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Disclaimer
Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC) en APE Public Economics hebben deze
handreiking in samenwerking met een grote groep professionals ontwikkeld. Het copyright op deze
versie (2.0) berust bij beide organisaties. De handreiking kan door professionals zonder kosten naar
eigen inzicht gebruikt worden. Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid en APE Public
Economics zijn niet verantwoordelijk voor eventuele negatieve gevolgen van gebruik van deze
handreiking.

Colofon
Het onderzoeksteam was een samenwerkingsverband tussen het Coronel Instituut voor Arbeid en
Gezondheid en APE Public Economics bv (APE). Het Coronel Instituut is een afdeling van het
Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. De missie van het instituut is ‘Werken aan
gezonder (laten) werken’. Het verzorgt hoogwaardig onderzoek en onderwijs op het gebied van
arbeid en gezondheid gericht op het beter kunnen handelen van medische professionals, en het
verbeteren van de (medische) belastbaarheid voor werk van werknemers. APE is een onderzoeks- en
adviesbureau in Den Haag, gespecialiseerd in beleidsvraagstukken in de publieke sector. De
betrokken onderzoekers van het Coronel Instituut waren: Dr. Karen Nieuwenhuijsen (senior
onderzoeker en projectleider), Maria Schouten MSc (junior onderzoeker) en Prof. Dr. Monique
Frings-Dresen. De betrokken onderzoekers van APE waren: Drs. Saskia Andriessen (senior
onderzoeker), Stefan van der Veen MSc (consultant) en Stefanie Bouman MSc (assistent
onderzoeker). Saskia Andriessen is als extern zelfstandig onderzoeker (Andriessen
Arbeidsparticipatie) door APE betrokken bij dit onderzoek.
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Samenvatting
Achtergrond en doelstelling
Handreiking begeleidingsnoodzaak
In eerder UWV-subsidieonderzoek is een “handreiking vaststellen begeleidingsbehoefte” ontwikkeld:
een lijst met 21 aspecten die volgens professionals het meest relevant zijn voor het bepalen van de
begeleidingsnoodzaak bij werk bij cliënten met structurele functionele beperkingen wanneer de
toekomstige werkplek nog onbekend is. Uit een evaluatie kwam naar voren dat deze handreiking aan
professionals nog onvoldoende houvast bood om vast te stellen of en in welke mate cliënten op deze
aspecten begeleiding nodig hebben. Dat was voor UWV aanleiding om een nieuwe
onderzoekssubsidie ter beschikking te stellen om de eerste vorm van de handreiking door te
ontwikkelen tot een voor professionals in de praktijk bruikbaar hulpmiddel. Dit verslag beschrijft de
resultaten van het project dat daaruit is voortgekomen, inclusief het eindproduct: de met behulp van
een groot aantal professionals in de praktijk doorontwikkelde handreiking en de toegevoegde
waarde daarvan.
De doelstelling van UWV voor dit project luidt als volgt:
1. Inzicht krijgen in suggesties voor verdere aanpassing/bijstelling van de handreiking en deze
samen met de reeds door experts gegeven feedback aanwenden voor doorontwikkeling van
de handreiking.
2. Zicht krijgen op de toegevoegde waarde van a) de doorontwikkelde handreiking (nut,
bruikbaarheid en bijdrage aan de consistentie van beoordelingen) en b) de gegeven adviezen
over begeleidingsbehoefte zodra er daadwerkelijk een match is.

Doorontwikkeling van de handreiking
Bij aanvang van deze studie vormde de 21-aspectenlijst met bijbehorende definities de kern van de
handreiking. Deze aspecten zijn verdeeld over de clusters basisvoorwaarden, vaardigheden,
persoonlijke kenmerken en executieve en cognitieve functies. Direct bij de start van het project is
ervoor gekozen om de handreiking (ook) in digitale vorm uit te brengen (Excel). Daarnaast is er een
beslisboom toegevoegd aan de aspectenlijst. Deze beslisboom vraagt de gebruiker bij elk aspect te
beoordelen of er begeleiding of een aanpassing in de werkcontext noodzakelijk is. Als begeleiding of
een aanpassing in de werkcontext wel zinvol is, wordt de gebruiker om een onderbouwing van deze
keuze gevraagd. Nadat alle aspecten beoordeeld zijn genereert de Excel automatisch een
samenvattend overzicht met alle antwoorden die gegeven zijn in stap één van het
beoordelingsproces. In stap twee kan de gebruiker een aantal concluderende vragen over de
begeleidingsnoodzaak beantwoorden, zodat een eindoordeel over de begeleidingsnoodzaak gegeven
kan worden. In een latere fase van het onderzoek zijn de vragen per aspect en de concluderende
(open) vragen verder aangescherpt. Bovendien zijn de inzichten uit de verschillende deelstudies ten
aanzien van hoe aspecten het best beoordeeld kunnen worden opgenomen in de handreiking. Deze
praktijkinzichten zijn als ‘tips van collega’s’ opgenomen in de handreiking.
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De professionals hebben allerlei wensen voor de vormgeving van de handreiking. Ze willen de
handreiking in digitale en papieren versie kunnen gebruiken. Ze willen de resultaten gemakkelijk
kunnen printen en (digitaal) kunnen uitvoeren. Ze willen graag voorbeeldvragen bij de uit te vragen
aspecten en aandacht voor het bevragen van de verschillende leefgebieden. Al deze wensen zijn
verwerkt tot een definitieve versie van de handreiking (eindversie 2.0 van de handreiking). Tenslotte
zijn gedurende het project verschillende technische en praktische verbeteringen doorgevoerd op
basis van de ervaringen van de professionals in de verschillende deelstudies.

Vaststellen begeleidingsnoodzaak zonder handreiking
In deze deelstudie zijn 18 professionals bevraagd over de manier waarop ze gewend zijn de
begeleidingsnoodzaak vast te stellen en welke informatiebronnen ze daarbij gebruiken. En 5
gesprekken zijn geobserveerd. De belangrijkste bevinding van de professionals is, dat het vaststellen
van de begeleidingsnoodzaak op een niet-gestandaardiseerde wijze gebeurt. De professionals
hebben allen hun eigen werkwijze voor het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak. De gesprekken
die zij houden met cliënten verschillen per professional maar ook per cliënt, waardoor professionals
geen uniforme werkwijze hebben voor het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak. Professionals
raadplegen gewoonlijk verschillende informatiebronnen om relevante informatie te verzamelen voor
het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak.

Nut & bruikbaarheid van de handreiking
In dit project is onderzocht wat het door professionals ervaren nut en bruikbaarheid van de
doorontwikkelde handreiking 1 is, wat de wensen voor de vormgeving van de handreiking zijn en wat
het ervaren nut is van de adviezen die volgen uit gebruik van de handreiking in de praktijk bij een
daadwerkelijke match aan het werk gaan van de cliënt met werkhervatting.
De meerderheid van de geïnterviewde professionals geeft aan dat het toepassen van de handreiking
informatie en inzichten opleveren waardoor zij een goed beeld krijgen van de begeleidingsnoodzaak
van hun cliënten. Ze krijgen een volledig beeld, met ook voldoende detail. Professionals geven aan
dat de cliëntgesprekken door het volgen van het format van de handreiking gestructureerd worden.
Op basis van de handreiking kunnen professionals hun advies goed onderbouwen. Bij gebruik van de
handreiking kunnen ze die onderbouwing ook zichtbaar maken voor anderen.
De gebruiksvriendelijkheid van de handreiking wordt door de professionals over het algemeen als
goed beoordeeld. Ze vinden de handreiking gemakkelijk te hanteren. Ze geven aan de
voorbeeldvragen handig te vinden, deze geven houvast om het cliëntgesprek te structureren en de
aspecten uit te vragen. De handreiking kent aan het eind een (in de digitale versie automatisch
gegenereerd) samenvattend oordeel en een aantal open vragen. Professionals geven aan dit
onderdeel een waardevol element te vinden omdat het hen in een oogopslag duidelijk maakt op
1

In deze deelstudie is de doorontwikkelde versie 1.3 getest. Hierna zijn nog aanpassingen gedaan om te komen
tot de definitieve handreiking (versie 2.0).
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welke aspecten begeleiding noodzakelijk is. Ze vinden de voorbeeldvragen ook goed toepasbaar. De
vragen zijn over het algemeen van het juiste taalniveau. Daarnaast geven professionals aan de uitleg
die in de handreiking is opgenomen (in de pop-up vensters) handig te vinden als geheugensteun. In
deze vensters worden begrippen nader toegelicht. Tenslotte vinden professionals het handig dat zij
flexibel kunnen navigeren in de handreiking, zij kunnen aspecten die niet van toepassing of niet
relevant zijn overslaan. Dit vergroot de bruikbaarheid van de handreiking in de praktijk. Een ‘onesize-fits-all’ aanpak is niet mogelijk aangezien de handreiking ontwikkeld is voor verschillende typen
professionals en werksituaties, maar ook voor verschillende typen cliënten met een verscheidenheid
aan beperkingen.
Het was niet mogelijk om het follow-up-onderzoek uit te voeren naar het nut en de bruikbaarheid
van de handreiking volgens cliënten, begeleiders en adviesaanvragers. Het bleek binnen de
beschikbare tijd namelijk niet mogelijk om voldoende deelnemende cliënten te werven.

