse verwijzen re-integratieprofessionals regelmatig naar ‘bepaalde type’ 

cliënten. Uitspraken als ‘pechmagneten’, en ‘die hebben allemaal zoiets van het ligt niet aan 

mij’, ‘ze kunnen de knop niet omzetten’ en ‘ze blijven zich maar bezinnen’, laten zien dat re-

integratieprofessionals wel degelijk allerlei ‘typen’ cliënten onderscheiden en dat dergelijke 

indrukken van de cliënt gebruiken om hun handelen op af te stemmen.  

De vraag blijft echter, hoe ze dat doen. Hoe stellen de re-integratieprofessionals nu precies 

vast wat er nodig is om een bepaalde cliënt naar werk te begeleiden? Hoe komen ze er achter 

of waar letten ze op om te kunnen concluderen dat er iemand voor ze zit die niet ‘stopt met 

bezinnen’, of dat iemand zich slechts voordoet als een cliënt die zijn of haar eigen zaakjes 

wel kan regelen, maar het eigenlijk niet kan? Een voor de hand liggende vraag daarbij is of 

professionals zich daarbij gesteund weten door instrumenten en methodieken en hoe ze die 

gebruiken. In de volgende paragraaf gaan we daarop in.  

 

 

3.3 Hoe maken professionals hun inschatting van een cliënt? 

 

Om meer zicht te krijgen op hoe professionals dan wel te werk gaan, analyseren we in deze 

paragraaf hoe de geïnterviewde re-integratieprofessionals aangeven zich een beeld te vormen 
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van een cliënt. We bespreken in hoeverre ze daarbij gebruik maken van instrumenten en hoe 

ze die inzetten in hun werk. De bespreking geeft geen volledig overzicht van de instrumenten 

die de re-integratieprofessionals gebruiken, maar een impressie van hoe professionals 

instrumenten hanteren op basis van ons interviewmateriaal.  

 

Het vormen van een beeld 

Re-integratieprofessionals geven aan dat het vormen van een beeld van de cliënt heel 

belangrijk is. 

 

“Ik wil ze gewoon zien en spreken om een beeld te kunnen vormen van wat gaan we 

daarin doen. Zodat je elkaar ook makkelijk kan vinden, en dat je ook een beeld hebt 

van met wat voor persoon heb ik te maken.” [23] 

 

Deze beeldvorming begint bij het eerste contact dat re-integratieprofessionals met hun 

cliënten hebben: de intake. Dit “is een eerste gesprek [en] op basis hiervan ga je dan verder 

kijken van hoe ga je verder aan de slag.” [14]. Tijdens de intake ontmoeten beide personen 

elkaar en kan de re-integratieprofessional voor het eerst vragen stellen aan de cliënt. Er is 

vaak al wel informatie beschikbaar over de cliënt, in een (al dan niet elektronisch) dossier. 

En “op het moment dat je een goede intake hebt gedaan, dan weet je [dingen die uit een 

instrument komen] eigenlijk wel.” [14]  

Hoe de stap van het zien van de cliënt naar de inschatting wordt gemaakt, is voor re-

integratieprofessionals moeilijk te expliciteren. De re-integratieprofessionals geven zelf aan 

dat het een kwestie is van ‘ervaring’ of ‘gevoel’. Het inschatten van een cliënt gaat 

“gevoelsmatig” [14]. Het zit in wat een cliënt allemaal vertelt, maar juist ook in wat een 

cliënt níet vertelt. 

 

“ het meeste zit erin wat niet gezegd wordt. En dat kun je, dat kun je bijna niet 

omschrijven of zo, dat is gewoon een gevoel, hoe iemand je al een hand geeft.” [14] 

 

Re-integratieprofessionals volgen hun ‘gevoel’ omdat dat volgens hen meestal tot het 

gewenste resultaat leidt. Dit wordt niet ingegeven door een gebrekkige beschikbaarheid van 

methodes.  

 

“ik heb in mijn leven ook heel wat methodieken gekregen en ik pik overal wat van 

mee, maar ik ga niet bewust methodisch te werk. (…) Met dat gevoel [dat ontstaat als 

je cliënten in de intake spreekt] komen we eigenlijk een heel eind.[13] 

 

Ook andere re-integratieprofessionals geven aan geen specifieke instrumenten te gebruiken 

om de cliënt in te schatten, hooguit algemene gesprekstechnieken. 

 

“Nee, heb ik geen instrument voor, behalve gewoon het instrument van de anamnese 

zoals je dat gewoon geleerd hebt in de opleiding. Maar we hebben geen specifiek 

instrument voor. (…) Er zijn wel een aantal gesprekstechnieken die je gebruikt” [3] 

 

De re-integratieprofessionals stellen het gesprek en hun gevoel, intuïtie en ervaring voorop 

als het gaat om zich een beeld te vormen van de cliënt. Daarbij achten ze het van belang om 
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zicht te krijgen op de mogelijkheden en op de wensen van de cliënt. Beiden worden meestal 

in samenhang verkend. 

Voor een belangrijk deel komt de re-integratieprofessional achter mogelijkheden en wensen 

door er gewoon naar te vragen. Bijvoorbeeld naar het opleidingsverleden. 

Re-integratieprofessionals vinden dat “je heel veel informatie kan krijgen uit iemands 

schoolloopbaan. Vaak (…) ga ik helemaal terug naar de basisschool. En probeer ik, ga je 

kijken van hoe heb je de basisschool doorlopen. Nou en dan, weet je op dat moment, komt de 

keuze van wat ga je in het vervolgonderwijs doen.” [23] 

Deze informatie geeft niet alleen zicht op het kennis- en vaardighedenniveau van de 

cliënt. De wijze waarop cliënten vertellen over hun schoolervaringen geeft ook inzicht in hun 

beleving en hoe ze de schoolcarrière doorlopen hebben.  

 

“op een gegeven moment [zie je] of ze dat niveau gaan halen of niet, en of dat ze dan 

inderdaad door dat niveau eigenlijk onderuit gaan. Dat geeft je een bepaald idee qua 

mogelijkheden, en maar ook qua beleving.”[23] 

 

Het uitvragen van iemands schoolloopbaan levert daarom meer informatie op dan dat het 

laten zien van de diploma’s zou doen. Concrete vragen naar inschattingen van de cliënt over 

diens mogelijkheden of, in de arbosetting, de termijn die ze denken nodig hebben om te 

herstellen, leveren relevante informatie op, ook als de cliënt geen duidelijk antwoord heeft. 

 

“dan weet je meteen wat iemand zijn beleving is. Als iemand zegt nou ik weet 

absoluut niet wanneer ik ga beginnen, dan gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen. 

Maar heel veel mensen hebben absoluut al een idee al, die weten het prima. Het zijn 

met name de frequent verzuimers die dit soort antwoorden geven. Dus die leggen de 

verantwoordelijkheid helemaal buiten zichzelf neer. Denken nou laat hij het maar 

zeggen.” [11] 

 

Alhoewel inschattingen of opvattingen van cliënten niet per definitie betrouwbaar zijn als het 

gaat om wat cliënten daadwerkelijk kunnen of willen, geven ze inzicht in het perspectief dat 

de cliënt heeft op zijn of haar situatie. Dat perspectief is relevant omdat je daar als re-

integratieprofessional op moet aansluiten, al was het maar om duidelijk te maken dat dat niet 

reëel is. 

Om re-integratiebegeleiding vorm te kunnen geven, is het belangrijk vast te stellen 

wat de richting moet zijn. De vraag wat de cliënt wil is daarbij van belang. Ook als het gaat 

om de wensen van de cliënt, is het startpunt meestal er gewoon naar vragen. Vaak van uit 

verschillende invalshoeken.  

 

“te vragen naar wat iemand wil, en te vragen naar wat iemand in het verleden 

gedaan heeft, maar ook bijvoorbeeld te vragen en wat doe je zo. Beschrijf mij eens 

een gemiddelde dag, zoals je die nu doorbrengt. (…) dan krijg je toch een beeld en 

dan kan je op sommige dingen door gaan vragen. [8] 

 

Maar lang niet alle cliënten weten wat ze willen. Sommige re-integratieprofessionals geven 

aan met de cliënt te gaan ‘brainstormen’. Tijdens “brainstormen dan kom je er ook achter 

wat voor werk de cliënt leuk vindt.”. [7]. In die brainstorm legt de re-integratieprofessional 
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de cliënt soms een hypothetische situatie voor, bijvoorbeeld om de cliënt wat afstand te laten 

nemen van de situatie waarin hij of zij op dat moment verkeert. 

 

“weet je wat je nou eens moet doen, ga eens zitten. Dan zitten ze al natuurlijk. Dan 

zeg ik, doe nou je ogen dicht, en stel je voor. Morgen word je wakker. En je 

problemen zijn weg. Wat ga je dan doen?” [11] 

 

“ik gebruik wel eens, ik ben op een cruiseschip midden op de Oceaan en daar wordt 

een kapitein gevraagd of wat zou je dan gaan doen op zo’n boot.. Nou dat zegt dan 

wel iets, gaat die dienstverlenend, gaat die technisch, hij is helemaal vrij, wat gaat 

die doen. Weet je dat is dan een manier, maar om zo op die manier de discussie aan 

te gaan. Om te kijken wat iemand dan zegt.” [13] 

 

Naast het direct vragen naar mogelijkheden en wensen en het met cliënten van gedachten 

wisselen daarover, zijn er ook re-integratieprofessionals die cliënten dingen laten doen om 

zich een beeld van de cliënt te vormen. Met cliënten die geen idee hebben wat ze willen, 

lopen ze bijvoorbeeld langs een vacaturebord. 

 

“komt er nou een jongere waar we nog niks voor op het oog hebben, dan loop ik 

langs de vacatureborden met mijn jongere en dan zeg ik, kijk nou eens gewoon wat je 

leuk vindt. Niet kijken wat ze vragen voor opleiding, maar kijk nou eens gewoon, wat 

is nou een functie, waarvan je denkt van nou dat lijkt me wel iets. Nou op die manier 

proberen we een duidelijke richting te krijgen, van in welke branche moeten we het 

zoeken. [9] 

 

De cliënt dingen laten doen, helpt niet alleen wensen te verhelderen, en kan ook helpen om 

beter zicht te krijgen op de vaardigheden van de cliënt. De re-integratieprofessionals vragen 

cliënten soms bijvoorbeeld om een curriculum vitae op te stellen. Dat heeft een praktisch nut 

voor toekomstige sollicitatieprocedures, en in dat kader wordt het curriculum vitae in een 

later stadium ook besproken om te verbeteren. Maar vroeg in het traject kan het een middel 

zijn om een beter beeld van de cliënt te krijgen.  

 

“ik ben ook benieuwd hoe iemand dat maakt, zo onvoorbereid, dat is heel 

verschillend. (…) dat zeggen mensen soms ook, dat het ook nergens naar lijkt. Maar 

ook soms van heel hoog opgeleide mensen die heel veel gedaan hebben, krijg je zes 

kantjes vol getypt. En dat zegt mij ook iets. (…) dat iemand in elk geval met 

betrekking tot dat document geen keuzes gemaakt heeft, maar alles erop heeft gezet. 

[8] 

 

Ook inschattingen die cliënten maken van hun eigen kunnen worden door re-

integratieprofessionals vaak getest door ze dingen te laten doen.  

 

“vaak blijkt dat ze minder zelfredzaam zijn, maar soms moet je ze dat zelf laten 

ontdekken. (…) moet je een even meegaan in het van nou jij denkt dat je het zelf kunt 

regelen, spreken we die en die dingen af, dat ga jij doen volgende week. En dan bel ik 

jou na volgende week, en dan wil ik graag van jou horen wat eruit gekomen is. (…) 
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vervolgens blijkt dat ze minder zelfredzaam zijn als dat ze van tevoren hadden 

gedacht.” [9] 

 

Door cliënten daadwerkelijk dingen te laten doen, wordt proefondervindelijk duidelijk dat 

een cliënt bijvoorbeeld ten onrechte dacht ‘zelfredzaam’ te zijn. Dat maakt niet alleen voor 

de re-integratieprofessionals zichtbaar wat de cliënt kan. Maar het is volgens de re-

integratieprofessionals ook een effectieve manier om cliënten te laten inzien dat hun wensen 

niet reëel zijn of hun zelfbeeld niet klopt. 

 Bovenstaande voorbeelden concretiseren tot op zekere hoogte de wijze waarop re-

integratieprofessionals te werk gaan om zich een beeld te vormen van de cliënt. Alhoewel ze 

duidelijk maken wat re-integratieprofessionals doen, zijn het allemaal voorbeelden waarbij 

indruk en intuïtie van de re-integratieprofessional een grote rol spelen. De aanpak lijkt 

weinig systematisch en re-integratieprofessionals lijken ieder zo hun eigen repertoire aan 

gesprekstechnieken en oefeningen te hebben ontwikkeld, waarvan ze proefondervindelijk 

hebben vastgesteld dat het voor hen werkt. Ook als het gaat om te beoordelen wat effectief is 

bij welke cliënt en wat voor criteria ze daarbij hanteren, varen de professionals vooral op 

indrukken en gevoel.  

 

Formele instrumenten 

In de inleiding hebben we besproken dat voor de re-integratiebranche ook instrumenten zijn 

ontwikkeld om de cliënt in kaart te brengen. Gevraagd naar hoe ze inschattingen maken, 

zetten de re-integratieprofessionals, zo blijkt, deze instrumenten zeker niet op de eerste 

plaats. Mede afhankelijk van de setting waarin de re-integratieprofessional werken, maken ze 

wel gebruik van instrumenten. In deze paragraaf bespreken we hoe de geïnterviewde 

professionals omgaan met formele instrumenten.  

Sommige van de re-integratieprofessionals die bij de sociale dienst of UWV-

werkbedrijf werken, gebruiken bijvoorbeeld de ‘Participatieladder’ of ‘Tredenkiezer’ om ‘de 

afstand tot de arbeidsmarkt’ vast te stellen. De ‘Participatieladder’ is een instrument dat 

cliënten indeelt op basis van hun sociale activiteit. Nagegaan wordt “of mensen sociale 

contacten hebben, of ze contact hebben met derden, of ze ook werken. Of ze inderdaad een 

start kwalificatie hebben, dus een goede opleiding” [7]. Op basis van deze parameters 

worden cliënten ingedeeld in een trede. Hoe hoger de trede, hoe makkelijker mensen kunnen 

uitstromen naar betaalde arbeid.  

 

“als je op tree 1 zit, dan heb je gewoon geen sociale contacten. Dan heb je geen 

werk, dan zit je vooral veel thuis, geïsoleerd, dan wordt het dus heel erg hoog tijd, 

dat er iets sociaal geactiveerd wordt. Zit je op trede 4 dan heb je in ieder geval 

contacten met je familie, doe je iets aan vrijwilligerswerk, zie je bepaalde mensen 

buiten je privé, wekelijks toch, enzovoort.”[6] 

 

Ook de ‘Tredenkiezer’ deelt cliënten in op basis van sociale activiteit. Bij sommige sociale 

diensten zijn re-integratieprofessionals verplicht deze methode te gebruiken: 

 

“we zijn verplicht om dat in te vullen om de klant in te kunnen delen. Want er moet 

inderdaad wel een indicatie gemaakt, maar naar aanleiding van wat hij vertelt 
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tijdens dat gesprek in die tredenkiezer, kunnen (…) wij zeggen wat voor klant het is.” 

[18] 

 

Arbeidsdeskundigen bij het UWV en re-integratieprofessionals bij re-integratiebureaus die 

gedeeltelijk arbeidsgeschikte cliënten begeleiden, hebben soms informatie uit de Functionele 

Mogelijkheden Lijst (FML) tot hun beschikking. De FML is een instrument dat 

verzekeringsartsen gebruiken bij het beoordelen van de arbeidsgeschiktheid van cliënten met 

beperkingen in het kader van de WIA-beoordeling. Het instrument bestaat uit 6 rubrieken, 

waarvan er 2 gaan over persoonlijk en sociaal functioneren. De overige rubrieken zijn: 

aanpassing aan omgevingseisen, dynamische handelingen, statische houdingen en werktijden 

(UWV, 2003). Informatie uit het FML draagt bij aan het beeld dat de arbeidsdeskundige en 

re-integratieprofessionals van de cliënt vormen. 

 

“zowel lichamelijke als psychische klachten worden geduid. Er wordt eigenlijk 

ingezet hoe de beperkingen zijn, ter ondersteuning met name voor de 

arbeidsdeskundige zit inderdaad het FML zit er erbij.” [6] 

 

Daarnaast noemden de re-integratieprofessionals in ons onderzoek de ‘Melba Methode’ en 

‘Dariuz Diagnose’. De ‘Melba Methode’ is een instrument dat capaciteiten van cliënten in 

kaart brengt. Het beeld van de cliënt dat ‘Melba’ genereert kan gebruikt worden om te 

bepalen wat een geschikte functie is voor de cliënt. Of hoe een werkplek kan worden 

aangepast, cq de cliënt moet worden bijgeschoold om tot een goede afstemming tussen 

beiden te komen (www.melba.nl). ‘Dariuz Diagnose’ is een vergelijkbaar instrument dat ook 

tot doel heeft de capaciteiten van de cliënt in kaart te brengen. Het geeft onder andere 

informatie over de afstand tot arbeidsmarkt en talenten en belemmeringen van de cliënt 

(www.dariuz.nl). Het is vooral bedoeld voor lager opgeleiden en mensen met gesubsidieerd 

werk, en legt daarom veel nadruk op basale werknemersvaardigheden (Van Bommel, 2010: 

14). Opvallend is dat dit de enige twee methoden zijn die re-integratieprofessionals ter 

sprake brachten. Alhoewel beide instrumenten claimen een min of meer volledig beeld van 

de cliënt te genereren, op basis waarvan een traject uitgezet kan worden, dichtten de re-

integratieprofessionals die er gebruik van maakten deze instrumenten een wat bescheidenere 

rol toe in hun besluitvormingsproces.  

 

“Melba is een middel, de ervaring van de werkgever is een middel, (…)  het is 

allemaal informatie die je dan moet interpreteren met elkaar, om daar dan dingen 

over te gaan zeggen. En het helpt om het te concretiseren, maar het is niet heilig. Ik 

denk dat dat wel belangrijk is om dat ook hardop te zeggen. sommige dingen zijn ook 

niet te verklaren in Melba” [17] 

 

“Het [Dariuz] gaat wat naar extreme toe altijd, die uitslag van die adviezen, (…). 

Dan staat daar bijvoorbeeld ‘heel soms’ tot ‘bijna altijd’. En als je een paar keer 

‘heel soms’ hebt ingevuld, dan kan het zijn dat bij de adviezen staat, dat het 

verstandig zou zijn, al eens een gesprek aan te gaan met de huisarts. Bijvoorbeeld 

[daarom  zie ik het meer als] een praatformulier en wel iets om verder mee te gaan.” 

[14]. 

 

http://www.melba.nl/
http://www.dariuz.nl/
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De bovengenoemde formele instrumenten leveren zeker een bijdrage in de oordeelsvorming, 

maar de geïnterviewden zien ze zeker niet als doorslaggevend. Zoals in het begin van deze 

paragraaf al besproken, vormen de instrumenten volgens hen een aanvulling op de ervaring, 

de intuïtie en het gevoel van de re-integratieprofessional.  

 

 

3.4 Conclusie 

 

De oorspronkelijke veronderstelling dat re-integratieprofessionals bij het vormgeven van re-

integratietrajecten een belangrijke plaats zouden toedichten aan ondersteuningsbehoeften van 

cliënten en hun werk in de intakefase van het traject gericht zou zijn op het identificeren van 

ondersteuningsbehoeften blijkt niet te kloppen. Dit hoofdstuk heeft duidelijk gemaakt dat de 

typologie van ondersteuningsbehoeften van Van Hal niet als zodanig herkend wordt door de 

re-integratieprofessionals. Niet alleen roepen de afzonderlijke typen die Van Hal 

onderscheidt, bij verschillende re-integratieprofessionals associaties op met heel 

verschillende cliënten, het hele concept ‘ondersteuningsbehoeften’ lijkt niet te refereren aan 

de manier van denken van re-integratieprofessionals. 

In de wijze waarop de re-integratieprofessionals beschrijven hoe ze zich een beeld 

vormen van de cliënt, is evenmin veel systematiek te ontdekken. De re-

integratieprofessionals lijken ieder hun eigen gesprekstechnieken en oefeningen voor 

cliënten te hebben ontwikkeld, waarvan ze proefondervindelijk hebben vastgesteld dat ze 

goed werken. De beoordeling wat ‘goed werken’ precies is, wordt ook nogal intuïtief 

gemaakt en niet systematisch geanalyseerd (en bijvoorbeeld niet gebaseerd op meer 

systematische inventarisatie van daadwerkelijk duurzame plaatsingen of cliënttevredenheid 

scores). Voor zover de re-integratieprofessionals daarbij formeel ontwikkelde instrumenten 

gebruiken, zien ze deze instrumenten eerder als een aanvulling of ondersteuning van hun op 

ervaring en intuïtie gebaseerde oordeel, dan als instrumenten die zelfstandig een betrouwbaar 

beeld van de cliënt kunnen genereren.  

Opvallend is dat de re-integratieprofessionals in de voorbeelden die ze geven, 

generalisaties maken over cliënten
16

. De facto spreken ze voordurend over verschillende 

typen cliënten: pechmagneten, niet-willers, prototype slachtoffer, twijfelaars, 

zelfoverschatters etc. De manier waarop ze dergelijke duidingen gebruiken, lijkt echter 

tamelijk ad-hoc en alledaags. Ze ontstaan als het ware tijdens het gesprek en zijn ‘vloeibaar’: 

ze helpen om uit te leggen wat de cliënt voor iemand is en daarmee ook om uit te leggen 

waarom een bepaalde begeleiding geëigend is in het concrete geval, maar op een volgend 

moment kunnen dergelijke duidingen van een cliënt net even anders zijn. Impliciet zijn deze 

generalisaties wel sterk normatief. Ze dragen een oordeel in zich over de cliënt, bijvoorbeeld 

over of het acceptabel is hoe deze zich gedraagt of niet. Die impliciete oordelen spelen 

daarmee, hoe onbewust ook, een rol in de wijze waarop de re-integratieprofessional de cliënt 

tegemoet treedt en al dan niet verantwoordelijk houdt voor het al dan niet slagen van de re-

integratie-inspanningen. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op deze normatieve 

dimensie van de inschattingen die de re-integratieprofessionals maken. 

                                                 
16

 Opvallend omdat ze zelf zeggen niet in hokjes te denken. Analyses van professionele oordeelsvorming laten 

zien dat dit een vrij normale manier van werken is. Zie Meershoek en anderen (2009) voor een analyse van dit 

fenomeen bij bedrijfsartsen. 
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4 De vijf grondhoudingen van re-integratieprofessionals 
 

 

Voorgaand hoofdstuk bevestigt het beeld dat in hoofdstuk 1 geschetst is op basis van   ander 

onderzoek dat Nederlandse re-integratieprofessionals weinig systematisch te werk lijken te 

gaan en dat er grote variatie bestaat tussen professionals onderling. Waar die verschillen 

precies in zitten en waar ze vandaan komen is minder duidelijk aan te geven. Dat maakt het 

ook lastig om te beoordelen of ze terecht zijn of niet. 

Het re-integratieveld is, zoals in de inleiding besproken, een breed en gevarieerd 

veld. De organisaties waarbinnen re-integratieprofessionals hun werk doen hebben ten dele 

verschillende doel- en taakstellingen en de cliëntenpopulatie die ze begeleiden is divers. 

Voor zover verschillen in aanpak van professionals samenhangen met deze diversiteit, 

kunnen ze legitiem en zelfs wenselijk zijn. Op sommige punten zal re-integratiebegeleiding 

in de arbodienstverlening bijvoorbeeld een andere aanpak vergen dan re-

integratiebegeleiding vanuit een sociale dienst, omdat cliënten bijvoorbeeld in het ene geval 

wel een dienstverband hebben en in het andere geval niet. Deze verschillen tussen 

organisaties kunnen evenwel de verschillen in aanpak niet geheel verklaren: paragraaf 3.1 

liet zien dat de verschillen tussen de re-integratieprofessionals die in hetzelfde type 

organisatie werken eveneens groot zijn. Daarnaast kan ook de diversiteit in cliënten een 

legitieme reden zijn om verschil te maken. Opleidingsniveau, arbeidsverleden en 

persoonlijkheid van de cliënt maken dat wat voor de ene cliënt geëigend is, dat voor een 

andere cliënt niet hoeft te zijn. Het belang van maatwerk, dat in het re-integratieveld in 

toenemende mate wordt onderschreven, benadrukt juist dat het niet maken van verschil 

onprofessioneel handelen is. 

Als verschillen in begeleiding van cliënten echter worden ingegeven door verschil in 

achtergrond en opleiding van de professional of door iets in de ‘persoon’ van de 

professional, wordt het ingewikkelder. Het is niet per definitie problematisch als een re-

integratieprofessional met een achtergrond in maatschappelijk werk een andere werkwijze 

hanteert dan iemand met een psychologische achtergrond. Het roept wel vragen op als een 

cliënt willekeurig de ene dan wel de andere aanpak krijgt. Dat geldt in nog sterkere mate 

voor verschillen die ontstaan door persoonsgebonden factoren. Uiteraard zal iedere 

professional tot op zekere hoogte een persoonlijk stijl van werken hebben, maar als 

persoonlijke motieven en opvattingen de boventoon gaan voeren, kan de professionaliteit 

van het handelen wel in het geding zijn. 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat re-integratieprofessionals 

(noodzakelijkerwijs) in generaliserende termen over cliënten spreken. Impliciet zitten daar 

normatieve oordelen in over de cliënten, waarvan niet duidelijk is waar ze op gebaseerd zijn, 

of ze terecht zijn en in welke mate professionals ze bewust en weloverwogen gebruiken. In 

dit hoofdstuk geven we een nadere analyse van deze normatieve dimensie van het werk van 

de re-integratieprofessionals. We gaan na welke rol de opvatting van een re-

integratieprofessional zelf speelt bij verschillen die er bestaan in de wijze waarop ze 

doorverwijzen en begeleiden. We hebben geanalyseerd welke type argumenten bij het 

uitleggen van hun handelen terugkomen en welke patronen daarin te herkennen zijn. Op 

basis daarvan zijn we gekomen tot een aantal referentiekaders die door re-

integratieprofessionals (al dan niet bewust) wordt gehanteerd. In dit hoofdstuk omschrijven 

we deze (vaak) impliciete referentiekaders als grondhouding. Onder een grondhouding 
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verstaan we de normatieve houding van professionals ten aanzien van cliënten; deze 

normatieve houding reflecteert de opvattingen die een professional heeft over re-integratie en 

werk en daaruit voortvloeiende verwachtingen ten aanzien van (verschillende soorten) cliënt. 

Deze normatieve houding kleurt de wijze waarop professionals een situatie waarderen en 

manifesteert zich in concrete handelwijzen.  

Deze grondhoudingen zijn geen karakteriseringen van ‘professional’ als individu, 

geen persoonskenmerken dus. Het zijn handelingsrepertoires. Professionals kunnen dus van 

grondhouding veranderen, of combinaties maken bij de begeleiding van cliënten. Ze laten 

zien hoe normatieve opvattingen van de re-integratieprofessionals samenhangen met of zich 

manifesteren in concrete handelwijzen of begeleidingsactiviteiten. In hoeverre een 

grondhouding doorslaggevend is voor de wijze waarop re-integratieprofessionals tegen 

individuele cliënten aankijken, of dat ze afhankelijk van de specifieke cliënt van 

grondhouding wisselen, is op basis van ons materiaal niet eenduidig vast te stellen. In 

sommige gevallen lijkt het eerste meer te gebeuren, in andere gevallen het tweede. We 

komen daar aan het eind van het hoofdstuk, als de verschillende grondhoudingen zelf 

besproken zijn, op terug. 

In ons materiaal hebben we vijf verschillende grondhoudingen geïdentificeerd: een 

procedurele, een werkgerichte, een zorgende/ontfermende, een lerende en een faciliterende 

grondhouding. In het navolgende geven we per grondhouding steeds een algemene 

karakterisering, gevolgd door een aantal verschillende concrete handelwijzen die met deze 

grondhouding samenhangen. Indien van toepassing geven we ook aan of de re-

integratieprofessionals die handelwijzen voor specifieke groepen cliënten in het bijzonder 

geschikt vinden, waarom en hoe dat zich dan vertaalt in de concrete begeleidingsactiviteiten 

bij deze cliënten. 

 

 

4.1 De procedurele grondhouding: de cliënt als ‘niet-werker’
17

  

 

In deze eerste paragraaf staat een procedurele grondhouding centraal, waarin voorgeschreven 

protocollen bepalend zijn voor het handelen van de professional. Omdat deze re-

integratieprofessionals zich in hun handelen primair oriënteren op de formeel omschreven 

taak en de daarbij behorende procedures en regels, benaderen ze de cliënt ook vanuit deze 

formele, in regels en procedures vastgelegde taakopvatting. Cliënten worden in de eerste 

plaats beoordeeld op grond van de mate waarin ze aan die regels voldoen: cliënten zijn 

primair ‘werkloos’, ‘verzuimende medewerker’ of ‘arbeidsbeperkt’.  

In het hiernavolgende omschrijven we deze grondhouding langs twee uitingsvormen: 

controleren/ proces bewaken en sanctioneren en typeren we hoe de cliënt door een re-

integratieprofessional vanuit deze grondhouding wordt waargenomen.  

 

4.1.1 Controleren en proces bewaken 

Re-integratieprofessionals die vanuit een procedurele grondhouding handelen, legitimeren 

hun aanpak vanuit de formele kaders waarbinnen zij opereren. Dat kunnen bijvoorbeeld de 

richtlijnen van de organisatie zijn, of wetmatige kaders. De re-integratieprofessional die 

vanuit deze grondhouding werkt, begint met controleren of de cliënt aan bepaalde 

                                                 
17

 Met ‘niet-werker’ kunnen hier verschillende zaken bedoeld worden: werkloze, verzuimende medewerker, 

arbeidsbeperkte, alle termen die refereren aan het gegeven dat een cliënt niet voldoet aan de (werk)vereisten.  
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(wettelijke) eisen voldoet en met nagaan of wat een cliënt zegt ook daadwerkelijk klopt. Een 

UWV-werkcoach laat weten dat ze daartoe cliënten of familieleden opzoekt in het 

registratiesysteem: 

 

“Ik heb geen gegevens van moeder, ik denk wel dat ik als ik haar in Suwinet ga 

kijken dat ik haar terug vindt dat moeder ook geld van ons, uitkering van ons krijgt. 

Dat doe ik soms, omdat ik dan het sociale netwerk wil kennen. Dan wil ik weten van 

ja wat ga ik nu verwachten.” [12] 

 

Ook gedurende het traject staat het controleren of cliënten zich aan de regels houden 

centraal. Een voorbeeld daarvan wordt gevormd door arboprofessionals
18

. Gericht als deze 

re-integratiediensten zijn op hervatting van werk in hetzij de oude, hetzij een nieuwe baan 

(respectievelijk eerste en tweede spoor re-integratie), probeert men cliënten stapsgewijs en 

volgens een formele procedure aan het werk te krijgen. Meer dan de inhoud van het re-

integratieproces, worden de procedures als richtinggevend beschouwd. 

Veel arbo-professionals refereerden hierbij aan ‘tijdscontingent werken’. Zij legden 

dat in de interviews doorgaans uit als het in de tijd uitzetten van afspraken over stapsgewijze 

hervatting van werk, en voorts de bewaking van die verschillende stappen. Niet zelden 

worden deze stappen ook gekoppeld aan de Wet Verbetering Poortwachter, waarin eveneens 

is vastgelegd op welk moment in het verzuim van een werknemer, welke stappen gezet 

kunnen worden
19

. In hun werk en de legitimering daarvan oriënteren re-

integratieprofessionals zich dan sterk op expliciete regels en procedures en de bewaking 

daarvan. Dat element van monitoring benadrukken ze voortdurend.  

 

“dat [staat]  in het protocol, er zijn wel tijdsindicaties aangegeven. Je hebt wel een 

idee en (…) je bespreekt dat met de cliënt wat je mag verwachten van wat voor effect 

dat zou hebben [voorzichtig meer belasten terwijl toch de pijnklachten verminderen]. 

Maar je moet het wel toetsen of het dat effect ook heeft. (..) dat die adviezen die je 

hebt gegeven dat die toegepast zijn en dat die voor geen meter werken. Nou dan moet 

je dat ook zo zien.” [3] 

 

Soms blijkt dan dat het volgen van de richtlijnen niet het gewenste effect oplevert, maar deze 

methoden geven ook handvatten om de begeleiding verder vorm te geven als het gewenste 

effect niet optreedt.  

 

“Ja, en bij lage rugklachten dan kan het zijn dat het gewoon eenvoudig lage 

rugklachten zijn, zoals wij allemaal wel eens een keer last hebben van onze rug. 

Maar als dat na twee weken niet verbetert, ja dan moet je verder gaan kijken en dan 

zie je ook in onze protocollen van dat je moet gaan denken aan een multidisciplinair 

traject.” [10] 

                                                 
18

 In dit onderzoek is een aantal verschillende arboprofessionals geïnterviewd: arboartsen, 

arboverpleegkundigen en bedrijfsartsen 
19

 Overigens kent het tijdscontingent werken als benaderingswijze zijn oorsprong in het contrast met 

klachtgericht werken. De achtergrond van deze benadering is de theorie dat het bieden van een tijdscontingente 

structuur meer vruchten afwerpt, dan een focus op ziektebeeld. Voortdurende symptoomwaarneming zou 

volgens deze theorie belemmerend zijn voor het herstelproces (Van der Gulden en Theunissen, 2004) 
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Veel van de geïnterviewde re-integratieprofessionals bewaken vanuit een dergelijke formele 

taakopvatting dan ook of de gemaakte afspraken wel worden nagekomen. De re-

integratieprofessional bepaalt daarbij wat er gebeurt, niet zelden ongeacht de gedachten van 

de cliënt: 

 

“Dus je probeert (…) tijdcontingent een oplossing aan te geven, dat kan soms vrij 

strak zijn. Daar kunnen ook wel eens wat wrijvingen ontstaan, en daar kun je 

weerstand ontmoeten.” [10] 

 

De re-integratieprofessionals oriënteren zich in hun handelen dus op de regels, ongeacht de 

mening en beleving van cliënten. Ze nemen de rol aan van ‘procesbewaker’, als bewaker van 

een topdown vormgegeven traject naar (hervatting van) werk. In het geval van medewerkers 

van sociale diensten uit zich dat in het bewaken van door de wet voorgeschreven bepalingen:  

 

“Je hebt een uitkering, je doet een beroep op gemeenschapsgeld, en daar mag je wat 

voor terug doen. En als dat betekent dat het geen zin hebben voor jou reden is om 

dan maar niet te komen opdagen, dan kan ik daar niet mee akkoord [gaan].” [16] 

 

Over dergelijke uitgangspunten is weinig discussie mogelijk, zo meent men. Re-

integratieprofessionals verbinden deze opstelling dan ook met cliënten die zich naar hun 

mening proberen te ontslaan van wettelijke verplichtingen. 

 

Ontwijkende cliënt  

Doordat re-integratieprofessionals de protocollen als uitgangspunt nemen, en zich beijveren 

om die te controleren en bewaken, staat in het contact met cliënten vooral de vraag centraal 

of cliënten wel voldoen aan die regels. Omdat de procedures hier voorop staan, interpreteren 

re-integratieprofessionals tegenwerpingen van cliënten al snel als onwil. Kom eerst maar 

eens met bewijs, zo lijkt ook deze professional te denken:  

 

“Als iemand tegen mij zegt, ja dat kan ik niet, want de huisarts heeft mij geadviseerd 

want ze kunnen namelijk altijd met het verhaal weg komen, dan doe ik niet [meteen 

wat de cliënt vraagt]. Dan zeg ik nou dat kan, maar dan wil ik graag een verklaring 

van je huisarts, of ik wil een ondertekend iets, waarin dat ook letterlijk aangegeven 

wordt. (…) mensen moeten wel op een gegeven moment kunnen bewijzen dat wat ze 

vertellen waar is. Ik bedoel ik ga niet alleen op hun verhaal af, want verhalen kunnen 

we allemaal verzinnen.” [16] 

 

Men handelt hier dus strikt volgens de regels. Bedrijfsartsen, bijvoorbeeld, verwoorden hun 

rol in deze als ‘bewakers’ van het herstelproces, waarbij de richtlijnen de weg wijzen. 

Gevraagd naar de rol van verschillende voorschriften, stelt één van de bedrijfsartsen dat er 

weliswaar weinig ruimte voor discussie is, maar dat dat ook voor duidelijkheid zorg.:  

 

“Dan is dat vooraf vastgelegd, iedereen weet waar die aan toe is, dat is samen met 

de ondernemingsraad afgesproken. Nou daar is zoveel consensus over, om dat op die 

manier te doen, dat je ook nooit in conflict komt.” [10] 
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Deze re-integratieprofessionals ervaren procedures en regels als nuttige kaders voor hun 

werk, omdat ze richtinggevend zijn in het contact dat professionals met cliënten hebben: de 

regels zijn duidelijk, met name in situaties waarin cliënten proberen onder hun plichten uit te 

komen. 

 

4.1.2 Sanctioneren 

Vanuit de procedurele grondhouding oriënteert de re-integratieprofessionals zich in zijn 

handelen sterk op regels en procedures. Als cliënten proberen af te wijken van de regels, 

wordt dat gezien als overtreding, die bestreden moet worden door middel van dwang en 

sancties. Hoewel dat niet altijd in directe zin kan (men heeft vaak niet de bevoegdheid om 

direct sancties op te leggen), probeert men restrictief op te treden als een cliënt de inschatting 

van de professional niet deelt.  

 

“Ik zeg nou dit is mijn advies. En daar mag jij het wel of niet mee eens zijn, maar dit 

is het. (…) Nou ze zegt, ik ben het er niet mee eens, want ik vind dat ik niet kan 

werken. Ik zeg nee, dat vind ik ook niet, maar over een week vind ik dat je het wel 

kan. Zoals ik het nu inschat en met de kennis die ik heb, en hoe ik er tegenaan kijk. Ja 

daar kunnen de mensen niks tegenin brengen, want ik ben daar specialist voor. Maar 

daar zijn ze het niet eens met mijn advies.” [11] 

 

Professionals hebben soms geen formele bevoegdheid of middelen om hun visie op te 

leggen. Ze dreigen er wel mee, om de cliënt in het gareel te krijgen. 

 

“Ik blufte ook wel regelmatig van ja als je nu niet in beweging komt, dan stop ik je 

uitkering. Terwijl ik daar eigenlijk geen bevoegdheden (…) toe had. Maar dat deed ik 

wel.” [19] 

 

Eigenwijze cliënt  

De re-integratieprofessionals verbinden het sanctioneren vooral met cliënten die niet bereid 

zijn mee te werken. Evenals bij het controleren en bewaken, gaat hier de grondhouding 

vooraf aan het type cliënt: cliënten worden vooral als eigenwijs betiteld, omdat ze de regels 

niet willen volgen, en dus vinden professionals het gerechtvaardigd om sanctionerend op te 

treden. Een bedrijfsarts legt dat uit aan de hand van een cliënt die zelf niet mee wil werken 

aan zijn herstelproces, een gegeven waar deze arts zich vanuit zijn formele beroepsopvatting 

nadrukkelijk verantwoordelijk voor acht. 

 

“Dwingen is een groot woord, maar goed, daar kan het toch zijn dat het een 

inspanning voor die persoon wordt, om dat te gaan doen, omdat die anders zijn 

herstel in de weg staat. (…) en je adviseert een bepaalde behandeling, en iemand 

volgt dat niet, dan zou je bij de werkgever kunnen aangeven, dat die zijn herstel in de 

weg staat [10] 

 

Vanuit de regelgeving worden cliënten geacht aan hun herstel te werken door adviezen van 

de professional op te volgen. Als cliënten zich niet aan de voorschriften van de re-

integratieprofessional houden, worden ze als eigenwijs gezien, maar bovendien proberen re-
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integratieprofessionals ze met sancties ze alsnog te bewegen om de advizen toch op te 

volgen. 

 

4.1.3 Tot slot 

Professionals die opereren vanuit een procedurele grondhouding, nemen in hun handelen de 

formele regels en taakstelling als uitgangspunt en zien het als hun taak om deze regels te 

volgen en te handhaven. Omdat regels en procedures voor iedereen gelden, zonder aanziens 

des persoons, is de grondhouding bepalend voor de wijze waarop ze cliënten tegemoet 

treden. Het is niet de specifieke behoefte van een cliënt die hun begeleidingswijze bepaald. 

De vraag is niet zozeer wat is dit voor een cliënt maar: houdt de cliënt zich aan de regels? 

Dat uit zich ten eerste in een controleren en proces bewaken, waarbij de cliënt vooral als 

‘ontwijker’ wordt gedefinieerd als deze zich niet voegt. Ten tweede in een sanctioneren, 

waarbij de cliënt vooral een eigenwijs karakter toegedicht krijgt. De vraag waarom cliënten 

zich niet aan de regels houden of hoe het komt dat cliënten er andere inschattingen over hun 

kunnen op na houden, is voor deze re-integratieprofessionals van minder belang. Het behoort 

gewoon tot de plicht of verantwoordelijkheid van de cliënt om zich aan de regels te houden 

en conform de standaarden te re-integreren. 

 

 

4.2 De werkgerichte grondhouding: ‘arbeid adelt’ 

 

In de procedurele grondhouding zijn de procedures richtinggevend voor de opstelling van de 

re-integratieprofessional en is er weinig aandacht voor de oriëntatie of beweegredenen van 

de cliënt, noch voor het doel dat men met de regels wil bereiken. De vraag wat het volgen 

van de procedures precies oplevert voor een specifieke cliënt, krijgt geen aandacht. In de 

werkgerichte grondhouding die we in deze paragraaf bespreken, staat juist het einddoel van 

de re-integratie centraal. Regels worden daarin als middelen beschouwd om dat doel te 

bereiken. Professionals oriënteren zich in hun handelen op het bereiken van dat doel: zorgen 

dat mensen aan het werk gaan.  

Deze re-integratieprofessionals handelen vanuit de gedachte dat werken altijd goed is voor 

de mens: ‘arbeid adelt’. Ze hebben een nadrukkelijk arbeidsethos: “het idee van (…) rust 

roest” [13]. Door cliënten teveel thuis te laten zitten, gaan ze zich vanzelf afhankelijk 

opstellen ten opzichte van voorzieningen, zo meent men. Teveel rust en te weinig activiteit 

werkt niet bevorderlijk. Juist werk heeft een heilzaam effect. Een UWV-werkcoach:  

 

“dat er dan echt iets van hun verwacht wordt, (…) dat er (...) voldoening, waardering 

en ritme, regelmaat en een doel in je leven uitgaat van een betaalde baan.” [8]  

 

Een van de geïnterviewde bedrijfsartsen is daar nog stelliger in: door te werken gaat een 

cliënt zich beter voelen en zal hij of zij de motivatie uiteindelijk hervinden. Dat werkt 

volgens hem zelfs beter dan therapie.  