Consistentie oordelen na training handreiking
In een deelstudie is onderzoek gedaan naar de consistentie van de adviezen voor en na een training.
Onderzocht is, of de oordelen over de begeleidingsnoodzaak van professionals meer
overeenkomsten vertonen na het volgen van de training en het gebruiken van de handreiking. Dit is
onderzocht door professionals voorafgaand aan de training hun oordeel te laten geven over de
begeleidingsnoodzaak bij een casus (voormeting), en hen na afloop van de training - ditmaal met
gebruik van de handreiking - nogmaals een oordeel te laten geven over de begeleidingsnoodzaak van
een casus (nameting).
Hoewel er enkele indicaties voor een toename in consistentie in adviezen zijn waargenomen, komt in
deze studie geen duidelijke toename in consistentie in de oordelen naar voren. Al met al kan
geconcludeerd worden dat we met deze studieopzet geen toename in consistentie van de oordelen
over de begeleidingsnoodzaak hebben kunnen constateren na de training en het gebruik van de
handreiking.

Adviezen voor implementatie en verspreiding handreiking
Het verdient aanbeveling om het beheer van de handreiking (inclusief verdere doorontwikkeling) bij
één organisatie te laten plaatsvinden, zodat verschillende beroepsgroepen en organisaties dezelfde
versie blijven gebruiken. Het onderzoeksteam adviseert daarom om de implementatie niet alleen via
professionele verenigingen te laten verlopen, maar om ook een strategie te ontwikkelen die zich richt
op het informeren en enthousiasmeren van de organisaties waar de professionals werkzaam zijn.
Tenslotte verdient het aanbeveling om een training aan te bieden volgens het format dat in het
onderzoek gebruikt is.

Conclusie
Het onderzoek heeft een voor professionals in de praktijk bruikbare handreiking opgeleverd om de
begeleidingsnoodzaak vast te stellen op het moment dat nog niet bekend is welk werk de cliënt gaat
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doen. Professionals vinden de handreiking nuttig en van toegevoegde waarde. Er dient nog verder
onderzoek te worden gedaan of gebruik van de handreiking de consistentie van de gegeven adviezen
verhoogt, en naar het nut van de adviezen als de cliënt daadwerkelijk gaat werken.
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1. Inleiding
Dit onderzoeksrapport beschrijft de doorontwikkeling van een “handreiking vaststellen
begeleidingsbehoefte” uit 2014, inclusief het eindproduct. Dit project is gefinancierd via een
onderzoekssubsidie van UWV. In dit eerste hoofdstuk worden eerst de achtergronden van het
onderzoek besproken.

1.1 Aanleiding
Participatiewet
Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er
sinds 1 januari 2015 de Participatiewet. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen,
met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. De gemeente heeft hierin de
grootste verantwoordelijkheid, en werkt daarbij samen met een groot aantal andere organisaties als
UWV, jobcoachorganisaties, SW-bedrijven, re-integratiebedrijven, VSO-scholen en het
Praktijkonderwijs, naast natuurlijk werkgevers. Aan het begin van een traject naar werk is het voor
de gemeente en haar samenwerkingspartners van belang om een goede inschatting te kunnen
maken van de begeleiding die een cliënt later op het werk nodig zal hebben om te kunnen
functioneren: de begeleidingsnoodzaak 2. Gaat het om iemand die langdurig veel uren begeleiding
nodig zal hebben op verschillende gebieden? Of is kortdurende begeleiding en/of training op een
enkel aspect voldoende? Als de cliënt zich bij de gemeente meldt, of in het algemeen aan het begin
van een arbeidstoeleidingstraject, is er nog geen concrete werkplek bekend waartegen de
mogelijkheden van de cliënt afgezet kunnen worden. Dat maakt de inschatting niet eenvoudig.
Meten en communiceren
Er is bij betrokken professionals en hun organisaties behoefte aan kennis om de
begeleidingsnoodzaak bij doelgroepen van de Participatiewet te kunnen bepalen, vooral voor de
situatie dat er nog geen concrete werkplek in beeld is. Er was tot op heden nog geen voor alle
betrokken professionals bruikbare methode om de begeleidingsnoodzaak beredeneerd en eenduidig
vast te stellen. Bij de beoordeling van de begeleidingsnoodzaak bij toekomstig werk kunnen onder
andere de volgende professionals van de eerder genoemde organisaties betrokken zijn:
arbeidsdeskundigen, jobcoaches, klantmanagers, consulenten, stagebegeleiders, transitiecoaches en
psychologen. Het is evident dat het voor de onderlinge communicatie en de efficiëntie van het
arbeidstoeleidingsproces bevorderlijk is, als de betrokken professionals een eenduidig
begrippenkader en een vergelijkbare beoordelingssystematiek hanteren. Het doel van het onderzoek
2

Het onderzoeksteam heeft in dit project gekozen voor de term “begeleidingsnoodzaak” in plaats van het ook
gebruikte “begeleidingsbehoefte”. De term begeleidingsnoodzaak geeft ons inziens beter aan dat het gaat om
de begeleiding die echt noodzakelijk en voorwaardelijk is om iemand op het werk te laten functioneren.
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is dus tweeledig: een methode ontwikkelen om de begeleidingsnoodzaak vast te stellen voor cliënten
met structureel functionele beperkingen voor wie nog geen werkplek bekend is, en de eenduidigheid
van terminologie daarbij bevorderen.
Handreiking begeleidingsnoodzaak
In eerder UWV-subsidieonderzoek is een “handreiking begeleidingsbehoefte” ontwikkeld: een lijst
met 21 aspecten die volgens professionals het meest relevant waren voor het bepalen van de
begeleidingsnoodzaak 3. Uit een evaluatie kwam naar voren dat deze handreiking aan professionals
nog onvoldoende houvast bood om vast te stellen of en in welke mate cliënten op deze aspecten
begeleiding nodig hebben. Dat was voor UWV aanleiding om een nieuwe onderzoekssubsidie ter
beschikking te stellen om de eerste vorm van de handreiking door te ontwikkelen tot een voor
professionals in de praktijk bruikbaar hulpmiddel. Dit verslag beschrijft het project dat daaruit is
voortgekomen, waarbij ook verslag wordt gedaan van de toegevoegde waarde van het hulpmiddel.

1.2 Doelstelling
De doelstelling van UWV voor dit project luidde als volgt:
1. Inzicht krijgen in suggesties voor verdere aanpassing/bijstelling van de handreiking en deze
samen met de reeds door experts gegeven feedback aanwenden voor doorontwikkeling van
de handreiking.
2. Zicht krijgen op de toegevoegde waarde van a) de doorontwikkelde handreiking (nut,
bruikbaarheid en bijdrage aan de consistentie van beoordelingen) en b) de gegeven adviezen
over begeleidingsnoodzaak zodra er daadwerkelijk een match is.

1.3 Vraagstelling
Op basis van de doelstelling waren de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Wat zijn de ervaringen van professionals met het vaststellen van begeleidingsnoodzaak met en
zonder handreiking, welke knelpunten ervaren zij?
2. Welke informatiebronnen en methoden gebruiken professionals bij het vaststellen van de 21
aspecten die relevant zijn voor de begeleidingsnoodzaak? Hoe kunnen we deze inzichten
incorporeren in de handreiking om bruikbaarheid en consistentie te optimaliseren?
3. Wat zijn wensen voor de vormgeving van de handreiking?
4. Hoe wordt het nut en de bruikbaarheid van een door ontwikkelde handreiking ervaren door
professionals en cliënten? Wat zijn hun suggesties voor aanpassing/bijstelling?
3

Faber B, Nieuwenhuijsen K, Frings-Dresen MHW. Indicatie begeleidingsbehoefte voor een succesvolle
arbeidsparticipatie. Verslag van het onderzoek naar aspecten die van belang zijn bij het vaststellen van de
begeleidingsbehoefte bij mensen om succesvolle arbeidsparticipatie te realiseren. Amsterdam: Coronel
Instituut voor Arbeid en gezondheid (AMC), mei 2015.

- 10 -

5. Zijn de adviezen, volgend uit de doorontwikkelde handreiking, nuttig bij een daadwerkelijke
match van de cliënt met werkhervatting in de praktijk?
6. Hoe draagt het gebruik van de doorontwikkelde handreiking bij aan de consistentie van de
adviezen over de begeleiding?
7. Wat zijn suggesties voor verdere verspreiding en implementatie, waar liggen kansen voor het
instrument?

1.4 Vertaling onderzoeksvragen in deelstudies
Ontwikkeling
handreiking 1.1 + 1.2

Deelstudie 1.
Deelstudie 2.

Ontwikkeling
handreiking 1.3

Deelstudie 3.
Deelstudie 4.

Ontwikkeling
handreiking 2.0

Figuur 1. Schematische weergave deelstudies en ontwikkelingsfases handreiking

Het project is uitgevoerd in vier deelstudies en twee aanpassingsronden. Deze paragraaf beschrijft
hoe de onderzoeksvragen terugkwamen in de deelstudies en in welke versies van de handreiking de
resultaten zijn verwerkt.
De vier deelstudies waren:
Deelstudie 1: Ervaringen en wensen professionals m.b.t. handreiking 1.2
Deelstudie 2: Aanscherpen definities aspecten en formuleren voorbeeldvragen
Deelstudie 3: Nut en bruikbaarheid handreiking 1.3
Deelstudie 4: Consistentie oordelen na training handreiking
De koppeling tussen onderzoeksvragen en deelstudies was als volgt:
1. Wat zijn de ervaringen van professionals met het vaststellen van begeleidingsnoodzaak met en
zonder handreiking, welke knelpunten ervaren zij?
In deelstudie 1 is vastgesteld hoe de professionals gewend waren om de begeleidingsnoodzaak
vast te stellen. Welke hulpmiddelen en informatiebronnen gebruiken ze daarbij? De
onderzoekers hebben professionals gevraagd de eerste doorontwikkelde versie toe te passen en
hen geïnterviewd over hun ervaringen (inclusief knelpunten) en wensen voor aanpassing. De
resultaten zijn verwerkt in de volgende versie van de handreiking (1.3) en in een toelichting bij de
handreiking die naar aanleiding van deze deelstudie is opgesteld.
2. Welke informatiebronnen en methoden gebruiken professionals bij het vaststellen van de 21
aspecten die relevant zijn voor de begeleidingsnoodzaak? Hoe kunnen we deze inzichten
incorporeren in de handreiking om bruikbaarheid en consistentie te optimaliseren?
In deelstudie 1 is deze vraag uitgebreid aan de orde gekomen. In deelstudie 2 is dit onderwerp
kort besproken met professionals. De resultaten zijn verwerkt in versie 1.3 van de handreiking en
de toelichting daarbij. In deelstudie 3 en 4 is het gebruik van instrumenten en hulpmiddelen niet
expliciet bevraagd, maar hebben professionals soms wel spontaan gebruikte informatie en
hulpmiddelen genoemd. Waar die genoemde informatie een aanvulling betekenden op de
- 11 -

3.

4.

5.

6.

7.

resultaten over dit onderwerp van deelstudie 1 en 2, zijn die verwerkt in de opgeleverde
eindversie 2.0 van de handreiking en de toelichting daarbij.
Wat zijn wensen voor de vormgeving van de handreiking?
In deelstudie 1 en 3 zijn de wensen van de professionals voor (de volgende versie van) de
handreiking uitgebreid bevraagd. In deelstudie 2 en 4 is dit onderwerp zijdelings aan de orde
gekomen. De resultaten op dit onderwerp van deelstudie 1 en 2 zijn verwerkt in versie 1.3 van de
handreiking, die van deelstudie 3 en 4 in de eindversie 2.0.
Hoe wordt het nut en de bruikbaarheid van een door ontwikkelde handreiking ervaren door
professionals en cliënten? Wat zijn hun suggesties voor aanpassing/bijstelling?
In deelstudie 1 zijn nut en bruikbaarheid van versie 1.2 van de handreiking vastgesteld om die te
kunnen verwerken in versie 1.3. In deelstudie 3 zijn nut en bruikbaarheid van het
doorontwikkelde handreiking in het algemeen onderzocht (die versie week namelijk maar weinig
af van de opgeleverde eindversie 2.0).
Zijn de adviezen, volgend uit de doorontwikkelde handreiking, nuttig bij een daadwerkelijke
match van de cliënt met werkhervatting in de praktijk?
Deze onderzoeksvraag kwam aan de orde in deelstudie 3.
Hoe draagt het gebruik van de doorontwikkelde handreiking bij aan de consistentie van de
adviezen over de begeleiding?
Deze onderzoeksvraag is onderzocht in deelstudie 4.
Wat zijn suggesties voor verdere verspreiding en implementatie, waar liggen kansen voor het
instrument?
Deze onderzoeksvraag is aan de orde gekomen tijdens vergaderingen van de
begeleidingscommissie en in projectvergaderingen van het onderzoeksteam.

1.5 Doorontwikkeling handreiking
Het projectteam startte met een doorontwikkelfase (handreiking 1.1 en 1.2). Versie 1.2 is uitgetest in
de praktijk in deelstudie 1 en aangevuld in deelstudie 2. Deze twee deelstudies zijn uitgevoerd in de
periode januari 2017 - april 2017. Hierna volgde een doorontwikkelingsfases van de handreiking
(versie 1.3). Van versie 1.3 is in deelstudie 3 de nut en bruikbaarheid bepaald. In deelstudie 4 is
onderzocht of training in het gebruik van de handreiking leidde tot meer consistente oordelen tussen
professionals. Deelstudie 3 en 4 vonden plaats in de periode juli 2017 –november 2017. Deze
deelstudies leverden ook nog suggesties voor aanpassing van versie 1.3 op. Deze zijn verwerkt in de
definitieve versie 2.0 van de handreiking.

1.6 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 tot en met 5 leest u de opzet en methoden van het onderzoek en de resultaten van de
deelstudies. In hoofdstuk 2 staan de ervaringen wensen ten aanzien van de professionals ten aanzien
van de handreiking (deelstudie 1). Hoofdstuk 3 beschrijft de studie naar het aanscherpen van
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definities en formuleren van voorbeeldvragen (deelstudie 2). In hoofdstuk 4 leest u over het
onderzoek naar het nut en bruikbaarheid van de handreiking (deelstudie 3). Hoofdstuk 5 geeft een
verslag weer van onderzoek naar de consistentie van de handreiking na een training (deelstudie 4).
Hoofdstuk 6 bevat de beschouwing en hoofdstuk 7 de conclusies. De “handreiking vaststellen
begeleidingsnoodzaak” zelf is niet in het rapport opgenomen, die is als Excelbestand te downloaden
(zie bijlage 9.1, waar wel de toelichting op de handreiking te vinden is).
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2 Deelstudie 1: Ervaringen en wensen professionals
m.b.t. handreiking 1.2

2.1 Voorbereiding: Ontwikkeling handreiking 1.2
Ontwikkeling
handreiking 1.1 + 1.2

Deelstudie 1.
Deelstudie 2.

Ontwikkeling
handreiking 1.3

Deelstudie 3.
Deelstudie 4.

Ontwikkeling
handreiking 2.0

Figuur 2. Schematische weergave deelstudies en ontwikkelingsfases handreiking

De doorontwikkeling van de 21-aspectenlijst tot de handreiking 1.1 en 1.2 viel onder de
voorbereiding voor deelstudie 1 en 2 en was geen onderdeel van een deelstudie. Deze
ontwikkelingsfase had tot doel een versie van de handreiking te ontwikkelen die de professional
meer houvast bood. Uit de evaluatie van versie 1.0 was immers gebleken dat deze de professional
nog onvoldoende houvast bood bij het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak. De 21-aspectenlijst
vormde de kern van de handreiking en bestond uit 21 verschillende aspecten, verdeeld over de
clusters basisvoorwaarden, vaardigheden, persoonlijke kenmerken en executieve en cognitieve
functies (zie bijlage 9.4 voor 21-aspectenlijst) 4.
De eerste versie van de handreiking (1.1) is tot stand gekomen door middel van verschillende
brainstormsessies binnen het onderzoeksteam. Tijdens deze sessies besloot het onderzoeksteam om
de handreiking in digitale vorm uit te brengen (Microsoft Excel) en een beslisboomstructuur als basis
voor de handreiking te gebruiken. Hierdoor kon elk aspect uit de 21-aspectenlijst door de gebruiker
van de handreiking op dezelfde gestructureerde manier beoordeeld worden. De eerste versie van de
handreiking (1.1) is aan de Begeleidingscommissie voorgelegd. Deze heeft versie 1.1 met een aantal
aanpassingen goedgekeurd. Dit resulteerde in handreiking 1.2, deze versie is in deelstudie 1 en 2
gebruikt.
Het beoordelingsproces van handreiking 1.2 omvatte verschillende stappen. In stap één moest de
professional per aspect beoordelen of er begeleiding of een aanpassing in de werkcontext
noodzakelijk was (zie afbeelding 1) 5. Wanneer dit niet het geval was, kon de professional door gaan
4

In bijlage 9.3 staat de originele 21-aspectenlijst en bijhorende definities, zoals ontwikkeld in het onderzoek
van Faber et al. (2015). De definities van de 21 aspecten zijn in dit huidige onderzoeker in een later stadium
aangepast.
5
Arbeidsdeskundigen hanteren bij de begeleiding naar werk van mensen met een beperking het uitgangspunt
van passende arbeid. Door het werk op bepaalde aspecten aan te passen, is het mogelijk aan de beperkingen
tegemoet te komen. Op die aspecten is dan minder begeleiding nodig. Vandaar dat het onderzoeksteam
noodzakelijk vond om werkaanpassing naast begeleiding in de handreiking mee te nemen.