 

“ik denk namelijk dat hoe intensiever je doet, en hoe zwaarder je het maakt hoe 

heerlijker zo iemand dat vindt. Want het [intensieve therapeutische begeleiding – TE] 

bevestigt de mensen hebben een probleem.” [11]  
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In de visie van deze professional heeft werken een dubbele functie: het is doel en middel. Als 

re-integratieprofessionals streef je er naar dat de cliënt aan het einde van het traject betaald 

werk heeft. Maar juist door meteen met gedeeltelijk of aangepast met werk te beginnen raken 

cliënten gemotiveerd om aan het werk te gaan en te blijven. Als die start eenmaal is gemaakt, 

gaat het vanzelf. Het is dus belangrijk om dat te benadrukken. “Die moet van drie mensen 

horen, aan het werk, aan het werk, aan het werk. Dan gaat die zelf ook zeggen, ik ga aan het 

werk.” [11].  

 

4.2.1 Scepsis als uiting van een werkgerichte grondhouding  

De werkgerichte grondhouding manifesteert zich snel: meteen vanaf het eerste contact dat 

professionals aangaan met cliënten. Dat heeft ook te maken met het doelgerichte karakter: 

snel aan het werk is het doel. Daarom is het belangrijk ook zo snel mogelijk een beeld van de 

belangrijkste grote belemmeringen te krijgen. Dit uiten professionals met een werkgerichte 

grondhouding in scepsis ten aanzien van het verhaal van de cliënt. Ze scannen als het ware 

het verhaal van de cliënt op alarmbellen. Met deze sceptische rol treden professionals in 

principe alle informatie kritisch-sceptisch tegemoet: de focus op re-integratie is leidend en de 

waarde van andere informatie is telkens relatief ten opzichte daarvan.  

Veel professionals noemen dit het ‘blanco ingaan’ van het gesprek: men verhoudt 

zich kritisch ten aanzien van de informatie die men van andere diensten over een cliënt 

krijgt, want die is soms “vanuit een eenzijdig of een heel wisselend perspectief (…) 

opgeschreven” [8]. Om een totaalbeeld te vormen kan voorinformatie weliswaar van belang 

zijn, maar voor een goed beeld van de cliënt moet die ook gerelativeerd worden. 

Professionals hechten er hiermee waarde aan eigenstandig (lees: als re-

integratieprofessional) een beeld van de cliënt te vormen.  

De kritische omgang met voorinformatie, kan ook de vorm krijgen van een verificatie 

van vooraf gekregen informatie. De andere professional kan zijn werk bijvoorbeeld anders 

(lees: minder werkgericht) ingekleed hebben en daardoor tot andere informatie zijn 

gekomen. Daarom zegt men dat het belangrijk is om met het oog op toeleiding naar werk 

voorafgaand aan een eerste gesprek goed op de hoogte te zijn van een aantal zaken. Een 

consulent omschrijft dat als ‘alarmbellen’: 

 

“Dan kan het wel belangrijk zijn, om te weten dat iemand bijvoorbeeld medicatie 

gebruikt. Dus het is wel belangrijk om een aantal […] alarmbellen eruit te vissen. 

Dus als die er zijn, dat is voor mij wel een belangrijk punt, die probeer ik er wel uit te 

vissen. En dat zijn dan in ieder geval gespreksonderwerpen.” [8] 

 

Om cliënten goed naar werk te kunnen begeleiden is het dus van belang te weten wat 

hinderend kan werken. Deze alarmbellen lijken professionals evenwel vooral van belang te 

vinden in verband met een aantal specifieke cliënten. Hieronder wordt ingegaan op deze 

cliënten. 

 

 

Zelfoverschattende cliënt  

In het geval van cliënten die neigen zichzelf te overschatten in hun re-integratie is scepsis in 

ieder geval het meest op zijn plaats, zo menen deze professionals. Professionals hebben dan 

bijvoorbeeld informatie over een cliënt, die niet spoort met de wensen ten aanzien van werk 
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en re-integratie die deze cliënten uitspreken. Het is dan vanuit werkgerichtheid zaak deze 

‘overenthousiastelingen’ te temperen, omdat professionals verwachten dat ze opnieuw zullen 

uitvallen als ze te hard van stapel lopen. Dat speelt bijvoorbeeld in het geval van UWV 

werkcoaches en coaches van re-integratiebureaus die met WIA- en Wajong-cliënten werken. 

Soms veronachtzamen deze cliënten hun beperkingen, of denken ze dat ze meer aan kunnen 

dan in de ogen van de professionals het geval is. Men moet deze cliënten dan afremmen:  

 

“Dat gevaar van die mensen is wel vaak, dat ze ook werk aan gaan grijpen, wat te 

zwaar voor ze is, wat ze eigenlijk niet meer kunnen. (…) dat ik op die rem moet gaan 

staan.” [14] 

 

Ook acht men het van belang om te weten of een cliënt een psychiatrische aandoening heeft. 

Zoals een consulente stelt over een cliënt, die zichzelf in haar ogen goed wist te presenteren: 

“en toen bleek dat ze gewoon heel ernstig manisch depressief was en op dit moment in een 

manische fase zat.” [2] 

De rol van informatie vooraf is dus betrekkelijk: professionals zeggen dat die 

voorinformatie door een collega of een andere dienst is verkregen en dat die informatie 

daarmee wel eens gekleurd zou kunnen zijn. Men benadert die gegevens dan ook vaak vooral 

om op de hoogte te zijn van mogelijke ‘alarmbellen’; signalen dat er omstandigheden of 

eigenschappen van een cliënt zijn die het re-integratieproces zullen beïnvloeden. Het 

zogenaamde ‘blanco ingaan’ van een cliëntgesprek zorgt er volgens deze professionals juist 

voor dat men opmerkzaam blijft voor meerdere mogelijke achtergronden van een probleem, 

zo legt ook een arboprofessional uit:  

 

“Soms kijk ik even in ons systeem wat zit er in de achtergrond, maar over het 

algemeen ga ik redelijk, ja of ik moet ze al kennen, maar ga ik redelijk blanco het 

gesprek in. Want dat geeft weer minder vooroordelen. En dat geeft me ook zelf wat 

meer ruimte om een assessment wat breder in te zetten, om te kijken van waar ligt nu 

de kern van het probleem. Want mensen, heb ik inmiddels wel geleerd, hebben de 

neiging om toch te maskeren of te bagatelliseren, of over situaties heen te zien.” [24] 

 

Het referentiekader voor een dergelijke opstelling blijft veelal de impact van een mogelijke 

beperking op de re-integratie, en niet zozeer de precieze benaming. Zo stelt een UWV-

werkcoach dat wat door de ene professional dyslexie genoemd wordt, voor een ander 

“gewoon wat minder cognitieve vermogens” is [23], waardoor “die gewoon wat minder kan 

lezen, taal en rekenen kan doen” [23]. Het labelen of diagnosticeren door andere diensten en 

professionals kan daarom ook verwarrend werken bij het vormen van een beeld van de 

cliënt. De precieze naam van de aandoening of tekortkoming is voor deze professional dan 

ook niet zo belangrijk, wel wat het betekent in ‘re-integratie termen’:  

  

“Maar het gaat er met name om, om te kijken van hoe kijk je er tegen aan en hoe 

gebruik je het uiteindelijk om verder te komen, met betrekking tot je plek op de 

arbeidsmarkt.” [23] 

 

Zo blijkt scepsis vooral gerechtvaardigd in het geval van bepaalde cliënten, en kan het zich 

op zowel cliënten, als op het oordeel of de diagnose van andere professionals betrekken.  
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4.2.2 Onderzoeken 

Het is niet altijd meteen duidelijk waarom een cliënt niet meteen aan het werk kan. 

Professionals worstelen vaak met verschillende analytische perspectieven op de klachten van 

cliënten. Daarom is een onderzoekende opstelling van belang: de informatie uit dat eerste 

gesprek combineert men met de voorinformatie en de informatie van andere professionals. 

Het gaat daarbij van tamelijk breed: “[het] hele levensgebied een beetje proberen (…) te 

ontrafelen” [23]. Naar meer toegespitst: “informatie uit het dossier (…) informatie vanuit de 

school die daarin meegenomen is (…) een bepaalde mate van IQ wat daarin speelt (…) de 

diagnosestelling van de verzekeringsarts” [23]. Hiermee wordt de sceptische rol ingewisseld 

voor een rol waarin de professional zelf actief elementen met elkaar verbindt, en zoekt naar 

aanwijzingen om een beeld van de cliënt te vormen zodat deze weer snel aan het werk kan.  

 

“En als je alles op een rijtje hebt dan kan je ook je re-integratie advies geven. Als je 

dat niet hebt, dan kan het misschien wel per ongeluk zijn dat je re-integratie advies 

goed uitpakt, maar in de moeilijke cases dus niet. Dan sla je gewoon de plank mis. 

(…) Neem een ding als een chronisch vermoeidheidsyndroom of psychologische 

zaken, overspannenheid, stress, dat zijn per definitie allemaal, dat zijn soort van, is 

misschien overdreven, misschien een soort van gordiaanse knopen en die moet je 

eerst een beetje ontrafelen. Want die betrokkene die zit daar alleen maar 

overspannen en te huilen en die ziet van voren niet meer wat die van achteren doet. 

Dus je moet daar heel zorgvuldig moet je dat een beetje uit elkaar proberen te 

trekken.” [3] 

 

Met name in complexe situaties, waarin meerdere zaken door elkaar lopen, is het van belang 

om die eerst te ontwarren, alvorens een re-integratieadvies op te stellen, omdat het anders 

maar toeval is of je advies wel tot werkhervatting leidt. 

 

Cliënt als complexe casus 

Vooral cliënten die op meerdere vlakken problemen kennen, vormen aanleiding voor deze 

onderzoekende opstelling, zo stellen re-integratieprofessionals. Sommige re-

integratieprofessionals kiezen duidelijk positie in dit soort discussies. Eén van de 

geïnterviewde bedrijfsartsen was daar bijvoorbeeld heel duidelijk in: het probleem met veel 

(bedrijfs)artsen is dat ze juist te medisch kijken naar de ‘moeilijke gevallen’. Zoals uit het 

volgende citaat blijkt, voedt dat in zijn geval een nadrukkelijk achterdochtige opstelling naar 

het gedrag van cliënten:  

 

“Bijvoorbeeld, nou net zag ik die werkneemster en die komt bij mij en die zegt ja, ik 

heb Pfeiffer en ik ben bij de huisarts geweest en als ik dan doorvraag zegt ze tegen 

mij van ja, ik heb eigenlijk al vijf jaar vermoeidheidsklachten, sinds mijn zoontje 

geboren is, en[zij] heeft helemaal niet goed geslapen, en ik ben een alleenstaande 

moeder, en ik heb het best zwaar en nu heb ik een actieve Pfeiffer, al drie weken en 

het gaat niet over. En ik wil voorlopig niet werken. Nou heb ik het al wat uit elkaar 

getrokken, maar dat is voor mij, [dat] klopt niet bij de normale Pfeiffer cliënt. Die 

zegt: joh, ik heb zin om te werken en ik wil graag weer, en ik pak de draad weer op. 

En de klachten die iemand erbij vertelt, past in dit geval ook niet bij het beeld. Dus 

denk ik, er is meer aan de hand.” [11] 
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Om er achter te komen hoe een en ander nu precies in elkaar steekt helpt het om in dit soort 

complexe casussen cliënten wat ‘uit te lokken’: ze bepaalde zaken voor te leggen, ze te laten 

reageren op suggesties en ‘experimentele’ situaties. Dat zegt iets over de houding van een 

cliënt. De professional test zijn cliënt om meer te weten te komen: ‘eens zien hoe de cliënt 

hier op reageert’. Deze coach van een re-integratiebureau stelt dat dat kan door een cliënt 

verschillende vacatures voor te leggen:  

 

“Gewoon heel concreet van je zegt dat dat en dat aan de hand is, ik heb hier een 

ideale vacature voor jou, je hoeft niet te staan. (…) bij een fabriek waar je gewoon 

aan een productielijn aan de lopende band zit, waar je gewoon moet controleren of 

goederen goed af worden geleverd. Ja, dan is het volgende argument, ja, ik kan niet 

tegen productiewerk, want dat wordt heel snel saai. Ja goed, dan gaan we binnen die 

fabriek kijken wat er nog meer aan mogelijkheden zijn, en dan werk je ’s morgens 

aan de productieband en ’s middags dan ben je bezig met wat licht technisch werk te 

verrichten. Ja, maar dat is zolang geleden dat ik dat gedaan heb, ik denk niet dat ik 

dat nog kan….. En dan probeer je te kijken naar mogelijkheden, probeer het om te 

bouwen, maar als mensen iedere keer in ‘ja maar’ blijven vervallen, dan is er meer 

aan de hand.” [14] 

 

Zo kunnen re-integratieprofessionals dus op verschillende onderzoekende manieren omgaan 

met cliënten van wie niet onmiddellijk evident is wat re-integratie in de weg staat. In het 

hiernavolgende zal blijken dat de werkgerichte grondhouding ook op andere, meer 

interveniërende wijzen tot uiting kan komen.  

 

4.2.3 Organiseren van re-integratie/ werkdoel bewaken 

Naast het onderzoeken welke belemmeringen er voor de cliënt zijn om aan het werk te gaan, 

maakt de werkgerichte grondhouding ook dat re-integratieprofessionals interveniërend 

handelen, zodanig dat het einddoel bespoedigd wordt. Net als re-integratieprofessionals die 

werken vanuit een procedurele grondhouding, maken ze soms gebruik van het 

‘tijdscontingent’ organiseren van re-integratie. Hier is dat echter niet ingegeven vanuit de 

motivatie dat procedures en richtlijnen gevolgd moeten worden en altijd van toepassing zijn. 

Vanuit een werkgeoriënteerde grondhouding doen re-integratieprofessionals er bij bepaalde 

cliënten een beroep op: namelijk in die gevallen waarin ze vinden dat de cliënt te bezwaren 

bedenken die de werkhervatting in de weg  staan. Tijdscontingent werken kan dan helpen de 

cliënt in beweging te brengen. Eenmaal in beweging, zo bespraken we al eerder, wordt het 

volgens re-integratieprofessionals die vanuit een werkgerichte grondhouding werken, 

makkelijker om het einddoel te behalen.  

 

“hier moet ik gewoon een tijdscontingent schema op zetten. Kijk [dit] is iemand die 

met mij een beetje in discussie gaat (…) ik wil wel werken maar ik weet nog niet 

wanneer. Ja volgende week, maar dat vind ik dan wel wat snel. Dus ik denk over drie 

weken (…) is een mooie tijd. (…) maar goed dat moet ik ze niet laten zeggen, je moet 

voor die tijd al een stukje proberen om ze een bepaalde richting te geven.”[11]  

 

Deze bedrijfsarts heeft nadrukkelijk een doel voor ogen: de cliënt moet aan het werk. Deze 

uitgesproken focus op het proces van herstel of re-integratie leidt er soms toe dat andere 
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doelstellingen of meningen daar secundair aan zijn. Een re-integratiecoach illustreert dat 

mooi aan de hand van haar opvatting ten aanzien van verslavingen:  

 

“Zolang een verslaving hanteerbaar is, dat iemand zegt van ja ik moet iedere dag 

twee jointjes en dan functioneer ik goed, prima, geen problemen mee. Als iemand 

alcohol drinkt die je niet ruikt en daarop goed functioneert, is ook geen probleem. 

Als iemand naar alcohol ruikt, is het wel een probleem op de werkplek. (…] Zolang 

iemand blijft werken en gewoon functioneert, dan is er inderdaad niks aan de hand. 

Dan hoeft de verslaving ook geen beperking te zijn.” [14] 

 

De oriëntatie op werk is hier zo bepalend, dat andere omstandigheden er feitelijk niet toe 

doen, zolang dat het werken en de re-integratie maar niet hindert. Iets is pas een beperking 

als het op het werk als hinderlijk wordt ervaren, als het een arbeidsbeperking is.  

Bij andere professionals uit die sterke doeloriëntatie zich op een wat andere manier. 

De focus rust dan ook op werk, maar wel in de concrete vertaling van een streven het 

ziekteverzuim terug te dringen. Vanuit die gedachte laat hij zich betrekkelijk weinig gelegen 

liggen aan de opvattingen van cliënten. Het gaat immers niet zozeer om het volgen van de 

beleving van de cliënt, maar om het terugdringen van verzuim. Het bewaken van dat doel 

bepaalt in zijn geval de aanpak: 

 

“vind ik wel het belangrijkste denk ik ja. En dat ze natuurlijk weer gaan werken. 

Want als je werkt word je weer gezond. (…) En je probeert dat op te pikken non 

verbaal maar ik denk dat zo tussen een kwart en een derde zal zijn, wat niet tevreden 

is. (…)Werkgevers die zeggen van nou, als we jou in huis hebben, dan weten we 

meteen dat we gewoon een duidelijke visie hebben. Want je bent heel helder naar 

mensen toe. Dat is voor sommige mensen, die schrikken daar wel van, en de 

organisaties hebben daar ook even moeite mee, maar op het moment dat dat 

geaccepteerd is, dan is men er eigenlijk wel blij mee. Want dan is het niet, het is of 

zwart of wit, maar er is niks tussenin, want dat niks tussenin daar kan die werkgever 

niks mee, en die werknemer vaak ook niet.” [11]  

 

Het terugbrengen van verzuim is bij deze bedrijfsarts richtinggevend. Als daarvoor een 

impopulaire maatregel nodig is, dan accepteert hij dat als een onvermijdelijk aspect van zijn 

werk. Ook als de werkgever hem dan als de ‘boosdoener’ kan aanwijzen: “dan (…) krijg ik 

de zwarte piet, maar dat vind ik niet erg. Maar die werknemer is wel aan het werk.” [11]  

 

4.2.4 Afbakenen  

De werkgerichte houding brengt met zich mee dat professionals zich nadrukkelijk bewust 

zijn van hun eigen functie. Professionals beperken zich tot wat nodig is met het oog op werk. 

Dat begint vaak met een betrekkelijk eenvoudige constatering, zoals deze UWV werkcoach 

stelt:  

 

“Op het moment dat iemand problemen heeft op een van de drie terreinen, dan zal je 

moeten zeggen: ja maar moet ik  dan zorgen dat hij een huis krijgt? Of moet ik dan 

zorgen dat zijn financiën op orde komen, of moet ik dan zorgen dat die bij de GGZ 
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terecht komt? Nou daarover kan je wel adviseren maar je bent niet de persoon die 

daarin in wezen de aangewezen persoon is.” [23]  

 

Een voor de hand liggend motief voor een dergelijke opstelling heeft te maken met de 

taakomschrijving als zodanig: “Ik scheid mijn rol altijd heel erg van de hulpverlener. Want 

zo bespreek ik het ook, ik zit hier als jouw werkgever, maar ben niet jouw therapeut.” 

[RM.25]. Of, zoals een andere re-integratiecoach zegt: 

 

“Ik snap dat je te ver kunt gaan en maatschappelijk werker kunt worden. Dat bewaak 

ik wel heel erg, door echt, door mezelf echt te richten op het werk. Door mezelf steeds 

af te vragen heeft het met het werk te maken, is het een thuissituatie van de cliënt die 

doorwerkt op het werk, dan grijp ik daarop in.” [5] 

 

Zo blijkt dus dat de sterke doelgerichtheid van professionals direct uitmondt in een 

afbakening van het takenpakket: als zo duidelijk is wat het doel is, dan hoeft er ook geen 

twijfel te bestaan over waar je als re-integratieprofessionals wel ‘van bent’, en waarvan niet. 

 

4.2.5 Creëren van commitment 

Omdat professionals hier zo nadrukkelijk een werkdoel voor ogen hebben, verhoudt men 

zich echter ook anders ten aanzien van sancties, dan bij een procedurele grondhouding. Waar 

het een formele procesbewaker gaat om het volgen van regels en de eventuele vertaling 

daarvan in sancties, stellen professionals met deze werkgerichte grondhouding dat sancties 

juist contraproductief werken. Een UWV-werkcoach:  

 

“Ja. Dus wat je moet proberen is niet met een klant in strijd te komen. Ook al heb je 

een meningsverschil. Dat is niet van belang. Ik bedoel probeer uit die strijd te 

blijven.” [16] 

 

Professionals handelen hier niet vanuit wantrouwen ten aanzien van cliënten, maar proberen 

juist vertrouwen te winnen. Dat is namelijk van belang met het oog op een voorspoedige re-

integratie. 

 

“Je moet buy-in hebben van die medewerker want anders gaat het niet werken. Dat 

geldt ook als je een recept voorschrijft voor pillen voor hoge bloeddruk. Als je dat als 

cardioloog voorschrijft en die patiënt die gaat het niet slikken of die zegt het en die 

doet het niet, ja dan helpt het voor geen meter, kan je je de moeite besparen 

natuurlijk. Maar dat is in mijn vak (…) nog veel sterker, want dat re-integreren moet 

uiteindelijk door die medewerker zelf gedaan worden.” [3] 

 

Professionals geven namelijk wel aan dat het weliswaar hun formele taak is om een proces te 

bewaken, te dwingen waar nodig en te sanctioneren waar het echt niet anders kan, maar 

voordat het zo ver is, wordt er een aantal stappen gezet waarvan men veronderstelt dat deze 

meer bereidwilligheid op weg naar werk creëren. Een consulent illustreert dit mooi aan de 

hand van haar omgang met frauduleuze cliënten:  
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Ja, als er bijvoorbeeld veel bekend is over fraude of over zwart werken of over 

iemand die totaal niet meewerkt, vind ik het wel handig om te weten, omdat ik dan 

vooraf  tijdens mijn eerste gesprek heel duidelijk uit ga leggen, wat voor mij de 

stappen zullen zijn op het moment dat wij als, als wij afspraken maken, en ze niet 

nagekomen worden, wat voor mij de vervolgacties zullen zijn. Dus dan vind ik het 

wel handig, en tegelijkertijd wat ik al zei, blijft het natuurlijk opnieuw zoeken naar de 

samenwerking. Ik denk dat uiteindelijk alles valt of staat bij de motivatie van de 

klant. [16] 

 

Deze professional is dus wel bereid te sanctioneren, maar doet dat uitsluitend op een 

voorwaardelijke manier. Sanctioneren en dwingen zijn dan ook laatste redmiddelen. Men 

beoogt veeleer de instemming van de cliënt voor een re-integratietraject te bereiken:  

 

 “Je kan het, zeker als je het goed doet, kan je het ook aan een cliënt zelf vragen. 

Vaak geven ze best wel eerlijk antwoord. (…) Nou ja goed, in de afgelopen periode 

ben je wel minimaal negen keer niet op je werk geweest. En wat was er allemaal aan 

de hand. Hoe kan dat nou. Nou heb je nou geen zin, of zijn er echt zaken die spelen.” 

[17]  

 

De re-integratieprofessionals nemen cliënten serieus als gesprekspartner en proberen de 

cliënt liever via een gesprek op andere gedachten te brengen, dan met behulp van sancties, 

omdat ze menen dat dit een duurzamer soort re-integratie oplevert..  

 

Wantrouwende en geagiteerde cliënten 

Professionals noemen het creëren van commitment vooral in verband met cliënten die 

wantrouwend zijn ten aanzien van de re-integratiedienstverlener. Om een cliënt aan het werk 

te kunnen krijgen, moet dat wantrouwen eerst ‘uit de weg worden geruimd’. Zoals een 

gemeentelijke re-integratieconsulent stelt: “…dan ben je de eerste van de gemeente 

misschien in jaren met wie ze positieve associatie hebben, nou dat kan al een hele eerste stap 

zijn, om te zorgen dat er misschien iets kan gebeuren.” [18]. Dat kan bijvoorbeeld door 

mensen duidelijk te maken dat de verwachtingen en angsten die ze hadden bij het gesprek 

niet kloppen. Een arbodeskundige: 

 

“Mensen voelen zich soms gestuurd. En zien mij als een verlengstuk van de 

gemeente, van die mevrouw zal wel eens effe gaan vertellen dat ik gewoon weer aan 

het werk moet. En dat mensen ook verwachten dat als ze hier komen, dat ik ga 

zeggen, morgen fulltime aan de slag, in productiewerk. Maar dat is lang niet altijd 

zo. En dat wantrouwen probeer ik weg te nemen.” [6] 

 

Een andere professional stelt daarbij dat het van belang is om voortdurend opmerkzaam te 

blijven voor mogelijk wantrouwen, als een duurzame re-integratie gewenst is. Dat geldt 

bijvoorbeeld ook voor geagiteerde cliënten:  

 

Als hij zegt ik ben boos op je, dan zeg ik ja waarom dan, vertel dan, wat heb ik dan 

verkeerd gedaan, dan weet ik het. Dan kan ik het uitleggen. Nou dan kun je dat 

wegnemen. Benoemen daarvan (…) Communicatie (…) daar gaat het vaak over. [11] 
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Wanneer de procedures richtinggevend zijn, is de verhouding tussen professional en cliënt 

per definitie zakelijk en speelt een zeker wantrouwen vanuit professionals een rol: de cliënt 

is niet alleen werkloos, en er moet gecontroleerd worden of hij of zij zich wel aan de 

spelregels houdt. Professionals die vanuit een werkgerichte grondhouding werken, 

beschouwen een wantrouwende houding juist als disfunctioneel. De doelgerichtheid noopt 

tot een andere omgang:  

 

“Het gaat om de manier, het gaat erom hoe je dat brengt. En het is onze 

verantwoordelijkheid om die medewerker te helpen om te re-integreren. Het is niet 

onze verantwoordelijkheid om (…) alleen het proces van re-integratie te toetsen. 

Natuurlijk doe je dat ook, maar dat doe je om te zorgen dat die re-integratie 

succesvol is. Dat is het uiteindelijke doel.(…). Moet je zorgen dat je vertrouwen hebt. 

[3] 

 

De werkgerichte grondhouding van professionals manifesteert zich in het geval van 

wantrouwende en geagiteerde cliënten in een streven naar commitment.  

 

Ongeïnteresseerde cliënten  

Een andere clue in het gedrag van cliënten is volgens professionals de mate waarin zij 

zichzelf betrokken opstellen. Ook cliënten die niet betrokken lijken te zijn bij het re-

integratietraject, of zich willoos opstellen, moeten namelijk overtuigd worden van het belang 

van bepaalde stappen naar werk, zo menen professionals. Men vindt het dan belangrijk de 

inerte houding van cliënten te overkomen. Zoals een werkcoach het formuleert: “zorgen dat 

ze uit dat ‘poeh, wat kan mij dat schelen’ [komen].” [9]. Dat doe je volgens deze 

professionals door vertrouwen te winnen en niet door te dreigen of te sanctioneren. Daarmee 

bereik je volgens hen juist het tegenovergestelde.  

 

4.2.6 Onderhandeling van goodwill 

De werkgerichte grondhouding betekent niet altijd dat de re-integratieprofessionals tegen 

iedere prijs wantrouwen proberen weg te nemen. Een cliënt wordt dan niet alleen maar 

tegemoet gekomen in zijn wantrouwen, maar hij moet zelf ook van inzet getuigen. Sterker 

nog: als cliënten laten zien bereidwillig te zijn, dan wil een professional zich in dit geval 

vaker extra inspannen: “als je een goede bent, dan laat maar komen”, zo zegt een andere 

UWV-werkcoach  [9]. Als de bereidwilligheid er dus eenmaal is, dan zijn professionals zelf 

ook bereid zich in te spannen voor een aangenaam traject voor de cliënten. Maar daar moet 

vanuit de cliënt wel iets tegenover staan, in tegenstelling tot het ‘creëren van commitment’, 

waarin het er vooral om draait de cliënt tegemoet te komen in zijn wantrouwende houding: 

“niks voor niks, en weinig voor een biertje (…) Als jij niet bereid bent om te gaan werken, 

dan gaan wij natuurlijk ook geen uitkering betalen. Dus zeg het maar.(…) mijn motto is al 

vanaf het begin, niemand thuis op de bank [9], zo stelt een van de geïnterviewde UWV 

werkcoaches. Alhoewel deze professional verwijst naar het wettelijk kader, gaat het hem niet 

zozeer om de wettelijke verplichtingen van de werknemer om inzet te tonen, maar doet hij 

een beroep op de redelijkheid van de cliënt vanuit de gedachte ‘voor wat hoort wat’, zoals de 

verdere uitleg van zijn aanpak laat zien. 
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“Ik zeg, wat kun je dan wel. Ja, hij kon goed sleutelen. Ik zeg dan spreken we het 

volgende af. Jij krijgt van mij de kans om te laten zien, dat gij zo’n goede sleutelaar 

bent. Ik zeg, ik zorg dat jij een stageplek krijgt bij een garagebedrijf. Dan laat je mij 

zien dat je zo goed kan sleutelen. Is dat zo, dan gaan we in die richting voor jou 

verder zoeken en gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik zeg, is het niet zo, ik 

zeg, dan ga je je aan mijn regels houden. Ga je mijn keuzes uitvoeren. Ik zeg, je krijgt 

van mij een kans, als je dan een goede bent, dan laat maar komen. Ik zeg, hebben we 

een deal. Dan hebben we een deal. Ik zeg hand erop. Hand erop. Nu is die jongen 

aan de gang en hij is aan het sleutelen.” [9] 

 

Professionals hechten veel waarde aan het krediet dat ze een cliënt daarmee geven. Dit 

‘voorwaardelijke handelen’ kent dan ook een duidelijke weerslag in de wijze waarop men 

met vertrouwen omgaat: een geschonden vertrouwen is een belangrijke reden om te 

sanctioneren of dwingen. Als zodanig is vertrouwen een kwetsbaar gegeven, waaraan de 

cliënt duidelijk een bijdrage heeft. Een UWV-werkcoach vertelt over een cliënt die loog over 

zijn bijverdiensten:  

 

“Er was iemand van wie ik het niet wist, voor wie ik een traject had uitgezet. Bij het 

traject heeft die het ook niet verteld. Dus hij heeft en mij en die trajectbegeleider 

voorgelogen, want hij was al lang en breed aan het werk, en had dus werk en een 

uitkering tegelijk. En oh hij was oh zo zielig, want nou krijg ik ook nog een boete. 

Klaar. Kan niet twee keer liegen en er zijn ook geen kansen meer dan. Heel simpel. 

Moet je gewoon niet doen.” [8]  

 

De re-integratieprofessionals die werken vanuit een werkgerichte grondhouding, zijn bereid 

veel voor de cliënt te doen, maar verwachten daar wel commitment en inzet van de cliënt 

voor terug. Als de cliënt daarbij het in hem gestelde vertrouwen schendt, telt dat extra zwaar. 

De inspanning die de professional heeft gedaan om dat het doel dichterbij te brengen is dan 

namelijk vergeefs.  

 

4.2.7 Maatwerk 

Deze werkgerichtheid uit zich dus in een functionele omgang met vertrouwen. In de lijn 

daarvan spannen professionals zich in om nauw aan te sluiten bij de belevingswereld van 

cliënten. Een veelgehoord thema is dat men zoekt naar een ‘klik’. Sommige professionals 

verstaan daar ‘maatwerk’ onder: 

 

“En ja, je moet eigenlijk zorgen voor die klik, dat is echt maatwerk. Zeker bij autisten 

is het echt maatwerk als je gaat zoeken naar, waar zou je iemand onder kunnen 

brengen.” [9] 

 

Het afwezig zijn van een ‘klik’ kan zelfs reden zijn om cliënten door te verwijzen. Zo streeft 

deze werkcoach naar een goede persoonlijke match tussen verschillende cliënten en 

professionals, en kan het om dit soort persoonlijke afwegingen nodig blijken een cliënt door 

te verwijzen naar een collega. Sommige cliënten hebben een ander soort professionals nodig 

om snel aan het werk te komen:  
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“Dus als ik denk van nou die heeft een begripvol iemand nodig, iemand die misschien 

net wat ja liever is, dus en de andere kant natuurlijk waarvan je denkt, van nou dat is 

iemand die slaat bij wijze van spreken met de vuist op tafel en die is lekker duidelijk 

en die heeft die persoon dan net weer nodig. Dus zo probeer ik dan wel steeds een 

soort van match te maken.” [22] 

 

Een van de wijzen om cliënten snel aan het werk te krijgen, zo stellen professionals, is 

daarmee dan ook een nauwe aansluiting bij hun belevingswereld. Een aansluiting bij de 

belevingswereld van de cliënt levert uiteindelijk een beter gemotiveerde, en daarmee beter 

gere-integreerde cliënt op. Een arboarts expliciteert dat aan de hand van haar opstelling ten 

opzichte van een cliënt waarvan ze meent dat hij zichzelf overschat:  

 

“Maar dan probeer je wel aan te sluiten, oké nou dat HBO dat weten ze zelf eigenlijk 

ook wel, dat lukt niet. Dat is me al vaker verteld. Maar je kunt wel zeggen van welke 

aspecten spelen daar in mee. En zijn er banen die daar tegenaan neigen, of dat je 

toch een beetje die richting kan, want de affiniteit van de cliënt als je die kan volgen, 

is de motivatie om aan het werk te gaan veel groter.” [6] 

 

Sommige professionals redeneren zelfs zo dat het aansluiten bij de belevingswereld van de 

cliënt de enige wijze is om hem of haar betrokken te krijgen voor een traject. Zo stelt een 

bedrijfsarts dat je cliënt ook niet moet overtuigen van een bepaalde richting. Ook dat heeft 

namelijk een averechtse werking:  

 

“Je [moet] niet overtuigen, wat dat heeft geen zin, want [dan] overrule je iemand en 

dan overpraat je iemand en dan gaat die weg en dan denkt die ik ben het er niet mee 

eens (…). Dus dat schiet niet op, maar je moet dan ook zeggen, van nou wat denk je 

er zelf van. Of wat vindt u er nou van.” [11] 

 

Het aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt levert in de ogen van deze professionals 

eenvoudigweg een duurzamer soort re-integratie op.  

 

“voor een Wajong-er is het natuurlijk anders zoeken als voor een normale 

werkzoekende, he een WWer, is veel eh zelfredzamer. Dan een Wajonger. Je zoekt 

eigenlijk naar maatwerk. Vaak is het ook zo dat we door middel van job carving, 

eigenlijk proberen om een functie geschikt te maken, bij een werkgever dus op die 

manier probeer je toch een geschikte functie te creëren voor een jongere waarin die 

goed kan functioneren en die voor de werkgever vervolgens ook wat oplevert een 

WWer.” [9]. 

 

Daarom is het van belang om aan te haken bij dat soort informatie over een cliënt als 

professional: 

 

“Ik let er heel erg op, wat de kandidaat zelf nodig heeft. Wat die kan. En of dat past 

binnen dat werkgebied. Ik let op de afstand, is het af te leggen. Maar ook aan het 

aantal uren wat de persoon kan werken. En de omgeving waarin die komt te werken. 

Dus bijvoorbeeld [iemand heeft] een veilige werkomgeving nodig, en is dat op die 
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werkplek of is het een hele hectische, drukke werkplek, waar diegene eerder gillend 

weg zou rennen dan zich op zijn plek zou voelen. Ja, er zijn allemaal dingen waar ik 

rekening mee hou.” [5] 

 

Daarmee wordt maatwerk in principe met alle soorten cliënten verbonden: ongeacht de cliënt 

is maatwerk nodig om die snel aan het werk te krijgen. Toch is het in het geval van bepaalde 

cliënten van extra belang om daarop in te zetten, zo menen re-integratieprofessionals die van 

een werkgerichte grondhouding getuigen.  

 

Cliënt met een blijvende arbeidsbeperking 

In het geval van cliënten met een specifieke arbeidsbeperking acht men het extra van belang 

aan te sluiten bij de belevingswereld. Om stappen richting re-integratie te kunnen zetten 

hebben cliënten met een blijvende arbeidsbeperking een aanpak nodig die sterk uitgaat van 

hun belevingswereld. Die opstelling heeft dan niet alleen te maken met de gedachte dat een 

cliënt maximaal gemotiveerd zal zijn om aan het werk te gaan, maar evenzeer met de 

gedachte dat een duurzame re-integratie überhaupt niet mogelijk is, wanneer de beleving 

veronachtzaamd wordt, omdat die beleving sterk beïnvloed wordt door de specifieke 

arbeidsbeperking.  

 

“Wij hebben vaak (…) te maken met mensen met een, ja mag je niet meer zeggen, met 

een arbeidshandicap. En dat is ons aan het hart gelegen, om ze te plaatsen waarbij 

succes meer verzekerd is, dat ze niet na zes maanden, om een andere redenen gaan 

uitvallen.” [13] 

 

De arbeidsbeperkingen die deze groep cliënten kenmerkt kan uit sterk uiteenlopende zaken 

bestaan. Zo hebben professionals het hier over jongeren met autisme, over cliënten met een 

chronische ziekte, of cliënten met een psychische aandoening. Overeenkomst is dat al deze 

cliënten volgens professionals een sterk op de persoon toegesneden aanpak nodig: “Iedere 

jongere is uniek en heeft zijn eigen maatwerk nodig en het is aan de arbeidsdeskundige om 

daar zeg maar ook aan te voelen van welke aanpak werkt bij deze jongere wel en welke 

niet.” [9]. Dat heeft met uitgesproken basale zaken te maken, die voorgegeven zijn door de 

mogelijke beperking van een cliënt:  

 

“Als ik een autist uit Bakel hierheen moet sturen met het openbaar vervoer, dan mag 

ik hopen dat die aankomt. Want als er op het station een trein niet komt, dan is de 

structuur weg en dan weet hij niet meer wat hij moet doen. Dat klinkt heel stom maar 

het is wel heel basaal waar mensen tegen aan lopen en waar je rekening mee moet 

houden.” [9] 

 

De werkgerichte houding blijkt zich dus ook te manifesteren in een sterk op de cliënt 

toegesneden benadering. Toch blijkt dat op zijn beurt sterk afhankelijk te zijn van de 

persoonlijke omstandigheden van de cliënt: sommige cliënten hebben specifieker maatwerk 

nodig dan anderen om ze aan het werk te kunnen krijgen.  
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4.2.8 Tot slot 

Een werkgerichte grondhouding leidt dus tot sterk functionele overwegingen: op wat voor 

manier kan ik deze cliënt het beste aan het werk krijgen? Zoals nu is gebleken stellen 

professionals zich vanuit die grondhouding op een aantal verschillende manieren op. Ten 

eerste gaan re-integratieprofessionals sceptisch om met voorinformatie, omdat re-integratie 

in werk volgens deze re-integratieprofessionals vraagt om een kritische schatting van de 

informatie die bestaat over een cliënt. Omdat voorinformatie ook vaak gebaseerd is op 

inschattingen van een cliënt zelf, is een dergelijke houding extra van belang bij cliënten die 

zichzelf overschatten. Ten tweede stellen professionals zich vaak onderzoekend op. Een 

benaderingswijze die vooral wordt toegewend bij de meer complexe casussen, om uit te 

vinden hoe re-integratie in werk het beste bereikt kan worden. Ook zagen we, ten derde, dat 

professionals opnieuw een organiserende rol aannemen, en overgaan tot het bewaken van 

een werkdoel, hetgeen uitmondt in het afbakenen van de eigen (werkgerichte) taak. Die 

gerichtheid op werk manifesteert zich (als vijfde) in een andere omgang met vertrouwen en 

wantrouwen: het creëren van commitment is belangrijker vanuit een werkgerichte 

grondhouding, dan het wantrouwend tegemoet treden van cliënten. Evenwel is er niet altijd 

sprake van een kritiekloos geruststellen van wantrouwende en geagiteerde cliënten. In de 

zesde subparagraaf bespraken we dat het spel ook scherper gespeeld kan worden, naar een 

onderhandeling van vertrouwen en goodwill: ‘voor wat hoort wat’. Tot slot is besproken dat 

maatwerk vanuit een werkgerichte grondhouding hoog wordt aangeslagen. Iets dat vooral 

van belang is in verband met cliënten met een (blijvende) arbeidsbeperking.  

 

 

4.3 De zorgende/ontfermende grondhouding: de cliënt als hulpbehoevend 

 

In het voorgaande is omschreven hoe re-integratieprofessionals cliënten tegemoet treden als 

ze respectievelijk vanuit een procedurele en vanuit een werkgerichte grondhouding werken. 

Aan het eind van de vorige paragraaf bespraken we hoe vanuit die werkgerichte 

grondhouding ook een oriëntatie op de beleving van cliënten een sterk functioneel karakter 

heeft: als je wilt dat bepaalde cliënten aan het werk gaan, is het van groot belang om nauw 

aan te sluiten bij de belevingswereld. In deze paragraaf tonen we aan dat het perspectief op 

die beleving ook vanuit een andere grondhouding vorm kan krijgen.  

Uitgangspunt bij deze derde grondhouding is het gegeven dat een professional zich 

ontfermt over een cliënt, zonder dat daar direct werkgerichte overwegingen aan ten 

grondslag liggen. De betrekking van de professional ten opzichte van cliënten krijgt hiermee 

een bredere invulling. Cliënten worden niet gezien als werkloos, verzuimend of 

arbeidsgehandicapt, maar als hulpbehoevend in het algemeen. Centraal in deze 

grondhouding staat dan ook de opvatting dat de cliënt ‘hulpbehoevend’ is: de cliënt kan niet 

(alleen) voor zichzelf zorgen, en heeft daar hulp bij nodig. De grondhouding is zorgend en 

ontfermend. Evenals bij de vorige paragraaf typeren we hier een aantal verschillende 

manifestaties van de grondhouding, waarbij telkens bepaalde aanwijzingen in het gedrag van 

cliënten vallen aan te wijzen, die volgens professionals een zorgende grondhouding 

rechtvaardigen.  
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4.3.1 Hulpverlenen: de cliënt als ‘mens’  

Een ontfermende grondhouding verschilt dus van de werkgerichte grondhouding door het 

afwijkende cliëntperspectief. De nadruk ligt vanuit deze grondhouding dan ook niet op de 

cliënt als hulpbehoevend naar werk toe, maar op de cliënt als hulpbehoevend als zodanig. 

Professionals hanteren een ontfermend referentiekader, omdat de cliënt een menswaardige 

behandeling verdient. Of, zoals een UWV-werkcoach over een cliënt zegt: een aanpak die 

niet aansluit bij het werktempo hindert niet alleen re-integratie, maar “doet inbreuk op zijn 

persoon” [23]. Met andere woorden, als je cliënten begeleidt, moet je de persoon centraal 

stellen..  

 

“Een simpel iets zeg maar, een thuissituatie dat (…) de persoon geen fiets heeft om 

op het werk te komen, dan wil ik best even mee kijken om (…) ervoor te zorgen dat 

die kandidaat weer een fiets krijgt. (…) en ook een thuissituatie bijvoorbeeld, dat het 

niet lekker loopt tussen de kandidaat en de ouders. Dan zal ik op huis bezoek gaan, 

kijken hoe dat daar gaat. En (…) stel daar is meer begeleiding thuis nodig dan zal ik 

adviseren om, ja een dergelijke instantie daarvoor in te schakelen als MEE of iets 

dergelijks.” [5] 

 

Professionals zien hun verantwoordelijkheden als meer dan de formele taken alleen. Dit 

bredere begrip van verantwoordelijkheid leidt er toe dat professionals bereid zijn om formele 

principes op te rekken of zelfs te schenden, bijvoorbeeld als ze denken dat gaan werken op 

een bepaald moment geen reële optie is gezien iemand levenssituatie.  