- 14 -

met het beoordelen van het volgende aspect van de lijst. Als de professional begeleiding of een
aanpassing in de werkcontext zinvol vond, moest deze een onderbouwing van deze keuze geven.
Daarna kon de gebruiker het type begeleiding of de aanpassing in de werkcontext en de duur en
intensiteit van de begeleiding op dit aspect aangeven. Na beoordeling van alle aspecten genereerde
de Excel automatisch een samenvattend overzicht met alle antwoorden die de professional gegeven
had in stap één van het beoordelingsproces (zie afbeelding 2). Dit overzicht bood de professional snel
zicht op de aspecten waar begeleiding voor noodzakelijk was. In stap twee kon de professional een
aantal concluderende vragen over de begeleidingsnoodzaak beantwoorden, zodat hij of zij een
eindoordeel over de begeleidingsnoodzaak kon geven (zie afbeelding 3). De professional kon
handreiking digitaal invullen, of op papier ingevuld door de handreiking eerst te printen.
Afbeelding 1. Beoordelen van aspecten in de handreiking versie 1.2

Afbeelding 2. Automatisch overzicht in het samenvattend oordeel in de handreiking versie 1.2
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Afbeelding 3. Open vragen in het samenvattend oordeel in de handreiking versie 1.2
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2.2 Opzet en methode deelstudie 1: Ervaringen en wensen
professionals m.b.t. handreiking 1.2

Figuur 3. Schematische weergave deelstudies en ontwikkelingsfases handreiking

De eerste deelstudie stond in het teken van de volgende onderzoeksvragen:
1) Wat zijn de ervaringen van professionals met het vaststellen van begeleidingsnoodzaak met en
zonder handreiking, welke knelpunten ervaren zij? 2) Welke informatiebronnen en methoden
gebruiken professionals bij het vaststellen van de 21 aspecten die relevant zijn voor de
begeleidingsnoodzaak? Hoe kunnen we deze inzichten incorporeren in de handreiking om
bruikbaarheid en consistentie te optimaliseren? 3) Wat zijn wensen voor de vormgeving van de
handreiking? 4) Hoe wordt het nut en de bruikbaarheid van een door ontwikkelde handreiking
ervaren door professionals en cliënten? Wat zijn hun suggesties voor aanpassing/bijstelling?
Hiervoor zijn semigestructureerde face-to-face interviews gehouden met professionals en cliënten.
Daarnaast hebben de onderzoekers observaties uitgevoerd tijdens cliëntgesprekken waarin de
professional de handreiking gebruikte.
Werving professionals en cliënten
De werving van de professionals voor deze deelstudie en deelstudie 2 verliep via verspreiding van
flyers via websites en nieuwsbrieven (vooral van beroepsverenigingen van arbeidsdeskundigen,
klantmanagers en jobcoaches), bijeenkomsten en het professionele netwerk van de onderzoekers.
Ook is aan de leden van de begeleidingscommissie gevraagd om namen van professionals uit hun
netwerk aan te dragen of hen rechtstreeks te benaderen. De cliënten werden geworven via de
professionals. De werving en inclusie van professionals en cliënten was gericht op het verkrijgen van
variatie in functies en organisaties waar de professionals werkzaam waren en in het type beperking
van de cliënten. Het enige inclusiecriterium was dat professionals recente ervaring moesten hebben
in het vaststellen van begeleidingsnoodzaak bij cliënten met structurele functionele beperkingen op
het moment dat een toekomstige werkplek voor deze cliënten nog niet bekend was. Professionals
die geïnteresseerd waren in deelname konden contact opnemen met een onderzoeker uit het
onderzoeksteam om zich aan te melden. Professionals en cliënten kregen een informatiebrief
toegestuurd over het doel en de werkwijze van de studie en kregen de mogelijkheid om vragen te
stellen bij onduidelijkheden. Voorafgaand aan het interview hadden de cliënten en professionals
toestemmingsformulieren ingevuld.
Werkwijze interviews en observaties
Aan de professionals werd gevraagd om de handreiking (versie 1.2) te gebruiken om de
begeleidingsnoodzaak van een cliënt vast te stellen. Zij mochten zelf kiezen of zij de papieren of
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digitale handreiking wilden gebruiken en of zij de handreiking tijdens of na een gesprek invulden. De
professionals werden (in de meeste gevallen direct) na het cliëntgesprek geïnterviewd. De
onderzoekers wilden met het interview achterhalen wat de reguliere werkwijze van de professionals
was om de begeleidingsnoodzaak vast te stellen en wat voor hulpmiddelen en informatiebronnen zij
hierbij gebruikten. Daarnaast hebben de onderzoekers de ervaringen van de professionals met
bruikbaarheid en nut van de handreiking met hen besproken en knelpunten in het gebruik van de
handreiking in kaart gebracht (zie bijlage 9.5 voor de interviewvragen). De onderzoekers hebben alle
interviews met de professionals opgenomen met behulp van audio-opnameapparatuur.
De onderzoekers observeerden enkele cliëntgesprekken waar de professional de handreiking
gebruikte om de begeleidingsnoodzaak vast te stellen. Bij deze observaties waren de onderzoekers in
een passieve rol aanwezig. Tijdens de observatie keken de onderzoekers met name hoe de
professional de handreiking gebruikte en waar knelpunten in het gebruik van de handreiking lagen.
Verder letten de onderzoekers op het type vragen dat de professional aan de cliënt stelde bij het
uitvragen van de aspecten uit de handreiking, en op de reacties van de cliënt op deze vragen (zie
bijlage 9.6 voor alle observatiecategorieën). Na afloop van de observaties hebben de onderzoekers
de cliënten kort geïnterviewd over wat zij van het gesprek met de professional vonden en hoe zij het
gesprek ervaren hadden (zie bijlage 9.7 voor de interviewvragen). De data uit de interviews en
observaties zijn vastgelegd in interview- en observatieverslagen. Het onderzoeksteam heeft deze op
kwalitatieve wijze geanalyseerd (zie bijlage 9.2 voor uitgebreidere onderzoeksmethodologie).

2.3 Resultaten deelstudie 1: Ervaringen en wensen professionals
m.b.t. handreiking 1.2

Figuur 3. Schematische weergave deelstudies en ontwikkelingsfases handreiking

In deelstudie 1 heeft het onderzoeksteam de eerste ervaringen van de professionals met en zonder
het gebruik van de handreiking geïnventariseerd. Deze eerste ervaringen zijn gebruikt om de
handreiking verder te ontwikkelen en zo het nut en bruikbaarheid van handreiking versie 1.3 te
vergroten.
Deelnemers
Aan deze deelstudie namen 18 professionals en vijf cliënten deel. De 18 professionals zijn na
toepassen van handreiking 1.2 door de onderzoekers geïnterviewd. De professionals waren
werkzaam als arbeidsdeskundige, jobcoach, consulent/coach of psycholoog (zie tabel 1). Onder de
categorie ‘consulent/coach’ vielen de functies: transitiecoach, stagecoördinator of intaker. De
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professionals waren werkzaam bij verschillende organisaties en hadden allemaal ervaring in het
vaststellen of inventariseren van de begeleidingsnoodzaak bij cliënten met structurele functionele
beperkingen. De interviews met de professionals duurden gemiddeld een uur.
Van de 18 gesprekken tussen de professional en de cliënt zijn er vijf door onderzoekers
geobserveerd. Bij drie van de vijf geobserveerde gesprekken heeft de professional de handreiking
intensief gebruikt. Deze observaties duurden gemiddeld een uur. Bij twee geobserveerde gesprekken
werd de handreiking minder intensief gebruikt en verliep het gesprek volgens de reguliere werkwijze
van de professional. Deze gesprekken duurden gemiddeld een half uur. Na afloop van de
geobserveerde gesprekken heeft een van de onderzoekers eerst de cliënten geïnterviewd (vóór het
interview met de professional). De interviews met de cliënten duurden gemiddeld 15 minuten. Van
de vijf cliënten waren er twee onlangs afgestudeerd (hoger onderwijs) en één cliënt zat in het laatste
jaar van zijn MBO opleiding. De cliënten hadden verschillende beperkingen (zie tabel 2).
Tabel 1. Kenmerken van deelnemende professionals uit deelstudie 1
Geslacht, man (N)
Functie (N) Arbeidsdeskundige
Jobcoach
Consulent/coach
Psycholoog

9
2
6
1

Organisatie (N)

Professionals (N=18)
9
UWV
5
Gemeente
6
Voortgezet speciaal onderwijs 2
GGZ
1
Re-integratiebedrijf
2
Zelfstandige
2

Tabel 2. Kenmerken van deelnemende cliënten deelstudie 1
Cliënten (N=5)
Geslacht, man (N)
2
Type beperking (N) Verstandelijke beperking
1
Psychische beperking
1
Autisme
1
Niet aangeboren hersenletsel
2

In de twee hiernavolgende subparagrafen wordt eerst beschreven hoe professionals de in deelstudie
1 geïnterviewde professionals de begeleidingsnoodzaak zónder handreiking vaststelden en daarna
hoe ze dat deden mét handreiking 1.2.
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2.3.1 Reguliere werkwijze vaststellen begeleidingsnoodzaak (zonder
handreiking)
In deze subparagraaf wordt beschreven hoe professionals de begeleidingsnoodzaak gewoonlijk
vaststelden, zonder handreiking. Dat geeft antwoord op een deel van onderzoeksvraag 1. Ook wordt
beschreven welke informatiebronnen ze daarbij gebruiken (onderzoeksvraag 4).
De professionals hadden allen hun eigen werkwijze voor het vaststellen van de
begeleidingsnoodzaak. De gesprekken die zij hielden met cliënten verschilden per professional maar
ook per cliënt. Wel waren er overeenkomsten te zien in (een aantal van) de aangesneden
gespreksonderwerpen. De meeste professionals beschikten voor het cliëntgesprek al over enige
voorinformatie over de cliënt (bijvoorbeeld informatie die meegestuurd was met de aanvraag), deze
informatie kon de professional aanknopingspunten geven voor het gesprek. Een professional gaf aan
naast het verzamelen van informatie ook op zoek te zijn naar signalen die een indicatie kunnen zijn
voor een eventuele begeleidingsnoodzaak. Deze signalen konden uit verschillende leefgebieden
komen, bijvoorbeeld: frequent ziekteverzuim, ondersteuning in vorig werk of school, volgen van
praktijk of speciaal onderwijs, lage leerbaarheid, of sociale of sociaaleconomische problematiek
binnen een gezin. Daarnaast bepaalde de manier waarop een rapportage opgesteld moest worden
soms ook de onderwerpen van een gesprek.
Gespreksonderwerpen
De onderwerpen die veel professionals zeiden te bespreken betroffen: opleiding, arbeidsverleden,
thuissituatie, het functioneren van de cliënt en de eigen visie van de cliënt op werk en begeleiding.
Deze worden hieronder in meer detail toegelicht.
Opleiding
Professionals gaven aan vragen te stellen over de gevolgde en (al dan niet met diploma) afgeronde
opleidingen van de cliënt. Als de cliënt gestopt was met een opleiding kon de professional proberen
te achterhalen wat de oorzaken hiervan waren. Ook de onderwerpen hulp en begeleiding tijdens
school en/of stage en stage-ervaringen boden de professional veel informatie over hoe een cliënt
gefunctioneerd had in een school- of werksetting.
Arbeidsverleden
De professionals zeiden ook eerdere werkervaring (en eventueel bijbanen) aan de orde te stellen.
Professionals gaven aan te vragen hoe een cliënt gesolliciteerd had op banen, waarom hij of zij de
keuze had gemaakt om bepaald werk te doen, of de cliënt korte en meerdere dienstverbanden had
gehad en wat hiervoor de reden was en of de cliënt al eerder begeleiding op het werk had gekregen.
Daarnaast kon de professional dieper in gaan op werktaken en vaardigheden van de cliënt en de
sociale context van de vorige werkomgeving.
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Thuissituatie
Professionals gaven aan dat het inventariseren van ervaringen en knelpunten op verschillende
leefgebieden belangrijk was, omdat het functioneren van een cliënt op verschillende leefgebieden
een completer beeld opleverde. Naast school en werkervaring was de thuissituatie en het dagelijks
leven van de cliënt een belangrijk leefgebied. Bij cliënten die nog geen of nauwelijks werk- of stageervaring hadden waren professionals genoodzaakt deze gebieden dieper uit te vragen, maar ook bij
cliënten met werkervaring was het dagelijks leven als onderwerp van belang. Professionals konden
vragen naar het dagelijkse leven (dagverhaal) van de cliënt en naar de eventuele aanwezigheid van
relationele en schuldenproblematiek. Bij een cliënt met kinderen kon de professional vragen naar
hoe en of de kinderopvang geregeld was en of er sprake was van kinderen die beperkingen of extra
zorg nodig hadden.
Functioneren cliënt
Professionals gaven aan dat zij het functioneren van de cliënt in kaart probeerden te brengen door te
focussen op de sterke en zwakke kanten van de cliënt. Dit betrof het functioneren op sociaal,
psychisch of lichamelijk vlak. Daarbij keek de professional voor verschillende referentiesituaties zoals
vorig werk, school, stage of dagelijks leven naar hoe zelfredzaam de cliënt was en wat wel goed ging
bij de cliënt en wat niet. Professionals probeerden ook te achterhalen waarom iets niet lukte of
waarom iets mis ging bij de cliënt. Bij de sterke kanten of kwaliteiten van de cliënt kon de
professional ook meer ingaan op de vaardigheden van de cliënt en of hij of zij nog vaardigheden kon
aanleren. Naast het bevragen van het functioneren van de cliënt kon de professional tijdens een
gesprek ook het gedrag en de uiterlijke verzorging van de cliënt observeren. Wanneer de knelpunten
van de cliënt in kaart waren gebracht, kon de professional onderzoeken of begeleiding noodzakelijk
was en wat voor begeleiding iemand nodig had.
Visie cliënt
Professionals gaven ook aan te informeren naar wat de cliënt zelf graag wilde in werk of begeleiding.
Zij vroegen vaak naar toekomstdoelen, maar ook wat de cliënt leuk leek qua functie of werksoort en
hoe zijn of haar ideale werkomgeving er uit zou moeten zien. De professional kon in kaart brengen
hoe gemotiveerd een cliënt was door bijvoorbeeld te vragen naar de vervolgstappen van de cliënt of
hoe actief de cliënt zelf wilde zijn in zijn of haar proces naar werk.
Naast de keuze van de gespreksonderwerpen zijn volgens de professionals ook bepaalde
gesprekstechnieken van belang om het gesprek goed te laten verlopen en voldoende informatie te
verkrijgen van de cliënt. En bovendien gebruiken zij naast het gesprek een groot aantal andere
informatiebronnen als input voor het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak. Beide onderwerpen
worden hierna besproken.
Gesprekstechnieken
Professionals hadden een aantal gesprekstechnieken die zij tijdens het gesprek met de cliënt konden
inzetten. Ze probeerden tijdens een gesprek zo veel mogelijk aan te sluiten bij het taalgebruik, het
niveau en de belevingswereld van de cliënt. Daarnaast vroegen ze tijdens gesprekken veel door. Het