 

“Als dan duidelijk is dat het werk helemaal niet van toepassing is nu, dan denk je ga 

alsjeblieft naar huis en zorg maar eens dat het met je kinderen goed gaat. Of dat je 

van je medicijnen afkomt, en dan spreken elkaar verder.” [18] 

 

Professionals die vanuit een hulpverlenende grondhouding werken, achten zich 

verantwoordelijk voor het welbevinden van de cliënt als persoon en vinden dat je deze niet 

aan zijn of haar lot kan overlaten als ze (nog) niet toe zijn aan werk. Dat betekent niet dat 

deze professionals alles zelf proberen te begeleiden of handelen, wel dat ze de cliënt helpen 

om de juiste hulp te krijgen.
20

  

 

“…dat je niet moet zeggen van ja maar dit is mijn verantwoordelijkheid niet. Ik kan 

wel zeggen van oké daar kan ik je niet mee helpen maar ik kan je wel adviseren. En 

ik kan je bijvoorbeeld adviseren dit telefoonnummer te bellen of ik kan je adviseren 

met deze instantie contact op te nemen. En je mag ook vertellen dat ik je daarnaar 

toe verwezen heb. En dat je daarin wel richting geeft” [23] 

 

Een zorgende grondhouding vergt, meer dan een proces- of werkgerichte grondhouding, 

volgens professionals dat je moeite moet doen om je in de cliënt in te leven. Soms is 

                                                 
20

 Immers: wanneer houd je als professional op met het aanreiken van suggesties, en wanneer ben je toch 

concreet aan het helpen? Moet je je als consulent actief bemoeien met iemands schulden of verslaving? Waar 

houdt je verantwoordelijkheid als bedrijfsarts op; bij het geven van adviezen? Of toch het actief ingrijpen? 

Horen huisbezoeken bij het werk als re-integratieprofessional? Etcetera.  
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daarvoor veel extra inspanning nodig, omdat het niet bij iedere cliënt even eenvoudig is om 

je als professional in te leven:  

 

“Dat je wel moet weten van een aantal dingen hoe iemand in elkaar zit, dat je snapt 

hoe iemand functioneert, diezelfde gozer waarvan ik dus roep, ik vind het zo’n leuke 

jongen, die heeft hier de boel bedreigd, is door politie ontzet.” [16]  

 

Evenals bij de vorige grondhoudingen, zijn er bepaalde types cliënten die volgens 

professionals uitnodigen tot deze grondhouding. De clues die tot een zorgende grondhouding 

aanzetten hebben vaak te maken met de sociale positie van cliënten.  

 

Cliënt aan ‘de onderkant van de samenleving’  

Vooral re-integratieconsulenten van gemeentelijke sociale diensten lijken zich in deze sterk 

bewust te zijn van hun functie als ‘sociaal vangnet’, of ‘laatste halte’. In het geval van 

cliënten die zich in marginale maatschappelijke posities bevinden, geeft het geen pas om 

hard de hand te houden aan het uitgangspunt dat ‘al het werk passend is’, zo stelt men: “we 

[hebben] het hier over de onderkant van de samenleving, dat deze klanten in het vangnet 

zitten, het blijven wel mensen.” [16]. Het opleggen van een maatregel of het sanctioneren van 

een cliënt heeft bij deze cliënten vaak consequenties die een stuk verder reiken dan re-

integratie op de arbeidsmarkt. Een andere consulent twijfelt bijvoorbeeld aan te zetten 

stappen, omdat ze weet dat een bepaalde doorverwijzing grote consequenties kan hebben 

voor een gezin met een gezamenlijke uitkering: “Als hij een misstap maakt, dan wordt er 

straks een maatregel opgelegd, waar zijn vrouw en kinderen dus ook last van hebben.” [2] 

Volgens sommige gemeentelijke consulenten werken zij voor een doelgroep die je 

moet helpen. “je bent het sluitstuk van de sociale zekerheid” [2], en dat betekent dat je met 

mensen te maken hebt die het op eigen kracht niet redden.  

 

“Klanten aan de onderkant van de samenleving, want daar hebben we het hier over, 

die hebben hulp nodig.(…) daar kun je wel zeggen van jij moet op de computer dit en 

dat doen. Dat is nu precies wat ze niet kunnen, anders hadden ze die baan allang 

gehad. Ze kunnen misschien best wel even op de computer maar ergens zit er dus een 

bottleneck voor die mensen. Weet je, en daar hebben ze jou voor nodig, als persoon, 

van vlees en bloed, en niet virtueel. Want of het nou om de motivatie gaat, of om de 

mogelijkheden die ze wel of niet hebben of om de stimulatie, noem het maar op, ze 

hebben hulp nodig, want je zit op het laagste niveau van deze samenleving.” [16] 

 

Ook in de wijze waarop professionals het gesprek voeren komt de zorgende grondhouding 

tot uitdrukking. Volgens professionals is er in het geval van WWB-cliënten vaak sprake van  

ingrijpende gebeurtenissen. Omdat die veel impact hebben op de cliënt, is het volgens deze 

professionals van belang dat cliënten de ruimte krijgen om hun verhaal te doen en acht men 

het niet gepast om te geprotocolleerd te werk te gaan.  

 

“Iedereen hanteert die vragen ja. En de een heeft het, vindt het inderdaad makkelijk 

om die vragen ook zo te doorlopen. Ik niet. Ik hou daar niet van. Ik heb altijd het idee 

dat als ik ga zitten schrijven, dan doe ik klanten onrecht aan zeg maar, dan kan ik ze 

niet [aankijken], zij moeten hun verhaal kwijt”. [2] 
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Bestaande methodieken en gesprekstechnieken streven hier volgens re-

integratieprofessionals niet alleen hun functionele doel voorbij, maar door al te veel gebruik 

daarvan wordt de cliënt eveneens te kort gedaan: “Je moet open willen staan voor die 

mensen. Ik denk dat dat belangrijker is dan allerlei gesprekstechnieken.” [12].  

 

4.3.2 Meer dan werk alleen: organiseren van arbeid én leven 

Het accent op de cliënt als ‘mens’ leidt er dus toe dat re-integratie op wezenlijk andere 

manieren wordt ingevuld dan besproken is onder de werkgerichte grondhouding. Als tweede, 

meer specifieke manifestatie van deze zorgende grondhouding, kan dan ook gesteld worden 

dat professionals meer dan alleen arbeid organiseren voor cliënten. Ook voor UWV-

professionals geldt dat vanuit die houding de blik breder wordt dan de formele taak als 

werkcoach zou doen vermoeden. Dat deze zich op meer dan werk alleen richt. Bijvoorbeeld 

om een woning te krijgen:  

 

“Nou ja, (…) ergens een woning krijgen, ze wonen nu in Zwaag. En voor mij is het 

uiteindelijk doel op een flatje te komen in Hoorn met die dochter, en dan maar hopen 

dat het goed gaat.” [12] 

 

Professionals gaan er vanuit dat een deel van de cliënten niet in staat is een basale 

organisatie van het leven in de hand te houden. Ze zien het dan ook als hun taak om dat over 

te nemen. Bekommernis strekt zich tot meer uit dan enkel de arbeidsmarkt. Professionals 

benoemen voorts verschillende ‘aanwijzingen’ bij cliënten waardoor ze deze opstelling 

gepast vinden.  

 

Cliënten met een specifieke diagnose 

Een voorbeeld daarvan zijn de cliënten, die in hun jeugd gediagnosticeerd zijn als ‘ZMLK-

er’ (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen). Bij deze cliënten is men geneigd in vergaande mate 

taken over te nemen:  

 

“Nou ZMLK, die moet gewoon nog meer, bij wijze van spreken, bij plaatjes de 

routine opgedeeld krijgen, om te weten van je moet het zo doen, en dan moet je het zo 

doen, en dan zo. En verander het alsjeblieft niet, want dan zijn ze de draad helemaal 

kwijt.” [23] 

 

Werkgerichtheid verdwijnt hier naar de achtergrond. Deze cliënten, zo lijkt deze professional 

te denken, hebben überhaupt een structuur nodig, nog zonder dat er van werk sprake kan 

zijn.  

Cliënten met weinig dagelijks ritme/langdurig werkloze cliënten  

Ook andere cliënten nodigen volgens sommige professionals uit tot een zorgende 

grondhouding: cliënten die weinig structuur in hun dagelijks leven hebben is het aangeven 

van een ‘levensstructuur’ een rol die men op zich zegt te nemen. Een andere UWV-

werkcoach over een cliënt: 

 

“Ik zeg: wat doe je nu? Nou, eigenlijk weinig tot niets. Dus ik denk dan zal er eerst 

weer een bepaald ritme in moeten komen.” [12] 
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Dat overnemen van een dagelijkse structuur kan soms erg ver gaan:  

 

“Er zijn klanten die ik ’s ochtends om negen uur laat bellen omdat ze dus inderdaad 

geen dag en nacht ritme hebben. Jij krijgt van mij de verplichting opgelegd om mij de 

aankomende maand ’s ochtends om negen uur te bellen, elke keer. Weet ik in ieder 

geval dat je wakker bent. En je bent al aangekleed en gewassen en zo, dat is een 

ander verhaal, maar ik weet in ieder geval dat je wakker bent.” [16] 

 

Hier krijgt de organiserende rol de connotatie van ritme: een regelmaat in de dagelijkse gang 

van zaken, een dagdeling of ‘iets te doen hebben’ überhaupt. In dergelijk gevallen is alles 

beter dan thuis zitten, zo meent men. Dan “gaat-ie klooien” [19].  

 Dit lijkt men extra van belang te vinden bij cliënten die al langere tijd zonder werk 

zitten. Professionals stellen dat deze groep niet alleen niet meer weet wat het is om te 

werken, maar ook vaak geen indeling van hun dag meer maken, geen ‘levensritme’ meer 

hebben. Mensen moeten eerst sociaal geactiveerd worden, zo denkt ook een coach van een 

re-integratiebureau er over:  

 

“We beginnen bijvoorbeeld met sociale activering, hoe iemand alleen maar uit huis 

te krijgen [is] bij wijze van spreken omdat [ze] (…), zitten al twee, drie jaar thuis.” 

[13] 

 

Deze meer ‘sociaal-maatschappelijke’ problematiek loopt vaak over in problematiek van 

psychologische aard, die volgens professionals deze zorgende grondhouding oproept.  

 

‘Overmande’ cliënten 

In psychische problematiek zien professionals namelijk ook een reden om structuur te 

bieden, cliënten een zingevende activiteit te doen geven. Daarbij is het niet eenvoudig om 

een juiste aanpak te formuleren. Cliënten die met psychische klachten worstelen, vormen 

vaak complexe casussen:  

 

“Wat is de kip en wat is het ei, zijn ze nou niet aan het werk gebleven omdat ze 

psychisch ziek zijn, of zijn ze psychisch ziek geworden omdat ze uiteindelijk ontslagen 

zijn. (…) Ik bedoel, ik ben op zoek, niet naar die waarheid daarin, maar naar het 

gegeven of iemand psychische problematieken heeft, want daar heb je gewoon 

rekening mee te houden. En die komen wij hier nogal tegen.” [16] 

 

Vanuit een zorgende grondhouding is het van belang te achterhalen met welke 

omstandigheden rekening moet worden gehouden.  

 

“Hij heeft structuur nodig, dat idee had ik een beetje. Hij moet, hij moet sowieso, hij 

moet iets doen, want hij wordt helemaal gek op dit moment. Al dat thuis zitten en dat 

rondlopen en, of het niet thuis zitten eigenlijk maar  meer het koffiehuis en het 

rondlopen etcetera, dus hij heeft een bepaalde structuur nodig, om uit die problemen 

te komen.” [2] 
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Cliënten zijn soms overmand door de problemen waarmee ze te kampen hebben en komen er 

alleen ‘niet uit’. Professionals zien het als hun verantwoordelijkheid ze daarbij te helpen, 

bijvoorbeeld door cliënten te helpen structuur in hun leven te brengen en ze daarmee te 

ondersteunen om iets meer ruimte te creëren voor andere zaken dan alleen de problemen. 

 

“Hoe krijgen we (…) dat er weer wat meer gebeurt, dat er wat meer om je heen gaat 

gebeuren dan alleen maar je dochter, je depressie, je ADHD, de problemen met de 

drain, en de problemen met het geld. Want die zullen er ongetwijfeld ook nog keer 

zijn.” [12] 

 

Vanuit een zorgende grondhouding wordt het van belang geacht om cliënten die op een 

dergelijke manier ‘overmand’ zijn door problemen, te helpen hun leven weer op de rails te 

krijgen. Het gaat dan om dingen die weinig te maken hebben met re-integratie en werk. 

Vanuit een werkgerichte grondhouding zou je ze kunnen beschouwen als voorwaarden waar 

eerst aan voldaan moet worden, voordat er van werkhervatting sprake kan zijn. Vanuit een 

zorgverlenende grondhouding wordt dit echter als een doel op zich gezien. 

 

Onverwachte uitval en verzuim 

Een derde ‘type’ cliënten dat door re-integratieprofessionals verbonden wordt met het 

organiseren van arbeid en leven, zijn cliënten die onverwacht werkloos of ziek zij geworden. 

Ook bij deze groep cliënten zijn re-integratieprofessionals geneigd een extra zorgende rol 

aan te nemen: het motiveren van cliënten die zelf niet weten hoe verder te komen met hun 

leven. Dat geldt bijvoorbeeld voor cliënten die zich onverwacht geconfronteerd zien met 

uitval uit hun werk. Een dergelijke heftige gebeurtenis moet geaccepteerd worden, maar dan 

moet een cliënt ook verder kunnen, zo menen deze professionals hier. En daar is soms wat 

hulp bij nodig. Een UWV werkcoach:  

  

“Nou, dus probeer ik dan die mensen uit die onzekerheid vandaan te halen, en te 

zeggen van oké, dat is dan zo. Oké daar kun je in blijven zitten, en dan kom je dus 

nergens, dan blijft het ontzettend druk in je hoofd. Heb je bijna nergens energie meer 

voor. Maar dan gebeurt er dus ook niks.” [12] 

 

De professionele rol gaat hier dus verder dan het bieden van een structuur, waar cliënten als 

vanzelfsprekend op in kunnen haken voor een dagelijks werk- en levensritme, maar om een 

motiverende, en stimulerende rol: “een begeleider (…) die moet hem aan de hand nemen” 

[19].  

Opnieuw is de motiverende grondhouding om een dergelijke rol aan te nemen 

ontfermend van aard. Hoe kunnen we zorgen dat mensen niet meer zo overmand worden 

door hun eigen problemen, hun situatie wat gaan relativeren, en uit een ‘vicieuze cirkel’ 

komen?  

 

4.3.3 Doorverwijzen en ‘een vinger aan de pols’ 

Deze professionals neigen ertoe om bepaalde cliënten meer te bieden dan re-integratie in 

werk alleen. Echter, men is niet overal voor toegerust. In sommige gevallen lijken de 

problemen van cliënten echt te groot om er nog zelf een goede oplossing voor te bieden. “dat 

ze wel wat meer begeleiding nodig hebben dan ze alleen van mij kunnen krijgen.” [2]. 
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Professionals achten zichzelf niet toegerust om een bepaald soort ondersteuning te bieden: 

“Je doet er weinig mee (…) het enige wat je kan doen is mensen door verwijzen naar [de 

psychiatrische hulpverlening], c.q. ga eens met de huisarts praten.” [2]. Deze cliënten 

worden door re-integratieprofessionals doorverwezen naar adequatere hulpverlening. 

 

Cliënt met specifieke beperkingen 

Cliënten waarvan professionals vinden dat ze zelf niet de juiste deskundigheid in huis 

hebben om ze verder te begeleiden, zijn bijvoorbeeld cliënten met specifieke beperkingen. 

Een UWV werkcoach illustreert dit aan de hand van een jongen die als autistisch is 

gediagnosticeerd en daartoe speciaal onderwijs volgt:  

 

“Want je moet niet de illusie hebben dat wij nou in drie uurtjes tijd, deze jongen 

helemaal ondersteboven keren, terwijl die jongen daar wel vier of vijf jaar op school 

zit. Ik denk dat zij op zich de leerling het beste kennen.” [23] 

 

Als re-integratieprofessional moet je onderkennen dat je eigen deskundigheid voor sommige 

problemen te kort schiet. Dergelijke cliënten toch blijven begeleiden, is vanuit een zorgende 

grondhouding onprofessioneel. “Daar beschadig ik mijn klant mee.” [12]. Andere 

hulpverlening houdt zich daar namelijk al mee bezig:  

 

“Je kan heel idealistisch bezig zijn, en natuurlijk zou dat moeten, maar over het 

algemeen zit daar ook nog heel veel andere hulpverlening omheen en dat doorkruis 

ik dan. En dat moet ik niet willen. Die zijn er al mee bezig.” [19] 

 

Vanuit een zorgende grondhouding is de vraag niet of het nog je taak als professional hoort 

om dingen voor een cliënt te doen, zoals in de werkgerichte grondhouding het geval is, maar 

staat de vraag centraal of je expertise voldoende is om de hulp te verlenen. Als dat niet het 

geval is, behoort het tot je verantwoordelijkheid te zorgen dat je de cliënt adequaat 

doorverwijst en verifieert dat de cliënt daadwerkelijk geholpen wordt.  

 

‘Multiprobleemgeval’ 

Dat werkgerichtheid in deze vorm van doorverwijzen een ondergeschikte rol speelt, blijkt uit 

de afweging van sommige professionals om zich helemaal terug te trekken, ook al is het de 

formele taak om met re-integratie bezig te zijn: er is dan al zoveel hulpverlening betrokken 

bij een cliënt dat het niet gepast is om daar als re-integratieprofessional ook nog intensief in 

te mengen. Cliënten die teveel problematiek buiten de re-integratie hebben, vormen zo ook 

een belangrijke aanwijzing om door te verwijzen. Een coach van een re-integratiebureau 

omschrijft dat als ‘loslaten’:  

 

“Ik heb er laatst bijvoorbeeld wel een los gelaten. Die was zo weer in de problemen 

en de schuldsanering. Zat die al toen die hier kwam en nou ook nog een scheiding en 

problemen met de kinderbescherming en de hele rataplan, ja die komt gewoon niet 

aan het werk, want die heeft zoveel in zijn privé situatie waar die mee te dealen heeft, 

voordat die überhaupt aan, weet je wel dit stuk, en daar kan ik hem niet bij helpen. 

Dus ja dat moet ik dan gewoon loslaten. En dat vind ik wel heel moeilijk” [13] 
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Professionals die vanuit een zorgende grondhouding werken, voelen zich verantwoordelijk 

om cliënten te helpen hun leven weer op de rails te zetten. Als problemen te complex zijn, 

kost het ze moeite de begeleiding stop te zetten, omdat ze het gevoel hebben te kort te 

schieten.  

 

4.3.4 Pleit bezorgen  

Omdat de re-integratieprofessionals die vanuit een zorgende grondhouding het gevoel 

hebben dat ze te kort schieten als ze de cliënt niet zelf kunnen helpen, werpen ze zich soms 

op als pleitbezorger van de cliënt. Ze dragen cliënten niet makkelijk over, en blijven 

verantwoordelijkheid voelen. Professionals menen dan nadrukkelijk dat het om meer gaat 

dan het creëren van werk. In het onderstaande citaat is er sprake van een werkgever waar een 

cliënt geplaatst is door een re-integratiebureau. Echter, de werkgever ziet af van verdere 

samenwerking en wil graag verder met een andere cliënt. De coach zegt daarover het 

volgende:  

 

“Dan kun je nog zo met ons begaan zijn als re-integratiebureau of maatschappelijk 

verantwoord ondernemer of hoe je het noemen wil allemaal, maar ik denk het gaat 

over meer dan een werkplek aanbieden.” [14] 

 

Want, zo stellen ook een aantal gemeentelijke consulenten, in sommige gevallen is een ander 

soort aandacht nodig, moet men anderszins optreden als werkgever. De re-

integratieprofessionals geven aan te proberen de werkgever daarvan te willen overtuigen.  

 

“Een (…) werkgever [moet] ruimte hebben(…) om iemand te begeleiden, om te 

kunnen aanvaarden dat er wat kleine aanloopproblemen zijn in de 

werknemersvaardigheden. Of dat er een standaard blijvend stukje aandacht moet zijn 

voor het feit dat iemand niet tegen drukte kan, of noem maar op.” [16] 

 

Ook mensen die minder vaardig lijken, of die een bepaalde beperking hebben verdienen een 

arbeidsplaats, zo stelt deze zelfde consulente, en daar is soms wat overtuigingskracht richting 

andere instanties en wat extra inspanning van de kant van de professionals voor nodig:  

 

“Dus ik ben gewoon met banken in onderhandeling, zorgen dat het allemaal op een 

andere manier gaat. Maar iedereen is er van overtuigd dat zij inderdaad zwaar 

psychisch gestoord is, maar ze brengt wel de post rond, gewoon drie dagen in de 

week.” [16] 

 

Zo kunnen ook cliënten die ogenschijnlijk onbemiddelbaar zijn met wat overtuigingskracht 

aan werk of vervanging daarvan geholpen worden 

 

4.3.5 Tot slot 

In deze paragraaf bespraken we vier verschillende manifestaties van een zorgende 

grondhouding. De eerste van deze manifestaties is een hulpverlenende, volgens professionals 

van toepassing op cliënten ‘aan de onderkant van de samenleving’. Als tweede manifestatie 

is besproken dat professionals zich op meer dan werk alleen richten; niet alleen werk wordt 

georganiseerd, ook belangrijke elementen in het leven van cliënten. Dat is volgens deze 
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professionals van toepassing op cliënten met een specifieke diagnose, cliënten met weinig 

dagelijks ritme, ‘overmande’ cliënten, en cliënten die te kampen hebben met onverwachte 

uitval. Als derde bespraken we het doorverwijzen als uiting van een zorgende grondhouding, 

duidelijk te onderscheiden van het doorverwijzen vanuit de werkgerichte grondhouding, 

doordat het meer is dan een ‘hier zijn wij niet van’, maar tot stand komt vanuit 

betrokkenheid en bekommernis. Hier hing dat volgens re-integratieprofessionals samen met 

cliënten met specifieke beperkingen en zogenaamde ‘multiprobleemgevallen’. Ten slotte kan 

de zorgende grondhouding zelfs uiting krijgen in een pleitbezorging voor cliënten, waarbij 

werkgevers en andere professionals aangesproken worden op hun omgang met een cliënt.  

 

 

4.4 De lerende grondhouding: de cliënt als leerling 

 

In deze paragraaf voegen we een vierde grondhouding toe aan de tot nu toe behandelde 

perspectieven: een lerende grondhouding. Professionals met een lerende grondhouding zien 

cliënten namelijk niet alleen als prototype werkloze, re-integranten, of hulpbehoevende 

cliënten, maar ook als leerling: de cliënt dient bepaalde inzichten te verwerven gedurende 

zijn of haar re-integratietraject.  

 Evenals in de voorgaande paragrafen bespreken we deze grondhouding aan de hand 

van verschillende manifestaties. Zoals zal blijken ligt hier telkens de nadruk op het eigen 

vermogen van de cliënt en hoe dat het beste gestimuleerd kan worden: hoe kan een cliënt het 

leren zelf te doen?  

 

4.4.1 Leren het zelf te doen: eigen verantwoordelijkheid voor re-integratie  

Deze grondhouding is dus duidelijk te onderscheiden van de hulpverlenende grondhouding 

uit het voorgaande. Dat verschil kan in eerste instantie het beste gekenschetst worden aan de 

hand van de gedachten over de verantwoordelijkheid voor het re-integratieproces. Waar 

vanuit een zorgende grondhouding de zorg over een cliënt wordt toegeëigend, professionals 

zich ontfermen over de cliënt en de verantwoordelijkheid in grote lijnen van een cliënt 

overnemen, geven professionals vanuit deze grondhouding aan dat ze het belangrijk vinden 

dat cliënten het zelf leren te doen: cliënten moeten leren zelf verantwoordelijkheid te nemen 

voor de  re-integratie. Ze moeten niet teveel ‘betutteld’ worden, dat is niet in hun belang.  

 

“Helpen vind ik (…) [het] meest domme woord wat er is, [je moet] iemand niet 

helpen. Je moet hem een advies geven. Ja, kan je zeggen is ook helpen. Maar je moet 

iemand iets aanreiken waarbij die zelf iets gaat doen. Als ik hem ga helpen, als ik zeg 

jongen ik regel die afspraak wel bij de specialist, dat is natuurlijk stom. Heb ik A veel 

werk, en misschien is die werknemer wel helemaal niet gemotiveerd om dat te doen. 

(…) als ze niet willen veranderen, dan denk ik, nou dan ga ik ze niet helpen, daar 

help ik hun niet mee. Want dan ben ik aan het werk, en zij zitten lekker achterover en 

ik werk me te schompes en er gebeurt niks. Maar ze vinden me wel zo’n dokter.” [11] 

 

De gedachte die een dergelijke houding voedt, komt voort uit de pedagogische opvatting dat 

de inzet van een cliënt voort dient te komen uit een eigen overtuiging, en niet gemotiveerd 

moet worden door externe prikkels. Een UWV-werkcoach legt uit wat dat kan betekenen:  
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“Ik wil niet alles voor klanten oplossen. Ik roep altijd dat ik te lui ben, want ik denk 

namelijk dat het niet in het belang van de klant is, dat ik het oplos. Dat kan zo lijken, 

maar ik vind dat de klanten een eigen regie moeten hebben. En vooral een eigen 

belang hebben. En je moet mensen de kans geven hun eigen problemen op te lossen”. 

[23] 

 

Of zoals een arbodienstverlener stelt:  

 

“Zelf laten zoeken naar oplossingen. Dus vooral te kijken wat is de kern van het 

probleem. Als je dat eenmaal hebt, nou wat kunnen we eraan doen, wat kan jij eraan 

doen. Welke oplossingen heb je bedacht. Heel vaak weten ze het zelf al. Ja, eigenlijk 

vind ik dat dit moet gebeuren. Of ja, ik zou wat daar heen moeten.” [24]  

 

Professionals streven dus niet alleen na dat cliënten zelf met oplossingen aankomen, maar 

ook dat ze dat uit zichzelf doen. De lerende grondhouding manifesteert zich dus niet alleen in 

een idee over verantwoordelijkheid (simpel gezegd: ‘het is jouw traject, jij bent er 

verantwoordelijk voor, los het zelf op’), maar vooral in de wens dat de motivatie om het zelf 

te doen uit cliënten zelf komt: cliënten moeten het zelf willen. Dit levert uiteindelijk ook de 

meest duurzame re-integratie op, zo menen deze professionals. De motivatie die cliënten ten 

toon spreiden in hun re-integratietraject, zegt namelijk ook iets over de wijze waarop 

cliënten een werkgever tegemoet zullen treden, en hoe betrokken men zelf is bij het werk dat 

men gaat doen:  

 

“Want cliënten hebben ook zoiets van ik doe het voor jullie. Ik denk nee, je moet zelf 

aan het werk. Dus dat je ook weet (..) dat die daar ook van doordrongen is, dat die 

het zelf moet doen” [7]. 

 

Cliënten dienen los te komen van de afhankelijkheid van externe stimuli, en vanuit een 

intrinsieke overtuiging gemotiveerd te raken, zo meent men. Het ideaal is de eigen 

professionele “rol te buigen naar een passievere”, stelt een re-integratieconsulente. “Zij 

[cliënten] moeten die actie en zij moeten die coördinatie nemen.” [18]. 

 

4.4.2 Leren van ‘werknemersvaardigheden’: duurzame re-integratie  

De wens dat cliënten uit zichzelf zoeken naar oplossingen vraagt volgens professionals om 

een proactieve en betrokken opstelling. Het belang dat professionals hechten aan die 

houding, komt eveneens tot uiting in een tweede manifestatie van de lerende grondhouding: 

de focus op zogenaamde ‘werknemersvaardigheden’. Dit zijn vereisten die als 

vanzelfsprekend gezien worden om een baan te kunnen krijgen (en houden). Hier vallen 

zaken onder als op tijd komen, afspraken kunnen nakomen of voldoen aan bepaalde 

prestatie-eisen. Deze concrete ‘werknemersvaardigheden’ hangen evenwel samen met de 

eerder omschreven wens dat cliënten meer betrokken raken bij hun eigen traject. Een 

consulent expliciteert dat:  

 

“Als je aan die houding niks doet, dan lopen ze stuk op de werkvloer. Dat 

houdingsaspect bij deze klant is van ontzettend groot belang, want daar lopen wij 

ook altijd aan bij werkgevers. Ja hij heeft dat, maar hij is niet bereid om dat zelf te 
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bekijken. Weet je, dat is ook waarom werkgevers tabak krijgen van dit soort 

mensen.” [16] 

 

Het gaat er niet alleen om dat een cliënt op tijd komt, maar vooral dat hij dat zelf gaat inzien. 

Een UWV-werkcoach vertelt over een cliënt die in haar ogen onacceptabel gedrag vertoont:  

 

“Dit gedrag wat jij vertoont dat moet echt veranderen. Dat moet je begrijpen ook, 

dat je dat nu moet gaan veranderen. En dat betekent dat je op tijd moet komen. 

Afspraken nakomen. En als je niet weet hoe dat moet of zo, dat je dan hulp zoekt, bij 

een jobcoach, bij een begeleider.” [19] 

 

Vanuit de lerende grondhouding is het van belang dat cliënten gaan inzien of leren dat 

bepaald gedrag negatieve consequenties heeft, die de cliënt moet zien te voorkomen.  

Re-integratieprofessionals wijzen cliënten op hun opstelling, die volgens hen 

contraproductief zijn voor het functioneren in werk. Zoals in het voorbeeld van deze 

gemeentelijke re-integratieconsulent, die aangeeft dat je een gedeeld uitgangspunt met de 

cliënt moet creëren om hem of haar dat te laten inzien.  

 

“Ja juist, dat je daar gedeelde grond in krijgt. En die kan ook makkelijk gevonden 

worden door het eindresultaat te benoemen. Ja, daar kunnen we van alles van vinden 

en dat kan ik eigenwijs vinden en dat kan jij eigenzinnig vinden, het resultaat is dat je 

steeds maar die baan niet krijgt. Dus wil je daar bezig met eigenzinnig gevonden 

worden, of wil je hier weg dat je van dit gezeik af bent, en dat je een baan krijgt.” 

[18] 

 

Als het niet lukt om een gemeenschappelijke basis te vinden van waaruit het leren plaats kan 

vinden, proberen re-integratieprofessionals de cliënt soms ook te overtuigen met sancties. 

Door negatieve consequenties op korte termijn te creëren, hopen ze dat de cliënt 

consequenties van zijn of haar gedrag gaat inzien. Op langere termijn hopen ze dat de cliënt 

dat kan omzetten in innerlijke overtuiging. Dat gebeurt ondermeer door een aanspraak op de 

redelijkheid van de cliënt: “jij weet dondersgoed wat dan het gevolg zal zijn”. Zo hopen 

professionals dat cliënten doordrongen raken van bepaalde arbeidsnormen, en dat men 

uiteindelijk de stap kan zetten van externe dwang, naar interne overtuiging. Dat ‘het kwartje 

valt’, zoals deze coach stelt:  

 

“Dat snappen ze best hoor, ze zijn niet achterlijk die gasten. En ik denk dat, wat je 

eraan doet, het kwartje moet vallen, bij hun. En natuurlijk een beperking op welke 

manier dan ook, die mag er zijn, en die is daar, en daar houden we rekening mee, 

maar de verantwoordelijkheid om je op een bepaalde manier te gedragen, moet je 

niet overvragen, maar je mag best wat vragen.” [17] 

 

Cliënten zullen dus moeten begrijpen, zo menen deze re-integratieprofessionals, dat werk 

niet haalbaar is zonder de internalisering van bepaalde arbeidsnormen en het aanleren van 

basale werknemersvaardigheden. Ook hier uit zich dat in een bepaalde houding die cliënten 

zich zullen moeten aanleren.  
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Cliënt met weinig werkervaring 

Deze benadering is volgens re-integratieprofessionals van belang voor cliënten met weinig 

tot geen werkervaring: zij hebben zich belangrijke werknemersvaardigheden nog niet eigen 

gemaakt. Het blijft daarbij lastig cliënten te motiveren. Een UWV werkcoach stelt dat het 

toch vaak een kwestie van externe prikkels is: 

 

“En waarbij je dan op zich weet van ja maar, ze functioneren goed. Het enigste 

aspect daarin is, ze komen niet op tijd. (…) Dus dat zal je op een gegeven moment, 

[je zult] een pavlov reactie moeten bewerkstelligen, waarbij je zegt, ja telefoontje 

gaat, je moet eruit, je moet uit bed, en je belt maar wanneer je op je werk bent.” [23] 

 

Een werkcoach van een re-integratiebureau benadrukt dat je cliënten dan ook zult moeten 

wijzen op de offers die ze moeten brengen als ze aan het werk willen: “ik wil wel op 

vrijdagmiddag om half drie weg kunnen, want dan heb ik een afspraak met mijn vriendin. 

Nee, je werkt van twaalf tot vijf, dus je kan pas om vijf uur weg.” [17]  

 

Cliënten worden hier dus echt als leerlingen beschouwd, die de vaardigheden die ze, al dan 

niet op de arbeidsmarkt, nodig hebben nog moeten oppikken. In een streven naar het 

internaliseren van arbeidsnormen, gebeurt dat ook door cliënten ‘zelf te laten ervaren’ wat er 

aan de hand is. Er wordt dan in het contact tussen professional en cliënt minder 

geargumenteerd, maar cliënten dienen zelf te ervaren wat het beste werkt, om zo die 

ervaring op te doen met bepaalde arbeidsnormen.  

 

Cliënt met onrealistische verwachtingen 

Zelf laten ervaren wordt niet altijd een goede strategie gevonden. In het geval van 

onrealistische verwachtingen, kan er veel tijd verloren gaan met het uitproberen. 

Confrontatie is in dit geval een veel gebruikt middel: “jij kunt dat wel willen, maar ik denk 

niet dat je dat kunt”. Zo vertelt dezelfde re-integratiecoach over de in haar ogen weinig 

realistische wensen van een cliënt om een opleiding te gaan doen: 

  

“Dus ze komen binnen en ze zeggen: ja, ik heb straks een afspraak bij het ROC en ik 

ga niveau 3 helpende in de zorg doen, want ik heb mijn hele leven met een kind thuis 

gezeten en ik wil ook kinderen helpen. En [ze zijn] zelf nog loverboy slachtoffer, 

vorige week bij wijze van spreken nog misbruikt door iemand. Dus zo’n rugzak vol 

met problemen. Ja, dat kan je helemaal niet. Ja, dat kan ik wel. Nou, dat denk ik niet. 

En dat is ook de valkuil bij deze doelgroep. Want als je dan zeg, oké, nou dan ben je 

gewoon zo een jaar bezig met rennen van a naar b en weer terug.” [17] 

 

De professional neemt hier dus een heel directief onderwijzende houding aan, om een 

mislukking te voorkomen.  

 

Onopgevoede en onverzorgde cliënten  

Soms krijgt de rol van professionals hier zelfs een opvoedende connotatie. De lerende 

grondhouding wordt volgens re-integratieprofessionals namelijk ook veroorzaakt door 

cliënten die van uitgesproken onopgevoed of onverzorgd gedrag getuigen. Hoewel sommige 

re-integratieprofessionals wat huiverig zijn voor een uitleg van hun handelen in deze termen 
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(veel professionals beperken hun werk het liefst tot “opvoeden in arbeidsgedrag” [17], zijn 

andere professionals er heel duidelijk in dat die rol zich tot meer uitstrekt dan 

werkgerelateerde aspecten. Zeker in het geval van cliënten met een slecht verzorgd of 

‘onopgevoed’ voorkomen stelt men zich als zodanig op. Een consulente van een sociale 

dienst vertelt over een jonge cliënt:  

 

“Dan ben ik gewoon ordinair aan het opvoeden,  ook met een handje. Dan krijg ik 

zo’n heel lullig handje. En dan zeg ik, geef me nou eens een hand. Dat is niet wat die 

werkgever wil voelen, geef een hand, nou, hup, zo. En dan trek je die jas pas weer 

aan, en niet baf, helemaal over de tafel heen slingeren, want dan krijg ik hem in mijn 

gezicht. Maar gewoon je gaat staan, je doet je jas aan, nou, en dan stuur ik je 

gewoon rustig terug naar buiten.” [16] 

 

Professionals nemen in deze gevallen dus nadrukkelijk opvoedende taken voor hun rekening 

en leren de cliënt zich beter te gedragen, zodat de kansen op werk vergroot worden. Deze 

consulente stelt dat dat gaat om hele basale dingen als jezelf verzorgen.  

 

“En dan zeg ik: vind je het erg om eens even de hand voor je mond weg te halen. Ja, 

dan zit er gewoon geen tand meer in die mond. Ja, daar hoef ik ook niet bij een 

werkgever mee aan te komen dus. Je zit zo op die basis vaak bij mensen, zo aan 

mensen die zich niet wassen. Die hebben dan kleding aan, weet je wel, het is een 

grote hondenhaar, dus dan roep ik ook wel eens van heb je samen met de hond in de 

mand gelegen.”  [16] 

 

De vergelijking met opvoeden maakt duidelijk dat re-integratieprofessionals het hier als hun 

taak zien om de cliënt het juiste gedrag aan te leren. Anders dan in de zorgende 

grondhouding, nemen ze daarbij geen zaken van de cliënt over, maar leren ze de cliënt hoe 

ze het zelf kunnen doen.  

 

4.4.3 Tot inzicht brengen 

Een derde wijze waarop de lerende grondhouding zich manifesteert, is in de verschillende 

wijzen waarop professionals proberen om cliënten meer over zichzelf te weten te laten 

komen. Het gaat dan vooral om een verrijking van zelfkennis bij cliënten.  

 

Ongemotiveerde cliënt 

Professionals verbinden dit opnieuw met cliënten die zij als weinig gemotiveerd zien: een 

beter zelfinzicht leidt bij hen tot een grotere motivatie. Ook hier speelt het streven naar het 

stimuleren van een ‘interne drijfveer’ een belangrijke rol. “Dat ze uiteindelijk de keuzes zelf 

gaan maken, want daar heb je toch je grootste vorm van motivatie in zitten.” [24]. Daarvoor 

inzicht in de eigen situatie wel onontbeerlijk: 

 

“Het aanspreken (…) op zijn houding, dat neemt hij ook heel erg serieus en dat is 

dan net alsof er een, ja een klik, een knop omgaat. Dat die een andere visie erop 

krijgt. Dat die in de gaten heeft, van oh zo, zo kijken andere mensen tegen mij aan. 

En zo kan ik mij beter gedragen om verder te kunnen in mijn werk. Dat die dat ook 

echt doet.” [5] 
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Professionals vinden het dus – opnieuw – van groot belang dat cliënten zelf overtuigd raken 

van de stappen die in een traject gezet worden. Waar het bij een werkgerichte en ook 

hulpverlenende grondhouding in sommige gevallen nog draaide om het overnemen van 

verantwoordelijkheden als werktoeleider of hulpverlener pur sang, is het uitgangspunt hier 

de overtuiging van de cliënt zelf, en niet zozeer de zaken die de professional bedenkt:  

 

“Dan kom je vaak op het stuk dat mensen zo vast zitten in hun vaste patronen en hun 

veilige patronen en dan moet je die patronen weer doorbreken. Maar dat lukt dus ook 

alleen maar als je dat kan relateren aan een doel. En een doel waaraan ze zich zelf 

hebben gecommitteerd, want ik kan wel een doel stellen maar daar lopen ze meestal 

niet zo warm voor.” [18] 

 

Daarvoor moeten cliënten echter wel weten waarnaar gestreefd wordt en waarom dat nodig 

is in hun geval. Alleen als een ongemotiveerde cliënt zelf inziet wat er bij hem moet 

veranderen, dan zal hij gemotiveerd raken voor zijn eigen traject, zo menen deze re-

integratieprofessionals.  

 

Zelfoverschattende cliënt  

Ook in het geval van cliënten die te hard van stapel lopen is zelfinzicht van belang, menen 

professionals. Hen moet je laten inzien dat ze wellicht minder aankunnen dan ze zelf denken. 

Zoals een UWV-werkcoach over ogenschijnlijk zelfredzame cliënten zegt: “vaak blijkt dat ze 

minder zelfredzaam zijn, maar soms moet je ze dat zelf laten ontdekken.” [9]  

Het is daarbij niet altijd evident wanneer cliënten als ‘zelfoverschatters’ kunnen 

worden aangemerkt. Waarom komt iemand bijvoorbeeld bij de sociale dienst, ook al wekt hij 

de indruk zijn eigen leven in de hand te hebben? Dat kan zijn omdat hij niet weet wat de 

gang van zaken is: “dat je als bouwvakker jezelf bij secretaresseklussen stond in te schrijven, 

dat is gewoon onwetendheid en de weg niet weten te vinden” [18]. Maar: “dat kan ook een 

vertekend zelfbeeld zijn. Blinde vlekken voor eigen functioneren” [18]. 

De re-integratieprofessionals proberen deze cliënten te laten inzien, dat wat ze 

zeggen en wat ze doen nogal inconsistent is. Soms heeft dat met rechtmatigheidsaspecten te 

maken.  

 

“Nou, bij de cliënt die zegt: ik kan mijn eigen zaakjes wel regelen, ja, daar ben ik ook 

confronterend soms. Dan geef ik wel aan van nou ik zie toch hele andere dingen. De 

bankafschriften bijvoorbeeld, dat ze heel lang rood staan, ja dus dat, daar ben ik wel 

confronterend.” [2] 

 

Een andere manier om dat inzicht te doen landen, is uitleggen hoe de cliënt en diens gedrag 

op de professionals zelf overkomt. Ze proberen te laten zien wat het met hen doet:  

 

“Van ja, jij zit daar nu heel, en komt op mij heel negatief over, en dat heeft op mij dit 

effect. Dus het spiegelen ook.” [22] 

 

Een andere manier om cliënten tot dit inzicht te laten komen, is door ze dingen te laten 

uitproberen. Dan merken ze proefondervindelijk dat dingen niet haalbaar zijn.  
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“Ik laat mensen het vaak in de praktijk beleven. Dat is het enige wat ik heb. Ga 

maar. Ik heb nu een jongeman die moest en die zou in de horeca werken, met klant 

contact en [dat vond hij] zo leuk, en nee, maar dat kan ik allemaal. Is gisteren ergens 

op een sollicitatie geweest, voor een leerwerkplek. Ik ben heel benieuwd waar die 

mee terug komt. Want ik denk dat het meer iemand is voor in de keuken. Maar dat is 

een stuk minder (…) tenminste dat was wat hij vond (…). Nou ga maar kijken, 

uitproberen mag altijd. Gesprekje voeren ergens mag altijd, dagje meelopen ergens 

mag altijd.” [8] 

 

De re-integratieprofessionals vinden deze aanpak voor verschillende typen cliënten geschikt. 