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bevragen en doorvragen van de cliënt verliep volgens een bepaald stramien van eerst algemene
vragen stellen en daarna doorvragen naar details of specifieke situaties. Andere gesprekstechnieken
die de professional kon inzetten tijdens een gesprek waren motiveren, confronteren en spiegelen.
Professionals gaven aan zo veel mogelijk door te vragen naar concrete voorbeelden uit verschillende
leefgebieden van de cliënt, bijvoorbeeld school, stage, vorig werk en het dagelijkse leven. Deze
voorbeelden gaven de professionals soms zicht op waar de cliënt tegen aan liep in bepaalde situaties.
Professionals konden op basis van deze voorbeelden een vertaling maken naar de werksituatie en
inschatten welke belemmeringen daar mogelijk een rol konden spelen en hoe begeleiding
ondersteuning kon bieden aan de cliënt.
Informatiebronnen
Professionals raadpleegden verschillende informatiebronnen om relevante informatie te verzamelen
voor het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak. Zij gaven aan dat informatie altijd gekleurd kan
zijn, bijvoorbeeld de gesprekken met de cliënt of zijn of haar ouders. Maar ook stageverslagen
konden soms positiever geschreven zijn zodat de student gemotiveerd bleef, met name als deze ook
naar de student verstuurd waren. Het is aan de professional om de verzamelende informatie te
nuanceren, controleren en te vergelijken met andere broninformatie en zijn of haar eigen
waarnemingen. Hierna wordt een opsomming gegeven van de informatiebronnen die professionals
in de interviews genoemd hebben: de cliënt en diens omgeving, informatie van instanties en de
behandelende sector en informatie uit de toepassing van instrumenten.
Cliënt en diens directe omgeving
Een belangrijke bron van informatie was de cliënt zelf. Professionals gebruikten een gesprek met de
cliënt als middel om bepaalde informatie (dieper) uit te vragen. Daarnaast leverde het CV van de
cliënt ook relevante informatie op over het type onderwijs dat de cliënt gevolgd had, behaalde
diploma’s, eerdere werkervaring en de duur van voorgaande dienstverbanden. Een observatie van
een cliënt die ‘op proef aan het werk’ was bood de professional soms een duidelijker beeld over
waar de cliënt in een werksetting tegenaan liep. Dit leverde in sommige gevallen nieuwe informatie
op die niet of minder duidelijk in een gesprek met de cliënt naar voren kon komen. Professionals
gaven ook aan dat het betrekken van de directe omgeving van de cliënt belangrijk was. Een ouder,
partner of een begeleider van een cliënt staat dicht bij de cliënt en is daardoor meer op de hoogte
van wat een cliënt wel of niet kan, en kan in sommige gevallen het beeld dat de cliënt van zichzelf
had nuanceren. Tenslotte was het ook mogelijk dat het gesprek bij de cliënt thuis plaatsvond. Dit kon
bruikbare informatie opleveren over hoe een cliënt woonde en leefde en andere omgevingsfactoren
die mogelijk een positief of negatief effect konden hebben op het functioneren van de cliënt.
Instanties en behandelende sector
Professionals gaven aan dat informatie van instanties zoals de gemeente, UWV, een werkgever,
school of begeleidende instanties ook van belang kon zijn voor het vaststellen van de
begeleidingsnoodzaak. Denk aan niet-medische dossiers of rapportages, arbeidsdeskundige
verslagen, of het plan van aanpak of de bijgeleverde informatie van de adviesaanvrager. Bij
schoolverlaters leverden transitieverslagen, stageverslagen, rapporten, ontwikkelplannen en
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profielen en uitstroomdoelen van de school over de cliënt ook veel nuttige informatie. Als de cliënt al
begeleiding had gekregen, kon informatie in de vorm van begeleidingsplannen, jobcoachverslagen,
verslagen van begeleidende instanties ook van belang zijn voor de professional. Daarnaast kon
aangeleverde informatie door de behandelde sector ook nuttig zijn, bijvoorbeeld informatie van
behandelaren van de cliënt, rapportages, informatie en visie van de (verzekerings)arts, medische
dossiers en behandelplannen. Deze informatiebronnen gaven de professional informatie over de
belemmeringen en de achtergrond van de cliënt aanknopingspunten opleverde voor het maken van
een koppeling naar de begeleidingsnoodzaak in werk.
Instrumenten
De geïnterviewde professionals gaven aan verschillende instrumenten te gebruiken, namelijk: Dariuz
loonwaarde-instrument, de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML), Melba-vragenlijst 6 ,
zelfredzaamheidsmatrix, supported-employment-vragenlijst, de Werkscan en de UWV Werkwijzer.
Andere gebruikte instrumenten waren intakevragenlijsten en -verslagen, specifieke vragenlijsten van
de organisatie waar de desbetreffende professional werkte zoals vragenlijsten om psychische
beperkingen mee vast te stellen, vaardigheidstesten, interesse- competentie- en intelligentietesten,
een klachtenvragenlijst en een copingvragenlijst. Verder konden sommige professionals een
psychologisch onderzoek of een loopbaanonderzoek inzetten om meer informatie te vergaren.
Professional-gerelateerde informatiebronnen
Naast de eerder genoemde informatiebronnen, maakten professionals voor een groot deel ook
gebruik van hun eigen kennis en ervaring. Één professional gaf aan soms het internet te gebruiken
om informatie op te zoeken, bijvoorbeeld over minder bekende ziektebeelden. Tenslotte gaven
professionals aan gebruik te maken van zelfontwikkelde hulpmiddelen. Dit waren vaak lijsten die de
professional zelf samengesteld had en die zij als checklist gebruikten. Deze lijsten waren soms deels
gebaseerd op bestaande instrumenten, maar aangevuld met punten die de professional zelf
belangrijk vond. Een voorbeeld van de onderwerpen die op een zelf ontwikkelde checklist stonden
waren: opsomming van mogelijke knelpunten (bijvoorbeeld hoog/frequent ziekteverzuim,
problemen met samenwerken, beperkt trainbaar zijn, visuele of auditieve stoornis), voorwaarden en
oplossingen voor functioneren in werk en werkomgeving (technische en organisatorische
aanpassingen in werk) en begeleidingsvormen (functionele of persoonlijke begeleiding, begeleiding
gericht op niet-werkgerelateerde problematiek, speciale werkbegeleiding).
2.3.2 Ervaringen met gebruik van handreiking 1.2
In deze subparagraaf komen de ervaringen, het nut en de bruikbaarheid aan de orde van de
handreiking vaststellen begeleidingsnoodzaak versie 1.2 7 volgens de professionals en cliënten
(onderzoeksvraag 1, 3 en 4).

6

MELBA (2018). Geraadpleegd op 23 januari 2018, via https://www.melba.nl/
Dit is de eerste digitale versie van de handreiking, die is o.a. op basis van deze deelstudie doorontwikkeld tot
versie 1.3. Versie 1.3 is gebruikt in de uitgebreide studie naar nut en bruikbaarheid, zie hoofdstuk 4.

7
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Gebruik van de handreiking
Professionals pasten de handreiking toe op een of meerdere cliënten. Sommige professionals hadden
het gesprek met de cliënt op een voor hen reguliere wijze gehouden. Zij hadden het gesprek gevoerd
op de manier zoals zij dat altijd deden en ze vroegen niet bewust naar aspecten uit de handreiking.
Na afloop van het gesprek vulden deze professionals de handreiking in. Andere professionals gaven
aan het gesprek juist ingericht te hebben op het gebruik van de handreiking, waardoor de nadruk van
het gesprek lag op het uitvragen van aspecten uit de handreiking. Het uitvragen van de aspecten uit
de handreiking verliep in sommige gevallen in volgorde van de aspecten op de lijst. Andere
professionals verwerkten op een meer organische manier de aspecten in een gesprek.
Professionals die er wel voor kozen om het gesprek in te richten op het gebruik van de handreiking,
gebruikten de handreiking op twee verschillende manieren. De meest gebruikte manier was dat
professionals de papieren handreiking bij het gesprek hielden, waardoor ze een checklist hadden van
alle 21 aspecten en eventueel aantekeningen konden maken. Bij de andere manier stelde de
professional de cliënt per aspect vragen en vulde hij samen met de cliënt terplekke de digitale
handreiking samen in. De cliënt kon meelezen met wat de professional invulde en gaf eventueel
aanvullingen, de cliënt kreeg hierdoor een actieve rol. De professionals gaven aan dat het samen
invullen van de handreiking goed verliep. Wel gaven ze aan dit niet bij al hun cliënten te kunnen doen
omdat niet elke cliënt een realistisch zelfbeeld heeft, het vereiste cognitieve niveau heeft of
voldoende communicatief is. De cliënten bij wie de professional de handreiking samen met de cliënt
werd invulde, waren beiden hoogopgeleid. Het direct invullen van de handreiking tijdens een gesprek
werd door professionals als efficiënter ervaren dan om eerst de papieren versie te gebruiken tijdens
een gesprek en daarna de handreiking digitaal in te vullen. De meeste professionals hadden de
digitale handreiking na afloop van het gesprek ingevuld. Redenen hiervoor waren met name dat
professionals het gebruik van de computer tijdens een gesprek zagen als belemmering van het
cliëntcontact en de ‘flow’ van het gesprek. Daarnaast waren niet op alle werkplekken computers
aanwezig.
Cliëntervaringen met de handreiking
Bij vijf cliënten zijn observaties van het gesprek met de professional uitgevoerd. Na afloop zijn deze
cliënten door een onderzoeker geïnterviewd. Uit de observaties bleek dat één professional de
handreiking tijdens het gesprek met de cliënt samen had ingevuld, twee professionals de aspecten
uit de handreiking tijdens het gesprek hadden uitgevraagd aan de cliënten. Bij de overige twee
observaties werd duidelijk dat de handreiking weinig was gebruikt tijdens het gesprek. Hier verliep
het gesprek meer volgens de reguliere werkwijze van de professional; hierdoor konden geen
reflecterende vragen aan de cliënten gesteld worden over de werkwijze van de handreiking. Voor
één cliënt waren de interviewvragen te moeilijk, zij had moeite met het beantwoorden van de
interviewvragen en was niet meer in staat om te reflecteren op het gesprek waar de aspecten uit de
handreiking werden uitgevraagd. Ook was zij op het moment van het interview erg overvraagd door
al de vragen uit het voorgaande gesprek met de professional. Hieruit bleek dat het uitvragen van alle
21 aspecten binnen één gesprek voor sommige cliënten te veel kan zijn.
De cliëntervaringen over het gesprek met de handreiking zijn daarom gebaseerd op slechts twee
cliëntinterviews, waardoor deze meer casuïstisch van aard zijn.
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De ervaring van de cliënt die samen met de professional de handreiking had ingevuld was positief.
Deze cliënt vond het een prettige manier, omdat ze veel kon overleggen en vragen aan de
professional. Ook vond ze het prettig om een actieve rol te hebben in haar eigen proces naar werk.
Het aantal vragen dat gesteld werd om de handreiking in te kunnen vullen was voor haar goed te
doen. De duur van het gesprek, ongeveer een uur, vond zij ook goed en ook miste zij geen
onderwerpen die niet besproken waren.
De andere cliënt bij wie de aspecten uitgevraagd werd tijdens het gesprek, was ook van mening dat
de duur van het gesprek niet te lang was. Deze cliënt vond ook dat alle belangrijke onderwerpen aan
bod waren gekomen tijdens het gesprek.
Bij de andere twee observaties werd de handreiking minder intensief gebruikt. Deze cliënten konden
daarom alleen in het algemeen bevraagd worden over het gevoerde gesprek. Één van de twee
cliënten uit deze observaties gaf aan met name eerlijkheid en inzet van de professional belangrijk te
vinden. De andere cliënt vond het met name belangrijk dat de professional haar voorzag van
informatie over hoe ze zich kon presenteren bij een werkgever, ook vond ze het belangrijk om
zelfstandig sollicitatiegesprekken te voeren en zelf actief te zijn in het proces naar werk.
Nut van de handreiking
De meeste professionals gaven aan dat zij de 21-aspectenlijst redelijk compleet vonden. Enkele
professionals misten wel een aantal aspecten die zij normaliter wel altijd in kaart brachten (omdat
die volgens hen van invloed konden zijn op het functioneren van een cliënt in werk en daarmee op
de begeleidingsnoodzaak), bijvoorbeeld: vooropleiding, middelenafhankelijkheid, medicijngebruik,
lichamelijke beperkingen, communicatie en financiële problemen. Voor de meeste professionals
hielp de handreiking bij het verkrijgen van een beeld van de cliënt en de begeleidingsnoodzaak. Het
structureel en systematisch beoordelen van alle aspecten vonden zij positief, omdat zij zo werden
‘gedwongen’ om bewust bij elk aspect even stil te staan. Hierdoor konden zij ook geen aspecten
vergeten. Sommige professionals gaven aan een meer volledig beeld te krijgen van de cliënt doordat
hij of zij met het gebruik van de handreiking dieper op aspecten inging. Alhoewel de meeste
professionals daardoor de handreiking als nuttig ervaarden, waren er volgens hen nog wel een aantal
verbeterpunten mogelijk. Een paar professionals gaven aan de handreiking niet nuttig te vinden, met
name omdat i) veel aspecten nog vertaald moesten worden naar begrijpelijke vragen voor de cliënt,
ii) er geen automatische conclusies uit de handreiking kwamen, iii) de handreiking alleen niet
voldoende onderbouwing was voor een advies en iv) omdat de doelgroep van de professional vaak
nog niet klaar was voor werk, waardoor veel van de 21 aspecten niet van toepassing waren omdat
deze te veel op werk gericht waren.
Bruikbaarheid van de handreiking
De professionals waren enigszins verdeeld over de bruikbaarheid van de handreiking. Een groot deel
van de professionals (26 van de 28) vond de handreiking bruikbaar om de begeleidingsnoodzaak vast
te stellen. Professionals vonden de handreiking bruikbaar vanwege de overzichtelijkheid, het
eenvoudig invullen en doorlopen van de handreiking en de niet te lange duur van het invullen van de
handreiking. De 21 aspecten uit de handreiking werden als bruikbaar gezien om de aandachtspunten
in de begeleiding helder te krijgen. Veel professionals vonden met name het automatisch
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samenvattend overzicht en de open vragen aan het einde van de handreiking handig. Het
automatisch overzicht bood de professional een overzicht waarin snel te zien was op welke aspecten
de begeleiding gericht moest worden. De open vragen zorgden volgens de professionals voor een
betere onderbouwing en dwongen tot nadenken over wat de kernzaken waren. Daarnaast werden
de vragen waarmee elk aspect afzonderlijk beoordeeld kon worden als positief ervaren (zie
afbeelding 1). Met name de vraag welk type begeleiding of welke aanpassing aan de werkomgeving
noodzakelijk was werd als een pluspunt gezien. De vraag wat de professional gezien had waardoor
deze dacht dat begeleiding noodzakelijk was, werd als een goede vraag gezien omdat dit de
onderbouwing objectiveerde. Daarnaast waren professionals tevreden over de pagina-indeling van
de papieren versie van de handreiking. Andere professionals gaven aan de handreiking nog niet
voldoende bruikbaar te vinden, dit was met name vanwege: de technische fouten, omdat het
uitvragen van de 21 aspecten volgens hen te lang duurde en doordat er niet flexibel door de 21aspectenlijst genavigeerd kon worden.
Een deel van de professionals gaf aan de handreiking wel bij verschillende cliënten te kunnen
gebruiken, mits de aspecten en manier van uitvragen van de aspecten werden aangepast aan het
(taal)niveau en de situatie van de cliënt. Andere professionals vonden de handreiking bruikbaar bij
verschillende type cliënten omdat ze de handreiking na een cliëntgesprek in konden vullen. Enkele
professionals vonden de handreiking niet bruikbaar voor alle type cliënten. Dat kwam omdat de
aspecten over te moeilijke onderwerpen gingen waarop cliënten soms geen goed antwoord op
konden geven of omdat cliënten geen kloppend zelfbeeld hadden waardoor de antwoorden van de
cliënt niet overeen kwamen met de realiteit. Ook vonden zij dat het invullen van de handreiking
tijdens een gesprek vaak niet mogelijk was, aangezien dit het gesprek te veel belemmerde. Daarnaast
gaven enkele professionals aan dat de handreiking niet bruikbaar was voor cliënten met fysieke
beperkingen.
Implementeerbaarheid van handreiking in werkproces
De meeste professionals dachten dat de handreiking in hun werkproces te passen was. De papieren
versie leek hen makkelijker implementeerbaar dan de digitale handreiking, omdat de digitale versie
alleen te gebruiken was wanneer er een computer op de werkplek aanwezig was. Wel gaven
professionals aan de handreiking niet zo maar te gebruiken, vaak alleen als ze er het nut en de
noodzaak van inzagen, het een eis van de opdrachtgever of eigen werkgever was, wanneer collega’s
en andere professionals de handreiking ook gingen gebruiken en wanneer dit niet te veel extra tijd
koste of administratief werk opleverde.
Knelpunten handreiking
Professionals benoemden verschillende knelpunten in het gebruik van de handreiking. Veel
knelpunten hadden te maken met onduidelijkheden, bijvoorbeeld over waar in het proces van
vaststellen van begeleidingsnoodzaak de handreiking gebruikt kon worden en hoe de digitale
handreiking gebruikt kon worden. Ook hadden bepaalde termen uit de handreiking zoals
capaciteiten, kortdurende en langdurende begeleiding, meer toelichting nodig. Enkele definities van
aspecten bleken ook te algemeen omschreven, waardoor het niet duidelijk was wat er mee bedoeld
werd. Hierdoor leken sommige aspecten ook veel overlap te vertonen. Daarnaast waren er ook een