Ze passen hem bijvoorbeeld toe bij cliënten die moeilijk te overtuigen zijn en (te) stellig 

geloven in hun eigen kunnen. Men wil dan cliënten door ervaring laten inzien dat de 

veronderstelde mogelijkheden volgens professionals niet op waarheid berusten. Een milde 

variant van ‘wie niet horen wil, moet maar voelen’, of zoals een coach van een re-

integratiebureau het verwoordt:  

 

“Omdat ze geen hulp wil accepteren, ja, ga ik er gewoon zelf tegen de lamp laten 

lopen. En totdat ze zelf echt niet meer kan, en dan zelf om hulp gaat vragen. En dat ze 

het echt zelf ervaart. Vind ik niet leuk om te doen, maar ja, als je op een gegeven 

moment niet anders kan, dan, ja is dat misschien een methode waarop ik haar het 

beste kan helpen.” [5] 

 

Ook onder gemeentelijke consulenten wordt het belang van dit ‘confronterende 

ervaringsleren’ onderschreven. Eén van hen stelt het als volgt aan de hand van een cliënt die 

kapster wil worden:  

 

“Nou, bij haar is dan de opdracht, nou dan wil ik dat je in dit geval tien 

kapperszaken belt. Ik wil dat je opschrijft met wie je gebeld hebt, met wie je 

gesproken hebt, wat de uitkomst van het gesprek is, of je op gesprek mocht komen. Of 

ze je zouden aannemen als jij die kappersopleiding zou gaan volgen. Want die vrouw 

was zo vol, ja die belt na die tien gesprekken op. Zegt ze, nou ik word gewoon 

helemaal nergens aangenomen. Ik ben gewoon te oud en te duur. Die rol is er een 

van, als ik het zeg zou ze het nooit aangenomen hebben. Zou ze denken ‘ja ja’.” [16]  

 

Vanuit een lerende grondhouding is het volgens deze re-integratieprofessionals van belang 

om cliënten door ervaring te leren dat ze zichzelf overschatten en hoe ze hun zelfinzicht 

kunnen verbeteren. Behalve bij cliënten die geen reële inschatting maken van hun eigen 

kunnen, beschouwen de re-integratieprofessionals het ervaringsleren ook als effectief bij 

cliënten die betrekkelijk weinig ervaring hebben op de arbeidsmarkt. Die hebben soms meer 

baat bij dit proefondervindelijk leren, omdat ze zonder de ervaring moeilijk kunnen 

inschatten wat ze kunnen en willen. Bijvoorbeeld ‘Wajongers’: “Wajong is dus eigenlijk 

vooral inderdaad het laten, ja, het (…) eerst laten ervaren wat werken is of wat ze willen en 

kunnen.” [8].  
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Cliënt met tunnelvisie  

Een andere clue die professionals ertoe aanzet bij cliënten het zelfinzicht te stimuleren, is 

wanneer een cliënt een eenzijdig beeld heeft van de beperking of het verzuim en dus aan een 

‘tunnelvisie’ leidt. Cliënten focussen soms te veel op een medische oplossing voor hun 

klachten, terwijl hun klachten volgens de re-integratieprofessionals ontstaan door 

psychosociale omstandigheden en de oplossing daar moet worden gezocht. Ze noemen dit 

ook wel ‘demedicaliseren’: 

 

“Dus als iemand met rugklachten komt, maar jij hebt het idee van dat het te maken 

heeft met spanningen, bijvoorbeeld vanuit een relatie, of vanuit de relatie met een 

collega of ja, dat mensen het helemaal niet naar hun zin hebben in hun werk. Dat je 

dat inzichtelijk probeert te maken en bespreekbaar probeert te maken en mensen 

daarover na te laten denken.” [10] 

 

Deze re-integratieprofessionals zien het als hun taak om deze cliënten te leren een ‘breder 

inzicht’ in zijn of haar eigen klachten te ontwikkelen:  

 

“Wat ik belangrijk vind is inzicht in zichzelf krijgen, inzicht in de oorzaken van hun 

klachten.[…] Omdat [als] ze hier komen hebben ze dat niet. Of het moet ze nog 

duidelijk gemaakt worden. Inzicht in de oorzaak van hun klachten. Want als ze weten 

dat het door stress komt, dan hoef ik het niet met ze te hebben over hun hoofdpijn. En 

als ze weten dat het door hun partner komt, dan kan, kunnen we het daar over 

hebben.”[11] 

 

Dat is ook nodig in het geval van cliënten die teveel gepreoccupeerd zijn met gebeurtenissen 

uit het verleden. Die moeten, zo stelt een aantal geïnterviewde professionals, geconfronteerd 

worden met het mogelijke vooruitzicht van ‘in het verleden blijft hangen’: 

 

“Op het moment dat het zo expliciet is, dat ze alleen maar bezig zijn met dat 

verleden, ja, dan ga ik, dan probeer ik wel mensen een beeld te schetsen van: oké, 

maar we zijn nu hier en zo gaat het er verder uitzien. Wat er ook in het verleden 

gebeurd is, maar dit is zoals het er uit gaat zien, hou daar wel rekening mee.” [12] 

 

Voordat verder gegaan kan worden met een traject zullen deze cliënten eerst meer over 

zichzelf moeten leren. Ze moeten leren inzien dat ze zelf iets moeten veranderen om verder 

te kunnen. 

 

Onderschattende cliënten  

Vanuit een lerende grondhouding moeten niet alleen cliënten die zichzelf overschatten leren 

hun zelfbeeld bij te stellen; ook cliënten die een te beperkte, bescheiden visie hebben op hun 

mogelijkheden, moeten leren zich zelf adequater in te schatten. Een coach van een re-

integratiebureau noemt als voorbeeld een cliënt die haar kleinkinderen opvangt in haar vrije 

tijd, maar nooit overwogen heeft dat als betaald werk te gaan doen. De coach kiest er hier 

bewust voor om haar inzichten niet dwingend op te leggen, maar de cliënt stap voor stap te 

overtuigen van mogelijkheden die ze zelf volgens de professional wellicht niet ziet. Ze 

stimuleert haar eerst te gaan praten bij een gastouderbureau:  
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“Ik dwing niet, maar meer, een beetje sturing is het zeg maar. Dus op die manier. En 

misschien komt zij wel heel positief uit dat gesprek wat ze daar gaat hebben. Want zo 

is het dan soms ook wel, weet je wel, dat ze daar in eerste instantie helemaal niet 

voor open staan, ook omdat ze er nooit bij stil hebben gestaan.” [13] 

 

Men probeert dan de blik van cliënten te verbreden door cliënten alternatieven aan te bieden 

voor de weg die men doorgaans bewandelt. 

 

“En die heb ik toch een beetje gezegd van joh, ga nou eens even breder denken. En 

ga eens even verder kijken (…) En voor die jongen gaat weer een wereld open op een 

heel ander terrein, terwijl hij altijd het idee had van ik moet vrachtwagenchauffeur 

zijn.” [23] 

 

Vanuit de lerende grondhouding geven de re-integratieprofessionals aan dat het belangrijk is 

dat cliënten zelf leren van de suggesties van de professionals. De professionals leggen 

suggesties niet op maar leggen ze voor, in de hoop dat cliënten zelf gaan nadenken over wat 

ze daar wel en niet mee zouden kunnen en willen: ‘ En wat als je het eens zo doet’, lijkt men 

te willen zeggen. Een arboprofessional onderschrijft dat:  

 

“En dat dan ook voorhouden, zeggen van je wil nou graag dit, maar als je dan kijkt 

wat die functie inhoudt, dan kunnen dat en dat belemmeringen zijn. Dus dan laat je 

iemand zelf heel erg nadenken over hoe het anders kan. (…) mensen heel actief 

proberen mee te laten denken.” [6] 

 

De re-integratieprofessionals beschouwen het als hun taak de cliënt te leren hoe hij of zij zelf 

weer nieuw perspectief kan creëren door op een andere manier naar zichzelf te kijken en 

andere opties aan te boren. Anders dan vanuit een procedurele grondhouding gaan ze er 

vanuit dat niet sancties, maar ander inzicht aanleren tot verandering bij cliënten leidt.  

 

4.4.4 Tot slot 

De lerende grondhouding vertaalt zich in de praktijk in een bepaalde benadering van de 

cliënt. Ten eerste hanteren de re-integratieprofessionals die vanuit deze grondhouding 

werken, het uitgangspunt dat cliënten zelf en (vooral) uit zichzelf moeten leren stappen te 

zetten. Dit is een opvatting die als zodanig niet direct geassocieerd wordt met specifieke 

cliënttypes, maar vooral iets zegt over de normatieve dispositie van professionals zelf (en 

dus vooraf gaat aan welke cliënt dan ook). Het leren kan zich in de praktijk op verschillende 

aspecten richten. Soms vinden de re-integratieprofessionals het van belang dat cliënten 

bepaalde werknemersvaardigheden leren. Een aanpak die vooral wordt ingezet bij cliënten 

met weinig werkervaring en onopgevoede/onverzorgde cliënten. Tot slot kwam als uiting 

van de lerende grondhouding aan bod dat cliënten tot zelfinzicht moeten komen. Deze 

insteek vinden re-integratieprofessionals van belang in het geval cliënten zichzelf 

overschatten, een beperkte (tunnel) visie op hun situatie hebben, of zichzelf juist 

onderschatten.  
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4.5 De faciliterende grondhouding: de cliënt als klant 

 

De laatste grondhouding neemt de vraag van de cliënt als uitgangspunt voor re-

integratiebegeleiding. De belevingswereld van de cliënt staat dus centraal, maar niet op de 

manier zoals het geval was bij de zorgende/ontfermende grondhouding. Bij dat normatieve 

kader ging het om een opvatting waarbij de professional ‘wist wat goed was voor de cliënt’ 

en de opvattingen van die cliënten er niet zoveel toe doen (de cliënt was een soort patiënt), of 

om een opvatting waarbij professionals de cliënt vooral zagen als slachtoffer van de 

omstandigheden zonder verder te informeren naar de wensen van de cliënt zelf (de cliënt was 

slachtoffer). Hier zijn die wensen juist leidend: het richtinggevende perspectief is de cliënt 

als klant.  

 

4.5.1 Dienst verlenen 

De re-integratieprofessionals die vanuit een faciliterende grondhouding werken, geven aan 

cliënten vaak structuur te bieden, omdat cliënten dat verwachten van de re-

integratieprofessional. “Ze hebben het liefste dat je een dag en een tijd noemt, en dat je dan 

[…] vervolgens ook belt.” [9]. De re-integratieprofessionals nemen deze verwachting van de 

cliënt als uitgangspunt en proberen daar zoveel mogelijk aan te voldoen.  

Sommige professional geven ook expliciet aan dat de cliënt een klant is, die centraal 

staat en om wiens wensen het traject moet draaien.  

 

“En dan nog geef ik ze altijd de boodschap mee van als je het idee hebt, dat het niet 

loopt, of (…) ze luisteren niet naar je: bellen. Dat hou ik dan, zeker bij externen, 

want dan zeg ik jij bent de klant. Dat vinden ze altijd prachtig. Wij betalen voor je, en 

jij bent degene die betaalt. En wie betaalt bepaalt. Dus als je het er niet mee eens 

ben, of je hebt het idee: ze doen niks voor me, meldt het bij mij. Gaan we in ieder 

geval praten.” [18] 

 

Een belangrijke motivatie om als professional de wensen van de cliënt als uitgangspunt te 

nemen heeft dan ook te maken met de vereenzelviging van de cliënt met ‘klant’: 

professionals passen hun aanbod en stijl van begeleiding aan de eisen en wensen van een 

cliënt aan en de aanpak hangt af van wat de klant wil. “In de grond is de gemeente een 

service organisatie, wij worden door de burgers betaald. We werken voor de burgers van de 

stad.” [18], of zoals een andere consulent het verwoordt: 

 

“Je mag mij gebruiken als handvat, daar ben ik namelijk voor. Ik ben een handvat 

tussen de klant en de werkgever eventueel, of die sociale activering, noem het maar 

op. En ik heb wat middelen tot mijn beschikking om dat wat makkelijker te laten 

verlopen. Nou ik zou zeggen, gebruik mij daarvoor.” [16] 

 

Vaak heeft dat faciliteren wel een meer praktische connotatie, en betekent het dat de re-

integratieprofessional het als zijn of haar taak ziet zaken voor de cliënt te regelen.  

 

“Ik ga meer een praktische rol aannemen. Het verzorgen van de papieren, de 

communicatie tussen de kandidaat en het UWV. Het regelen van bepaalde zaken dat 

uitkering goed loopt. Dat daar gewoon alles geregeld wordt zoals het hoort ook, 
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vanuit de kandidaat. Dat de dingen aangevraagd worden en aangeleverd worden.” 

[5] 

 

Men stelt zich hier vooral dienstbaar op en nemen cliënten bepaalde zaken uit handen om er 

voor te zorgen dat die goed geregeld worden..  

 

Cliënt: onwetende en zelfredzame cliënten 

Veel van de re-integratieprofessionals verbinden de faciliterende grondhouding bijvoorbeeld 

met cliënten die behoefte hebben aan informatie, of de weg niet zeggen te kunnen vinden op 

wat voor vlak dan ook. Als cliënten behoefte hebben aan informatie, dan kunnen zij dat 

leveren, zo stellen professionals hier:  

 

“Ik hoor mensen ook heel erg zeggen ja ik wil wel een huis hebben, ze hebben 

bijvoorbeeld geen huis, en ja dan wordt het ook heel moeilijk met de bijstand, dan 

staan ze niet ingeschreven maar dan willen ze wel een advies en ze hebben zoiets van 

ja ik wil graag een urgentie, hoe kom ik daaraan. Of dat je ook een beetje de sociale 

kaart weet, en ja ik ga mensen wel altijd of verwijzen, dat je zegt van nou je kunt 

daarheen, je kunt hier.” [7] 

 

Vaak heeft dat ook betrekking op het uitleggen van de verschillende wettelijke voorwaarden 

en regelgeving waaronder cliënten vallen:  

 

“Ik denk dat een hele belangrijke taak ten opzichte van bijna alle klanten is, om tekst 

en uitleg te geven over wet- en regelgeving en de consequenties daarvan voor die 

persoon. (…) Eindeloos moet uitleggen, niet moet vergeten van goh dit is voor mij 

gesneden koek maar die ander die zit daar en die is daar voor het eerst in. En waar 

ben ik nou eigenlijk. En wat mag ik dan, en wat kan ik dan, en hoe zit dat dan. 

Vragen blijven stellen en mensen ook uitnodigen om vragen te blijven stellen. Want 

ze vragen zich dingen af die ik niet meer kan bedenken.” [8] 

 

Andere cliënten bij wie de professionals het gepast zeggen te vinden om faciliterend op te 

treden zijn de ‘zelfredzame cliënten’. In dergelijke gevallen kan het betekenen dat de rol van 

een professional daadwerkelijk beperkt blijft tot een minimum, omdat de cliënt laat weten 

geen behoefte te hebben aan bemoeienis : “je hebt gewoon wat meer tijd nodig om 

uiteindelijk die baan te vinden. Dan laat ik ze ook lekker met rust.” [2]. of zoals een UWV 

werkcoach het formuleert:  

 

“Sommige mensen die hebben eigenlijk niks nodig, die zeggen goh ik wil dit en dat, 

en ik had gedacht om dat daar en daar te gaan doen, en om het zo aan te pakken. En 

duurt zo lang. Oh ja het kost wel geld, is dat er. En dan zijn we klaar.” [8] 

 

Deze cliënten geven aan niet meer nodig te hebben dan wat faciliteiten en de re-

integratieprofessionals die vanuit een faciliterende grondhouding werken, zijn geneigd 

daarin mee te gaan. 
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4.5.2 Tot slot 

Professionals die handelen vanuit een faciliterende grondhouding, stellen de wensen en 

verwachtingen van de cliënt voorop. Bij onwetende cliënten leidt dat er toe dat ze soms veel 

voor cliënten regelen en organiseren en uitzoeken. Bij cliënten die aangeven geen hulp nodig 

te hebben of alleen om faciliteiten vragen, betekent dat dat ze hun inspanningen tot een 

minimum beperken. In tegenstelling tot professionals die werken vanuit een andere 

grondhouding, hebben deze professionals geen behoefte de ideeën van de cliënt kritisch 

onder de loep te nemen, ze te leren hoe het anders kan of voor ze te gaan zorgen. Alhoewel 

ook professionals vanuit een zorgende grondhouding soms zaken regelen voor cliënten, doen 

ze dat dan op basis van een inschatting wat de cliënt nodig heeft. De professional schat de 

behoefte in en dat betekent dat ze ook dingen voor cliënten regelen die daar niet om vragen. 

Vanuit de faciliterende grondhouding draait het niet zozeer om een zorgen omdat een cliënt 

het niet kan, maar om een dienst te verlenen omdat de cliënt het vraagt.  

 

 

4.6 Conclusie 

 

In het voorafgaande zijn vijf verschillende grondhoudingen besproken. Duidelijk is 

geworden dat de re-integratieprofessionals vanuit verschillende normatieve referentiekaders 

te werk kunnen gaan. Re-integratieprofessionals hebben, met ander woorden, verschillende 

ideeën over hoe re-integratie en werk het beste vorm kunnen krijgen. Deze opvattingen 

hebben implicaties voor hun handelen en de wijze waarop ze hun handelen legitimeren. Ten 

dele vertaalt het verschil in grondhouding zich dan ook in totaal verschillende 

begeleidingswijzen. Bijvoorbeeld als het gaat om het opleggen van sancties of het regelen 

van zaken voor cliënten, begeleiden professionals die vanuit een procedurele grondhouding 

werken echt anders dan professionals die vanuit een zorgende grondhouding werken. 

Eenzelfde begeleidingsactiviteit kan echter ook vanuit verschillende grondhoudingen 

gemotiveerd worden. Professionals die vanuit een werkgerichte grondhouding werken, doen 

soms in hun begeleiding een beroep op formele voorschriften. De motivatie om dat te doen 

verschilt echter van de wijze waarop vanuit een procedurele grondhouding op de regels 

wordt gewezen. In het laatste geval wordt het volgen van regels namelijk altijd van belang 

geacht; vanuit een werkgerichte grondhouding kan het op een ander moment juist van belang 

zijn om de regels even tussen haakjes te zetten. Alhoewel de begeleidingsactiviteit overeen 

lijkt te komen, zal de vormgeving van het gehele traject wel verschil maken wanneer 

verschillende professionals een verschillende motivatie hanteren bij hun handelen. Inzicht in 

de normatieve achtergrond van de begeleidingswijzen is daarom van belang bij het 

reflecteren op de vraag of een bepaalde begeleidingsactiviteit (voor een bepaald type cliënt) 

binnen de professionele marges valt. 

Zoals gezegd is het op basis van ons materiaal niet goed te bepalen of de grondhouding nu 

bepalend is voor de wijze waarop de re-integratieprofessional tegen specifieke cliënten 

aankijkt en deze cliënten benadert en begeleidt, of dat professionals de grondhouding 

aanpassen aan de cliënt. Het lijkt erop dat beiden voorkomen, en niet uitgesloten is dat dit 

per professional verschilt: sommige re-integratieprofessionals lijken een sterke overtuiging te 

hebben, die duidelijk kleurt hoe ze naar cliënten kijken. Hier vormt de grondhouding als het 

ware een principiële opstelling van de professional. Andere professionals lijken hun 

handelwijze en daaraan ten grondslag liggende oordelen meer aan te passen aan de cliënt en 
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dus ‘contextueler’ of ‘situationeler’ te reageren. Voor hen geldt dat verschillen tussen 

cliënten om een andere normatieve oriëntatie vragen, die zich vertaalt of manifesteert in een 

andere handelwijze. 

In de analyse zagen we bijvoorbeeld dat een zorgende grondhouding door de re-

integratieprofessionals als geëigend wordt gezien bij cliënten die zich in een marginale 

maatschappelijke positie bevinden. Maar in hoeverre re-integratieprofessionals die werken 

vanuit een zorgende grondhouding ook sneller geneigd zijn om een situatie van cliënten als 

marginaal te betitelen, is moeilijk aan te geven. Bij re-integratieprofessionals die werken 

vanuit een procedurele grondhouding, lijkt dat wat eenduidiger omdat het referentiepunt van 

deze professionals duidelijk buiten de cliënt ligt. De procedures en regels vormen hier 

immers het oriëntatiepunt voor de professional. Omdat men handelt vanuit het normatieve 

standpunt dat cliënten zich aan de regels moeten houden, krijgen cliënten die dat niet doen 

een negatieve connotatie van ‘afwijkers’ die gesanctioneerd moeten worden. Zonder te 

willen bepleiten dat cliënten zich niet aan regels hoeven te houden, volgt die negatieve 

beoordeling niet noodzakelijkerwijs uit regelovertreding: vanuit een zorgende grondhouding 

zijn re-integratieprofessionals eerder geneigd om het niet aan de regels houden als een 

onvermogen te zien. Juist een teken dus, dat cliënten hulp behoeven. En vanuit een 

werkgerichte grondhouding hoeft een regelovertreding helemaal niet zo relevant te zijn, 

zolang het de re-integratie maar niet in de weg staat.  

Voorlopig lijkt het aannemelijk dat we de grondhoudingen het beste kunnen 

beschouwen als (impliciete) repertoires waaruit men put. Sommige re-integratieprofessionals 

zullen daarbij sterker van repertoire wisselen afhankelijk van de specifieke cliënt die ze voor 

zich hebben (hun handelen is meer situationeel bepaald), terwijl andere re-

integratieprofessionals in hun werk eerder naar een specifiek repertoire neigen en 

bijvoorbeeld bij voorkeur ‘lerend’ of juist werkgericht optreden (hier is het handelen meer 

principieel bepaald). Waar het van afhangt of professionals zich in hun handelen meer 

situationeel dan wel principieel laten leiden, is op basis van dit onderzoek niet precies aan te 

geven. Niet ondenkbaar is dat de context waarin mensen werken daarop van invloed is. 

Binnen een sociale dienst, waar de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking een 

belangrijk waarde is, zal een procedurele grondhouding misschien meer gestimuleerd 

worden, dan binnen een particulier re-integratiebureau. Eén van de consulenten van de 

gemeentelijke sociale dienst motiveert haar opvatting bijvoorbeeld als volgt: “je hebt een 

uitkering, je doet een beroep op gemeenschapsgeld, en daar mag je wat voor terug doen.” 

[16]  

 

Of dat breder geldig is, kunnen we op basis van ons materiaal niet aangeven. Ook denkbaar 

is dat de disciplinaire achtergrond daarbij een rol speelt. Sommige van de door ons 

geïnterviewde professionals geven dat aan. Een arbodienstverlener zegt bijvoorbeeld  

 

“[het] is ook een beetje mijn achtergrond om gewoon direct hulpverlening in te 

duiken, wat een beetje verpleegkundigen eigen is. Heel vaak helpen. Dus je hebt heel 

vaak de neiging om de zaken over te nemen van de mensen.” [24] 

 

Deze professional geeft aan dat zijn (in dit geval medische) achtergrond hem er toe aanzet 

zich vaker als hulpverlener op te werpen. Een andere re-integratieprofessional motiveert zijn 
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werkwijze vanuit de specifieke ervaring die ze heeft opgedaan hebben in de loop van haar 

carrière. 

 

“Ja, ik ben zelf wel sociaal raadsvrouw geweest in het verleden, dus ik heb aan de 

andere kant van de tafel gezeten, waar je eigenlijk dienstverlening bent naar de klant 

toe, hulpverlenend ook heel erg. Maar ik ben altijd heel oplossingsgericht geweest 

van mezelf. En die verschillende visies had ik toen ook al. (…) ik ben niet iemand die 

denkt in belemmeringen van een klant.” [18] 

 

Deze professional geeft aan dat zijn eerdere ervaring als sociaal raadspersoon de manier 

waarop ze in re-integratiebegeleiding vormgeeft beïnvloed. Ervaringen beïnvloeden de 

grondhouding en de mate waarin professionals die situationeel hanteren. Hoe die samenhang 

precies in elkaar zit, is op basis van dit onderzoek, gegeven het beperkte aantal respondenten 

niet verder te duiden. 

Re-integratieprofessionals baseren zich in hun begeleiding dus niet (uitsluitend) op 

cliëntkenmerken, en laten zich lang niet altijd leiden door institutionele doeleinden alleen. 

We hebben de analyse van professioneel handelen in re-integratie verrijkt door normatieve 

dimensie te expliciteren. Op basis van ons materiaal is niet altijd duidelijk wat het relatieve 

gewicht is van de verschillende factoren die van invloed zijn op professioneel handelen. Wel 

is duidelijk geworden dat de re-integratieprofessionals werken vanuit verschillende 

grondhoudingen en dat dat implicaties heeft voor de wijze waarop cliënten begeleid worden. 

Ook is duidelijk dat de verschillen tussen professionals ten dele samenhangen met verschil in 

normatieve opvatting van de professional zelf en dat inschattingen die re-

integratieprofessionals van cliënten maken daar ten dele door bepaald worden. Heel concreet 

kan dat er toe leiden dat de cliënt van de ene professional een sanctie opgelegd krijgt, terwijl 

een andere re-integratieprofessional in hetzelfde geval hulp had geboden en wellicht zaken 

voor de cliënt was gaan regelen. Hoe ver de begeleidingswijzen precies uit elkaar lopen is 

niet helemaal duidelijk aan te geven. Wel is duidelijk dat het van belang is meer inzicht te 

krijgen in deze verschillen en de achtergronden ervan, om vervolgens te kunnen beoordelen 

of ze nog binnen de acceptabele professionele variatie vallen, of dat er eerder sprake is van 

willekeur.  

Inzicht in de verschillen kan gegeven worden door nader onderzoek, maar daarbij is 

ook een belangrijke taak voor de beroepsgroep zelf weggelegd. De vraag welke verschillen 

wel en welke niet meer binnen professionele marges vallen, is een vraag die ook door de 

beroepsgroep zelf moet worden beantwoord. Daarvoor zal ze moeten werken aan de 

ontwikkeling van een shared body of knowledge, die helpt te definiëren of de verschillen die 

voortkomen uit de in dit hoofdstuk beschreven verschillen in normatieve oriëntatie nog 

legitiem zijn en welke niet meer.  



102 

5 MIRROR: Maastrichts Instrument voor Reflectie op Re-integratie 

Ondersteuning en Rolopvatting 
 

 

In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden op basis van welke opvattingen re-

integratieprofessionals cliënten tegemoet treden en dat er verschillende grondhoudingen ten 

grondslag liggen aan de keuzes die ze maken in begeleiding en doorverwijzing. Dit nieuwe 

inzicht in de werkwijzen van re-integratieprofessionals roept echter weer nieuwe vragen op. 

 Onderzoekers, politici en beleidsmakers (en zoals in dit hoofdstuk zal blijken, re-

integratieprofessionals) zijn het erover eens dat een al te grote variatie in wijze van 

begeleiding en doorverwijzing ongewenst is. Bij dergelijke grote verschillen is de 

begeleiding van cliënten te zeer afhankelijk van willekeur in het doorverwijzingstraject: bij 

welke professional komt een cliënt toevallig terecht? Om een stap te zetten richting het 

implementeren van de inzichten met betrekking tot grondhoudingen is in dit onderzoek 

ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van een instrument. Gezien het belang van 

reductie van variatie, beogen we een instrument te ontwerpen dat kan bijdragen aan reflectie 

op die variatie. Het instrument geeft geen directieve adviezen, maar kan professionals 

handvatten bieden bij het gestructureerd in kaart brengen van verschillen en het reflecteren 

op de herkomst en wenselijkheid ervan. Dit instrument hebben we MIRROR genoemd, 

Maastrichts Instrument voor Reflectie op Re-integratie Ondersteuning en Rolopvatting. Met 

MIRROR en met het evalueren daarvan zetten we de stap van constateren naar veranderen. 

Na het vaststellen van de bestaande verschillen tussen professionals (de verschillen in 

grondhoudingen), doen we namelijk een eerste voorzet voor een meer bewuste omgang met 

die verschillen. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe MIRROR is ontwikkeld en wat de 

ervaringen van re-integratieprofessionals ermee zijn.  

 

 

5.1 Tot stand komen van MIRROR en invulling intervisiebijeenkomsten  

 

Het inzichtelijk maken van keuzes en overwegingen is niet eenvoudig, met name omdat re-

integratieprofessionals het lastig vinden om hun keuzes te expliciteren. Ze benoemen geen 

algemenere patronen of grondregels, anders dan intuïtie of ervaring. Uit de interviews bleek 

echter dat re-integratieprofessionals wel kunnen motiveren waarom ze een bepaalde aanpak 

hanteren als het gaat om concrete cliënten. Uit onze analyse bleek dat daarbij enerzijds de 

cliënt en zijn/haar ‘kenmerken’ een rol spelen en anderzijds de normatieve referentiekaders, 

de ‘grondhoudingen’ van de professional. Hoe beiden precies resulteren in een bepaald 

traject is vaak onduidelijk en behoeft nadere verheldering.  

Bij de ontwikkeling van het instrument hebben we er daarom voor gekozen om cliënt 

kenmerken, grondhoudingen en begeleidingswijzen in afzonderlijke fases in het instrument 

op te nemen. Bovendien hebben we er voor gekozen vanuit individuele beoordelingssituaties 

te werken en professionals steeds te vragen te expliciteren waarom ze tot een oordeel zijn 

gekomen in een concreet geval: welke cliëntaspecten zijn mee gewogen om tot een oordeel 

te komen, vanuit welk perspectief is daar naar gekeken, en wat is het concrete resultaat in 

termen van begeleidingswijze. Die explicitering nodigt enerzijds uit tot reflectie, als je moet 

uitleggen waarom je tot iets besloten hebt terwijl je dat intuïtief gedaan hebt, zet dat aan tot 

denken, waarom vind ik dat eigenlijk? Kan ik dat onderbouwen? Of is het een vooroordeel? 
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En anderzijds maakt die explicitering het mogelijk om oordeelsvorming van verschillende 

professionals te vergelijken en kunnen professionals beoordelen/ bediscussiëren of 

overwegingen geëigend zijn of niet. 

Re-integratieprofessionals laten zich ten dele leiden door het type cliënt dat ze voor 

zich krijgen, maar tegelijkertijd ‘typeren’ ze de cliënt niet los van het normatieve 

referentiekader. Met andere woorden: de normatieve opvattingen van de re-

integratieprofessionals kleuren de wijze waarop dezen de cliënt waarnemen. Bij het 

inzichtelijk maken van keuzes en overwegingen dienen deze twee elementen dus 

onderscheiden te worden. In het instrument hebben we deze beide kanten verwerkt, en een 

format gekozen waarin enerzijds de cliëntkarakteristieken worden geïnventariseerd en 

anderzijds de grondhoudingen van de professional. De cliëntkarakteristieken zijn ten dele 

gebaseerd op de interviews die we hebben gehouden. We hebben de aspecten verwerkt 

waarvan re-integratieprofessionals zeggen dat ze er op letten. Daarnaast hebben we op basis 

van literatuur en de vergelijking met andere instrumenten aspecten toegevoegd om alle 

mogelijke cliëntkenmerken afgedekt te krijgen. De analyse van grondhoudingen hebben we 

geoperationaliseerd in een overzicht van de argumenten die professionals mogelijk een rol 

laten spelen. De redelijk abstracte omschrijvingen van ‘grondhoudingen’ uit de analyse 

hebben we daarmee vertaald in meer concrete overwegingen: iedere grondhouding is 

vertaald in een aantal argumenten. De procedurele grondhouding in argumenten die met 

procedures en wet- en regelgeving te maken hebben, de werkgerichte grondhouding in 

argumenten die primair met werk te maken hebben, de zorgende/ontfermende grondhouding 

in argumenten die met zorg en ontfermen te maken hebben, de lerende grondhouding in 

argumenten die met beoogde verandering van de cliënt te maken hebben, en de faciliterende 

grondhouding, ten slotte, in argumenten die met service te maken hebben. Deze argumenten 

geven mogelijke gedachten en overwegingen van professionals weer. 

Interpretatie van de cliëntkenmerken en argumenten spelen een rol bij het bepalen 

van de begeleidingswijze. Hoe deze relatie precies ligt moet nader uitgekristalliseerd raken. 

In de analyse in hoofdstuk 4 bleek al dat bepaalde activiteiten kunnen voortvloeien uit 

verschillende grondhoudingen. Onderzoeken of zicht krijgen op wat er precies gaande is in 

het leven van een cliënt, wordt vanuit een werkgerichte houding bijvoorbeeld als functioneel 

gezien, omdat alle mogelijke factoren en omstandigheden die het doel werk in de weg staan 

dan geïnventariseerd kunnen worden, om ze vervolgens op te lossen. Vanuit een zorgende 

houding wordt het daarentegen van belang geacht om omstandigheden te inventariseren om 

na te gaan welke zorgbehoefte daaruit voortvloeien. Afhankelijk van de grondhouding wordt 

een dergelijke begeleidingsactiviteit dan gecombineerd met uiteenlopende andere 

activiteiten.  

De derde pijler van het instrument bestaat uit een overzicht van verschillende 

begeleidingswijzen waar professionals gebruik van maken. We hebben geprobeerd het hele 

arsenaal van mogelijke begeleidingsactiviteiten in dit overzicht op te nemen. Daarbij hebben 

we enerzijds gebruik gemaakt van het materiaal dat in het kader van dit onderzoek 

verzameld is. Dit overzicht hebben we vervolgens vergeleken met andere instrumenten en 

studies naar interventies (zie paragraaf 1.3). Op basis daarvan hebben we 6 verschillende 

begeleidingswijzen onderscheiden: bewaken, regisseren, onderzoeken, leren, hulp bieden en 

dienst verlenen. Per begeleidingswijzen benoemen we concrete activiteiten die de 

professional onderneemt ten aanzien van de cliënt.  
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De categoriseringen binnen de 3 fases van het instrument zijn onafhankelijk van elkaar 

opgesteld. De bedoeling van het instrument is dat professionals voor een cliënt scoren welke 

kenmerken een rol spelen bij het vaststellen van re-integratiebegeleiding, welke 

overwegingen en argumenten ze van belang achten en welke begeleidingswijzen ze zouden 

hanteren in het traject. In dit scoren worden de 3 relevante elementen dus geëxpliciteerd. 

Tijdens de intervisie zal de precieze relatie tussen de fases (hoe cliëntkenmerken en 

argumenten in een concreet geval tot een bepaalde begeleiding leiden) nader moeten worden 

verkend. 

 

De ontwikkeling van MIRROR
21

 

Op basis van het voorgaande streven we met ons instrument de volgende doelstellingen na: 

 

1. Toename van bewustwording van (impliciete) keuzes en argumentaties bij re-

integratie 

2. Reflectie op de verschillen die bestaan in wijze van inschatting, argumentatie en 

begeleidingswijze tussen verschillende professionals.  

3. Bespreking van de aard van die verschillen: wat betekenen deze verschillen voor 

begeleiding van cliënten, en hoe kan daar het beste mee omgesprongen worden.  

 

Om de reflectie op keuzes te concretiseren en te faciliteren, bestaat het instrument uit drie 

fasen, die op hun beurt als ruggengraat voor een intervisiebijeenkomst dienen. In deze drie 

fasen worden re-integratieprofessionals in de gelegenheid gesteld de keuzes die men maakt 

bij de re-integratie van een specifieke cliënt (een echte of een casus) te expliciteren met een 

aantal gestandaardiseerde lijsten: over de cliënt, over de argumenten en over de 

begeleidingstijl. Met deze lijsten krijgt de professional de ruimte om naar eigen inzicht en 

naar eigen oordeel aan te geven welke elementen hij of zij het meest van belang vindt. Er is 

dus geen ‘beste keuze’: het instrument leidt niet tot een verondersteld optimale handelwijze. 

Het instrument is niet van vrijblijvende aard; door de invoering van de verschillende items 

beogen we de bespreking zo pregnant mogelijk te krijgen, en de professionals er toe aan te 

zetten verschillen zo scherp mogelijk te benoemen. Daarnaast is het ook geen 

‘inschattingsinstrument’, maar een methodiek om verschillen in inschattingen, en (vooral) de 

afwegingen daarachter bloot te leggen. Daarmee proberen we tegemoet te komen aan het 

gedachte dat grondhoudingen eerst geëxpliciteerd dienen te worden alvorens iets gezegd kan 

worden over de wenselijkheid ervan, of de omgang met deze verschillen. 

 

Tijdens een intervisiebijeenkomst met re-integratieprofessionals kunnen keuzes 

bediscussieerd worden en kan gewerkt worden aan de ontwikkeling van een 

gemeenschappelijk kader voor besluitvorming. 

 

Opbouw instrument 

Het instrument is uit de volgende fases opgebouwd.  

 

Fase 1: Cliëntkenmerken: Bij de eerste stap neemt men in overweging welke eigenschappen 

van de cliënt in kaart worden gebracht: waar letten re-integratieprofessionals op? Men 

registreert op een lijst van in totaal 17 cliëntkenmerken allereerst welke eigenschappen men 

                                                 
21

 MIRROR is in zijn geheel (dus inclusief de invulinstructie) opgenomen in Bijlage 6 
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in kaart wil gaan brengen, en vervolgens aan de hand van een Likert-schaal welke rol iedere 

eigenschap speelt bij het vaststellen van een begeleidingswijze: van een kleine (1), tot een 

doorslaggevende (5) rol.  

Fase 2: Argumenten. In de tweede fase vullen professionals in welke argumenten zij bij de 

keuze voor een begeleidingswijze van belang vinden: wat zijn de overwegingen bij de cliënt 

in de casus? Deze argumenten komen grotendeels voort uit de eerder beschreven 

‘grondhoudingen’. Iedere grondhouding wordt gerepresenteerd door een onderscheiden 

categorie van een aantal argumenten: ‘verandering’, ‘zorg’, ‘werk’, ‘service’, en 

‘procedures’. In tegenstelling tot de cliëntkenmerken gaat het er hier wel om dat de 

professional prioriteert: in totaal kunnen maximaal 5 argumenten uitgekozen worden. Dit om 

te voorkomen dat er een onevenwichtige verdeling ontstaat (niet iedere categorie heeft 

evenveel argumenten), of dat een professional alle argumenten aankruist. Zo kan duidelijker 

worden aan welke argumenten een professional voorrang geeft.  

Fase 3: begeleidingswijzen. In de derde fase draait het om de uiteindelijke resultaten van de 

afwegingen die professionals maken: wat is de concrete ‘output’ van de cliëntkenmerken die 

men in kaart brengt en de afwegingen die men maakt? Deze fase is in het instrument 

gestructureerd door de professionals te laten kiezen uit een zestal verschillende 

begeleidingswijzen die refereren aan concrete handelingen. Deze verschillende 

begeleidingsactiviteiten noteert men vervolgens in een grafiek, zodat in één oogopslag 

duidelijk is hoe de verdeling van de begeleiding eruit ziet per cliënt. 

Beschouwingsvragen. Tot besluit is in het instrument een aantal open vragen opgenomen. 

Deze open vragen dienen als extra stimulans om tendensen in inschatting, argumentatie en 

begeleidingswijze in beschouwing te nemen.  

 

Kortom: het instrument bestaat uit een fase waarin professionals analyseren waarop men let 

(de inschatting), een fase waarin de eigen gedachtegang centraal staat (de argumentatie), en 

een fase waarin de concrete begeleidingswijze ter discussie staat (de handelingen).  

 

Gebruik van MIRROR bij intervisie  

Alhoewel re-integratieprofessionals het instrument kunnen gebruiken om hun beoordeling 

van individuele cliënten te expliciteren en daarop te reflecteren, is het vooral bedoeld ter 

ondersteuning van een gezamenlijke intervisiebijeenkomst. De opzet van zo’n 

intervisiebijeenkomst zou vormgegeven kunnen worden aan de hand van de volgende 

stappen
22

:  

 

Stap 1: Individueel doornemen van een casus en invullen van het instrument aan 

de hand van de casus. In ons onderzoek is hiervoor de casus ‘Kevin’ 

gebruikt, die gebaseerd is op één van de observaties uit deel 1 van het 

onderzoek (zie bijlage 3). In de praktijk kan men een eigen casus kiezen. 

Stap 2: Inventarisatie van scores in de overzichtstabellen en grafiek,  

Stap 3: Groepsgewijze reflectie door een bespreking van de verschillen in het  

  invullen van de drie fases,  

Stap 4: Bespreking van de status van de verschillen: hoe kan en moet omgegaan 

worden met de verschillen tussen professionals? 

                                                 
22

 De handleiding van het intervisie gedeelte van de focusgroep geeft een uitgebreidere uitleg over de opzet van 

deze intervisiebijeenkomsten (zie bijlage 4) 
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Opbouw hoofdstuk  

In dit hoofdstuk bespreken we de inzichten uit de focusgroepen in een aantal stappen. In de 

tweede paragraaf is er aandacht voor een algemene indruk en evaluatie door deelnemers: in 

hoeverre hebben professionals zelf behoefte aan intervisie, en hoe beoordeelden deelnemers 

ons instrument als basis daarvoor? In de derde paragraaf wordt vervolgens aandacht besteed 

aan een beschouwing van de bespreking tijdens de intervisiesimulatie: welke verschillen 

manifesteren zich in de bespreking tussen professionals,hoe en in hoeverre biedt ons 

instrument handvatten om die verschillen gestructureerd in kaart te brengen en te bespreken? 

De vierde paragraaf is gewijd aan het gegeven dat het soms lastig was om verschillen scherp 

te benoemen. Paragraaf vijf besteedt aandacht aan de waardering door deelnemers van de 

verschillen die tijdens de bijeenkomsten optreden. In paragraaf zes sluiten we het hoofdstuk 

af met gedachten over verdere ontwikkeling en implementatie van het instrument.  

 

 

5.2 Wat vinden deelnemers van (deze) intervisie? 

 

Na de beschrijving van onze belangrijkste afwegingen bij het ontwikkelen van de 

intervisiemethodiek, besteden we in deze paragraaf aandacht aan de reacties van de re-

integratieprofessionals die aan de focusgroepen hebben deelgenomen. We inventariseren 

eerst kort de primaire gedachten van deelnemers over intervisie in het algemeen. De reacties 

op het door ons ontwikkelde instrument MIRROR volgen in het tweede deel van deze 

paragraaf. 

 

5.2.1 Hoe kijken deelnemende professionals tegen intervisie aan?  

De deelnemers aan de vijf georganiseerde focusgroepen geven over het algemeen blijk van 

een grote behoefte aan intervisie en het uitwisselen van ervaringen en gedachten bij re-

integratiebegeleiding. Daarvoor worden uiteenlopende redenen aangedragen.  

 

Aanwezigheid willekeur en intervisie als methode om dat tegen te gaan 

De belangrijkste reden om intervisie toe te juichen schuilt in de eerder in dit rapport 

aangeduide ongewenste onderlinge verschillen tussen re-integratieprofessionals. Door deze 

verschillen, is het voor de cliënt “een beetje een tombola, van bij wie kom je terecht”[FG4]
23

, 

aldus een deelnemer  

 

“Nou ik vind het niet kunnen, echt niet kunnen dat als zelfs wij exact hetzelfde werk 

doen en ik kom bij jou, of je komt bij mij en je krijgt een totaal ander aanbod.” 

[FG4]. 

 

Intervisie kan daarbij juist een wijze zijn om dat soort verschillen te ondervangen, of om in 

ieder geval meer afstemming te bereiken:  

 

“Door juist op die verschillen met elkaar in gesprek te gaan […] waarom kies je dan 

voor die aanpak. Want ik merk in mijn praktijk zus en zo, waarom maak jij dan die 

                                                 
23

 De nummering verwijst naar de focusgroep; er is geen nader onderscheid gemaakt naar deelnemers; dat 

betekent dat de uitspraken met eenzelfde (focusgroep)nummer van verschillende personen afkomstig zijn. 
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keuze. En ik denk dat het gewoon heel interessant zou zijn, om dit soort dingen 

gewoon, inderdaad in intervisiebijeenkomsten met elkaar.” [FG5] 

 

Intervisie zorgt volgens deze re-integratieprofessionals dus niet alleen voor het vaststellen 

van verschillen tussen de deelnemers aan een bijeenkomst, maar kan ook dienen als opstap 

naar een grotere onderlinge afstemming.  

 

Kwaliteitsverschil tussen professionals 

Niet alleen de aanwezigheid van grote verschillen als zodanig zijn reden voor meer en 

intensievere intervisie, ook de wijze waarop collega’s het werk zelf vormgeven noopt 

daartoe volgens sommige deelnemers. Men vindt dat sommige collega’s het werk niet op de 

juiste manier doen; en dat er daardoor veel kwaliteitsverschil in het re-integratieveld ontstaat. 

Dat kan te maken hebben met te weinig zicht op beperkingen:  

 

“Ik zie gewoon dat er zoveel verschil zit in deskundigheid […] van de consulenten. 

Dat de een […] die snapt in drie woorden wat je bedoelt, welke kant je op wil. En de 

ander krijg je het gewoon niet aan het verstand gepeuterd dat als iemand psychische 

beperkingen heeft dat die dan niet overal zo maar aan de slag kan. Die kijken 

gewoon met een hele andere bril. En dat is zo moeilijk, dat […] kwaliteitsverschil.” 

[FG4] 

 

Sommige collega-professionals hebben naar de mening van deze deelnemers niet goed 

begrepen wat van belang is bij re-integratie. Dat kan zich dus uiten in een beperkte know-

how, maar men veroordeelt collega’s ook wel eens wanneer deze naar hun mening een te 

nauwe blik op re-integratie hebben:  

 

“Kijk als jij je focus alleen maar op […] werk zit, jongen het gaat alleen maar om 

aan het werk te komen en je hebt geen oog voor de andere elementen, die daar een 

rol in [spelen], nou dan kan je behoorlijk de fout in gaan.” [FG1] 

 

Als re-integratieprofessionals te eenzijdig naar verschillende cliënten kijken, dan doet dat de 

begeleiding geweld aan, zo lijkt men te willen zeggen. Om collega’s aan te zetten tot 

verrijking en verbreding van hun perspectief is intervisie volgens deze professionals een 

voor de handliggende methodiek.  

 

Tegengaan van ‘hokjes denken’ 

Een andere behoefte aan intervisie komt echter ook voort uit een eigen behoefte aan 

inhoudelijke professionalisering: het zijn lang niet alleen de collega’s die het ‘fout’ doen, 

veel deelnemers vinden dat er ook in het eigen handelen heel wat te verbeteren valt. In 

sommige organisaties is er ook te weinig gelegenheid tot reflectie, zo stelt men. Daardoor 

wordt men gedwongen cliënten op een erg procedurele wijze te begeleiden. Vooral volgens 

de regels en de voorgeschreven processen en niet op een meer inhoudelijke wijze waarin de 

eigen gedachten over wat het beste is voor een cliënt centraal staan. Behoefte aan intervisie 

is daar dus niet zozeer ingegeven door een geconstateerd kwaliteitsverschil tussen 

professionals onderling, als wel door de constatering dat de eigen organisatie, en daarmee het 

eigen handelen te bureaucratisch is: 
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“En als ik daar binnen mijn procedure gevolgd heb,[…] dan kan ik weer verder met 

de volgende, en als dan operatie geslaagd, patiënt overleden, […] ja dat zie je dan 

toch vaak. Dat het meer gaat [om] een politiek doel en om […] cijfermateriaal aan te 

leveren, komt uit een wetmatige organisatie, uit […] overheidsbeleid [er] moet een 

politiek resultaat behaald worden.” [FG4] 

 

Het tegengaan van dit al te procedurele handelen en het stimuleren van reflectie op de 

omgang met cliënten moet evenwel van bovenaf gefaciliteerd worden, en daar ontbreekt het 

vaak nog aan.  

 

“Heel veel collega’s willen dat ook best wel. Zeker de jonge garde die binnenkomt, 

[…] die heeft ook niet […] dat oude referentiekader, […] ook die mensen moeten 

omschakelen. Ik zie ook heel veel mensen dat prima doen, daar niet van hoor. Maar 

met name de leiding die daarop zit, en de aansturing dat kan je niet procesmatig 

aansturen. Dan moet je inhoudelijk daarmee aan de slag willen, met 

professionalisering.” [FG4] 

 

Er is in deze gevallen behoefte aan een meer inhoudelijke en cliëntgerichte benadering van 

re-integratie, in plaats van het doorlopen van bureaucratische processen. Professionals zien 

intervisie als een goede gelegenheid om dat te ontwikkelen, zo blijkt hier.  

 

Geen behoefte aan intervisie 

In sommige gevallen lijkt er minder behoefte aan intervisie te bestaan. Daar zijn twee 

redenen voor aan te wijzen. Ten eerste zeggen sommige professionals dat ze het eigen 

handelen en de keuzes die daaraan ten grondslag liggen niet zozeer in intervisie ter sprake 

hoeven te stellen. Men ‘doet dat toch al wel’:  

 

“Kijk we spreken argumentatie niet zozeer uit van waarom je in dit geval meer kiest 

voor zorg (…) maar dat zit wel steeds in je hoofd. Je bent natuurlijk gewoon de hele 

tijd maar bezig met van waarom doe je dingen zo. […] je kan dingen niet op de 

automatische piloot doen vind ik in dit vak. Je moet gewoon blijven nadenken, je 

moet gewoon blijven reflecteren en spiegelen.” [FG1] 

 

Het is ook mogelijk dat er al andere vormen van intervisie bestaan. Reflectie op argumenten 

en opvattingen zoals dat in de door ons opgezette intervisiebijeenkomsten is ontwikkeld, 

heeft in de ogen van de professionals dan minder toegevoegde waarde. Dat is ook het geval 

als er al richtlijnen bestaan die niet als een bureaucratisch keurslijf ervaren worden. Door 

intervisie en richtlijnen worden volgens de professionals de onderlinge verschillen kleiner. 

Bij richtlijnen kan men bij twijfel bovendien terugvallen op die vaststaande richtlijnen. Dat 

geldt bijvoorbeeld voor deze bedrijfsarts: 

 

“Wij hebben […] regelmatig met andere bedrijfsartsen, ICT en intervisie, ik denk 

niet dat er zulke grote verschillen in aanpak uit naar voren zouden komen als deze 

grafiek laat zien. Ondanks dat iedere mens natuurlijk een unieke persoon is […] en ik 

denk dat het voor een deel ook te maken heeft met […] de richtlijnen die er steeds 
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meer zijn gekomen de afgelopen jaren, dus meer evidence based aanpak, 

geprotocolleerde aanpak.” [FG5] 

 

Deze zelfde professional vindt bovendien dat de doelstellingen die zijn organisatie bij re-

integratie stelt, uitgebreide reflectie en intervisie niet nodig maken:  

 

“Een bedrijfsarts heeft gewoon te maken met arbeidsongeschiktheid althans bij 

verzuim. […] het gaat over twee jaar dat iemand de tijd heeft terug te komen in eigen 

werk of ander werk. Ja, en that’s it. En de aanpak is om iemand terug te laten komen 

in zijn eigen werk, want daar is hij ooit blijkbaar gezond in begonnen. Misschien is 

het een wat gemakkelijker doelstelling.” [FG5] 

 

In de conclusies van dit hoofdstuk komen we terug op dit verschil in behoefte aan intervisie 

en zullen we analyseren dat dit deels samenhangt met een verschil in intervisiedoelstellingen, 

en met verschillende normatieve opvattingen ten aanzien van re-integratie als zodanig.  

 

5.2.2 Hoe evalueren betrokken professionals het instrument: naar samenstelling en als 

basis voor intervisie 

Na een algemene indicatie van behoeften aan intervisie, bespreken we de ervaringen en 

evaluatieve opmerkingen van re-integratieprofessionals met betrekking tot het door ons 

ontwikkelde intervisie-instrument. Het eerste dat daarbij opvalt, is het enorme verschil in 

scores tussen verschillende professionals bij een identieke casus (cliënt ‘Kevin’, zie Bijlage 

3). Als indicatie daarvan, is het inzichtelijk om het verschil in begeleidingswijzen (fase 3 van 

MIRROR)  aan te geven. In het instrument zijn per begeleidingswijze een aantal concrete 

activiteiten benoemd (zie bijlage 6). Als de scores op begeleidingsactiviteiten van alle 

professionals in één grafiek worden weergegeven (zie figuur 4), blijkt dat eigenlijk alle 

combinaties van begeleidingsactiviteiten aanwezig zijn. Professionals geven niet één 

duidelijk begeleidingswijze aan, maar scoren veelal activiteiten behorend bij verschillende 

begeleidingswijzen. Iedere lijn geeft steeds aan hoeveel van de activiteiten uit de 

verschillende begeleidingswijzen door één professional zijn gescoord. Voor de casus Kevin 

hebben de professionals gezamenlijk ongeveer alle combinatiemogelijkheden gescoord. 

Iedereen zou het met andere woorden anders doen, en er zijn geen systematische verschillen 

tussen professionals van verschillende diensten te constateren. 

Figuur 4 maakt niet alleen duidelijk dát er grote verschillen zijn in de gekozen 

begeleidingswijzen, het maakt ook nieuwsgierig naar de achtergronden van deze verschillen. 

Hoe kunnen we deze verschillen begrijpen? In deze paragraaf besteden we allereerst per fase 

aandacht aan de ideeën van de deelnemers aan de focusgroepen over (invullen van) 

MIRROR en aan de bespreking in de bijeenkomst. In de volgende paragraaf analyseren we 

hoe de verschillen tussen deelnemers zich tijdens de bespreking manifesteren. 
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Figuur 4: Gekozen begeleidingswijzen op basis van identieke casus 

 
 

 

a) Algemeen: bruikbaarheid instrument volgens professionals 

 

Verreweg de meeste re-integratieprofessionals zijn enthousiast over de toepassing van 

MIRROR. Het is daarbij volgens hen belangrijk om de verschillende fasen vóór de 

intervisiebijeenkomst al te hebben doorlopen aan de hand van een eigen (en dus niet-fictieve) 

‘casus’. Anders “waren we nu niet zo goed voorbereid geweest.” [FG5] 

MIRROR zet aan tot reflectie en brengt verschillen tussen re-integratieprofessionals 

duidelijk aan het licht, zo stelt men. De re-integratieprofessionals die MIRROR hebben 

gebruikt, hebben hierdoor meer duidelijkheid over hun werk gekregen: 

 

“Wat ik er positief aan vind is dat je drie aspecten van onze manier van benaderen 

van klanten eruit hebt gehaald en dat je daar eigenlijk de verschillende aspecten die 

je daar dan weer inkomen, eens een keertje op een rijtje zet, en dat daarin wel een 

bewustwordingsproces zit, dat je denkt van oké. Hoe kan zo’n klant inderdaad 

analyseren, hoe kan je daarna kijken, wat voor argumenten kies je daarin, maar ook 

vervolgens blijft het daar niet bij. Kies ook voor een soort begeleidingswijze, dat vind 

ik op zich wel heel goed om dat op een rijtje te zetten.” [FG1] 

 

MIRROR wordt gezien als “een mooi toetsingsmoment om inderdaad af en toe eens te 

gebruiken naar een cliënt. […] waarom heb ik nou eigenlijk deze weg gekozen” [FG3]. Het 
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instrument draagt bij aan een groter bewustzijn van de totstandkoming van keuzes, zo stelt 

een aantal deelnemers aan de focusgroepen: 

 

“Ik dacht meteen van dat is een leuke, om nou eens echt ja je in je eentje hard op af te 

vragen, hoe belangrijk vind ik iets. Dat gaat allemaal normaal gesproken langs ons 

een soort glijdende schaal op en minder bewust.” [FG2] 

 

Ook de gefaseerde opzet wordt positief beoordeeld. De inhoud van de fases “zijn allemaal 

basis vaardigheden gewoon allemaal dingen waar je aan denkt tijdens je begeleiding.” 

[FG3]. Wel geeft een enkeling aan dat het invullen van het instrument te veel tijd kost: 

 

“ik vind het een te uitgebreide vragenlijst. Voor mij als ik met mijn vijf collega’s hier 

aankondig, gaan we dit invullen per casus, dan zeggen ze, nee (…) In [mijn 

vakgebied] praten we in twintig minuten over een [cliënt] met vijf [collega’s], dat is 

lang” [FG1] 

 

Echter, deze kritische geluiden zijn in verhouding tot de meer positieve beoordelingen tot 

een minimum beperkt gebleven. Het bovengenoemde commentaar heeft eveneens te maken 

met een ander begrip van intervisie dan was beoogd met de simulatie in de focusgroepen. 

Waar deze professional intervisie vooral ziet als een probleemoplossende 

casuïstiekbespreking, juichen de meeste deelnemende professionals MIRROR juist toe als 

basis voor een intervisie die zich richt op de uitwisseling van gedachten en ervaringen, 

zonder dat daarbij een specifiek ingebracht probleem centraal staat.  

 

b) Bespreking per fase 

 

Na deze algemene evaluatieve opmerkingen over het door ons ontwikkelde instrument, volgt 

hier een bespreking van specifieke, evaluatieve opmerkingen per fase in het instrument.  

 

Fase 1: Cliëntkenmerken: verschillende interpretaties van ‘in kaart brengen’.  

Fase 1 heeft tot doel meer inzicht te krijgen in welke cliëntkenmerken de re-

integratieprofessional in kaart brengt bij het inschatten van zijn cliënt, en welke rol deze 

vervolgens spelen bij de keuze voor een begeleidingswijze. De oorspronkelijke gedachte 

achter deze fase is dus een opdeling in twee stappen: a.) een mogelijkheid om aan te geven 

of men een cliëntkenmerk überhaupt in kaart wil brengen, en b.) een mogelijkheid om de 

zwaarte van ieder kenmerk voor de keuze van een begeleidingswijze aan te geven: ‘Speelt 

geen rol’ tot ‘Speelt een doorslaggevende rol’.  

 

Wat betreft die eerste stap (het ‘in kaart brengen’) valt allereerst op dat verscheidene re-

integratieprofessionals alle cliëntkenmerken aankruisen: 

 

“Ik denk dat [als] je ze niet allemaal hebt doorlopen dan kun je niet echt een goed 

beeld van de klant vormen. En het is niet zo dat je ze allemaal echt stap voor stap, 

heel gestructureerd uitvraagt, maar dat merkte ik van mezelf toen ik aantal van die 

formulieren heb ingevuld, van oh ja, ik heb er wel een beeld van. Bijvoorbeeld 

motivatie ga je niet heel expliciet uitvragen soms, maar je proeft het wel in het 
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gesprek welke kant het op gaat en hoe iemand erin staat. Je gaat ze niet stap voor 

stap langs, maar aan het eind van het gesprek heb je overal wel een beeld van.” 

[FG4] 

 

Veel professionals geven zo aan dat een afweging over het al dan niet ‘in kaart brengen’ van 

cliëntkenmerken niet relevant is: ze zijn namelijk allemaal van belang. Anderzijds geven 

andere re-integratieprofessionals wel aan dat ze onderscheid maken bij dit in kaart brengen: 

 

“Het enige wat ik echt gestructureerd doe is de opleiding, arbeidsverleden, 

werkeloosheidsverleden, dat vraag ik echt heel gestructureerd uit, om te kijken waar 

(…) waar zijn nou de gaten gevallen en waar kwam dat door. En hoe kun je daarvan 

leren voor een volgende keer, dat de re-integratie niet nog eens een keer dezelfde fout 

gemaakt wordt.” [FG4] 

 

Daarmee blijkt dat deze eerste fase professionals al uitnodigt over argumenten na te denken, 

op deze vermenging van verschillende fasen gaan we in de volgende paragraaf wat dieper op 

in. In deze fase blijkt echter ook een verschil in interpretatie van het gebruik van het 

instrument op te treden. Ten tweede geeft een deel van deze professionals aan dat men 

bepaalde cliëntkenmerken niet in kaart wil brengen, omdat ze niet in de casus benoemd 

worden. Een voorbeeld daarvan is de vraag naar fysieke beperkingen: 

 

“Vanuit deze casus ingevuld, is er geen fysieke beperking. Dan wordt het niet gezegd, 

wordt het niet aangegeven, dan gaan we het er ook niet over hebben.” [FG4] 

 

Deze professional neemt dus de tekst van de casus in strikte zin als uitgangspunt. In dit 

voorbeeld: er staat niets in over een fysieke beperking, en daarom hoeft die ook niet in kaart 

te worden gebracht. Echter, andere professionals geven aan een cliëntkenmerk niet in kaart te 

willen brengen, omdat men het kenmerk niet relevant acht voor de cliënt in de casus:  

 

“hij geeft het zelf ook niet expliciet aan, en ik vind hem duidelijk zijn problemen 

benoemen in het verhaal, en dat komt niet naar voren. (…) als iemand er (…) zelf 

niet over begint dan vind ik dat over het algemeen niet de eerste vraag die ik zal 

stellen.” [FG2] 

 

Het bovenstaande laat zien dat re-integratieprofessionals de eerste fase op twee manieren 

benaderen. In het eerste geval als inventarisatie van de informatie die de cliënt geeft 

(‘fysieke beperking’ speelt dan geen rol omdat er niets over staat in de casusbeschrijving). In 

het tweede geval als inventarisatie van cliëntkenmerken die er potentieel toe zouden kunnen 

doen (‘fysieke beperking’ speelt dan geen rol omdat de re-integratieprofessional inschat dat 

dat niet van belang is voor de re-integratie van de cliënt in de casus). ‘In kaart brengen’ 

wordt dus op twee manieren opgevat en MIRROR biedt de mogelijkheid voor beide 

interpretaties. In hoeverre beide benaderingen even waardevol zijn, en de interpretatieruimte 

wenselijk is, zal in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk besproken worden. Op dit punt 

constateren we vooral dat de grote variatie in aanpak ook al in de eerste fase tot uiting komt, 

en ondanks een gestandaardiseerde vragenlijst. 
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Datzelfde geldt voor de verwoording van de 17 cliëntkenmerken zelf. Deze worden 

weliswaar allemaal herkend, maar voor sommige re-integratieprofessionals leveren de 

gehanteerde concepten onduidelijkheid op, en daarmee zijn ook de cliëntkenmerken zelf 

voor meerdere interpretaties vatbaar: 

 

“[het] lijstje met cliënt kenmerken kan je dan al weer anders interpreteren, want 

zoals jij hebt gekeken naar dat werkinhoudelijk, had ik hem, ik had hem gewoon 

anders geïnterpreteerd.” [FG4] 

 

Wat MIRROR mist, volgens die re-integratieprofessionals, is bijvoorbeeld een beschrijving 

van “wat is dan participatie, wat is een probleem?” [FG4]. De concepten die gebruikt 

worden in het instrument moeten binnen de intervisiegroep gedeelde concepten zijn om een 

vruchtbare bespreking te kunnen houden, zo meent men.  

Deelnemers aan de bijeenkomsten geven een vergelijkbaar probleem met de interpretatie van 

de weging aan (de ‘Likert-schaal’ waarop men kan invullen welke zwaarte een bepaald 

kenmerk heeft). Men vraagt zich soms af ‘met welke pet’ men moet aangeven hoe groot de 

rol van een cliëntkenmerk zou moeten zijn: 

 

“Je kunt reageren vanuit de wet, vanuit de WWB of de Wet Werken naar Vermogen 

vanuit die visie, vanuit ook de aansturing van uit bedrijf kunt kijken. Of dat je kijkt 

vanuit hoe je dat persoonlijk zou aanpakken.” [FG4] 

 

Ook het bepalen van de zwaarte die men aan de cliëntkenmerken toekent, vindt dus niet 

eenduidig plaats. Men weet niet goed of men de vraag ‘welke rol speelt dit kenmerk bij de 

bepaling van uw begeleidingswijze’ moet beantwoorden vanuit de organisatie of vanuit het 

eigen referentiekader.  

Bovendien geeft men de eerste fase in sommige gevallen ook meer gewicht dan door 

ons bedoeld was; men benadert de cliëntkenmerken dan niet als items die ingeschat kunnen 

worden voor een specifieke cliënt, maar als richtinggevend voor de begeleiding als zodanig. 

Eén van de deelnemers geeft bijvoorbeeld aan dat hij het item ‘maatschappelijke participatie’ 

laag scoorde, omdat hij de bemoeienis daarmee niet als zijn taak ziet:  

 

“Ja, ik ben een jobcoach bij een re-integratiebedrijf en geen maatschappelijk werker. 

(…) wij werken heel nauw samen bijvoorbeeld met (…) de Stichting MEE of andere 

zorginstellingen, jeugdzorg. Laat ik heel eerlijk zijn, is een van de grootste valkuilen 

bij ons op het werk, dat je daar veel te veel tijd in gaat steken. Er zijn, ik ben er zelf 

heel erg op gefocust om dat niet ja daar gewoon heel voorzichtig mee te zijn.” [FG3] 

 

Deze professional beantwoordt dus niet de vraag of een cliëntkenmerk in kaart gebracht 

moet worden, en welke rol die inschatting vervolgens speelt bij zijn begeleiding, maar vooral 

of hij zelf iets moet doen aan het specifieke cliëntkenmerk.  

 

Fase 2: Argumenten 

In de tweede fase krijgen deelnemers de ruimte om aan te geven vanuit welke argumentatie 

men de cliënt tegemoet treedt. Anders dan bij de eerste fase moet hier wel een prioriteit 

worden aangegeven. Men mag maar vijf argumenten aankruisen.  
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Over de argumenten wordt, net als over de cliëntkenmerken, gezegd dat de formulering niet 

altijd duidelijk is. Dit kan volgens sommigen deels de verschillen verklaren: 

 

“we schijnen het ook nog steeds anders te lezen de vragen, dus daar kan ook nog wel 

een boel [van de verschillen] inzitten.” [FG4] 

 

Ook is de verwoording soms te stellig, volgens de re-integratieprofessionals. Zo vindt men 

sommige items te ‘streng’ opgesteld: 

 

“Moet zelf verantwoordelijkheid leren nemen en niet alleen de oplossingen’, dat ‘niet 

alleen’ dat geeft eigenlijk aan dat die puur reactief is en dat die überhaupt geen 

stappen onderneemt. Terwijl hier staat hij is wel naar het uitzendbureau geweest, dus 

daar zit een heel klein beetje grijs gebied in.” [FG2] 

 

En:  

“Ja dat ‘moeten’ is (…) best wel een heikel woordje eigenlijk.” [FG2] 

 

De verschillen kunnen, volgens de re-integratieprofessionals in grote mate worden verklaard 

door de verwoording van een argument. De interpretatieruimte hindert een eenduidige 

bespreking, zo meent men:  

 

“Ook al is het misschien niet helemaal geformuleerd zoals ik het zelf zou doen, maar 

ik vind toch dat ik het wel aan moet geven als een argument, bijvoorbeeld. En 

anderen zeggen dan nee, het is me te sterk geformuleerd, en zo heb je al een verschil. 

Terwijl je misschien als je erover gaat praten qua opinie niet zover bij mekaar 

vandaan zit.” [FG2] 

 

Naast verwoording, geven re-integratieprofessionals ook hier aan moeite te hebben met het 

scoren van de argumenten: het viel een aantal deelnemers zwaar vijf argumenten te kiezen. 

Zowel bij de twee thuis gebruikte instrumenten, als tijdens het invullen van het instrument 

tijdens de intervisiebijeenkomst, worden veelal meer dan vijf argumenten aangekruist. Voor 

de instrumenten die thuis zijn ingevuld, was dit meer dan 60%.  

 Als tijdens de intervisiebijeenkomst wordt benadrukt dat de vijf belangrijkste 

argumenten moeten worden gekozen, blijkt dat dat erg moeilijk is: 

 

“[E]igenlijk zou ik alles wel hebben willen aankruisen maar je gaat vanuit een 

beginsituatie van, wat heb ik eerst te pakken, en vervolgens, het is geen zwart wit 

casus. Het is er een, als ik hem zo zou hebben, zou volgen in het traject en bij de 

gesprekken waarschijnlijk opnieuw heroverwegingen zou maken. In principe zou je 

alles aan kunnen kruisen, want uiteindelijk is alles van belang, maar het is maar net 

uit welk startpunt je begint, daarom heb ik ook een aantal dingen niet aangekruist. 

Ja, van daar wil ik niet in gaan zitten nog.” [FG3] 

Sommige professionals stuit dit scoren van argumenten erg tegen de borst. Een re-

integratieprofessional zegt daarover:  
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“heel vervelend […] voor mij is het ontzettend belangrijk dat die klant, zelf gaat 

inzien waar die, waar die blij van wordt, waar haalt die zijn motivatie vandaan. 

Maar daar horen ook andere dingen bij. Dat die zelf verantwoordelijk is, en zelf 

verantwoordelijk is voor zijn keuzes en zelf belang heeft bij, dus ja ik had in dat 

eerste stuk daar had ik gewoon alles weer aangekruist.” [FG1].  

 

De opbouw van MIRROR en de vraag om de argumenten te prioriteren hindert wat hem 

betreft de bespreking en het uitwisselen van gedachten tijdens de intervisie. Daarbij moet er 

van tevoren ook al sprake zijn van een gedeeld referentiekader, zo menen sommige 

deelnemers. Als niet duidelijk is waar bepaalde begrippen voor staan, wordt het heel lastig 

om daadwerkelijke verschillen in aanpak te bespreken:  

 

“Ja, als je geen algemeen referentiekader hebt, dan wordt dit heel lastig. Dus je zou 

eigenlijk zo’n hele methodiek eerst met zijn allen (…) door moeten nemen en daar en 

(…) klant beeld, definities, en waar hebben we het nou over. Wat vinden we 

belangrijk, en waar kiezen we voor als organisatie, van hoe benaderen wij dat en zo. 

Als je het daar met zijn allen over eens bent, dan wordt dit veel zinniger, dan kun je 

die verschillen ook veel makkelijker benoemen.” [FG4] 

 

Bovendien lijken de verschillen “kleine verschillen, omdat er maar een puntje verschil 

tussen zit” [FG4]. Een totaalscore van vijf argumenten maakt te weinig verschil, zo vindt 

men. Sommige deelnemers menen dat dit verholpen kan worden door meer argumenten aan 

te kruisen. “Dan waren de verschillen misschien duidelijker geweest.” [FG4]. Ook wordt het 

aantal van twee argumenten bij ‘Service’ genoemd als probleem. ‘Service’ heeft daarom 

enerzijds minder kans op een score, anderzijds is een beperkte maximale score mogelijk. 

 

Fase 3 Begeleidingswijzen 

Op de begeleidingswijzen, ten slotte, wordt aanvankelijk erg verschillend gereageerd. Er zijn 

re-integratieprofessionals die de begeleidingswijzen herkennen en zien het als een nuttige 

inventarisatie: 

 

“De begeleidingswijze op zich zoals die zijn beschreven, geven wel een goed beeld 

van hoe kan je daarop ingaan, op die verschillende momenten, dat geeft wel een 

overzicht van deze begeleidingswijze zou het meest passend zijn op dit moment. Dus 

je krijgt wel, ja eigenlijk een soort handleiding van begeleidingswijzen, die je 

afhankelijk van de situatie kan inzetten.” [FG1] 

 

Er zijn echter ook re-integratieprofessionals die aangeven het moeilijk te vinden bepaalde 

begeleidingswijzen te kiezen. Dit komt volgens hen opnieuw door de verwoording van de 

begeleidingswijzen. Er wordt wederom gesteld dat de verwoordingen ‘pittig’ of ‘hard zijn: 

“confronteren met zijn of haar gedrag, ik zou denk ik kun je beter het woord spiegelen 

noemen, confronteren is ook weer zo hard” [FG2]. Een ander heeft moeite met bepaalde 

omschrijvingen in relatie tot de specifieke casus: “in dit geval vond ik het, om dat nou zo 

stellig neer te zetten, in de gaten houden” [FG2]. Sommige begeleidingswijzen komen ‘te 

negatief’ over: 
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“ik heb eigenlijk wat moeite met dat woord in de gaten houden. Dat klinkt zo  

negatief. […] Dat is eigenlijk met het, met meerderen, ook met die andere, weet je 

wel, dreigen met maatregelen” [FG1] 

 

Ook gaat men vaak genuanceerder om met de verschillende begeleidingswijzen, dan de tekst 

in MIRROR doet vermoeden. Zo zou het er in sommige gevallen op kunnen lijken dat men 

sanctioneert, maar pakt dat in werkelijkheid anders uit: 

 

R1: “ ik vind het niet zo zeer dat ik het sanctioneren wil gebruiken, maar ik benoem 

het heel veel bij mensen, heel snel, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Als ze bij mij 

komen en ze denken dat ze nog twee jaar lang 100% uitkering krijgen, dan zal ik dat 

heel snel veranderen. En ook zeggen, binnen vijf jaar heb je niks meer. Dan weten 

mensen meteen, oh ik moet wel iets gaan doen.” 

R2: “Maar is dan sanctioneren niet het zeg maar”. 

R1: “Motiveren.” [FG3] 

 

In dit gesprek tussen twee deelnemers blijkt dat men het (dreigen met) sanctioneren, als 

onderdeel van een ‘bewakende’ begeleidingswijze, eerder gebruikt om te motiveren, een 

onderdeel van een ‘regisserende’ begeleidingswijze. Men nuanceert dus zelf al het 

taalgebruik en de positie in de derde fase van MIRROR. Deelnemers stellen echter ook dat 

juist de discussie over deze verwoordingen kan aanzetten tot reflectie en het uitwisselen van 

inzichten: 

 

“Omdat het zo stellig wordt gezet, ga je vanzelf ga je nuanceren, en blijkt toch ook 

wel verschillen naar voren te komen. Maar op zich is dat gewoon goed om te weten. 

En nou, dus weer een proces wat je door moet maken en dan ga je er zelf over 

nadenken, ja en hoe ga ik daar zelf verder in handelen. En hoe kan ik dan mijn 

handelen op het werk echt (…) meer inhoud geven.” [FG2] 

 

Hieruit blijkt dus dat er wederom kritiek op verwoording is, maar – zoals uit de laatste 

opmerking blijkt – juist de discussie van de concepten in de tekst van MIRROR bevordert 

het reflecteren.  

 

Weging 

Wat betreft de weging van de verschillende begeleidingswijzen is ook veel discussie 

mogelijk. Zo formuleert een van de deelnemers dat de verschillende onderdelen binnen de 

categorieën van begeleidingswijzen in de derde fase niet goed opgeteld kunnen worden. De 

‘relatieve sterkte’ van de verschillende elementen is hem niet duidelijk:  

 

“Die relatieve sterkte, (…) ik heb geen idee of dat allemaal gewoon 

begeleidingswijzen of dat nou een verschil is, of dat was (…) Dat was niet 

aangegeven.” [FG1] 

 

De subcategorieën van iedere begeleidingswijze kunnen niet zomaar opgeteld worden (of 

met andere woorden: er wordt betwijfeld of de vier items wel eenzelfde variabele 
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vertegenwoordigen), zo stelt hij dus. Anderzijds geven veel deelnemers wel aan dat 

duidelijker wordt waarom ze voor een bepaalde begeleidingswijze hebben gekozen: 

 

“ik heb gewoon een keuze gemaakt, wat vind ik op dit moment het belangrijkste.” 

[FG3] 

 

En:  

“Ik heb ook gekozen op basis van: wat kan ik vanuit mijn werkveld voor deze klant 

betekenen. En dat heeft te maken met een aantal factoren, waarvan tijd en financiën 

die beschikbaar zijn de grootste zijn. En dan moet je op het gebied van bijvoorbeeld 

het bewaken of het laten leren of hulp aanbieden, [zijn] je mogelijkheden beperkt.” 

[FG3] 

 

De vorm waarin deze explicitering uiteindelijk plaatsvindt, de grafiek, levert overwegend 

positieve reacties op. De één geeft aan dat hij tijdens het eerder ingevulde instrument “ook 

een rechte lijn [had], maar dan ging die daar op het eind ging die naar beneden.” [FG1]. 

Een ander is kritischer over de waarde van de grafiek: 

 

“wel leuk om het in een grafiek te zetten maar ja, de grafiek zegt op zich niets.” 

[FG1]. 

 

Het invullen van de begeleidingswijze levert de re-integratieprofessionals zelf ook 

duidelijkheid op over hun handelen: “Is toch de stijl die je aanhoudt, dat je daar, ja, zit altijd 

op motiveren” [FG3]. Voor een andere re-integratieprofessional heeft het duidelijk gemaakt 

dat hij zijn begeleidingswijze aanpast aan de cliënt wanneer deze in zijn ‘allergie’ zit: 

 

“Iemand die echt bij mij in mijn allergie zit, om te kijken van (…) heb ik gewoon een 

heel andere benadering bij iemand die daarin zit, als [bij] iemand waarvan ik denk 

die is gemotiveerd en die werkt mee. En dat klopt dus wel, dan ga ik daar totaal 

anders mee om. Maar daar ben ik me nu wel bewust van zeg maar, om als 

begeleidingswijze (…) dan zie ik ook echt grote verschillen. Van juist het 

tegenovergestelde van waar ik mee bezig ben. En het maakt mij wel bewust van dat 

wat ik aan het doen ben.” [FG5] 

 

De weging in de derde fase en vooral in de grafiek wordt voor veel deelnemers dus als een 

inzichtelijke weergave van de keuze voor bepaalde begeleidingswijzen gezien. Die 

begeleidingswijze kan specifiek voor een cliënt zijn, maar sommige professionals geven ook 

aan dat ze een patroon herkennen in hun eigen begeleidingswijze(n). Deze fase levert 

volgens de professionals echter geen ‘hard’ bewijs voor een bepaalde begeleidingswijze. Er 

wordt getwijfeld of de items wel allemaal aan eenzelfde wijze refereren, en over de waarde 

van het uiteindelijke getal. Dat betekent ook dat er niet veel absolute waarde wordt gehecht 

aan de uiteindelijke grafiek.  
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c) Besluit 

 

De meeste evaluatieve opmerkingen van deelnemers richten zich op interpretatieverschillen 

en verwoordingen in het instrument. Ook blijken de verschillende schalen en scores op 

verschillende manieren tegemoet te worden getreden. Daardoor gebeurde het ‘in kaart 

brengen’ en het wegen bijvoorbeeld niet op dezelfde manier. Ook vond men sommige 

verwoordingen te cru, of stuitte het tegen de borst om te moeten prioriteren in de 

argumentatieve fase. In de volgende paragraaf gaan we dieper in op de vraag of deze 

interpretatieverschillen en het ongenoegen met sommige formuleringen en keuzes hinderlijk 

zijn voor de doelstellingen van de bijeenkomst: discussie over de onderlinge verschillen 

tussen re-integratieprofessionals en waardering van deze verschillen. 

 

 

5.3 Inzicht in en reflectie op verschillen tijdens de bijeenkomst  

 

Uit het voorgaande blijkt een algemene behoefte aan intervisie. Het bestaan van willekeur, 

kwaliteitsverschillen tussen professionals en ‘hokjes denken’ zijn allemaal zaken die door 

professionals worden aangedragen als redenen om intervisie te stimuleren. Daarnaast ziet 

men MIRROR over het algemeen als een goede basis voor een dergelijke intervisie; het doet 

bewustwording over (impliciete) keuzes toenemen, zo stelt men. Kritisch is men over het feit 

dat MIRROR verschillend geïnterpreteerd kan worden.  

In deze paragraaf bespreken we of het door ons ontwikkelde instrument bijdroeg aan 

het gestructureerd in kaart brengen en vergelijken van de overwegingen die professionals 

hanteren bij het vormgeven van re-integratiebegeleiding. Voor het weergeven van deze 

verschillen hebben we gebruik gemaakt van de tijdens de bijeenkomst ingevulde 

instrumenten. Deze leverden inzicht op in de verschillen in wijzen waarop professionals een 

identieke casus hebben gescoord.  

 

5.3.1 Cliëntkenmerken (fase 1): het lezen van de casus 

Om te beginnen valt op dat veel van de discussies zich richtten op de verschillen in het 

scoren van cliëntkenmerken. Een voorbeeld van de verschillende wijzen waarop de 17 

cliëntkenmerken zijn gescoord, is te vinden in tabel 2.  

De vijf deelnemers aan één van de focusgroepen (van twee verschillende re-

integratiebedrijven – RIB’s – , twee arbodiensten, en van het UWV), hebben voor de casus 

‘Kevin’ aangegeven hoe belangrijk ze cliëntkenmerken vonden voor het vaststellen van een 

adequate begeleidingswijze. Cijfers 1 t/m 17 verwijzen naar cliëntkenmerken; de 

beschrijving daarvan is opgenomen in bijlage 5 en 6. De score 0 is opgenomen als de 

professional heeft aangegeven dat deze het kenmerk niet meeweegt. De getallen 1 t/m 5 

verwijzen naar de Likert-schaal, waarbij 1 staat voor geringe rol en 5 voor grote rol. 
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Tabel 2: score casus ‘Kevin’ 

  RIB 1 Arbo 1 
UWV-
WW Arbo 2 RIB 2 

1 4 0 4 2 2 

2 2 4 4 2 4 

3 4 2 4 4 4 

4 5 3 3 1 0 

5 3 3 3 4 0 

6 4 4 3 4 4 

7 2 2 2 1 3 

8 1 0 2 2 0 

9 1 0 3 3 4 

10 1 4 3 3 0 

11 5 0 4 4 4 

12 4 3 2 4 4 

13 4 0 3 4 4 

14 3 4 5 4 4 

15 4 0 4 3 4 

16 3 4 3 4 4 

17 5 4 2 3 4 

 

 

Verschil: randvoorwaarden of alarmbellen? 

Tijdens de eerste fase blijken deelnemers verschillende accenten te leggen op 

cliëntkenmerken. Een voorbeeld van die accentverschillen betreft de wijze waarop het 

cliëntkenmerk ‘leeftijd van de cliënt’ (kenmerk 1) in de casus tegemoet wordt getreden. De 

ene professional ziet dat vooral als een statistisch gegeven, waar dat voor de ander een erg 

belangrijke eigenschap is: 

 

R1: Ja, ik vind het nogal een verschil of je te maken hebt met een 62 jarige of met een 

23 jarige. Als je het hebt over leeftijd. 

R2: Dat zijn basale randvoorwaarden, dat weet je eigenlijk zo wie zo al. Anders heb 

je toch, alsof je met een zwart scherm met iemand aan het spreken bent. [FG4] 

 

Vaak heeft het leggen van verschillende accenten ook te maken met het verwachtingspatroon 

dat een professional bij een bepaalde casus heeft. Een cliëntkenmerk dat voor de één een 

tamelijk neutraal karakter heeft, kan zo voor een andere professional een struikelblok in de 

verdere begeleiding vormen: “Verwacht je belemmerende factoren. Of zeg je heb ik het 

nodig om een algemeen beeld van die klant te krijgen om de situatie goed te kunnen 

beoordelen.” [FG4] 

De verschillen in interpretatie van de casus blijken dus in de eerste fase al te leiden 

tot een discussie over de te volgen begeleidingswijze. Het leggen van een nadruk in de tekst 

van de casus zoals die gegeven is, brengt verschillen aan de oppervlakte:  

 

”Hij komt wel bij uitzendbureaus, ervan uitgaand van wat hier staat, dat dat klopt, 

want vervolgens zeg je van ja misschien klopt er wel geen donder van want, volgens 
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mij belazert zij de boel harder dan ik. Dan gaan natuurlijk ook alarmbellen vanaf, 

van die zin. [FG4] 

 

De ene professional neemt dus andere clues waar dan de andere: wat voor de één een 

randvoorwaarde is, is voor de ander een alarmbel, en reden stevig door te vragen. Dat 

betekent dat ook in deze fase al veel verschil optreedt in de handelwijzen van verschillende 

professionals.  

Veel verschillen tussen deelnemers bij het in kaart brengen van cliëntkenmerken 

manifesteren zich dan ook als een verschil in prioritering. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit een 

discussie over de vraag of het zelfbeeld van de cliënt uit de casus nu belangrijker is, of zijn 

arbeidsverleden. Een Wajong-coach vertelt waarom hij het arbeidsverleden niet zo belangrijk 

vindt ten opzichte van het zelfbeeld dat de cliënt van zichzelf heeft:  

 

“ Zeker voor iemand van 23, dan denk ik ja, wat weet je dan eigenlijk. Met alle 

respect natuurlijk, er zijn mensen van 23 die heel volwassen zijn, maar als ik dit zo 

lees lijkt het me een zeer gefragmenteerd arbeidsverleden, waar je niet echt wat ..” 

[FG2] 

 

Andere deelnemers zijn het daar niet mee eens, en dienen hem van repliek: 

 

“En dáárom zou ik wat meer willen weten daarvan. (…) het is niet heel belangrijk in 

de verdere begeleiding, maar het is wel van, ik wil wel even [weten] waar die staat. 

En hoe dat nou zit. Dat arbeidsverleden.”[FG2] 

 

In de discussie worden verschillen in het in kaart brengen van cliëntkenmerken niet altijd 

even scherp benoemd, maar is wel te zien dat deelnemers andere prioriteiten stellen, en op 

andere plaatsen in de casus de nadruk leggen.  

 

Verschil: verhaal cliënt als leidraad? 

Een ander verschil schuilt in de mate waarin professionals het cliëntverhaal in de casus als 

leidraad nemen. In sommige gevallen bevat de tekst genoeg informatie voor een 

professional, in andere gevallen ontstaat er meer achterdocht, en vertrouwt men het verhaal 

van de cliënt niet helemaal:  

 

R1: “Ik vind dit wel opvallend dat die gewoon weet wat die heef.t”  

(…) 

R2: “Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens, want kijk hij kwam er dus mee dat 

die PDDNOS had. Ik heb dat, dat hoor ik liever van iemand…”[FG1] 

 

Sommige professionals menen zo dat de cliënt verder bevraagd moet worden. Een van de 

deelnemers vindt het bijvoorbeeld opvallend dat de cliënt uit de casus zo uitgesproken is 

over zijn eigen PDD-NOS diagnose: “Ja mensen googelen van alles bij elkaar tegenwoordig. 

Dus dan denk ik ook (…) met dat stuk verleden, hij is al een half jaar bij ons. Wat is er in het 

vorige half jaar gebeurd, en hoe ver is dat uitgevraagd?” [FG4] 
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Anderen nemen de opmerkingen van de cliënt in de casus eerder voor lief. In een 

bijeenkomst ging het bijvoorbeeld over het in kaart brengen van de financiële situatie, en 

meer specifiek of een cliënt ondersteuning van de schuldhulpverlening heeft: 

 

R1: “Iemand begint daar dan wel over als die het [schuldhulpverlening – TE] niet 

heeft.”  

[…]  

R2: “Nee, voor heel veel mensen is dat niet iets wat ze, wat ze benoemen.” [FG1] 

 

In de bijeenkomsten bleek dus duidelijk dat men dezelfde cliëntkenmerken op een andere 

manier tegemoet treedt. Professionals vragen op andere punten door, omdat men anders 

prioriteert of minder snel geneigd is het verhaal van de cliënt voor waar aan te nemen.  

 

Verschil: leggen van dwarsverbanden in de casus 

Ook leggen professionals op verschillende wijzen dwarsverbanden in de casus. Voor 

sommige professionals is één cliëntkenmerk dan een indicatie van een andere, onderliggende 

eigenschap. Door één cliëntkenmerk uit te vragen kan informatie worden verkregen over een 

ander cliëntkenmerk. Andere professionals leggen die dwarsverbanden niet zo snel, en 

nemen de tekst letterlijk. Een professional vertelt bijvoorbeeld dat hij het niet van belang 

vindt de financiële situatie in kaart te brengen, omdat je daar in de loop van het traject 

vanzelf wel achter komt: “Als je trajecten in gaat kopen, […] leer je mensen beter kennen, 

[…] dan kom je bij werkgevers, en is er misschien sprake van loonbeslag of wat dan ook en 

dan.” [FG2]. Maar een collega is het daar niet mee eens. De financiële situatie van een cliënt 

kan volgens haar werken als een indicator voor andere zaken: “Ja ik vraag het juist eigenlijk 

altijd, omdat ik soms meer, je komt meer te weten over de motivatie, ook bij degenen die het 

financieel heel ruim heeft.” [FG2] 

Men legt dus zelf dwarsverbanden tussen de verschillende items op de lijst met 

cliëntkenmerken, waar andere professionals ze meer zien als losstaande eigenschappen. Dat 

betekent wel dat professionals de cliënt anders inschatten, en hem in een oriënterende fase 

ook anders tegemoet zullen treden. Zoals hier beschreven is dat afhankelijk van de vraag 

waar een professional het accent in de casus legt, in hoeverre hij afgaat op het verhaal van de 

cliënt en of hij bepaalde dwarsverbanden ziet tussen elementen in het verhaal van de cliënt.  

 

5.3.2 Argumentaties (fase 2): verschillen bij nader inzien 

De tweede fase van MIRROR is in het licht van het vorige hoofdstuk over de 

grondhoudingen het interessantst. De argumenten zoals die in het instrument zijn verwoord, 

representeren namelijk een operationalisering van deze eerder besproken grondhoudingen. 

Recupererend: de procedurele grondhouding is in de argumenten onder E, de werkgerichte 

grondhouding komt terug onder de argumenten onder C, de zorgende grondhouding onder de 

argumenten van B, de lerende grondhouding onder A, en de faciliterende grondhouding, 

tenslotte, onder de argumenten onder D (zie voor argumenten bijlage 6).  

 

In tabel 3 is een voorbeeld te zien van de verschillen die zich voordeden bij het invullen van 

de tweede fase van het instrument:  
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Tabel 3: score argumenten 

  RIB 1 Arbo 1 UWV-WW Arbo 2
24

 RIB 2 

A 2 2 1 1 3 

B 0 0 1 1 0 

C 2 2 1 2 2 

D 0 0 1 1 0 

E 1 1 1 1 0 

 

Op basis van dit figuur is te zien dat verschillende argumenten worden aangegeven. Eén van 

de professionals werkzaam bij een re-integratiebureau en één arboprofessional scoren beiden 

twee keer op argumenten gerelateerd aan de lerende en werkgerichte grondhouding en één 

keer op een argument gerelateerd aan de procedurele grondhouding. De professional van het 

UWV en de andere arboprofessional noemen daarentegen argumenten vanuit iedere 

grondhouding. De spreiding van de scores over de verschillende grondhoudingen, laat zien 

dat deze professionals niet sterk vanuit één grondhouding redeneren, maar verschillende 

normatieve overwegingen van belang vinden bij deze cliënt.  

 

Samenhang argumenten en inschatting 

In de bespreking van de verschillen in argumentatie wordt duidelijk dat argumenten die 

professionals hanteren en cliëntkenmerken die ze registreren en van belang vinden op 

ingewikkelde manier met elkaar samenhangen. Enerzijds motiveren professionals de keuze 

van de argumenten door te verwijzen naar het type cliënt, maar anderzijds vormen 

normatieve opvattingen over wat van belang is bij re-integratie (argumenten) aanleiding om 

bepaalde kenmerken van de cliënt in kaart te brengen of sterk mee te laten wegen. In het 

eerste geval worden argumenten situationeel, d.w.z. afhankelijk van het soort cliënt, 

gehanteerd. In het tweede geval kleuren de argumenten echter de wijze waarop de 

professional de cliënt waarneemt. 

Dat de argumenten al tijdens de inschatting een rol spelen, blijkt bijvoorbeeld uit het 

belang dat sommige professionals hechten aan het in kaart brengen van de financiële situatie: 

“Geld bepaalt in feite de rust in de totale situatie, en misschien is onze maatschappij toch 

ook, als de euro’s er niet zijn, moet je alternatieven gaan zoeken.” [FG5]. Hieruit blijkt dat 

deze professional het van belang vindt dat zijn cliënt tot rust komt, en tijd gegund moet 

worden. Juist om die reden brengt hij de financiële situatie in kaart. Het argument kleurt hier 

dus de wijze waarop de cliënt ingeschat wordt. Daarmee zou je kunnen zeggen dat deze 

professional hier een zorgende grondhouding laat overheersen, alhoewel je het ook zou 

kunnen beschouwen als een argument vanuit een werkgerichte grondhouding.  

Daarnaast menen sommige professionals dat argumenten pas aangegeven kunnen 

worden, als duidelijk is van wat voor ‘type cliënt’ er sprake is. Gevraagd naar de verschillen 

in argumenten tussen de deelnemers, is dat volgens veel professionals dan ook niet te 

scheiden van het type cliënt dat men tegenkomt:  

 

“Als iemand welwillend is, dan kan je iemand meer service bieden. Dan bied ik 

iemand wel meer service want dan probeer ik met iemand mee te denken en maar als 

iemand gewoon niet wil, dan ga ik echt gewoon meer op de wet- en regelgeving 

zitten. Dus als het een gemotiveerde klant is, die overal tegenaan loopt, maar wel 

                                                 
24

 Deze deelnemer heeft zich niet aan de instructie gehouden en 6 argumenten gescoord. 
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heel graag wil, dan zal ik de service wel nemen. En dan zou ik niet op de wet- en 

regelgeving gaan zitten bijvoorbeeld.” [FG5] 

 

De verschillen in argumenten worden door professionals dus ten dele verklaard door de 

wijze waarop een cliënt is ingeschat. In sommige gevallen, zoals hierboven, lijkt het er op 

dat men een cliënt na fase 1 al een stempel geeft – in dit geval in termen van al dan niet 

welwillend – waarna men pas kan zeggen welk argument van toepassing is. Het blijkt in 

deze situatie lastig argumenten los van cliëntkenmerken te benoemen. 

 

Verschillen in argumenten, los van cliëntkenmerken  

Toch doen er zich tijdens de bijeenkomsten ook situaties voor waarin het verschil in visie en 

argumentatie wel duidelijk blijkt; in de discussies over de casus doen professionals 

uitspraken die getuigen van de grondhouding waarmee ze de cliënt tegemoet treden. Een 

voorbeeld daarvan is de vraag of je iemand mag dwingen aan het werk te gaan. Een 

deelnemer geeft bijvoorbeeld aan dat hij daar zelf niet achter staat:  

 

“Dat is meer de behoefte vanuit de maatschappij dan dat dat voor die mensen op dat 

moment zelf iets toevoegt aan hun re-integratie. Niet dat dat niet nodig is, maar dat 

zijn wel twee, dat wordt vaak door mekaar gehaald, en dat vind ik wel gevaarlijk.” 

[FG4] 

 

Deze professional geeft dus aan dat het van belang is te kijken naar wat op een bepaald 

moment een cliënt het snelst en het best aan het werk kan helpt, een werkgerichte 

grondhouding, en niet het maatschappelijk belang voorop te stellen. Zijn collega is daarover 

een wat andere mening toegedaan, en combineert die werkgerichtheid meer met een nadruk 

op het leren van de cliënt:  

 

“Ik blijf vinden (…) dat het heel goed voor mensen werkt om aan de slag te gaan, dus 

zelfs bij de mensen die al een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, gewoon 

vrijwilligerswerk, participatiebanen, noem maar op, komt gewoon in beeld. Dat ga je 

een à twee ochtenden in de week doen, en dan beginnen we met een ochtend twee 

uurtjes, en waarom? (…) omdat ik ervan overtuigd ben dat mensen zichzelf tegen 

gaan komen daarin.” [FG4] 

 

Hier vallen twee zaken op. Ten eerste spelen in het handelen van professionals meestal 

meerdere argumenten een rol, die passen bij verschillende grondhoudingen. Ten tweede is 

het lastig goed inzicht te krijgen in welke argumenten professionals nu echt van belang 

vinden en zijn ze sterk geneigd om hun opvattingen te relativeren. Over sancties 

bijvoorbeeld, worden duidelijk verschillende opvattingen en benaderingen benoemd. 

Sommige professionals geven aan dat je meteen aan het begin van een traject duidelijk moet 

zijn over wat er van en cliënt verwacht wordt en dat je vooraf aan moet geven waar sancties 

opstaan. Een dergelijke waarschuwing of dreiging zou de cliënt tot medewerking aanzetten. 

Andere professionals daarentegen zien het spreken over sancties min of meer als bewijs dat 

het traject mislukt is, omdat er geen vertrouwen meer is tussen cliënt en professional. Zij 

brengen sancties juist niet in het begin van het traject ter sprake, omdat de vertrouwensrelatie 

die je moet opbouwen in gevaar brengt. 
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R 1: “Meteen in het begin (…) een beetje een waarschuwende [houding], afspraken 

nakomen, dat moet je gewoon doen. Dat verwacht ik van je, (…) en dat staat er wel 

al precies in [in de overeenkomst na het eerste gesprek], van wat de sancties zijn als 

ze zich er niet aan houden  

R 2: Als ik naar mijn werk kijk en ik heb geen vertrouwen met iemand dan  (…) kan 

ik er net zo goed mee ophouden,  

R1: “(…) kijk mensen kunnen niet om je heen, dus ze mogen stribbelen en ze mogen 

doen maar dan wil ik best proberen, om ze in die stand te krijgen dat ze meewerken. 

Maar uiteindelijk aan het eind van de rit…” 

R2: “Ja, maar als ik ze echt helemaal tegen de haren strijk.” 

R1: “Ja nee, maar dat doe ik niet, maar dan heeft het te maken met de manier 

waarop ik me opstel ten opzichte van mijn cliënt (…) 

R2: “je moet wel een bepaalde mate van vertrouwen hebben gewoon ook omdat, ik 

weet echt alles onderhand van zo’n klant, gewoon tot aan de financiële gegevens aan 

toe. (…) En soms als klanten gewoon echt zelf niet willen en dat als jij het 

maatregelen traject in [moet], ja dan zit ik daar gewoon als professional maar dan is 

die klik er ook niet meer, dan ga je gewoon op een andere manier bezig. Maar dan 

krijg ik mijn klant ook niet meer gemotiveerd.” [FG5] 

 

Deze deelnemers hebben duidelijk een verschillende insteek. Alhoewel ze niet van mening 

lijken te veranderen, benoemen ze in het gesprek vervolgens vooral waar raakvlakken zitten. 

De eerste professional door aan te geven dat je soms natuurlijk niet aan sancties ontkomt, de 

tweede door te bedrukken dat hij de cliënt niet tegen de haren instrijkt, door de wijze waarop 

hij zich opstelt ten opzichte van de cliënt. Daardoor wordt het verschil in oriëntatie niet 

verder uitgediept. 

Een ander belangrijk verschil in argumentaties hangt samen met de verschillende 

ideeën van de consequenties die professionals hebben:  

 

R1: “(…) procedure wetgeving, daar proberen wij eigenlijk zoveel mogelijk vanaf te 

blijven. We hebben natuurlijk bij de punt 1, maatregelen. Nou als ik tot een 

maatregel moet overgaan, goed dan ben ik mijn klant kwijt.”  

R2: “Nou, dat is 1. Het tweede is dat, dat geldt voor mij dan, dat je er rekening mee 

moet houden dat zodra een klant in bezwaar gaat tegen het feit dat je hem een boete 

maatregel op legt, of een maatregel oplegt, dat die klant het gaat winnen, omdat er 

natuurlijk een aantal dingen zijn ze niet te verwijten.” [FG1] 

 

Een verschil in argumentatie komt hier voort uit een verschillende inschatting van 

consequenties. De eerste professional uit het fragment hierboven gaat uit van een band 

tussen de cliënt en zichzelf: “…als ik tot een maatregel moet overgaan, goed dan ben ik mijn 

klant kwijt”. De tweede professional benoemt een procedurele argumentatie: de klant zal een 

zaak altijd winnen als hij in bezwaar gaat tegen een maatregel. Men draagt dus uiteenlopende 

consequenties aan voor het verschil in argumenten. Ook hier blijkt dus een verschil in 

grondhoudingen: de eerste deelnemer benadrukt dat het van belang is een ‘klant’ betrokken 

te houden, de tweede deelnemer benadrukt dat een rechtszaak (een procedure) altijd verloren 

zal worden.  
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5.3.4 Begeleidingswijze (fase 3): cliënt is bepalend (of toch ook de professional?)  

De derde fase laat de meest opmerkelijke verschillen zien. Hierboven (figuur 4, par. 5.2.2) 

hebben we al een geïntegreerde grafiek van alle verschillen in begeleidingswijzen laten zien. 

Daaruit blijkt dat professionals zeer verschillend om zouden gaan met de cliënt uit de casus. 

In eerste instantie manifesteerden deze verschillen zich, evenals de verschillen in de 

‘argumentatiefase’, als afhankelijk van de cliëntkenmerken. Veel professionals zijn geneigd 

het type begeleiding vooral te verbinden aan de cliënt. Dat maakt het lastig nadrukkelijk 

bespreekbaar te maken in hoeverre men nu een vaststaande begeleidingswijze heeft en 

daarmee verschilt van collega’s in concrete handelingen: 

 

“…dat is afhankelijk van (…) de klanten, als ik met een allochtoon zit, die gewoon 

totaal niet snapt hoe deze maatschappij in elkaar zit, ja dan zal ik meer service 

verlenend zijn in de informatieverstrekking.” [FG4] 

 

In een aantal gevallen is aan professionals verzocht de eerder ingevulde instrumenten naast 

elkaar te leggen, om zo verschillen in begeleidingswijzen beter te kunnen benoemen. Een 

deelnemer vertelt over het verschil tussen de ingevulde grafieken bij de begeleidingswijzen:  

 

“Ik had wel twee hele verschillende (…) ik had een meneer waarbij ik echt zei, nou 

die man is ergens halverwege de 50, zo’n apart type. Die doet vrijwilligerswerk, laat 

het vooral zo. Ga er niet aan lopen trekken, want dat wordt hem toch niet. En een 

andere mevrouw, net een paar jaar jonger, die vindt dat ze genoeg doet, omdat ze 

een paar uurtjes vrijwilligerswerk doet. Terwijl heel weinig fysiek en mentaal aan de 

hand is. (…) ik vind dat je wat kan, moet je ook wat gaan doen.” [FG4]  

 

Dit soort gevallen maakt duidelijk dat de verschillen in begeleidingswijzen kunnen 

samenhangen met de cliënt. Het vergelijken van de meegebrachte en ingevulde instrumenten 

biedt echter ook gelegenheid naar vaste elementen in de begeleidingswijze te herkennen, 

naast elementen die meer van het cliënttype afhangen.  

 

“Maar ik zie wel in ieder geval bij mij dat het wel wisselt op welke punten de variatie 

zit. Van bewaken, ja we hebben gewoon een wettelijk kader waar we ons aan te 

houden hebben. (…) de bewaking moeten we doen. Zelf vind ik dat dienst verlenen, 

(…) ik mag dat bij mijn organisatie nooit zo hard roepen, want dat verwarren ze dan 

met: dan zal je wel niet streng genoeg zijn, maar dat je tegelijkertijd ben je, ja zijn 

het ook burgers. Zijn het ook klanten. (…) Zij betalen, zodra zij weer een baan 

hebben betalen ze mij. (…) Dus dat moet samen kunnen gaan. Met gelijk het goed 

begeleiden, en goed informatie beschikken. Dus die heb ik ook consequent wel 

gewoon op 4” [FG4] 

 

Het vergelijken van meerdere grafieken laat daarmee ook goed zien hoe zowel de eigen 

argumentatie, als de organisatie een rol spelen bij de verschillen in begeleidingswijze: 

 

“Ik heb eigenlijk twee pieken, maar dat heeft ook een beetje te maken met mijn 

functie. Als eerste (…) bewaken maar ja dat heeft dus te maken met rechtmatigheid 

van het verstrekken van de uitkering. Dat ik daar eigenlijk heel hoog, omdat nou deze 
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klant eigenlijk niet zo hard wil. En daarnaast heb ik dan onderzoeken en leren zit dan 

hoog. En dat heeft weer te maken met die verandering want eigenlijk moet je wel 

onderzoeken waarom de klant op een bepaalde manier reageert. En als je weet hoe 

die reageert daarna kun je een klant ook laten leren. Dus vandaar dat daar hoog zit.” 

[FG5] 

 

De grafieken kunnen helpen het gesprek tijdens de intervisie over de concrete invulling en 

timing van de begeleiding verder vorm te geven. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de gesprekken op 

basis van de ingevulde grafieken dat sommige re-integratieprofessionals een integrale 

aanpak voorstaan, waar anderen menen dat verschillende begeleidingswijzen elkaar op 

dienen te volgen: “Het leren dat heb ik eigenlijk helemaal niet aangekruist. (…) Ik ben nog 

niet zover. (…) Dat is voor mij nog niet (…) zo belangrijk.” [FG2] 

Voor de verschillen in begeleidingswijzen worden dus verschillende redenen 

aangedragen. In eerste instantie worden die ook hier vooral verbonden met het verschil in 

cliënten, waardoor een gedegen bespreking van verschillen tussen professionals soms wat 

lastig wordt. Bij een vergelijking met meegebrachte instrumenten komt dan wel het gesprek 

over verschillen op gang. Duidelijk wordt dat een gedeelte van de begeleidingswijzen 

samenhangt met de organisatie waarvoor men werkt, maar dat men ook geneigd is sommige 

begeleidingswijzen als vast element te kiezen. Dat maakt duidelijk dat normatieve 

opvattingen van professionals een rol spelen; deze verschillen in opvatting worden niet altijd 

zichtbaar in verschillen in begeleidingsactiviteiten, omdat de begeleidingsactiviteiten vanuit 

verschillende opvattingen gemotiveerd kunnen worden. Alvorens in de laatste paragraaf in te 

gaan op de vraag in hoeverre deelnemers zelf deze verschillen wenselijk of problematisch 

vonden, bespreken we waarom het moeilijk was verschillen te bespreken en tot welk inzicht 

die bevinding leidt. 

 

 

5.4 Verschillen: lastig bespreken 

 

In het voorafgaande is duidelijk geworden dat professionals de casus met behulp van 

MIRROR verschillend scoren. Dat geldt zowel voor cliëntkenmerken, de argumenten als de 

begeleidingswijze. Dat leidde op sommige momenten duidelijk tot een inhoudelijke 

discussie, waarin verschillen in (accenten in) grondhoudingen aan de oppervlakte kwamen. 

Op veel andere momenten leken de re-integratieprofessionals nadrukkelijk aan te sturen op 

harmonie, en niet geneigd de herkomst van de verschillen te onderzoeken. Omdat het een 

belangrijke doelstelling van instrument en bijeenkomst is om te reflecteren op verschillen, 

willen we hier kort stilstaan bij de vraag waarom een nadere analyse van de verschillen 

tijdens de bijeenkomsten niet altijd goed van de grond kwam.  

 

5.4.1 Verschillen verklaren door verschillen in doelgroep en organisatie 

Een eerste belangrijke verklarende factor voor het ‘verdwijnen’ van verschillen heeft te 

maken met het gegeven dat professionals met veel verschillende doelgroepen te maken 

hebben. Daardoor worden veel van de verschillen in inschatting, argumentatie, en 

begeleidingswijzen toegeschreven aan het verschil in taak en doelgroep. Het maakt volgens 

de deelnemers bijvoorbeeld veel uit in welke fase van het traject je als professional zit, zo 

laat een professional van een re-integratiebureau weten:  
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“Zit je meer aan het begin van informatie verzamelen of (…) moet je iemand nou zijn 

belastbaarheid, ik zit ook meer op die belastbaarheid, en ik moet iemand aan het 

werk helpen.” [FG1] 

 

Als dan eenmaal dergelijke verschillen zijn benoemd, dan zegt men het snel eens te kunnen 

zijn over de te volgen aanpak. Een mooie illustratie daarvan is het gladstrijken van het 

volgende meningsverschil tussen twee deelnemers. Eerst benoemt een re-

integratieprofessional in één van de bijeenkomsten zijn voorkeur voor een gefaseerde 

aanpak, waarbij een cliënt achtereenvolgens een aantal trajecten doorloopt:  

 

“Je probeert een heel jaar opeenvolgende stappen in een keer in te vullen hierin. (…) 

ik moet eerst punt 4 doen om vervolgens te kijken of we punt 3 zinnig is, in de hoop 

dat je uiteindelijk bij punt 2 uitkomt.” [FG4] 

 

Maar een collega is het daar niet mee eens: 

 

“Ik vind dat je parallel trajecten kunt laten lopen. Wat ik heel veel zie in de re-

integratie is, we gaan iemand eerst meenemen aan de hand, en we gaan dit en we 

gaan dat. Terwijl wat ik zeg is, je gaat werken en dat doe je gewoon twee ochtenden 

per week, en ik zorg dan wel, in dat opzicht dat die baan komt, maar dat je je 

werknemersvaardigheden gehad hebt, want je gaat wat doen voor je uitkering, punt. 

En daarnaast gaan we wat doen aan ondersteuning. En daar stel ik anderen voor in.” 

[FG4] 

 

Zijn reactie op haar tegenwerping is vervolgens een goede illustratie van de wijze waarop 

verschillen tussen professionals teruggebracht worden tot de verschillen in doelgroep: 

 

“Ik ben het helemaal met je eens. En de reden ja waarom ik dat niet zo neerzette is 

[dat] de klant die steeds meer op dit moment bij mij uitkomen, zijn mensen (…) die al 

meerdere trajecten gehad hebben en waar het wel duidelijk is, van het is geen onwil, 

maar wat er dan wel achter zit, dat, dat wordt steeds niet duidelijk en ze glibberen er 

toch steeds doorheen.” [FG4] 

 

Op andere momenten worden verschillen teruggebracht tot verschillen in de doelstellingen 

die men vanuit de organisatie meekrijgt. Een illustratie daarvan is het volgende geval. Een 

deelnemer vraagt aan een andere professional wat de gedachte achter haar hoge score voor 

het in kaart brengen van de financiële situatie is: “Ja ik verstrek uitkeringen. Ik kijk dus 

natuurlijk altijd wel of iemand schulden heeft of niet, en dan moet ik ze altijd nog door 

verwijzen..” [FG5]  

Achter een verschil in benaderingswijze zit volgens deze professionals dus niet 

zozeer een verschil in het eigen referentiekader, als wel een verschil in de doelstellingen 

vanuit de organisatie. Men is in het geval van veel verschillen dan ook vaak geneigd om de 

overeenkomst in opvattingen te benadrukken en verschillen te verklaren door doelgroep en 

organisatie. Het huidige materiaal staat evenwel niet toe om na te gaan of er sprake is van 

systematische verschillen tussen professionals van verschillende organisaties, omdat het 

aantal respondenten/ deelnemers per organisatie daar te klein voor is.  
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5.4.2 Abstracte casus; abstract taalgebruik 

Een andere reden voor het neutraliseren van verschillen tussen professionals heeft te maken 

met de mate waarin de eigen positie verbonden kan worden aan een concreet en inzichtelijk 

geval tijdens de bijeenkomsten. Verschillen manifesteren zich beter, wanneer deze 

verbonden kunnen worden met concrete gedachten over de aanpak van een casus, zo is ook 

in de vorige paragraaf gebleken.  

Deelnemende professionals blijken echter geregeld moeite te hebben met het 

formuleren van een concrete aanpak bij de gegeven casus. Veel professionals hebben de 

neiging in tamelijk abstracte termen over hun visie op de casus te spreken. Dit heeft voor een 

gedeelte te maken met het fictieve karakter van die casus. Daardoor was het snel mogelijk in 

potentie verschillende argumenten (vaak in één verhaal) te combineren tot een schijnbaar 

coherent verhaal. Een Wajongcoach illustreert dat door te benoemen dat hij ‘mensen op weg 

wil helpen’. Door dat zo algemeen te benoemen kunnen meerdere perspectieven aaneen 

worden gekoppeld: 

 

“Kijk in principe heb je te maken met de persoon die je eigenlijk op weg moet helpen 

met zaken en daar kies je dan op een gegeven moment argumenten bij die daar in ook 

op een gegeven moment het beste passen. Maar daarin (…) zit wel altijd bij mij het 

idee, van ja maar ik wil iemand die tegenover me zit, die zit daar niet voor niks, die 

zit daar omdat die geholpen moet worden. En dat helpen dat kan natuurlijk best wel 

op diverse vlakken zijn. Dat wil niet altijd zeggen dat het vanuit onze organisatie 

moet. Het kan ook best zijn dat die verwezen moet worden naar een andere 

organisatie en dat die daarin de weg niet weet.” [FG1] 

 

Deze professional neigt aldus naar een argumentatie waarin hulp aanbieden een belangrijke 

rol speelt, maar hij verwoordt dat zo, dat er alsnog verschillende invullingen aan kunnen 

worden gegeven.  

Daarnaast neigen veel deelnemers er ook naar verschillen in benadering terug te 

voeren op verschillen in interpretatie van de tekst in de casus, dan wel het instrument. Als je 

door die interpretatie van verschillen heen kijkt, zo meent men, bestaan er toch veel 

overeenkomsten in benadering:  

 

“Het gaat langer goed op het moment dat die het internaliseert, op het moment dat 

het vanuit hem, dat die zelf tot inzicht komt, van ik moet anders met de wereld 

omgaan. […] Zo had ik hem dus geïnterpreteerd, maar ik denk dat als we het zo dan 

over hebben, dat we dan heel snel weer op een lijn zitten.” [FG4] 

 

Bovendien zijn deelnemers het er snel over eens dat er veel informatie ontbreekt, dus moet er 

nog veel informatie opgezocht worden: “Als je zo’n klant voor je krijgt en hij blijkt dan 

PDDNOS te hebben, nou op zich zou die best goed kunnen werken, maar dat hangt een 

beetje van die zwaarte van die PDDNOS af.” [FG2]. Men is zonder uitzondering van mening 

dat deze casus een momentopname is en dat alle statements in het ingevulde instrument en 

tijdens de bijeenkomst dus onderdeel van een proces zijn, ze kunnen snel weer veranderen: 

“Dit is 24 uur geldig, dit onderzoek wat je gedaan hebt, en daarna niet meer.” [FG1]. 

Tijdens de uitwisseling is men het evenwel snel eens over de aspecten waarover nog 
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informatie verzameld moet worden. Met andere woorden: soms lijkt de casus te beknopt om 

al uitspraken te kunnen doen over verschillen in aanpak.  

 

5.4.3 Niet kritisch bevragen en niet scherp verwoorden 

Het abstracte en fictieve karakter van de casus kan echter maar gedeeltelijk verklaren 

waarom verschillen tussen professionals soms maar mondjesmaat aan de oppervlakte komen. 

Het heeft ook te maken met de aard van de bespreking zelf: men is vaak niet van zins elkaar 

kritisch te bevragen op de definities die men hanteert, of het resultaat waarnaar men streeft. 

Zo ‘ontstaan’ veel van die overeenkomsten tijdens de bijeenkomst; men wisselt met elkaar 

van gedachten en stelt elkaar op de hoogte van de eigen aanpak:  

 

R1: “En als een klant geen vertrouwen heeft in mij als professional dan kom ik 

gewoon niet vooruit, en op dat moment draag ik mijn klant ook altijd over aan een 

collega.”  

V2: “Oh ja, dat doe ik in incidentele gevallen ook wel eens.” [FG5] 

 

Dit uiteffenen van verschillen heeft dan ook vaak te maken met de weinig kritische wijze 

waarop men elkaar bevraagt, zo laat dit korte gesprek uit een van de bijeenkomsten zien:  

 

R1: “En kregen jullie nou de indruk uit dit verhaal dat die man helemaal geen zin 

heeft om te werken. Nee he, niet.” 

R2: “Het is onvermogen.”  

R1: “Ja, vind ik ook ja.”  

R3: “Hij kan het niet.” [FG1] 

 

Verschillen worden daardoor vaak niet scherp benoemd. Hooguit stelt men elkaar op de 

hoogte van verschillen in aanpak, waarna men deze verschillende visies onderschrijft. 

Daarbij is niet altijd te zeggen of men het nu écht niet met elkaar eens is, of dat men tot 

overeenstemming komt tijdens de bespreking. Opmerkelijk is wel dat de focusgroepen 

onderling veel verschillen in hun prioritering vertonen: tijdens de bijeenkomsten worden veel 

verschillen uitgevlakt, maar tussen de verschillende focusgroepen zit er wel veel verschil in 

de gedachtegang. Dat bevestigt dat men in een bijeenkomst verschillen uitvlakt. 

Hoe dan ook concluderen deelnemers aan één bijeenkomst snel dat men op één lijn 

zit: “Het was ook leuk om van elkaar dingen te horen en dat je eigenlijk toch een beetje op 

dezelfde lijn, toch wel zit. Ongeacht je eigen (…) achtergrond.” [FG4]. Waar die 

overeenkomst meer van doen lijkt te hebben met de wat ongedefinieerde manier van 

redeneren. Ook vond men tot op grote hoogte dat men ‘toch allemaal hetzelfde werk doet’, 

of ‘dat we toch naar hetzelfde resultaat streven’: “Het is allemaal de zorg voor de klant.” 

[FG2]. Maar de precieze invulling van dat resultaat (hier dus geformuleerd in termen van 

zorg), krijgt in andere gevallen toch wel degelijke een andere vorm. Zo benoemt een andere 

professional het resultaat duidelijk anders, maar meent hij eveneens dat iedereen in het re-

integratieveld dat resultaat nastreeft: 

 

“…samen met die klant ergens komen. (…) en ik denk dat, en al hebben we misschien 

allemaal een andere werkwijze (…) omdat we verschillende collega’s hebben, dat 

doel dat staat bij ons allen normaal wel bovenaan.” [FG1] 
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Waar andere deelnemers wel degelijk iets anders benoemen dan ‘samen met de klant ergens 

komen’:  

 

“Als je geen enkele sanctiemogelijkheid hebt, dan ben je ontzettend vaak uitgepraat. 

Want het is ook vaak als ik met huisartsen praat, die zeggen vaak tegen mij ja maar 

jij kan veel meer. Want je kan tegen mensen zeggen, ja je moet gewoon afvallen, 

anders raak je je baan kwijt. Kijk dat kan de huisarts niet zeggen. Dus dat dat ligt 

wel anders.” [FG3] 

 

Deze weinig kritische verhouding ten aanzien van verschillen heeft dus te maken met het 

gebrek aan concrete aanknopingspunten. Dat komt op zijn beurt voort uit de vormgeving van 

MIRROR en de intervisiebijeenkomst, maar het is ook een teken van een gebrekkige 

reflectie op de grondslagen van de eigen professionaliteit. Men benoemt verschillen niet erg 

scherp. Kortom, men lijkt het niet gewend (geschoold) te zijn om kritisch onderscheid te 

maken naar verschillende referentiekaders en verschillen in opvatting nader te onderzoeken.  

 

 

5.5 Waardering van verschillen door professionals 

 

Een derde doelstelling van de focusgroep bijeenkomsten was om aan te kaarten hoe 

deelnemers aan de focusgroepen de verschillen die tijdens de bespreking naar boven 

kwamen waarderen. Het ging dus niet alleen om een feitelijke inventarisatie van verschillen, 

maar ook om een bespreking van de wenselijkheid daarvan in de ogen van deelnemende 

professionals.  

 

In hoeverre dienen verschillen volgens deelnemers überhaupt gladgestreken te worden? 

Welke verschillen zijn nog te tolereren? De algemeen heersende overtuiging was dat het 

bespreken van verschillen richting een consensus mogelijk én wenselijk is, maar dat 

daarvoor verschillende stappen nodig zijn. Om te beginnen moet er een vertrouwensbasis 

onder collega’s onderling zijn: “Heel belangrijk vind ik in (…) ons werkveld (…) dat je een 

veilige omgeving hebt voor de professionals waarin ze makkelijk casus besprekingen doen.” 

[FG1]. Daarnaast moet er een basisbereidheid tot reflectie zijn: “Dat hoort gewoon bij je 

beroepsethiek zeg maar, om je dat überhaupt af te vragen, van is dit eigenlijk wel een 

vraagstelling voor mij.” [FG2] 

Een deelneemster aan één van de focusgroepen geeft aan dat haar organisatie een 

traject van afstemming over motivaties en aanpakken eerder al doorlopen heeft:  

 

“Er is ook bij ons een heftig traject geweest hoor in een jaar tijd, dat we ook veel met 

elkaar hebben moeten doen, wat betekent veiligheid, vertrouwen, openheid, geen 

eilandjes” [FG4], 

 

Over het algemeen vindt menniet dat verschillen uitgevlakt dienen te worden. Een verschil in 

benaderingswijzen is niet alleen inherent aan het vakgebied, maar zorgt ook voor een rijkere 

benadering, zo meent men:  
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“Ik vind het wel heel moeilijk om zeg maar te willen bereiken dat het eenheidsworst 

wordt. want ik denk dat dat niet goed zou zijn. Ik denk ook niet, ik denk de waarheid 

ligt in het midden ergens. Kijk, en natuurlijk we zitten allemaal in ons werk met ons 

eigen persoon, onze eigen karaktertrekken, onze eigen ervaringen (…) Maar dat kan 

ook zijn voordeel hebben.” [FG5] 

 

Het volledig uitvlakken van verschillen werkt zelfs in het nadeel van de cliënt; het zou 

betekenen dat sommige professionals cliënten op wijzen moeten gaan begeleiden die niet bij 

hun eigen ‘stijl’ past. Veel deelnemers menen dan ook dat je als re-integratieprofessional 

eigen moet kunnen blijven aan je begeleidingswijze. Je moet cliënten begeleiden die daarbij 

passen, en andere cliënten naar je collega’s doorverwijzen:  

 

“Want dan krijgt de klant dat waar die recht op heeft, want die wordt op een heel 

andere manier […] begeleid. Die krijgt waar die recht op heeft, je blijft zelf 

overeind.” [FG4].  

 

Daartoe moet er echter wel meer inzicht komen in de verschillen tussen professionals. Op 

basis van dat inzicht kan namelijk een betere werkdeling tot stand komen en kunnen 

verschillende cliënten ook aan verschillende professionals gekoppeld worden. Zo stelt een 

deelnemer dat sommige van zijn collega’s gebaat zouden zijn bij dit soort reflectie op 

verschillen, zodat ze zich elders beter op hun plek zouden weten:  

 

“Ik denk dat daar poppetjes op de verkeerde plek zitten soms, dat ik denk van ja, jij 

moet lekker bij het werkgevers servicepunt, voor mensen die direct aan de slag 

kunnen, die moet je gaan bemiddelen en niet met dat granieten bestand aan de slag 

gaan. Je hebt gewoon geen gevoel voor de doelgroep waar je mee werkt. En ik denk 

dat het een deel is wat onbewust onbekwaam is” [FG4]:  

 

Door dit soort reflectieve momenten in de praktijk in te bouwen, wordt men zich dus beter 

bewust van de relatieve sterktes en zwaktes van het eigen functioneren en dat van collega’s: 

“De een wordt warm van daarvan, en de ander wordt warm van daarvan. […], het is 

belangrijk dat je het weet, dat je weet hoe jij handelt en hoe jij reageert.” [FG1]. MIRROR 

kan dus ook werken om individueel affiniteit van afzonderlijke professionals in beeld te 

brengen:  

 

“Als je het hebt over doelgericht je instrumenten in zetten en dan is je personeel ook 

een instrument, dan ben je natuurlijk veel effectiever als je, als je weet waar de 

kwaliteit, kennis en kunde van je personeel ligt.” [FG4] 

 

Maar, er dient wel een gedeelde basis te zijn, een gemeenschappelijk vertrekpunt, pas vanaf 

dat gemeenschappelijk vertrekpunt kan er maatwerk geleverd worden: 

 

“Dat in ieder geval de basis uniform gedaan wordt. en daarna wordt het maatwerk. 

Dan kom je dus bij een van de klanten, of bij een van die consulenten die of in die 

aanbodversterking zit of in die werkgerelateerde sfeer zit, en dan pakken die dat als 

maatwerk op. En daar blijft dus de vrijheid ook zitten.” [FG4]  
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Verschillen mogen tot op zekere hoogte bestaan, volgens de deelnemers aan de 

focusgroepen, maar ze dienen duidelijk te zijn, zodat je weet waar verschillende 

professionals voor staan, en de ‘juiste cliënt’ aan de ‘juiste professional’ gekoppeld kan 

worden. Er zou een werkdeling moeten komen waarbij iedere collega in zijn eigen stijl kan 

werken, en de ‘bijpassende cliënt’ kan begeleiden. Zolang de basis maar gelijk is.  

Deelnemers aan de focusgroepen zien daarin ook mogelijkheden voor MIRROR: een 

dergelijke reflecterend intervisie-instrument kan ingezet worden om duidelijker te krijgen 

wat de stijl is van verschillende re-integratieprofessionals. Hoe echter vervolgens ‘de basis’ 

gelijk kan worden, is niet direct duidelijk uit de bespreking in de focusgroepen.  

 

 

5.6 Conclusie: toegevoegde waarde van MIRROR en intervisie 

 

In dit hoofdstuk hebben we besproken hoe de analyse van begeleidingswijzen en het inzicht 

dat vijf verschillende grondhoudingen daaraan ten grondslag kunnen liggen hebben geleid tot 

een instrument voor de re-integratiepraktijk. Dit instrument hebben we met een 

intervisiemethodiek in een aantal focusgroepen getest en besproken.  

De belangrijkste conclusies van die bijeenkomsten zijn als volgt. Om te beginnen, is 

er om verschillende redenen een breed gedeelde behoefte aan intervisie. Daarbij werd het 

door ons ontwikkelde instrument over het algemeen als een goede basis gezien voor een 

uitwisseling over de (impliciete) keuzes die professionals maken in re-integratiebegeleiding, 

met name omdat het de overwegingen van professionals gestructureerd in kaart brengt en 

verschillen daarmee inzichtelijk maakt. Daarbij is het van belang dat de casus concreet 

genoeg is. 

De casus die tijdens de focusgroep besproken is, laat duidelijke verschillen in scores 

zien tussen professionals. Professionals interpreteren de casus verschillend, hetgeen zich 

vertaalt in andere scores op de cliëntkenmerken (fase 1). De ene professional benadert een 

kenmerk van een cliënt bijvoorbeeld als ‘alarmbel’, waar de ander datzelfde kenmerk veel 

meer ziet als een randvoorwaarde. Ook is men in verschillende mate geneigd het verhaal van 

de cliënt als leidraad te nemen, en legt men op verschillende wijzen verbanden tussen de 

cliëntkenmerken die men in de casus waarneemt. In fase 2 blijkt dat professionals 

uiteenlopende argumenten hanteren om hun aanpak te motiveren en dat ze vaak argumenten 

uit verschillende grondhoudingen combineren. Wat we daar precies uit kunnen concluderen 

is moeilijk aan te geven. Het zou kunnen betekenen dat de grondhoudingen als zodanig niet 

goed onderscheiden zijn in het instrument. Maar het kan ook betekenen dat professionals 

voortdurend verschillende typen overwegingen een rol laten spelen. Gezien het feit dat 

professionals aangeven nogal intuïtief te redeneren, kan de score op verschillende typen 

argumenten ook het nogal inconsistente en ah hoc karakter van de beweegredenen van 

professionals reflecteren. Daarbij is het dan de vraag in hoeverre de scores weergeven wat 

professionals daadwerkelijk doen, of dat ze meer weergeven wat professionals zoal van 

belang vinden. In dat laatste geval speelt wellicht sociale wenselijkheid bij de invulling ook 

een rol, en dan is er dus niet echt inzicht gekregen in wat professionals in het concrete geval 

echt zwaarder laten wegen. Verdere bespreking en onderzoek is nodig om de betekenis van 

het combineren van argumenten uit verschillende grondhoudingen nader te duiden. Alhoewel 

duidelijk is geworden dat professionals inderdaad verschillende normatieve opvattingen 

hebben, bleek het bovendien lastig de verschillen scherp te krijgen Professionals zijn geneigd 
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om de verschillen te bagatelliseren en te zoeken naar overeenkomsten. Daarnaast schrijven 

ze verschillen toe aan verschillen tussen cliënten of verbinden ze ze met de organisatie 

waarvoor men werkt. Met name de vergelijking van de drie instrumenten die per 

professionals waren ingevuld (2 voorafgaand en één tijdens de bijeenkomst), lieten echter 

zien dat de keuze voor een begeleidingswijze ook samenhangt met de voorkeuren van de 

professional. En de vergelijking tussen de focusgroepen laat zien dat ideeën tijdens de 

discussie (ongemerkt) verschuiven. Actieve moderatie en het bespreken van consequenties 

maakt het wel mogelijk om verschillen te duiden en er op te reflecteren. Wat betreft fase 3, 

vonden de professional dat door de wijze waarop begeleidingswijzen beschreven zijn snel 

inzichtelijk werd waar verschillen lagen, maar vooral ook uit welke elementen de eigen 

begeleidingswijze samengesteld was.  

In het laatste deel is besproken hoe de reflectie op verschillen soms gehinderd werd 

doordat verschillen in de bespreking geneutraliseerd werden. Deels hing dat samen met de 

groepssamenstelling van de bijeenkomsten en de casus. We vonden echter ook dat het soms 

ontbreekt aan reflectieve vaardigheden. Hierdoor kunnen verschillen toegedekt worden waar 

ze er wel degelijk zijn. Een aantal elementen in het instrument zijn voor verbetering vatbaar. 

Er is behoefte aan een eenduidigere formulering van de opdracht per fase en van de items. 

Ook vond men sommige items te stellig geformuleerd, en had men moeite keuzes te maken 

in het geval van sommige fases (met name de fase die de argumentaties betrof). 

 

5.6.1 Suggesties voor verbetering en implementatie 

Het door ons ontwikkelde intervisie-instrument lijkt met name geschikt voor een bepaald 

soort intervisie. Het vertrekpunt is niet, zoals bij de meer ‘klassieke’ probleemoplossende 

intervisie, een probleem dat door een collega ingebracht wordt. Vertrekpunt in de hier 

onderzochte intervisie is de veronderstelling dat de deelnemers aan een bijeenkomst 

verschillend zullen omgaan met één casus. Daardoor gaat het er ook niet zozeer om ‘een 

probleem’ op te lossen, als wel de verschillende perspectieven op één casus te expliciteren en 

op die verschillen te reflecteren. Intervisie gericht op verheldering van en reflectie op 

verschillen in keuzes en argumentaties dus.  

Dat betekent onder andere dat er een sfeer van acceptatie moet zijn. Doordat 

professionals open moeten zijn over de eigen afwegingen en overtuigingen, is het van groot 

belang dat deze over en weer geaccepteerd worden. Ook dienen de doelstellingen van de 

intervisie vooraf helder te zijn. In een aantal gevallen werkten de verschillen in ideeën bij 

professionals over intervisie contraproductief bij onze wat afwijkende opzet. 

Daarnaast is het de vraag of een intervisie met professionals uit verschillende settings 

wel goed werkt. Vaak hinderde de verschillen in wettelijke en beroepsmatige kaders een 

gedegen bespreking van verschillen in inschatting, argumentaties, en begeleidingswijzen. 

Bovendien gaf een aantal deelnemers aan dat een intervisie zoals die door ons ontwikkeld is, 

weinig nut heeft binnen de organisatie waarbinnen zij werkten, daar men vooral dient te 

handhaven, en er überhaupt nog maar weinig direct cliëntcontact bestaat. Deze deelnemers 

gaven dus aan betrekkelijk weinig speelruimte te hebben om vanuit de eigen opvattingen te 

handelen.  

Om verschillen aan te wijzen tussen de verschillende deelnemers aan de 

bijeenkomsten is voorts actieve moderatie nodig, door een ervaren moderator. Zoals al uit de 

evaluatie door professionals zelf is gebleken, was het niet altijd eenvoudig om verschillen 

helder en gestructureerd te benoemen. Men vond de interpretatieruimte vaak te groot, en er 
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waren veel ‘exit strategieën’ om verschillen daadwerkelijk onder ogen te komen. Zoals 

hiervoor aangetoond is, manifesteren die verschillen zich meestal op een tamelijk 

vrijblijvende manier: men wisselt van gedachten zonder al te zeer in discussie te treden. De 

pregnantie en de werkelijke scherpte in de verschillen ontbreekt daardoor soms. Wellicht zou 

een korte opleiding in modereren die wordt aangeboden aan een gemotiveerde groep 

professionals kunnen bijdragen aan verhoging van de kwaliteit van de intervisie, en de 

ervaren toegevoegde waarde.  

Ten aanzien van de casus kan gewerkt worden met een voorbereide, uitgeschreven 

casus, maar er kan ook spontaan een casus ingebracht worden. Het moet dan wel duidelijk 

zijn dat het doel niet het oplossen van een probleem is, maar het reflecteren over keuzes. 

Door deelnemers zelf een casus te laten inbrengen zou de discussie ook een concreter en 

preciezer karakter kunnen krijgen. Men zal dan naar alle waarschijnlijkheid minder geneigd 

zijn in algemeenheden te reflecteren op de casus, maar men wordt gedwongen om telkens te 

relateren aan de ingebrachte situatie. Zeker bij een groep collega’s van één 

organisatie/afdeling zou dit eenvoudig moeten kunnen. Wel is het dan van belang dat van 

tevoren wordt afgesproken hoe die specifieke casus ingebracht wordt: namelijk, zonder dat 

de professional zelf al teveel argumenten in zijn presentatie verwerkt. Het gaat om een zo 

neutraal mogelijk beschrijving van een geval dat de casusinbrenger heeft meegemaakt. Dat 

hoeft overigens niet per definitie een probleemgeval te zijn. Ook gevallen die ogenschijnlijk 

eenvoudig zijn, kunnen gehanteerd worden om meer zicht te krijgen op de verschillen tussen 

professionals.  

Eén bijeenkomst lijkt onvoldoende om tot gedeelde opvattingen te komen. Hiervoor 

moet eerst een routine ontwikkeld worden met betrekking tot reflecteren en het scherp 

benoemen van verschillen. Daarbij vergt het doel een consensus te bereiken wellicht een 

ander soort aanpak en strategie. De bijeenkomsten waren nu zo vorm gegeven dat er geen 

voorkeur bestond voor één van de onderscheiden opties in MIRROR. Om consensus te 

bereiken is ook een oriëntatie op methodieken om tot convergentie te komen nodig.  

 

5.6.2 Inhoudelijke verbeteringen van MIRROR 

Dat intervisie welkom is en dat MIRROR daarvoor een goed startpunt vormt, is hierboven 

voldoende aangetoond. De focusgroepen hebben evenwel twee inhoudelijke verbeterpunten 

opgeleverd: 

1. Een betere omschrijving van de items in de verschillende vragenlijsten. Deze items zijn 

blijkbaar op teveel verschillende wijzen interpretabel, waardoor men zich in de discussie 

vaak richt op de vraag hoe verschillende items bedoeld zijn.  

2. Een verkleining van de interpretatieruimte van het instrument zelf, ofwel een 

functionalisering daarvan. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door duidelijker aan te kondigen/uit 

te leggen hoe men om dient te gaan met het ‘in kaart brengen’: het gaat er nadrukkelijk om 

dat men in kaart brengt wat de elementen in de casus zijn die men actief zou willen 

belichten/uit willen vragen. Het draait dus niet zozeer om de vraag of een cliëntkenmerk 

‘afgecheckt’ dient te worden, maar veeleer om de vraag welke kenmerken actief 

geïnventariseerd moeten worden, ook al staan deze al in de casus vermeld.  

Voor een gedeelte kunnen discussies over definities en concepten echter ook verder 

functioneel worden gemaakt. Zoals een aantal deelnemers zelf aangaf, kunnen deze 

discussies ook actieve reflectie opleveren op bestaande verschillen in doelstellingen en 

uitgangspunten. De intervisie en het instrument kunnen daar echter wel beter voor toegerust 
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worden. Er zou een aparte richtlijn geformuleerd kunnen worden, waarmee die conceptuele 

discussies meer ruimte kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door meer in detail vast te stellen wat 

respectievelijke deelnemers precies verstaan onder een ingevulde begeleidingswijze. Ook 

hier levert een bijeenkomst die zich richt op een ingebrachte casus waarschijnlijk concretere 

discussies op.  

 

5.6.3 Naar professionele begeleiding?  

Met het in dit hoofdstuk gepresenteerde instrument poogden we een oplossing te bieden voor 

de problemen die we in eerdere hoofdstukken geconstateerd hebben. Onze stelling bij 

aanvang van dit hoofdstuk was dan ook dat er eerst over verschillen in 

referentiekaders/grondhoudingen gesproken zal moeten worden, alvorens duidelijk kan 

worden wat de juiste begeleiding of doorverwijzing is. Het instrument MIRROR is daar een 

antwoord op: een handvat voor een reflectieve intervisiebijeenkomst tussen re-

integratieprofessionals.  

De bespreking in de focusgroepen biedt de gelegenheid nog eens terug te komen op 

de vraag wanneer we nu kunnen spreken van een daadwerkelijk ‘professionele’ re-

integratiebegeleiding. Eerder stelden we dat professionele oordelen altijd tot op zekere 

hoogte normatief zijn, en om die reden nooit helemaal in regels of protocollen te vangen zijn. 

Toch zou daadwerkelijk professioneel oordelen geen willekeurige ingreep mogen zijn, 

afhankelijk van de grillen van de betrokken re-integratieprofessional. Er dient een gedeelde 

opvatting te bestaan over wat een kwalitatief goed oordeel behelst, zodat er geen 

willekeurige interpretatie van regels ontstaat. Die opvatting over wat een kwalitatief goed 

oordeel is, moet voortkomen uit een shared body of knowledge (gedeeld kennisrepertoire).  

Tijdens de bijeenkomsten bleek dat er maar in beperkte mate sprake is van een 

dergelijk gedeeld kennisrepertoire. Professionals hanteren duidelijk verschillende 

(normatieve) argumenten bij het beoordelen welke re-integratiebegeleiding geëigend is voor 

een cliënt; tegelijkertijd putten ze vaak uit verschillende normatieve oriëntaties 

(grondhoudingen), zonder duidelijk voor ogen te hebben hoe de argumenten zich tot elkaar 

verhouden en zich de vraag te stellen of ze niet strijdig zijn. Verdere explicitering en 

reflectie op de normatieve oriëntatie en de verhouding tussen argumenten en grondhouding 

is daarbij nodig. Het instrument kan dat ondersteunen. 

De verschillen tussen professionals kwamen niet alleen naar voren in de 

verschillende scores op de fases in het instrument. Ook verschillende interpretaties van 

formuleringen en concepten zouden kunnen duiden op grote verschillen in referentiekaders, 

in grondhoudingen: verschillende deelnemers blijken heel verschillende zaken te verstaan 

onder dezelfde termen. Het is de vraag hoe daarmee het beste kan worden omgesprongen. 

Een beter definiëring van termen is in sommige gevallen om praktische redenen aan te 

bevelen (de discussie verloopt daar soepeler door), maar – zoals hierboven al is aangegeven 

– de verschillen in interpretatie leiden zelf ook weer tot een bediscussiëring van de vraag 

naar welk resultaat ‘we’ eigenlijk streven, of: wat verschillende re-integratieprofessionals 

eigenlijk verstaan onder zeer wezenlijke, centrale termen als ‘service’, ‘sanctioneren’, of 

‘ondersteunen’. Pas als er ruimte bestaat dat soort discussies te voeren (hetzij binnen een 

organisatie/afdeling, hetzij ‘branchebreed’), kan de stap gezet worden naar een mogelijke 

gedeelde opvatting over het vak.  
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6 Conclusie en discussie 
 

Het voorliggend rapport doet verslag van professionalisering in de re-

integratiedienstverlening. We begonnen dit rapport met de constatering dat het de re-

integratiebranche ontbreekt aan overtuigingskracht richting publiek en politiek. Het 

ontbreekt aan de garantie dat de dienstverlening professioneel is vormgegeven en een 

toegevoegde waarde oplevert voor het bevorderen van arbeidsparticipatie. Evenwel, zo 

stelden we in het begin, blijkt het uitermate lastig te bepalen waar dat nu precies aan ligt: 

waarom voldoet het re-integratiewerkveld niet aan de hooggespannen verwachtingen?  

Er is te weinig zicht op hetgeen er omgaat in dit veld, onder andere omdat er een groot 

aantal en bovendien snel wisselende spelers aan de aanbod zijde opereren. Partijen met sterk 

uiteenlopende signatuur (1). En deze richten zich op re-integratie van een grote variëteit aan 

cliënten (2):  

 

1. Re-integratiedienstverlening wordt vormgegeven vanuit uiteenlopende partijen: door 

de overheid, georganiseerd op landelijk en op gemeentelijk niveau, vanuit een 

veelheid aan re-integratiediensten die commercieel opereren, of die als arbodienst 

verbonden zijn aan bedrijven. Doelstellingen variëren sterk, bijvoorbeeld tussen re-

integratiebedrijven onderling, tussen arbodiensten, intern en extern, maar ook de re-

integratieaanpak van verschillende gemeenten is nadrukkelijk afhankelijk van lokale 

politiek, beschikbare middelen en de organisatie van het sociale zekerheidsstelsel ter 

plaatse.  

2. De variatie in cliënten is evenzeer groot. Naar juridische en medische ‘status’; in 

afstand tot de arbeidsmarkt, in arbeidsbeperkingen, in opleidingen en ervaringen. 

Cliënten vallen onder een breed pallet aan regels en richtlijnen, van WIA en Wajong, 

tot WWB, tot wet verbetering poortwachter, tot WW en alle aanvullende en 

bijkomende wetten en beleidsmaatregelen.  

 

Het is dus ergens niet zo vreemd dat het re-integratieveld onder grote druk staat: de variëteit 

in spelers, betrokkenen, en doelstellingen is zo groot dat zich haast de vraag voordoet in 

hoeverre er überhaupt van één ‘re-integratiewerkveld’ gesproken kan worden. Dit betekent 

dan ook dat de afstemming tussen de aanbodzijde en de cliënt vaak problematisch verloopt. 

Door de grote variëteit in de re-integratiedienstverlening bestaat er een groot verschil in 

methodieken, begeleidingswijzen en activiteiten (RWI, 2012; Sol et al, 2011; Kemper et al, 

2009). Zoals in de inleiding al geconstateerd werd, speelt bij de toewijzing van cliënten naar 

specifieke dienstverlening de vraag wat voor ondersteuningswijze voor welke cliënt het 

meest geschikt is slechts een ondergeschikte rol.  

 

 

6.1 Meer aandacht voor ondersteuningsbehoeften? 

 

Dit onderzoek richtte zich aanvankelijk dan ook op de vraag hoe gewaarborgd kan worden 

dat re-integratiebegeleiding daadwerkelijk aansluit op de ondersteuningsbehoeften van 

verschillende cliënten? De bestaande instrumenten blijken deze namelijk niet als vertrekpunt 

te hanteren: deze gaan doorgaans uit van zaken als ‘functionele mogelijkheden’, of ‘afstand 

tot de arbeidsmarkt’. Het meten van zelfredzaamheid is zelden een expliciet doel van de 
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bestaande assessmentinstrumenten, laat staan het in kaart brengen van een cliëntperspectief 

op re-integratie.  

 

De oorspronkelijke doelstelling van dit onderzoek was een instrument te ontwikkelen dat 

professionals zou kunnen ondersteunen bij het afstemmen van begeleidingstrajecten op 

ondersteuningsbehoeften van cliënten. Een instrument waarin de ondersteuningsbehoeften 

van cliënten bij re-integratie centraal zouden staan. Echter, bij het voorleggen van de 

typologie van ondersteuningsbehoeften van Van Hal, bleek dat een begeleidingswijze die 

geënt is op dergelijke uitgangspunten niet herkend noch onderschreven wordt door de 

‘frontliniewerkers’ in de re-integratiedienstverlening.  

Alhoewel re-integratieprofessionals associaties hebben bij de afzonderlijke typen en 

cliënten nader beschrijven die naar hun idee tot een bepaald type behoren, lopen de 

beschrijvingen die de verschillende geïnterviewde re-integratieprofessionals geven zeer sterk 

uiteen. De analyses laten bovendien zien dat het concept ‘ondersteuningsbehoeften’ niet 

appelleert aan hun normale manier van werken. Als daar al systematiek in zit, is die niet 

vergelijkbaar met een systematiek gebaseerd op ondersteuningsbehoeften. Op dit moment 

lijkt het dan ook niet constructief om een instrument te ontwikkelen dat op de typologie van 

ondersteuningsbehoeften is gebaseerd. De kans is groot dat met een dergelijk instrument 

niets wordt gedaan omdat het niet aansluit op de werkwijze van re-integratieprofessionals.  

 

 

6.3 Naar een explicatie van referentiekaders  

 

Met name de wijze waarop professionals re-integratiebegeleiding vorm geven, hun 

begeleidingstijlen en de redenen waarom ze hun werk op bepaalde manier vormgeven 

behoeft dus verheldering. Het gebrek aan een gedeeld referentiekader, een shared body of 

knowledge, heeft ons er toe aangezet eerst verheldering op een meer substantieel niveau na te 

streven: op het niveau van de referentiekaders die re-integratieprofessionals hanteren. Naast 

een inventarisatie van de reacties van professionals op de typologie van 

ondersteuningsbehoeften van Van Hal is een analyse gemaakt van het methodisch handelen 

in het re-integratiewerkveld. Hieruit blijkt dat er weinig sprake is van methodisch handelen 

gericht op het inzetten van instrumenten om problemen van cliënten in kaart te brengen en 

gerichte interventiemethoden aan te bieden. Zoals eerder onderzoek ook aangaf, is het 

instrumentarium slecht geïmplementeerd (RWI, 2012; Kemper et al, 2009). Bovendien zijn 

verschillen in aanpak tussen de re-integratieprofessionals groot en worden ze mede 

veroorzaakt door persoonlijke normatieve opvattingen van de re-integratieprofessionals. 

Precies inzicht in deze verschillen ontbreekt echter in het re-integratieveld.  

Onze analyse draagt bij aan het inzichtelijk maken van deze verschillen, met name in 

verschillen in normatieve opvattingen en de wijze waarop deze doorwerken in de re-

integratiebegeleiding. Een beroepsgroep met een hoge mate van professionalisering zou 

namelijk zo’n shared body of knowledge moeten bezitten met daarin een gedeeld normatief 

uitgangspunt over wat een goede beoordelingswijze van cliënten is, waar een goed oordeel 

op gebaseerd zou moeten zijn en wat dat oordeel betekent voor de begeleidingswijze. Dat 

gedeelde begrip ontbreekt nog voor een belangrijk deel in de re-integratiedienstverlening. 

We hebben een analyse gemaakt van de verschillende referentiekaders, zogenaamde 

grondhoudingen, die professionals hanteren. We zijn tot vijf verschillende ‘grondhoudingen’ 
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gekomen van waaruit re-integratieprofessionals handelen: een procedurele, een 

werkgerichte, een zorgende/ontfermende, een lerende, en een faciliterende grondhouding. 

Deze grondhoudingen moeten opgevat worden als handelingsrepertoires en niet als 

eigenschappen van de professionals. Sommige professionals lijken de grondhoudingen te 

wijzigen al naar gelang de indruk die ze hebben van de cliënt. Ze passen met andere woorden 

hun normatieve oriëntatie aan, aan wat ze voor een bepaalde cliënt het meest geëigend 

vinden (zorgen, leren, procedureel optreden). Andere professionals lijken sterker vanuit één 

grondhouding te werken; hier beïnvloed de normatieve opvatting van de professional de 

vormgeving van het traject, ongeacht de cliënt. De normatieve opvatting over re-integratie, 

werk en verwachtingen ten aanzien van de cliënt kleuren ook de beeldvorming van de 

professional over de cliënt. Vanuit een zorgende grondhouding wordt gedrag van een cliënt 

dan bijvoorbeeld eerder gezien als onvermogen. De cliënt heeft dan ook dus hulp nodig om 

aan het werk te komen. Maar hetzelfde gedrag kan vanuit een procedurele houding 

geïnterpreteerd worden als het niet nakomen van verplichten, hetgeen moet worden 

gesanctioneerd. Deze grondhoudingen manifesteren zich dan in concrete begeleidingswijzen 

en hebben dus consequenties voor de wijze waarop re-integratiebegeleiding wordt 

vormgegeven. 

 

 

6.4 MIRROR instrument ter ondersteuning van reflectie op re-integratiebegeleiding  

 

De analyse en explicitering van de normatieve opvattingen van professionals in de vorm van 

grondhoudingen en de wijze waarop deze opvattingen zich vertalen in begeleidingswijzen, 

laten zien dat er grote onderlinge verschillen zijn tussen professionals. Dit duidt erop dat er 

binnen het re-integratievak geen sprake is van een sterke ‘shared body of knowledge’. Om de 

kwaliteit van de expertise van professionals te versterken, en meer overeenkomst in het werk 

van professionals te brengen zou een dergelijk kader ontwikkeld moeten worden. Daarbij is 

het van belang dat professionals hun overweging expliciet maken, zodat ze vergeleken en 

bediscussieerd kunnen worden. In de tweede fase van het onderzoek hebben we op basis van 

de analyse van grondhoudingen een instrument ontwikkeld dat dat proces van expliceren en 

reflecteren kan ondersteunen. Dit instrument, MIRROR genaamd (Maastrichts Instrument 

voor Reflectie op Re-integratie Ondersteuning en Rolopvattingen), is een instrument voor 

reflectieve intervisie. Het instrument bestaat uit 3 fases en wordt toegepast op een casus. In 

fase 1 scoren professionals de cliëntkenmerken die ze meewegen bij het vormgeven van re-

integratie; in fase 2 scoren ze argumenten die rol spelen en in fase 3 scoren ze van welke 

begeleidingswijzen ze gebruik maken. De argumenten in het instrument reflecteren de 

grondhoudingen. Vergelijking van de scores en de geconstateerde verschillen, vormen 

vervolgens de basis voor uitwisseling van opvattingen en reflectie daarop.  

In de bijeenkomsten waarin MIRROR getest is, deden zich opnieuw interessante 

ontwikkelingen voor. Deelnemers onderschreven de behoefte aan reflecterende intervisie, en 

men zag MIRROR over het algemeen als een goede basis daarvoor. De indruk dat sommige 

professionals grondhoudingen meer situationeel hanteren en andere meer principieel werd 

bevestigd. De verschillen in normatieve opvattingen werden vooral zichtbaar omdat men 

andere en soms tegengestelde argumenten hanteerde. Maar ook werd duidelijk dat 

professionals vaak argumenten passend bij verschillende grondhoudingen hanteerden. Of dat 

aanleiding zou moeten zijn de operationalisering van de grondhoudingen in het instrument te 
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herzien, of dat het juist inzichtelijk maakt dat professionals niet altijd even consistent of zelfs 

tegenstrijdig zijn (bijvoorbeeld omdat ze tamelijk ad hoc tot stand komen), behoeft nadere 

verkenning. Mogelijk scoren professionals hier ook meer wat ze zoal belangrijk vinden, dan 

dat ze aangeven wat ze daadwerkelijk in een concreet geval doen. Daarnaast interpreteerde 

men de items in de vragenlijsten en onderdelen van het instrument ook sterk verschillend. 

Enerzijds was dat een teken dat de interpretatieruimte van het instrument verkleind moet 

worden. Anderzijds zijn dergelijke interpretatieverschillen niet alleen een kwestie van 

definitie, maar zelf ook weer een teken van een verschil in referentiekaders tussen 

deelnemende professionals, een verschil in benadering van het vak. Een volgende versie van 

het door ons ontwikkelde instrument zou daarom wellicht helderder gedefinieerde items en 

instructies moeten bevatten, maar eveneens meer ruimte moeten bieden voor een discussie 

over de betekenis van die interpretatieverschillen: waarom definieert men bepaalde 

concepten op verschillende manieren? De reflectie daarop zou ook een tot een versteviging 

van het beroep van re-integratieprofessional kunnen en moeten leiden.  

 

 

6.5 Methodologische discussie  

 

In ons onderzoek hebben we op een generiek niveau geanalyseerd hoe re-integratie door 

professionals wordt benaderd. Dat betekent echter ook dat er een erg diverse groep 

professionals bij het onderzoek betrokken was. Soms betekende dat, dat een verschil in 

opvattingen samenhing met de organisatie waarvoor men werkte. Een punt van aandacht was 

dan ook de vraag in hoeverre professionals nu echt verschillende opvattingen huldigden ten 

aanzien van re-integratie, of dat deze verschillen vooral verbonden waren met verschillen in 

organisatie. In de analyse hebben we dit getracht te ontrafelen. Hieruit kwam naar voren dat 

de organisatorische kaders slechts ten dele het verschil kunnen verklaren.  

De opzet van de interviews was gebaseerd op de oorspronkelijke onderzoeksvraag 

waarin centraal stond hoe professionals ondersteuningsbehoeften inschatten en hoe zij tegen 

de typologie van Van Hal aankijken. Pas tijdens de interviews bleek dat veronderstellingen 

achter deze onderzoeksvraag niet klopten. In de analyse fase is de focus van het onderzoek 

daarom aangepast. Dat betekent dat we het interviewmateriaal vanuit een ander perspectief 

hebben geanalyseerd, dan bij de opzet van de interviews was voorzien. Het 

interviewmateriaal bleek echter uitermate rijk. Doordat we professionals de gelegenheid 

boden vrijuit te associëren bij de typologie en op de vraag wat voor clues zij hanteerden bij 

het inschatten van de cliënt, kwam veel informatie naar boven over impliciete normen en 

opvattingen.  

 In de analyse betekende dat echter wel dat we veel aandacht aan de interpretatie 

moesten besteden. Het ging immers niet om de letterlijke antwoorden die professionals 

gaven op de vragen die wij hen stelden, maar om de impliciete ‘grondhouding’ die daaruit 

bleek. Dat betekende ook dat de betekenis van uitspraken vooral in hun context moesten 

blijken. Door de combinatie van observaties, bottom-up analyse (‘grounded theory’ (Russell 

Bernard, 2002; Glaser & Strauss, 1976)) en onderlinge peer review (met de auteurs) hebben 

we getracht zoveel mogelijk recht te doen aan het perspectief van de professional in zijn 

context. Hiermee hebben we de professional geprobeerd een stem te geven, en zelf niet 

zozeer een normatief standpunt ingenomen over hoe re-integratie per definitie inhoudelijk 

vorm zou moeten krijgen. De reactie van de professionals op het instrument bevestigt dat de 
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grondhoudingen die we onderscheiden hebben, een weerslag vormen van de opvattingen van 

re-integratieprofessionals. Met name de herkenbaarheid van de argumenten en 

begeleidingswijzen duiden erop dat de grondhoudingen gezamenlijk het scala aan door re-

integratieprofessionals relevant geachte overwegingen dekt. Niet geheel duidelijk is nog hoe 

re-integratieprofessionals grondhoudingen nu precies hanteren en dus hoe opvattingen 

doorwerken in de uiteindelijke begeleiding. Mogelijk hangt dat ook samen met inconsistent 

en ad hoc redeneren van professionals. Bredere toepassing van het instrument zal moeten 

duidelijk maken of het instrument voldoende gelegenheid biedt om dat inzichtelijk te maken 

en er op te reflecteren. 

 

 

6.6 Professionalisering in de re-integratiesector 

 

Eerder onderzoek (RWI, 2012; Meershoek et al, 2011b; Kemper et al, 2009)en bovenstaande 

analyse en resultaten laten zien dat de professionaliteit van het handelen van re-

integratieprofessionals te wensen over laat. Met deze studie en het instrument MIRROR 

leveren we een bijdrage aan het bevorderen van de professionaliteit. We hebben daarbij een 

specifieke insteek gekozen, die aanvullend is op een aantal andere initiatieven in het veld. In 

onderstaande reflecteren we op de keuze die we gemaakt hebben en geven we aan op welke 

wijze onze bijdrage het best tot haar recht kan komen. Alhoewel ons instrument in een 

leemte voorziet, is het instrument als zodanig te beperkt om professionalisering 

daadwerkelijk goed gestalte te geven. Daarvoor zal het in een bredere structuur moeten 

worden ingebed. 

Met het instrument MIRROR richten we ons op het niveau van de individuele 

professional. Dat niveau is om twee redenen van belang. Op de eerste plaats zijn het de 

individuele professionals die de re-integratiebegeleiding uitvoeren, en daarmee hebben ze 

direct invloed op de doelrealisatie van het re-integratiebeleid. Zoals Lipsky (1980), en in 

Nederland Van der Veen (1990), overtuigend hebben aangetoond, is de wijze waarop 

zogenaamde frontlinie uitvoerders/ contactambtenaren beleidsregels interpreteren en hun 

discretionaire ruimte invullen van doorslaggevend belang voor de mate waarin 

beleidsdoelstellingen bereikt worden. Op de tweede plaats heeft de kundigheid van deze 

professionals daarmee ook direct invloed op de kansen en arbeidsparticipatie van cliënten. 

Hoe kundiger hun optreden, hoe rechtvaardiger de uitkomsten in termen van sociale 

participatie en insluiting zullen zijn. 

Met ons instrument richten we ons bovendien op een specifiek aspect van dat 

individueel handelen, namelijk het geven van inzicht in en het bevorderen van reflectie op 

het eigen handelen. Onze analyse laat zien dat het de beroepsgroep ontbreekt aan een shared 

body of knowledge. Een vergelijkbare conclusie trekt de Raad voor Werk en iIkomen (2012) 

die aangeven dat het vak een kennisfundament ontbeert. Over wat een goede re-

integratiebegeleiding behelst, welke criteria gehanteerd moeten worden om dat te 

beoordelen, welke diversiteit gegeven de specifieke taakopdracht en cliënten populatie 

legitiem is en wanneer diversiteit willekeur wordt lopen de opvattingen uiteen. Professionals 

handelen namelijk, zo bleek uit de analyse van de grondhoudingen, vanuit hele verschillende 

normatieve referentiekaders. Met name de normen die ze (impliciet) hanteren over wat 

enerzijds de rol en verantwoordelijkheid van de cliënt is en anderzijds tot de rol en 

verantwoordelijkheid van de professional behoort, lopen uiteen. Bij het vaststellen van een 



141 

adequate begeleiding, spelen dergelijke normen een belangrijke rol, meer dan 

cliëntbehoeften zoals die door Van Hal en anderen (2009) op basis van de levensverhalen 

van cliënten zijn gedefinieerd. De professionals beschouwen de cliënt als niet-werker, als 

iemand voor wie arbeid van wezenlijk belang is, als hulpbehoevend, als leerling of als 

klant. In hoeverre de cliënt zelf in staat is richting te geven aan zijn leven, het organiserend 

principe in de typologie van Van Hal, is vanuit het perspectief van de professional hoogstens 

van belang bij het bepalen of men een zorgende grondhouding aanneemt. Ook hierbij is 

echter de opvatting dat een cliënt als mens beschouwd moet worden meer bepalend dan de 

specifieke cliëntbehoefte aan zorg. Bij de andere grondhoudingen speelt de wijze waarop 

cliënten zelf richting geven aan hun leven geen rol.  

Dergelijke verschillen zijn niet uit te bannen met protocollen en richtlijnen en het 

goed definiëren van begrippen en concepten. Zoals ook uit de pilot van MIRROR bleek, 

kunnen en zullen dergelijke instrumenten en definities op verschillende manieren 

geïnterpreteerd worden. Het is daarom zaak om intercollegiaal overleg en uitwisseling te 

organiseren, waarbinnen een gedeelde opvatting over het vak ontwikkeld kan worden. Een 

dergelijke gemeenschappelijke basis brengt meer eenduidigheid in de interpretatie van 

richtlijnen, protocollen en definities. Bovendien vormt dergelijk intercollegiaal overleg op 

zichzelf ook een goede basis om tot richtlijnen en protocollen te komen. Overeenstemming 

over de kern van het vak en over wat in welke situatie een geëigende aanpak is, geeft immers 

aan waar die richtlijnen en protocollen zich op zouden moeten richten en geeft richting aan 

de vertaalslag van wetenschappelijke evidentie naar aanbevelingen voor de praktijk. 

Met deze focus onderscheidt het instrument zich van andere initiatieven, waarin 

gewerkt wordt aan methoden en instrumenten die vaak primair focussen op het 

inschattingsproces zelf, en niet zozeer op het faciliteren van professionele uitwisseling. 

Gezien het ontbreken van de shared body of knowledge is het onwenselijk om nu in te zetten 

op psychometrische verbetering van instrumenten. Eerst moet de discussie plaatsvinden over 

welke problemen tot het domein van de re-integratie behoren en welke niet, dus over wat er 

in kaart gebracht moet worden. Het is heel goed mogelijk dat hierbij onderscheid gemaakt 

wordt tussen verschillende doelgroepen. Aansluiten op re-integratiebehoeften is geen 

gemeengoed. Ook hierover moet eerst de discussie gevoerd worden en moet helder worden 

dat re-integratieprofessionals keuzes kunnen maken in begeleidingswijze. Professionals zijn 

sowieso niet genegen re-integratie-instrumenten te gebruiken en al helemaal niet met 

betrekking tot dit onderwerp. Het heeft dus weinig zin nu een behoefte-instrument te 

ontwikkelen.  

Dat geldt niet alleen voor het inschattingsproces en de assessmentinstrumenten maar 

ook voor de interventies die tijdens het begeleidingsproces worden gebruikt. Welke 

interventies zijn voor welke cliënten geschikt? Behoren alle interventies zoals die nu 

ontwikkeld zijn wel tot het arsenaal van de re-integratieprofessional? Al in eerder onderzoek 

naar hoe re-integratieprofessionals behoeften inschatten, vonden we dat sommige 

professionals hulpverlening wel tot hun takenpakket vonden behoren, terwijl anderen 

geneigd waren cliënten met zware psychosociale problematiek naar specifieke hulpverleners 

door te verwijzen (Van Hal et al, 2009).  

In dat kader is het in de inleiding al besproken werk van Sol een anderen (2011) 

interessant, waarin de werkingsmechanismen van interventiestrategieën worden 

gekarakteriseerd. De mechanismen die Sol en anderen (2011) onderscheiden vertonen 

overeenkomsten met de grondhoudingen van de professionals zoals wij die vonden. Het 
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activeringsmechanisme komt terug in de werkgerichte grondhouding, het 

faciliteringsmechanisme in de faciliterende grondhouding, het leermechanisme in de lerende 

grondhouding en het sanctiemechanisme in de controlerende grondhouding. De 

mechanismen van Sol en anderen (2011) zijn wat smaller dan onze grondhoudingen en zij 

onderscheiden ook nog mechanismen die betrekking hebben op de afstemming met de 

werkgever. De zorgende/ontfermende grondhouding kent niet veel overeenkomsten met de 

mechanismen van Sol en anderen (2011). Of hieruit afgeleid kan worden dat deze 

grondhouding niet als werkzaam beschouwd wordt, is een vraag die in verder (normatief 

georiënteerd) onderzoek onderzocht zou moeten worden.  

 MIRROR biedt daarentegen een aanknopingspunt voor discussie over keuzes. We 

hebben daarmee een instrument ontworpen dat re-integratieprofessionals kan ondersteunen 

bij het expliciteren van hun keuzen en de reflectie daarop. Intercollegiale uitwisseling en 

overleg daarover kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een shared body of 

knowledge; een gemeenschappelijk opvatting over wat het vak behelst en wat als een goed 

oordeel cq goede begeleidingswijze moet worden gezien. Door middel van de uitwisseling 

zal uiteindelijk uitgekristalliseerd (moeten) raken welke van de grondhoudingen en daaruit 

voortvloeiende begeleidingswijzen op welk moment het beste gehanteerd kan worden. 

Daarin zal de vraag beantwoord moeten worden of de opstelling van de re-

integratieprofessionals zal moeten verschillen naar gelang de situatie waarin men werkt, en 

de doelgroep die men begeleidt. In welke situaties en bij welke cliënten resulteert een 

sanctionerende houding bijvoorbeeld in het gewenste effect, wanneer werkt het 

contraproductief voor de werkhervatting en wanneer heeft het onverantwoorde schadelijke 

effecten voor de cliënt en/of diens omgeving. En wanneer is een meer zorgende 

grondhouding op zijn plaats? Welke ruimte om cliënten tegemoet te komen, regelovertreding 

door de vingers te zien, dingen over te nemen etc. valt nog binnen de professionele marge en 

wanneer schiet dat het doel voorbij? En hoe liggen dergelijke grenzen bij verschillende 

cliënten? Welke cliënten zijn dan precies kwetsbaar? En welke verschillen tussen 

professionals zijn nog toelaatbaar? 

Met MIRROR richten we ons dus op de inhoudelijke expertise ontwikkeling van de 

professie. Een dergelijke ontwikkeling gaat echter niet vanzelf. Om het instrument te laten 

functioneren, moet er ook een infrastructuur gecreëerd worden om het gemeenschappelijk 

kader daadwerkelijk tot stand te brengen en afspraken te consolideren en ze bijvoorbeeld te 

vertalen naar protocollen en richtlijnen. Richtlijnen en protocollen die door hun herkomst 

wel ingebed zullen zijn in een shared body of knowledge.  

 

Professieontwikkeling heeft naast de inhoudelijke namelijk ook een belangrijke 

organisatorische component (RWI, 2012; Abbott, 1988). Die organisatorische component 

kan op twee niveaus worden vormgegeven. Op de eerste plaats is er een rol weggelegd voor 

de organisaties waarbinnen re-integratieprofessionals op dit moment werkzaam zijn. Om de 

kwaliteit van de oordelen en begeleiding van re-integratieprofessionals werkzaam bij hun 

organisatie, is het van belang dat zij enerzijds ruimte bieden aan hun medewerkers om zich 

te professionaliseren. Anderzijds is het van belang dat deze organisaties ook betrokken zijn 

bij het definiëren van de grenzen en (normatieve) focus van het vak re-integratieprofessional. 

Welke doelstelling streven zij in hun werk na en welke verwachtingen hebben zij van het 

werk van hun medewerkers? Op het niveau van organisaties kunnen dergelijke vragen 

globaler en op een abstracter niveau beantwoord worden, dan voor de ontwikkeling van de 
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shared body of knowledge waar professionals zelf aan werken. De analyse van 

grondhoudingen, waarin normatieve verschillen op tamelijk abstract niveau worden 

gedefinieerd, kunnen daarbij wellicht een rol spelen. Ten slotte kunnen deze organisaties een 

belangrijke rol spelen bij het ‘implementeren’ van de shared body of knowledge door de 

producten en afspraken uit het intercollegiale overleg te verwerken in werkprocedures, 

methoden en instrumenten en/of verantwoordingsstructuren. 

Op de tweede plaats is het van belang dat professionals zichzelf ook organiseren en 

een onafhankelijk partij in het veld creëren. In hoeverre dat moet resulteren in meerdere 

beroepsgroepen of een beroepsgroep met meerdere specialisaties kan later uitgewerkt 

worden. Kenmerkend voor professionals is immers dat zij oordelen vellen op basis van hun 

expertise en dat zij zelf een belangrijke stem hebben in het definiëren van wat die expertise 

precies behelst. Een zekere onafhankelijkheid ten opzicht van de organisaties waarvoor zij 

werken, zonder dat het helemaal losgezongen raakt van de praktijk waarin die expertise moet 

worden ingezet, is van belang om te voorkomen dat de belangen van de organisaties 

dwingend worden voor de expertise ontwikkeling. Overigens is het in dat verband ook goed 

als, zoals ook al wel gebeurd, cliënten zich organiseren en een derde partij vormen om een 

evenwichtige ontwikkeling te bevorderen.  

Door zichzelf te organiseren, kan de beroepsgroep bovendien een belangrijke rol 

spelen bij te ontwikkeling en consolidering van de shared body of knowledge. Net als de 

organisaties waar re-integratieprofessionals werkzaam zijn, kan de beroepsroep collegiale 

uitwisseling stimuleren en organiseren. Daarnaast kunnen zij werken aan ethische codes en 

standaarden die definiëren waaraan professioneel handelen moet voldoen en, in een later 

stadium, toezien op de naleving van dergelijke codes en standaarden in de praktijk. En 

uiteindelijk kunnen zij, eveneens samen met de organisaties waar re-integratieprofessionals 

werkzaam zijn, werken aan verbetering van opleiding en scholing. In eerste instantie in de 

vorm van bij- en nascholing, maar misschien op langere termijn ook in de richting van een 

initiële opleiding. 

MIRROR kan met andere woorden niet meer dan een bescheiden bijdrage leveren in de 

professionele ontwikkeling van het re-integratieveld, maar gedeelde waarden en normen 

vormen een belangrijk en onmisbaar fundament om op een gerichte wijze de shared body of 

knowledge verder te ontwikkelen. Professionalisering van het re-integratievak is nodig, om 

de kwaliteit van de dienstverlening aan cliënten te verbeteren, willekeur te voorkomen en 

effectiviteit te vergroten. Professionalisering kan bovendien de publieke legitimiteit van het 

re-integratieveld ten goede komen. Re-integratieondersteuning is niet alleen van betekenis 

voor de betreffende cliënten, maar ook voor de samenleving. Dat participatie en sociale 

integratie van groot belang zijn wordt in maatschappelijke discussie immers niet betwist. 
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Bijlage 1 Oorspronkelijke vraagstelling en koerswijziging 
 

Oorspronkelijke vraagstelling: 

Is de op ondersteuningsbehoeften gebaseerde klanttypologie zoals geformuleerd in het 

onderzoek ‘Een rol om op te bouwen’ adequaat en hoe kan ze aangewend worden om re-

integratievraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen? 

1. Herkennen re-integratieprofessionals de op ondersteuningsbehoeften gebaseerde 

klanttypen (behoefte aan werkbemiddelaar; klankbord; levenscoach; regisseur) en maken 

re-integratieprofessionals gebruik van een dergelijke typologie bij het bepalen en 

vormgeven van een re-integratietraject? En zo ja, hoe? 

2. Herkennen re-integratieprofessionals op basis van ondersteuningsbehoeften nog andere 

klanttypen, zo ja, welke? Hoe herkennen re-integratieprofessionals deze klanten en 

maken ze daar gebruik van bij het bepalen en vormgeven van het re-integratietraject? 

3. In welke mate komen de verschillende klanttypen binnen de verschillende groepen 

werkzoekenden met een functiebeperking?  

4. Hoe kan de wijze waarop op ondersteuningsbehoeften gebaseerde klanttypen 

geïdentificeerd worden vertaald worden naar een screeningsinstrument? 

5. Welke informatie over de re-integratiediensten is voor door-verwijzers van belang om te 

bepalen of dat aanbod aansluit op de ondersteuningsbehoeften van klanten? 

 

In de offerte aanvraag, het onderzoeksvoorstel en bij het formuleren van de oorspronkelijke 

onderzoeksvraag werd verondersteld dat professionals ondersteuningsbehoeften inschatten 

aan de start van het traject op basis van een intake (of iets vergelijkbaars) waarin ze 

kennismaken met de cliënt en dat de ondersteuningsbehoeften van de cliënt bepalend zijn 

voor het vormgeven van een re-integratietraject. Onze vraag was vervolgens waar ze bij die 

inschatting op letten en hoe ze vast stellen welke ondersteuningsbehoeften de cliënt nodig 

heeft. Daarbij was de veronderstelling dat ze min of meer conform de typologie die op basis 

van cliënt verhalen is gevonden door Van Hal et al. 2009, te werk zouden gaan. 

 

Deze veronderstellingen blijken op verschillende punten niet te kloppen. 

- de typologie van Van Hal et al. 2009 wordt maar tot op zekere hoogte wel herkend; 

professionals geven voorbeelden die laten zien dat ze onderling de cliënten in andere 

categorieën indelen; professionals maken meer en ander onderscheid tussen cliënten 

en ze geven aan niet in hokjes te denken en iedereen als individu te behandelen (zie 

Hoofdstuk 3). 

- professionals kunnen zelf nauwelijks expliciteren waarom ze cliënten op een 

bepaalde manier begeleiden cq vast stellen of iemand al dan niet intensieve 

ondersteuning nodig heeft; vaak geven ze aan dat dat gebeurt op basis van intuïtie, 

ervaring, etc. In hele concrete gevallen kunnen ze hun besluit wel tot op zekere 

hoogte motiveren; dan blijkt dat ze refereren aan impliciete normen over bv. wat je 

van cliënten mag verwachten. Maar op basis hiervan benoemen ze geen algemenere 

patronen of grondregels, anders dan intuïtie, ervaring etc. In onze analyse kunnen we 

wel patronen laten zien en verschillen in duiding van cliënt aspecten. Het benoemen 

van elementen in die patronen verschaft professionals woorden om hun 

overwegingen te expliciteren.  
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- zaken die meespelen bij de beoordeling zijn bijvoorbeeld een inschatting op succes, 

en of dat binnen tijd en ruimte van de organisatie te behalen valt; oordelen of de 

cliënt zich zelf genoeg inzet, verantwoordelijkheid neemt en activiteiten ontplooit; en 

oordelen in hoeverre dergelijke inzet van de cliënt nodig is voor het welslagen in 

duurzame arbeid. Opvallend is dat professionals nogal verschillende opvattingen 

hebben over deze punten en dus ook zeer diverse inschattingen maken ten aanzien 

van vergelijkbare cliënten: de een signaleert bijvoorbeeld grote behoeften aan 

ondersteuning, waar de ander zegt dat er sprake is van onwil. De een geeft aan dat bij 

bepaalde cliënten confronteren en dreigen met sancties succes bevordert terwijl de 

ander inschat dat je zonder het kweken van vertrouwen nooit succes zult hebben. In 

de analyse laten we zien hoe grondhoudingen samenhangen met deze inschattingen.  

 

Gezien deze situatie is de vraag hoe cliënten met veel ondersteuningsbehoeften 

onderscheiden worden van cliënten met weinig ondersteuningsbehoeften eigenlijk niet goed 

te beantwoorden. Professionals doen het erg verschillend; veel gedifferentieerder dan de 

typologie suggereert, vaak op impliciete gronden en in de loop van het traject. Het idee dat 

we op basis van een explicitering van clues een instrument kunnen ontwikkelen om cliënten 

met intensieve ondersteuningsbehoeften te onderscheiden van cliënten met weinig 

ondersteuningsbehoeften sluit dus niet aan bij het perspectief van professionals en dat was 

een belangrijk uitgangspunt van dit onderzoek. Op basis van deze overwegingen waren we 

ook genoodzaakt om de vraagstelling aan te passen. 
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Bijlage 2 Topic lijst 
 

A Achtergrond professional 

 

 I Wat is uw functie in deze organisatie 

   - Taakomschrijving? 

   - Cliëntenbestand? 

 II Wat is uw opleiding? 

 III Wat is uw werkervaring? 

   - Aantal jaar? 

   - Loopbaan (kort); Hoe bent u hier terecht gekomen? 

 

B I Inschatting cliënt – Gespreksverloop 

  

 I  In hoeverre heeft u vóór de intake informatie over de cliënt? 

   - Verzamelt u vooraf (actief) informatie? 

    - Welke bronnen zijn daar voor beschikbaar? 

- Wat doet u met die informatie? Wat is het belang van die informatie? 

 II Kunt  u het proces beschrijven vanaf binnenkomst van de cliënt? 

   - Waar informeert u naar? 

- Zijn er bepaalde thema’s die besproken moeten worden? Of 

bepaalt de cliënt wat besproken wordt? 

Bijvoorbeeld: opleiding, leeftijd, (werk)ervaring, etc. 

- Waarom zijn de genoemde thema’s van belang? 

   - Hoe gaat u het gesprek met de cliënt in? 

- Wat voor soort vragen stelt u? Open, gesloten, combinatie? Is 

er een ideale volgorde van vragen (abstract-concreet, open-

gesloten)? 

- In hoeverre is het gesprek gestructureerd? En hoe ziet die 

structuur er uit? 

- In hoeverre verschilt (de opbouw van) het gesprek 

tussen verschillende cliënten? 

 

B II Inschatting cliënt – Gebruik (vaststaande) methode 
 

I In hoeverre gebruikt u een vaststaande methode om behoeften (aan een 

bepaald soort ondersteuning) te identificeren? 

  - Kunt u die methode beschrijven? 

- In hoeverre heeft u die in het geobserveerde gesprek 

gebruikt? 

  - Bent u daarin geschoold/geïnstrueerd? 

 - Wordt verwacht dat u ook registreert hoe u iemand heeft beoordeeld? 

 - In welke mate heeft u ondersteuning bij de hantering van de 

gehanteerde methode? Moet u ook verantwoording afleggen over 

interpretatie en invulling van de methodiek? Hoe? Aan wie? 
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B III Inschatting cliënt – De vorming van de inschatting  

 

I In hoeverre kunt u clues aanwijzen (in het geobserveerde gesprek // in het 

algemeen), waardoor u weet met wat voor cliënt u te maken heeft en wat 

zijn/haar ondersteuningsbehoeften zijn?  

- Harde kenmerken? Zachte kenmerken? 

  - Waarom is (zijn) juist die clue(s) daarvoor geschikt? 

II In welke mate is voor u duidelijk wat de behoeften van een cliënt zijn? 

  - Twijfelt u wel eens over uw inschatting? 

- Wat vindt u dan moeilijk? Wat veroorzaakt die twijfel? 

 - Heeft u gemaakte inschattingen wel eens aan moeten passen? 

Waarom? 

 

B IV Inschatting cliënt – Een theoretische bevinding geverifieerd 

 

 <<<Eerste introductie typologieën: ‘cliëntkaarten’>>> 
 I [alleen over cliënttypen] In hoeverre herkent u deze cliënttypen? 

- Kunt u deze types onderscheiden onder de cliënten die u tegenkomt? 

- Is deze typologie compleet?  

 

II [Eigen benadering] 

- Houdt u met uw benadering/begeleiding rekening met dit soort  

   typologieën?  

- [per type] Hoe reageert u zelf op deze typen? // Wat voor rol neemt u 

aan? 

 

 <<<Tweede introductie typologieën: ‘professionalkaarten’>>> 

  [introductietekstje?] 

 

Deze typen komen uit een eerder onderzoek, en daaruit bleek dat deze 

verschillende cliënttypen, een verschillende behoefte aan professionals lieten 

blijken. We hebben dus op basis van de behoeften van cliënten ook een aantal 

rollen van professionals omschreven. Dat wil geenszins zeggen dat dat 

haalbaar is, of dat dat de meest realistische rollen zijn.  

 

III  [vergelijking met onze behoeftentypologie]  

In hoeverre neemt u deze rollen ook daadwerkelijk aan? Waarom wel/niet? 

 // In hoeverre reageert u op deze manier?  

 

- Is deze onderverdeling nuttig? (Hoe) zou die van toegevoegde 

waarde kunnen zijn in het begeleidingstraject? 

- Of is het afdoende / meer adequaat behoeften in te delen op basis van 

een andere verdeling? 

Bijvoorbeeld: ziektebeeld, juridisch?  
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IV Kunt u een inschatting maken hoe vaak de vier types voorkomen in uw 

cliëntenpool? [100% verdelen over 4 types] 

 

C Afstemming met collega’s 

 

 I Met wie werkt u samen (zowel intern als extern)? 

   - Hoe verloopt die samenwerking? 

 II Heeft u wel eens meningsverschillen met die collega’s? 

   - Waarover? Voorbeelden? Hoe lost u dat op? 

 III In hoeverre stellen je collega’s zich anders dan u op? 

   - Hoe gaat u daar mee om? Hoe lost u dat op? 

 

D Positie cliënt volgens professional 
 

 I Heeft u wel eens een meningsverschil met de cliënt? 

   - Voorbeelden? [+ contrastvoorbeeld:] heel andere situatie? 

   - Hoe lost u dat op? 

 II Wat is (volgens u) de taak van de cliënt? 

   - Wat mag je eisen? (Wanneer) mag je dwingend optreden? 

   - Waar houdt uw taak op?  

- Wat doet u nog wel? Wat niet meer? Voorbeelden? 

- Wordt u wel eens in verlegenheid gebracht door de informatie die u 

vergaart? Bijvoorbeeld omdat het niet uw taak is om…of: 

gewetensdilemma’s… 

 III Zijn er (indivduele?) gevallen waar u anders tegen de taak van een cliënt  

  aankijkt?      

   - Wat doet u dan? 

- Is begeleiding voor iedere cliënt mogelijk? Of is er een 

groep/type cliënten waar begeleiding ze niet verder zal helpen? 

IV Komen er cliënten voorbij waarbij begeleiding niet nodig is? [prevalentie 

zelfredzaamheid] 

  - Wat doet u met zo’n cliënt? 

 

E Implicaties inschatting – Van inschatting naar aanbod 
 

 I Hoe maakt u de vertaalslag van inschatting naar aanbod? 

- Is kwaliteit van aanbod bekend en speelt dat een rol in bepaling van 

het traject? 

- Zijn er andere redenen om voor een bepaald traject te kiezen? 

 - Bestaande methodiek/werkwijze bedrijf? 

- Contracten, netwerk, etc… 

 II Wat zijn mogelijkheden in termen van aanbod? 

   - In hoeverre is er een gevarieerd aanbod? 

    - Waaruit bestaat die variatie? 

   - Maakt u daar gebruik van? 

 III In hoeverre houdt u een vinger aan de pols? 
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IV In hoeverre vindt u het aanbod na doorverwijzing voldoende toegesneden op 

de cliënt? 

- Zijn er zaken die hinderend werken? Is dat (nog) uw 

verantwoordelijkheid? 

- Bijvoorbeeld: uit beeld verdwijnen cliënt, geen mandaat 

meer, betrokkenheid andere professionals, ‘rondtollende 

verantwoordelijkheid’, etc. … 

 

F Ideaal en verbeteringen – Visie van de professional 

 

 I Successen? 

- Wanneer is een diagnose/traject succesvol verlopen, vindt u? Kunt u 

een voorbeeld geven van een (uitermate) geslaagd traject?  

- Idem: mislukking. 

- Kunt u een inschatting geven hoe veel (%) trajecten 

succesvol verlopen? 

II Branche 

- Wat gaat goed in deze branche? 

- Wat kan beter? 

- Specifiek: aanbod zelf; lacunes/hindernissen in aanbod? (Bv 

onderscheid publiek/privaat) 

III Eigen organisatie 

- Wat gaat goed in uw organisatie? 

- Wat kan beter? 

- Specifiek: aanbod zelf; lacunes in aanbod? 

IV Eigen positie 

- Algemeen: zijn er zaken, die niet samenhangen met branche/organisatie, die 

u aan zou willen passen? Wat zou er beter kunnen?  

- Op welke manier kan een (nieuwe) methode u ondersteunen in het 

inschatten van behoeften? 

- Zou een instrument überhaupt geschikt zijn? 

- Wat voor soort instrument zou geschikt zijn? 

 

Voor extra vrijheid van ideeën: 

V ‘Droom scenario’: Als u alles zelf kon bepalen, en alles was mogelijk… Hoe 

zou dit veld er dan uitzien? 

- Zou u uw eigen werkwijze anders willen? 

 - Indien ja: wat? En waarom kunt u dat nu niet aanpassen? 

- Welk aanbod (welke variatie) zou er moeten zijn? 

- Publiek / privaat? 

- Hoe zou u het aanbod gecategoriseerd willen zien? 
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Bijlage 3 Casus ‘Kevin’ tbv intervisiebijeenkomst 
 

Kevin is 23. Hij is sinds een half jaar werkloos / verzuimt sinds een half jaar. Je treft hem 

voor een gesprek, nadat een vorig traject voortijdig is afgebroken. 

 

“Ik ben echt niet toe aan werk nu. Ik kan dat niet aan. Ik heb teveel aan mijn hoofd. Kan me 

ook niet concentreren. En daar komt bij ik heb al best een paar van die dingen geprobeerd. 

Maar ze komen gewoon niet tegemoet aan wat ik aan kan en wat ik wil. Ik had laatst nog een 

aanbod. Kon ik gaan werken via het uitzendbureau bij een sanitair groothandel, in het 

magazijn. Moest je met van die vorkheftrucks beetje pallets verplaatsen, wat magazijnwerk, 

je kent dat wel. Heb ik op zich wel eerder gedaan. En ik kan dat ook wel. Maar ik ben niet 

voor niets eerder uitgevallen. Ze begrijpen daar dus niet dat het voor mij heel moeilijk is om 

met sommige mensen samen te werken. Daarom ben ik ook uitgevallen bij mijn vorige baan. 

Ik ben natuurlijk gediagnosticeerd met PDD NOS en heel veel lui kunnen daar niets mee. 

Toen ik daarover begon tegen zo’n gozer van dat uitzendbureau, toen was het volgens mij 

ook een beetje einde oefening. Ik vroeg gewoon of ik dan ook part-time kon werken, en 

misschien iets vaker pauze, zodat ik een beetje de rust voor mezelf kan bewaren. Maar daar 

kon hij niet inkomen. Hij zei dat je dat soort eisen niet zomaar aan een werkgever kunt 

stellen. Toen werd het ineens allemaal heel moeilijk. Ging hij mij een beetje de les lezen 

over hoe je je moet gedragen op een werkplek en dat ik helemaal niks te eisen had enzo. 

Nou, dat moet je bij mij niet doen. Dat liep daar dus al weer bijna uit de klauwen. Ben ik 

kwaad weggelopen, voordat er echt ongelukken zouden gebeuren.” 

 

“Thuis wordt het er ook niet makkelijker op. Met mijn moeder. Dat is dan eigenlijk ook de 

enige aan wie ik nog wat heb. Of ja, eigenlijk zou moeten hebben, want die rookt alleen 

maar, en kijkt alleen maar televisie. Hoe langer ik thuis zit, hoe minder ze zich met me wil 

bemoeien. Niet dat zij veel doet. En ondertussen wel van mij verlangen dat ik alle 

boodschappen blijf doen die zij niet kan doen vanwege die stomme rolstoel. Ik geloof daar 

zelf trouwens ook niet alles meer van. Volgens mij belazert zij de boel harder dan ik.” 

 

“Als ik maar niet naar zo’n idiote werkvoorziening hoef. Daar ben ik dus al eens geweest. 

Zogenaamd om meer over mezelf te leren, en te leren wat ik zelf leuk vind, of weet ik wat 

voor flauwekul. Het enige dat ik daar heb gedaan is dozen vouwen. En een beetje luisteren 

naar het domme gepraat van een stel van die mafkezen die daar bij elkaar zitten. Achteraf 

nog een geluk bij een ongeluk dat ik die begeleider een klap heb verkocht. Mocht ik daar ook 

weer weg.”  

 

“Ja, en nou, weet ik het ook niet meer. Kun je me niet gewoon een tijdje blijven doorbetalen? 

Zorg ik dat ik een beetje tot rust kom thuis. Beetje chillen. Kan ik over een paar maanden 

vast wel weer eens wat doen.” 
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Bijlage 4 Handleiding bespreking intervisiebijeenkomst 
 

I - Introductie [15 min] 

 

- [10 min.] Welkom en introductie  
o Stappen in onderzoek 

o Intervisie n.a.v. casus en evaluatie van instrument  
o Tijd. Casus: 1½ uur, evaluatie: ½ uur.  

o Verwerking 
o Uitgangspunt van intervisie:  

 Verdieping, Geen foute antwoorden!  

 Spreektijd 

 Constructieve bespreking 

 Inleving bij casus  

o Rol gespreksleider 
 

- [5 min.] Kort voorstelrondje:  

o naam 

o instelling/bedrijf 

o hoe lang werkzaam 

 

II – Intervisie simulatie: casuïstiekbespreking [1 uur en 10 minuten] 

 

 
 

 

Stap 1: Casus doornemen en vaststellen van aanpak (individueel). [15 min]  
 

Stap 2: Inventariseren (gespreksleider). [10 min] 

 

Stap 3: Bespreken van individuele aanpak (groep). [25 min.] 

 

a.) Reflecteren op verschillen  
  

Doelstelling intervisie  

 

1. Bewustwording  

o Waar let ik op: cliëntkenmerken 

o Wat denk ik daarbij: argumenten 

o Hoe handel ik: begeleidingswijze 

2. Reflecteren: Wat zijn de verschillen in reactie op de casus? 

3. Waardering van verschillen: wat betekenen die verschillen? 

 

Op welke manier: Casus als aanleiding voor bespreking van onderlinge 

verschillen.  
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1. Cliëntkenmerken: meest opvallende verschillen eruit lichten  

1.1 [Vraag aan groep:] Wat vinden jullie van deze verschillen? 

1.2  [Vraag per deelnemer:] Waardoor heb je je laten leiden in de tekst?  

1.3 Als je naar je eerder ingevulde instrumenten kijkt: in hoeverre komen deze 

cliëntkenmerken terug in je eerdere analyse van cliënten?  

   

2. Argumenten: grootste verschillen eruit lichten/markeren.  

2.1 Wat is voor jou het belang van dit argument? ‘Zou je daar iets meer over kunnen 

vertellen?’  

2.2 Hoe komt het dat je dat argument zo’n grote rol laat spelen/dat dat zo’n grote rol 

speelt? Persoonlijke achtergrond? Organisatie/beleidsdoelstellingen?  

  

3. Begeleidingsstijl:  

3.1 Per deelnemer: in hoeverre is dat een vaste begeleidingsstijl? In hoeverre pas je die 

aan per cliënt? Referentie aan meegebrachte en ingevulde instrumenten. 

Voorbeelden uit praktijk van totaal andere óf juist dezelfde aanpak? [Hier de 

eerder ingevulde beschouwingsvragen bespreken]  

3.2 Oorzaak/achtergrond van die verschillen:  

o Link met argumenten: welke argumenten leiden tot een bepaalde 

begeleidingsstijl 

o Of komt dat voort uit verschil in organisatie/beleidsdoelstellingen?  

 

 Voor uitvoeriger bespreking van verschillen: ‘advocaat van de duivel’  

- In hoeverre zou je met een alternatieve opvatting ook tot een andere begeleidingsstijl 

komen?  

- [Expliciteren van verschillen]: neem bewust een ander referentiekader/argument, of: 

leg de nadruk in de argumentatie anders, wat betekent dat dan voor je 

begeleidingswijze? Hoe verandert die dan?  

- Ben je mogelijk geneigd de vragenlijst anders in te vullen nu we dit zo besproken 

hebben?  

 

b.) Waardering verschillen [20 min.] 

 

 Volgende vraag: wat betekenen deze verschillen en wat doen we ermee?  

1. In hoeverre zijn deze verschillen herkenbaar? Komt dat binnen jullie respectievelijke 

organisaties ook voor, tussen jou en je collega’s?  

2. Wat betekenen deze verschillen voor de begeleiding van cliënten? Wat denk je dat de 

impact is op de re-integratie dienstverlening aan cliënten in het algemeen? Wat 

betekent het voor jullie ‘vak’? [let op: niet te suggestief!]  

[alternatieven om achter de hand te houden:] 

 Positief. Bv: ieder heeft zijn eigen aanpak, maakt het beroep 

interessant, … 

 Neutraal. Bv: er is geen optimum, maakt uiteindelijk niet uit, want 

mijn begeleidingsstijl is niet bepalend voor het verloop van het traject. 

 Negatief. Bv: door verschillen ontstaat er willekeur, cliënten worden 

‘alle kanten’ uitgestuurd, geen zekerheid voor cliënt (weet niet waar 
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hij/zij aan toe is), professionals verschillen onderling van mening over 

koers/aanpak, etc. Of: omdat het ineffectief is in de begeleiding, 

vanwege inadequate aanwending van middelen.  

3. Omgang met verschillen.  

- In hoeverre is een zelfde aanpak nodig?  

- Op welke niveaus is zo’n zelfde aanpak sowieso nodig? 

[cliëntkenmerken/argumenten/begeleidingsstijl?] 

- Wat is daarvoor nodig?  

- Evt.: hoe kun je omgaan met verschillen?  

 [alternatieven om achter de hand te houden:] 

Verschillen inzetten, bijvoorbeeld door  werkdeling te maken, intern 

doorverwijssysteem, verschillende professionals verschillende deelaspecten per 

cliënt te doen geven? Verschillen opheffen, bijvoorbeeld door van bovenaf ‘te 

stroomlijnen’, of alleen nog maar professionals aan te nemen die hetzelfde 

referentiekader hanteren? 

 

Stap 4: Afsluiting intervisie 

Korte samenvatting: procesmatig en (afhankelijk van input) inhoudelijk.  Evt: dekt dat de 

lading van wat we besproken hebben?  

 

Pauze [5 min.] 

 

III – Evaluatie van instrument [ca. 30 min.] 

 

Wat willen we bereiken?  

 Evalueren doelstelling casusbespreking 

 Evalueren gebruik instrument 

Op welke manier?  

 Bespreking van aantal evaluatievragen. Suggesties! 

 

[terughalen van doelen casuïstiekbespreking (flip-over): 

1. bewustwording referentiekader 

2. reflecteren op verschillen in referentiekaders 

3. waarderen van verschillen 

  

a.) Evaluatie van casuïstiekbespreking. [10 minuten] 

 

Mogelijke vragen: 

- Wat heb je hieraan gehad/hiervan geleerd? Met name gelet op doelstellingen. 

- In hoeverre heeft het een meerwaarde om instrument eerst twee keer ingevuld te 

hebben voor de casuïstiek bespreking?  

- Hoe kan deze casuïstiekbespreking iets bijdragen aan de praktijk van re- integratie 

(mogelijk per instelling die ‘gerepresenteerd’ is). 

- Toepassingsbereik: bij welke praktijken past dit instrument?  

- Waar zou een instrument om beslissingen te systematiseren aan moeten voldoen, wil 

hij aan jullie verwachtingen voldoen?  
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- Wat vind je van de opbouw? 

- Casus, en casusbespreking?  

- Wat zou een goede plaats/timing zijn voor dit instrument?  

- Hoe inbedden in de praktijk? Wie zou gespreksleider kunnen zijn; professionals zelf? 

Hoe kun je deelnemers zelf klaarstomen voor begeleiden van intervisie? 

 

b.) Evaluatie van instrument zelf (eventueel specifiek per fase in instrument) [15 

minuten] 
[evt. referentie aan eerder gemaakte opmerkingen door deelnemers] 

Mogelijke vragen: 

- Lay-out? 

- Gebruik: fasen/stappen logisch te volgen? Gebruik formulier logisch/goed te volgen? 

- Tijdsinspanning? 

- Evt. per fase: Wat voegt fase toe? Wat denk je dat de toegevoegde waarde is van deze 

verschillende elementen? // Hoe kijk je tegen deze items aan? (Compleet? 

Inzichtelijk? Relevant?)  

- In hoeverre zijn de verschillende elementen meetbaar/peilbaar? Heb je daarvoor 

aanvullende handvatten nodig? [evt. 1 voor 1 doorlopen?]. 

 

Afsluiting [5 minuten] 

Bedanken  

Mocht hen later nog wat te binnen schieten: e-mailen.  

Uitleggen wat er verder gaat gebeuren (rapport voor UWV kenniscentrum voorjaar 2012) 

Rondvraag (mocht men nog iets willen zeggen) 



158 

Bijlage 5 Tabellen voor inventarisering scores tijdens 

intervisiebijeenkomst 
 

Clientkenmerken 1 2 3 4 5 

1. Algemene informatie      

2. Opleiding       

3. Arbeidsverleden      

4. Werkloosheidverleden      

5. Fysieke beperking       

6. Psychische beperking      

7. Thuissituatie      

8. Financiële situatie      

9. Maatschappelijke participatie      

10. Zelfredzaamheid: dagelijks leven      

11. Zelfredzaamheid: werk, inhoudelijk      

12. Zelfredzaamheid: re-integratie      

13. Zelfredzaamheid: eigen mogelijkheden      

14. Omschrijving eigen situatie      

15. Motivatie: re-integratie      

16. Motivatie: interactie professional      

17. Motivatie: interactie werkgever      

 

Soorten argumenten 1 2 3 4 5 

A. Verandering      

B. Zorg      

C. Werk      

D. Service      

E. Procedures      

 

Overzicht begeleidingswijze

0

1

2

3

4

Bewaken

Regissere
n

Onderz
oeken

Lere
n

Hulp
 aanbie

den

Dienstv
erle

nen
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Bijlage 6 MIRROR, inclusief invulinstructie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceptinstrument  

 
 
‘Beter besluiten bij re-integratie’ 
    Intervisiemethodiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universiteit Maastricht 
Teun Eikenaar (t.eikenaar@maastrichtuniversity.n) 
Martin-Hugo van Groenestijn (mh.vangroenestijn@maastrichtuniversity.nl) 
Angelique de Rijk 
Frans Nijhuis 
Agnes Meershoek 
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Inleiding 
Kenmerken als leeftijd, scholingsniveau, werkloosheidsduur of taalbeheersing 
bepalen vaak de re-integratieondersteuning die cliënten in de sociale zekerheid 
krijgen. Deze min of meer ‘harde’ kenmerken zijn echter niet de enige criteria die 
bepalend zijn voor de keuze. Professionals maken allerlei inschattingen. Bij de ene 
cliënt bent u bijvoorbeeld sneller geneigd om de regels strak te handhaven dan bij 
de andere cliënt, die u meer de ruimte geeft. Verschillende professionals blijken 
verschillende, vaak impliciete keuzes te maken. Om het re-integratieproces te 
verbeteren is het belangrijk dat professionals zich bewust zijn van de argumenten 
voor hun keuzes. Wij hebben op basis van onderzoek vragenlijsten gemaakt om die 
argumenten te achterhalen, zodat u zelf (in een intervisiebijeenkomst samen met 
collega’s) kunt bepalen of u dat goede argumenten vindt. Dit instrument is bedoeld 
ter ondersteuning van intervisie onder re-integratieprofessionals. Het is niet primair 
bedoeld als beslissystematiek om individuele cliënten te begeleiden. 
 

Onderdelen van dit instrument 
Dit instrument bestaat uit dit vragenlijstboekje en een invulformulier (zie 
‘Invulinstructie’ in dit vragenlijstboekje).  
 
Doel van dit instrument  
Dit instrument is bedoeld als input voor een intervisiebijeenkomst met uw collega’s. 
In die intervisiebijeenkomst gaat het om de volgende vragen. Op basis waarvan 
kiest u voor een bepaalde begeleidingswijze? Waarin zitten de verschillen met uw 
collega’s? In hoeverre zijn verschillen wenselijk? Etc. Dat gebeurt via een aantal 
gestandaardiseerde handvatten om keuzes in de begeleiding systematisch in kaart 
te brengen. Het gaat om drie keuzes:  
 

- welke cliëntkenmerken breng ik in kaart?  
- vanuit welke argumenten bekijk ik die kenmerken?  
- tot welke begeleidingswijze(n) leidt dat? 
 

Er zijn geen foute of goede antwoorden. In de intervisiebijeenkomst kan natuurlijk 
wel ter sprake komen welke kenmerken/argumenten door de deelnemende 
professionals meer of minder legitiem gevonden worden.  
 
Opzet instrument 
Het instrument is dus bedoeld om input te genereren voor een intervisiebijeenkomst 
over keuzes in re-integratie. Om die informatie te verzamelen verzoeken wij u om 
als volgt te werk te gaan: 

1) u kiest twee nieuwe cliënten waar u een gesprek mee voert 
2) na het eerste (of tweede) gesprek vult u het instrument in (zonder dat de 

cliënt daarbij aanwezig is) .  
3) u neemt de twee ingevulde instrumenten mee naar de intervisiebijeenkomst. 
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Vooraf bepalen 
Bepaal bij het plannen van afspraken of u te maken krijgt met een cliënt die u voor 
het eerst (of voor de tweede keer) ziet. Plan na de afspraak met die cliënt 20 
minuten extra in voor het invullen van dit instrument. Omdat het een generiek 
instrument is, is het in principe voor iedere cliënt toepasbaar;. 
 
Inhoud en doel intervisiebijeenkomst  
In de intervisiebijeenkomst bespreken we één casus. U probeert tot 
overeenstemming te komen over vragen als: welke keuzes maken we op dezelfde 
manier en welke variatie moet mogelijk blijven?  
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Invulinstructie 
 
Dit instrument bevat drie soorten vragen: 
  
Vraagtype 1 – ‘in kaart brengen’ 
Bij het in kaart brengen kruist u het item aan door het vak voor het item te benutten. 
Daarna wordt gevraagd de items die u aangekruist heeft te ‘scoren’, d.w.z. aan te 
geven welk belang u aan een bepaald aspect hecht (zie vraagtype 2) 
 

In kaart 
gebracht? 

 

[X] 

1.) Algemene informatie     
Bijvoorbeeld: leeftijd, afkomst, woonplaats, 
beschikbaarheid 

 
Ook kan bij het ‘in kaart brengen’ gevraagd worden een kruisje achter het item te 
plaatsen. Vervolgens telt u bij ‘Totaalscore’ het aantal kruisjes op.  
Bijvoorbeeld: u vindt dat u het traject van de cliënt zal moeten gaan bewaken, door 
in de gaten te houden dat hij aan het werk gaat en door te dreigen met sancties en 
maatregelen. Dit geeft de begeleidingswijze ‘Bewaken’ twee punten. De totaalscore 
kan dus oplopen tot 4. 
 

Begeleidingswijze Ja Totaalscore 

 
1. Ik zal 

1. Bewaken: 
 
 

 2 
a.) in de gaten houden dat hij aan het werk gaat X 

b.) de procedures naleven  

c.) dreigen met sancties/maatregelen X 

d.) meldingen doen van overtredingen  

 
Vraagtype 2 – ‘scoren’ 
Bij ‘scoren’ willen we dat u aangeeft in welke mate iets een rol heeft gespeeld, in 
hoeverre iets van belang is geweest bij het maken van een keuze in het 
begeleidingstraject, etc. Hierbij willen we dat u dit door middel van omcirkeling 
aangeeft (1: ‘speelt geen rol’ tot en met 5: ‘speelt de grootste rol’). 
 

In welke mate speelt het cliëntkenmerk 
een rol. Omcirkel.  

       
1.) Algemene informatie   1 2 3 4 5 

Bijvoorbeeld: leeftijd, afkomst, woonplaats, beschikbaarheid 
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Vraagtype 3 – open vragen 
Ten slotte is er een aantal open vragen. Beantwoord deze door de open ruimte 
onder de vraag in de tekstbox te benutten. Het is uiteraard geen probleem als u 
buiten de box schrijft. Deze vragen helpen u om voorafgaand aan de 
intervisiebijeenkomst na te denken over uw overwegingen. 
 
 
Om een goed beeld te krijgen van de stappen die u zet tijdens de begeleiding van 
de cliënt, is het van belang dat u alle fasen volledig doorloopt. Nogmaals: er zijn 
geen foute of goede antwoorden; er vindt geen controle van uw keuzes plaats. Het 
invullen van dit instrument kost ongeveer 20 minuten. 
 
De 3 fasen: 
Fase 1: in kaart brengen van cliëntkenmerken die een rol spelen bij uw keuze voor 
een begeleidingswijze 
Fase 2: Het bepalen van argumenten die u hanteert bij de keuze voor een 
begeleidingswijze(n) 
Fase 3: typering van de begeleidingswijze(n) zelf die u uiteindelijk zult kiezen bij 
de cliënt  
 
Voor iedere fase vindt u een tabel op het bijgevoegde invulformulier. Door het 
overnemen van uw antwoorden op dit formulier is snel duidelijk welke keuzes u 
maakt en wordt de bespreking in de intervisie bespoedigd.  
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Fase 1 – Cliëntkenmerken 
 
In dit onderdeel bekijkt u (1) in hoeverre u verschillende kenmerken van de cliënt in 
kaart heeft gebracht en (2) hoe belangrijk u die informatie vindt voor de begeleiding 
van de cliënt. Vul uw antwoorden ook in op het bijgevoegde begeleidingsformulier 
onder box 1; neem alleen de scores over van de cliëntkenmerken die u heeft 
aangekruist.  

 
Kruis aan (Kolom 1) welke cliëntkenmerken u in kaart brengt. Omcirkel (Kolom 
2) daarna welke rol deze spelen bij de keuze voor een begeleidingswijze: 
 1 – speelt geen rol / is verwaarloosbaar  

2 – speelt een kleine rol  
3 – speelt een neutrale rol / niet groot, niet klein 
4 – speelt een grote rol  
5 – speelt de grootste rol / is doorslaggevend 
 

Kolom 1: In kaart gebracht? Kruis aan Kolom 2: Welke rol? Omcirkel. 

[  ] 
1.) Algemene informatie     1 2 3 4 5 
Bijvoorbeeld: leeftijd, afkomst, woonplaats, 
beschikbaarheid 

[  ] 

2.) Opleiding      1 2 3 4 5 
Bijvoorbeeld: hoogst genoten niveau, afronding 
opleiding, richting opleiding, (mogelijke) 
aansluiting werk en opleiding.  

[  ] 

3.) Arbeidsverleden      1 2 3 4 5 
Bijvoorbeeld: werkervaring, soort 
dienstverbanden (lang/kort, verschillende 
sectoren/zelfde sector), wijze van wisseling 
dienstverband (ontslag/eigen keuze)  

[  ] 

4. Werkloosheidsverleden     1 2 3 4 5 
Bijvoorbeeld: duur en frequentie werkloosheid, 
wijze van werkloos worden, onverwachte uitval, 
gedrag van de cliënt, bezuinigingen 

[  ] 
5.) Fysieke beperkingen cliënt:    1 2 3 4 5 
Bijvoorbeeld: fysieke beperking/ziekte cliënt, 
duur (tijdelijk/chronisch), lichamelijke handicap 

[  ] 

6.) Psychische/mentale/psychiatrische  
beperkingen cliënt    1 2 3 4 5  

Bijvoorbeeld: burnout, aantoonbaar te hoog 
stress niveau, verslaving, psychiatrische 
aandoening, concentratiestoornis. 

 
[  ] 

7.) ‘Thuissituatie’ van de cliënt    1 2 3 4 5  
Bijvoorbeeld: gezinssamenstelling, 
afhankelijkheidsrelaties (financiële afhankelijkheid 
gezinsleden, zorg voor andere voor kinderen, 
(mantel)zorg voor andere familieleden) 
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[  ] 
8.) Financiële situatie     1 2 3 4 5 
Bijvoorbeeld: schulden/hoge kostenposten (incl. 
hypotheek, etc.), andere inkomstenbronnen. 

[  ] 

9.) Maatschappelijke participatie    1 2 3 4 5 
Bijvoorbeeld: sociale netwerk (contacten met 
vrienden/ kennissen/ familie), tijdsbesteding 
‘buiten de deur’ (verenigingsleven, sport, 
vrijwilligerswerk) 

[  ] 

10.) Zelfredzaamheid cliënt  
m.b.t. het dagelijks leven   1 2 3 4 5  

Bijvoorbeeld: mate waarin cliënt wordt beheerst 
door problemen, dagelijks ritme, persoonlijke 
verzorging en representativiteit, autonomie. 

[  ] 

11.) Zelfredzaamheid cliënt:  
m.b.t. werk, inhoudelijk   1 2 3 4 5 

Bijvoorbeeld: mate waarin cliënt het werk zelf 
inhoudelijk weet te organiseren (communicatief 
vaardig/nakomen van 
afspraken/aanspreekbaarheid) 

[  ] 

12.) Zelfredzaamheid cliënt:  
m.b.t. re-integratie traject   1 2 3 4 5  

Bijvoorbeeld: eigen ideeën over de richting, zelf 
actief suggesties doen voor stappen, of: 
geen/weinig concrete ideeën hebben voor 
traject. 

[  ] 

13.) Zelfkennis cliënt m.b.t.     1 2 3 4 5 
  eigen mogelijkheden en wensen 

Bijvoorbeeld: kennis van kwaliteiten 
(sterktes/zwaktes, overschatting/ onderschatting), 
realisme toekomstplannen, financiële situatie, 
bagatelliseren/overdrijven van probleem.  

[  ] 

14.) Wijze waarop cliënt eigen  
probleem/ situatie omschrijft.  1 2 3 4 5 

Bijvoorbeeld: als slachtoffer, vanuit eigen 
verantwoordelijkheid, of zoekend.  

[  ] 

15.) Motivatie m.b.t. re-integratie   1 2 3 4 5  
Bijvoorbeeld: aangrijpen/pro-actief omgaan met 
suggesties, zelf met suggesties komen, of: veel 
afwijzen, veel ‘ja, maar…’. 

[  ] 

16.) Motivatie m.b.t. interactie  
met de professional    1 2 3 4 5 

Bijvoorbeeld: wantrouwendheid/ betrokkenheid, 
omgang met suggesties 

[  ] 
17.) Motivatie m.b.t. interactie met werkgever 1 2 3 4 5 
Bijvoorbeeld: motivatie om te werken, 
aanpassingsbereid op de werkvloer 
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Fase 2 – Argumenten 
 
Naast cliëntkenmerken (fase1) zijn uw eigen argumentaties bepalend voor de 
begeleidingswijze die u gaat hanteren (fase 3). In deze fase expliciteert u welke 
argumenten u bij deze cliënt het meest van toepassing vindt.  
Kruis in onderstaande tabel aan vanuit welke argumenten u bij deze cliënt naar de 
kenmerken uit Fase 1 kijkt. Kies in totaal voor deze gehele fase maximaal 5 
argumenten. Eerst kruist u bij ‘Ja’ aan welk argument u van toepassing vindt, tel 
vervolgens de argumenten per categorie op en neem de scores per categorie over 
in box 2 van het begeleidingsformulier. 
 
Bij mijn advies vind ik bij deze cliënt de volgende argumenten het meest van 
belang: 

Argumenten: wat denk ik? Ja Score 

 
A. Argumenten die met een beoogde ‘verandering van de cliënt’ 

te maken hebben: 

Verandering: 

1. “De cliënt moet zijn eigen motivatie/drijfveer 
ontdekken; ontdekken waar hij/zij zelf enthousiast van 
wordt.”  

 

2. “De cliënt moet zelf verantwoordelijkheid leren 
nemen, en niet alleen de oplossingen van 
mij/anderen afwachten.” 

 

3. “De cliënt moet worden opgevoed; niet alleen in 
werkgerelateerde zin (bijvoorbeeld: het leren van 
‘werknemersvaardigheden’), maar ook anderszins, 
bijvoorbeeld leren zichzelf te verzorgen, of basale 
omgangsvaardigheden aanleren, etc.”  

 

4. “De cliënt moet een beter beeld van zichzelf 
ontwikkelen // tot inzicht in zijn eigen situatie komen.”  

 

5. “De cliënt moet zich oriënteren op andere 
mogelijkheden, hetzij in werk, hetzij anderszins.” 

 

 
B. Argumenten die met ‘zorg’ en ‘ontfermen’ te maken hebben:  

Zorg: 

1. “Als ik geen rekening houd met de beperking of de 
maatschappelijke situatie van de cliënt, doe ik 
afbreuk aan zijn of haar persoon.”  

 

2. “Door te hard de hand te houden aan de regels, 
benadeel ik ten onrechte naasten die afhankelijk zijn 
van de cliënt.”  

 

3. “De situatie waarin de cliënt terecht is gekomen, is 
hem niet aan te rekenen. Het had mij ook kunnen 
overkomen.” 

 

4. “De situatie/beperking/ziekte van de cliënt geeft 
aanleiding te denken dat een ander soort begeleiding 
nodig is en dat werk niet gepast is.”  
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C. Argumenten die primair met ‘werk’ te maken hebben: 

Werk: 

1. “Rekening houden met beperking / psychische 
problematiek / maatschappelijke situatie is van 
belang om de cliënt uiteindelijk duurzaam aan het 
werk te kunnen krijgen.”  

 

2. “Om de cliënt eerder aan het werk te krijgen is het 
van belang dat vertrouwen wordt gewonnen en 
wantrouwen uit de weg wordt geruimd.”  

 

3. “Alle informatie rondom de cliënt (door hem/haarzelf 
of door andere professionals verstrekt) moet eerst en 
vooral kritisch bekeken worden om te bezien wat re-
integratie mogelijk in de weg staat.”  

 

4. “De cliënt moet niet gedwongen worden (dat werkt 
averechts), maar gerespecteerd worden in zijn 
beleving om uiteindelijk re-integratie makkelijker te 
realiseren.”  

 

5. “Werken an sich is goed/gezond, ongeacht cliënt, 
beperking, situatie, of wat dan ook. Starten met werk 
bevordert het re-integratie proces.”  

 

 
D. Argumenten die met ‘service’ te maken hebben:  

Service: 

1. “De cliënt is feitelijk een klant van ons.”   

2. “De cliënt heeft allereerst behoefte aan praktische 
ondersteuning en informatieverstrekking.”  

 

 
E. Argumenten die met ‘procedures’ of ‘wet- en regelgeving’ te 

maken hebben:  

Procedures: 

1. “De cliënt moet eerst duidelijk te horen krijgen wat wij 
van hem/haar verlangen.”  

 

2. “De presentatie van de cliënt (bijvoorbeeld: 
zelfredzaam/ beperkt/ ‘zielig’) lijkt niet te kloppen: is 
de cliënt wel te vertrouwen?”  

 

3. “Het is van belang dat het aantal werklozen/de 
hoogte van het verzuim/het aantal uitkeringen wordt 
teruggebracht.” 
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Fase 3 – Begeleidingswijzen 
 
In dit onderdeel vult u in welke begeleiding u na het doorlopen van de 
cliëntkenmerken en de argumenten van belang vindt voor de cliënt die u gesproken 
hebt. Eerst kruist u bij ‘ja’ aan wat u van plan bent, daarna telt u het aantal keren ‘ja’ 
op per begeleidingswijze.  
 

Begeleidingswijze: wat doe ik? Ja Totaalscore 

 
1. Ik zal 

1. Bewaken: 

a.) in de gaten houden dat hij aan het werk gaat  

b.) procedures naleven // onmiddellijk rechten/plichten aangeven  

c.) dreigen met maatregelen als daarvoor aanleiding is  

d.) meldingen doen van overtredingen  

 
2. Ik zal  

2. Regisseren: 

a.) het re-integratie traject organiseren  

b.) assistentie geven bij het structureren van het dagelijks leven  

c.) de cliënt oppeppen/inspireren/motiveren  

d.) te hoge verwachtingen van de cliënt temperen   

 
3. Ik zal 

3. 
Onderzoeken: 

a.) informatie over de cliënt inventariseren   

b.) puzzelend de ‘ware aard’ van de cliënt achterhalen   

c.) de cliënt testen op zijn functioneren/gesteldheid/mogelijkheden  

d.) controleren of de cliënt de waarheid spreekt   

 
4. Ik zal 

4. Leren: 

a.) de cliënt confronteren met zijn/haar gedrag  

b.) de cliënt overtuigen  

c.) de cliënt werknemersvaardigheden leren  

d.) de cliënt ervaring laten opdoen  

 
5. Ik zal  

5. Hulp 
aanbieden: 

a.) bij meer dan werk/re-integratie assisteren  

b.) een luisterend oor/steun bieden  

c.) pleit bezorgen bij andere diensten/werkgevers  

d.) psychische ondersteuning bieden  

 
6. Ik zal  

6. Dienst-
verlenen: 

a.) de wensen van de cliënt zo goed mogelijk realiseren  

b.) de cliënt voorlichten over de ondersteuningsmogelijkheden  

c.) allerlei vormen van praktische ondersteuning bieden  

d.) op vragen zo goed mogelijk een antwoord geven  
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Vat uw keuzes nu samen door op het invulformulier per begeleidingswijze een 
punt te zetten en een lijn te trekken door de verschillende punten.  

Bijvoorbeeld:  
 

Overzicht begeleidingswijze
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Neem ook de scores bij fase 1 en 2 over op het invulformulier.  
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Beschouwing: Evaluatie van uw begeleidingswijze 
 
Bekijk op het begeleidingsformulier de door u ingevulde verschillende 
cliëntkenmerken, argumenten en begeleidingswijzen. 
 

1. Wat valt u op aan de verdeling van uw eigen begeleidingswijzen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. In hoeverre is deze verdeling van begeleidingswijzen een aanpak die u 
altijd kiest? 

In hoeverre is het – met andere woorden – uw vaste stijl? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. In hoeverre hangt deze wijze af van de cliënt die u zojuist gesproken 
hebt?  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. In hoeverre hangt deze begeleidingswijze af van andere factoren 
(bijvoorbeeld: beschikbare middelen, doelstellingen van uw organisatie, 
etc.)? 
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Disclaimer 
 
Conceptinstrument 
Dit instrument is bedoeld ter ondersteuning van intervisie onder re-
integratieprofessionals. Als zodanig is het niet bedoeld als beslissystematiek om 
individuele cliënten te begeleiden. Bij de ontwikkeling en samenstelling van dit 
conceptinstrument is zorgvuldig te werk gegaan, toch kunnen er fouten of 
onvolledigheden in staan. De ontwikkelaars kunnen niet instaan voor de juistheid 
van de vermelde gegevens of de resultaten van het gebruik van het 
conceptinstrument. Er wordt dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard voor de 
gevolgen van de individuele toepassing van dit conceptinstrument.  
 
Contact 
Als u vragen heeft over dit conceptinstrument, vorm dan wel inhoud, neemt u dan 
contact op met: 
 

Teun Eikenaar  
[t.eikenaar@maastrichtuniversity.nl / 043-3881050] 
 
of 
 
Martin-Hugo van Groenestijn  
[mh.vangroenestijn@maastrichtuniversity.nl / 043-3881545] 

 



Box 1 
 

 

 

 

 

 Box 3 
  
 Box 2 
 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fase I: Cliëntkenmerken  
 

Kenmerk Score 

1. Algemene informatie  

2. Opleiding   

3. Arbeidsverleden  

4. Werkloosheidverleden  

5. Fysieke beperking   

6. Psychische beperking  

7. Thuissituatie  

8. Financiële situatie  

9. Maatschappelijke 
participatie 

 

10. Zelfredzaamheid: dagelijks 
leven 

 

11. Zelfredzaamheid: werk, 
inhoudelijk 

 

12. Zelfredzaamheid: re-
integratie 

 

13. Zelfredzaamheid: eigen 
mogelijkheden 

 

14. Omschrijving eigen 
situatie 

 

15. Motivatie: re-integratie  

16. Motivatie: interactie 
professional 

 

17. Motivatie: interactie 
werkgever 

 

 

Invulformulier 

 

 
Fase II: Argumentatie  
 

Soorten 
argumenten 

Score 

A. Verandering   

B. Zorg  

C. Werk  

D. Service  

E. Procedures  

 

 

 
Fase III: Begeleidingswijze  
 

Overzicht begeleidingswijze
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