- 26 -

aantal technische aspecten in de digitale handreiking die nog niet naar behoren werkten 8. Het
aangeven van type begeleiding en de duur en intensiteit per aspect bleek niet relevant voor veel
professionals en kostte bovendien veel tijd. Praktische knelpunten waren onder andere: het niet
kunnen inzien van definities van de aspecten in de papieren versie van de handreiking, het niet
duidelijk kunnen zien waar in de lijst de professional zich bevond tijdens het beoordelen van
aspecten en dat professionals niet snel en flexibel konden navigeren in de aspectenlijst. Tenslotte
misten sommige professionals bepaalde vragen of aspecten die zij wel altijd in kaart brachten in hun
normale werkwijze, bijvoorbeeld: communicatie, financiële problemen of vragen over lichamelijke
beperkingen. Daarnaast nam het invullen van de digitale handreiking voor professionals te veel tijd in
beslag omdat zij verplicht alle aspecten in de lijst moesten doorlopen en de aspecten die niet van
toepassing waren niet konden overslaan.
Voorkeur vormgeving handreiking
Iets minder dan de helft van de professionals gaf aan een voorkeur te hebben voor beschikbaarheid
van de handreiking in zo wel een papieren als een digitale versie. Hierbij werd aangegeven dat de
papieren versie meer bruikbaar was tijdens een gesprek met de cliënt, en de digitale versie achteraf
ingevuld kon worden en handig was voor digitale opslag. De andere helft van de professionals gaf
aan een voorkeur voor een digitale versie te hebben, mits er een mogelijkheid is om deze uit te
printen 9. Enkele professionals gaven aan een voorkeur te hebben voor alleen een papieren versie van
de handreiking.
Aanpassingen aan de handreiking: doorontwikkeling naar versie 1.3
Op basis van de bevindingen uit de eerste deelstudie zijn er aanpassingen doorgevoerd aan de
handreiking. Tabel 3 geeft een overzicht van deze aanpassingen.
Tabel 3. Doorgevoerde aanpassingen op basis van resultaten deelstudie 1
Type aanpassing
Waar doorgevoerd in
Toelichting
handreiking 1.3
Verschillende
Handreiking 1.3
In een notitie in de handreiking en toelichting is
informatiebronnen
Toelichting handreiking
aangegeven dat het cliëntgesprek niet de enige
informatiebron hoeft te zijn op basis waarvan de
handreiking ingevuld kan worden
Gespreksonderwerpen +
Appendix handreiking
In de appendix zijn voorbeeldvragen opgenomen
vragen over
1.3
voor het bevragen van de cliënt over de 21 aspecten
praktijksituaties
uit de handreiking
Technische fouten
Handreiking 1.3
Verschillende technische fouten in de handreiking
zijn verholpen
Andere
Handreiking 1.3
Bij basisvoorwaarden werd een ander soort vragen
beoordelingsvragen
geformuleerd dan bij de overige aspecten
Verwijderen van niet
Handreiking 1.3
Vragen over duur, intensiteit, type begeleiding zijn
relevante onderdelen
verwijderd bij de aspecten en verwerkt tot een open

8
9

Deze knelpunten zijn in een latere fase van het onderzoek (in handreiking versie 1.3) verholpen.
Dit knelpunt is in handreiking versie 1.3 verholpen.
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Mogelijkheid tot flexibel
navigeren in 21aspectelijst
Meer informatie over
gebruik handreiking

vraag bij het samenvattend oordeel
Flexibel en sneller in de lijst aspecten kunnen
navigeren mogelijk gemaakt

Handreiking 1.3

Toelichting

Er is een toelichting opgesteld met gedetailleerde
informatie over het gebruik van de handreiking
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3 Deelstudie 2: Aanscherpen definities aspecten en
formuleren voorbeeldvragen

Figuur 4. Schematische weergave deelstudies en ontwikkelingsfases handreiking

De tweede deelstudie gaf antwoord op onderzoeksvraag 2: Welke informatiebronnen en methoden
gebruiken professionals bij het vaststellen van de 21 aspecten die relevant zijn voor de
begeleidingsnoodzaak? Hoe kunnen we deze inzichten incorporeren in de handreiking om
bruikbaarheid en consistentie te optimaliseren? In deze deelstudie hebben de onderzoekers
mogelijkheden geïnventariseerd om de aspecten van de handreiking in een gesprek met de cliënt uit
te vragen. Dit gebeurde via een focusgroepbijeenkomst waaraan verschillende type professionals
deelnamen.

3.1 opzet en methode deelstudie 2: Aanscherpen definities
aspecten en formuleren voorbeeldvragen
Werving professionals
Aan deelnemers uit deelstudie één werd gevraagd of zij wilden deelnemen aan de
focusgroepbijeenkomst. Daarnaast zijn professionals uit de eerste wervingsronde benaderd. De
werving en inclusie van professionals was in deze studie wederom gericht op het verkrijgen van
variatie in functies en organisaties waarin professionals werkzaam waren. Ook werd erop gelet dat
naast de professionals die al in deelstudie één hadden deel genomen ook ‘nieuwe’ professionals
deelnamen aan de focusgroep. Het enige inclusiecriterium was dat professionals recente ervaring
moesten hebben in het vaststellen van begeleidingsnoodzaak bij cliënten van wie de toekomstige
werkplek nog niet bekend was. Professionals die geïnteresseerd waren in deelname konden zich
aanmelden door contact op te nemen met een onderzoeker uit het onderzoeksteam. Deelnemers
kregen een informatiebrief toegestuurd en konden vragen stellen over eventuele onduidelijkheden.
Voorafgaand aan de focusgroepbijeenkomst heeft iedere deelnemer een toestemmingsformulier
ingevuld.
Werkwijze focusgroepbijeenkomst
In de focusgroepbijeenkomst stond het uitvragen van bepaalde aspecten aan de cliënt (gespeeld
door een acteur) centraal. De onderzoekers vroegen de professionals in een groepsdiscussie hoe zij
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bepaalde aspecten uit de handreiking zouden kunnen uitvragen bij een bepaald type cliënt.
Vervolgens is deelnemers gevraagd om hun manier van uitvragen individueel uit te proberen bij een
cliënt (de acteur). In verschillende groepsdiscussies reflecteerden de professionals met de
onderzoekers op de verschillende manieren van uitvragen, waarbij de deelnemende professionals
feedback en aanvullingen gaven of soms andere manieren van uitvragen probeerden. Tenslotte
kregen de professionals nog de ruimte om eventuele andere opmerkingen over de aspecten en
definities uit de handreiking te geven.
De acteur kreeg de opdracht om twee type cliënten te spelen, een cliënt met klassiek autisme en een
cliënt met een verstandelijke beperking. De onderzoekers hadden de acteur voor de bijeenkomst een
script en informatie aangeleverd over beide cliëntrollen. Eén onderzoeker was bij de bijeenkomst
aanwezig als observator en om aantekeningen te maken. Daarnaast is er van de
focusgroepbijeenkomst een geluidsopname gemaakt die verwerkt is tot een verslag. De uitkomsten
van de focusgroepbijeenkomst werden gebruikt om voorbeeldvragen en suggesties over hoe
aspecten uitgevraagd konden worden, toe te voegen aan de handreiking. De uitkomsten van de
focusgroepbijeenkomst zijn vastgelegd in een verslag. Het onderzoeksteam heeft dit verslag
kwalitatief geanalyseerd (zie bijlage 9.2 voor uitgebreidere onderzoeksmethodologie).

3.2 Resultaten deelstudie 2: Aanscherpen definities aspecten en
formuleren voorbeeldvragen

Figuur 4. Schematische weergave deelstudies en ontwikkelingsfases handreiking

Via de focusgroepbijeenkomst hebben de onderzoekers achterhaald hoe professionals de
begeleidingsnoodzaak op aspecten bepaalden: welke vragen stelden ze daarvoor aan de cliënt, van
welke informatiebronnen maakten ze gebruik en welke aanpak werkte goed bij bepaalde type
cliënten.
Deelnemers
Negen professionals namen deel aan de focusgroepbijeenkomst. De professionals waren werkzaam
in verschillende functies, zoals arbeidsdeskundige, jobcoach, consulent/coach of psycholoog (zie
tabel 4). Onder de categorie ‘consulent/coach’ vielen onder andere: trajectbegeleider en
consulenten werkzaam op het gebied van bemiddeling en coaching. Alle professionals hadden
ervaring in het vaststellen of inventariseren van begeleidingsnoodzaak bij cliënten met structurele
functionele beperkingen. De focusgroepbijeenkomst duurde twee uur.
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Tabel 4. Kenmerken van deelnemende professionals uit deelstudie 2
Geslacht, man (N)
Functie (N) Arbeidsdeskundige
Jobcoach
Consulent/coach
Psycholoog

3
2
3
1

Organisatie (N)

Professionals (N=9)
3
UWV
2
Gemeente
2
GGZ
1
VSO
1
Re-integratiebedrijf
1
Zelfstandige
2

Informatiebronnen
Professionals raadpleegden naar eigen zeggen gewoonlijk verschillende informatiebronnen om
relevante informatie te verzamelen voor het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak. Naast het
gesprek met de cliënt hadden sommige professionals ook beschikking over (medische) dossiers,
waarin de voorgeschiedenis van de cliënt beschreven stond. Daarnaast kan een gesprek met ouders
of begeleiders van de cliënt ook mogelijk nuttige informatie opleveren over het functioneren van een
cliënt. Professionals gaven aan dat het observeren van een cliënt die aan het werk was, bijvoorbeeld
tijdens stage of op een werkervaringsplek, ook bruikbare informatie kan opleveren. Sommige
cliënten over-of onderschatten tijdens een gesprek hun functioneren. Een observatie van een cliënt
die aan het werk was biedt de professional dan een objectiever beeld.
Methoden voor vaststellen aspecten
Professionals hadden verschillende methoden om tijdens een gesprek informatie te verzamelen
waardoor zij de begeleidingsnoodzaak konden vaststellen. De aangedragen voorbeelden in de
focusgroep worden onderscheiden in drie categorieën: (1) werkwijze, (2) gesprekstechnieken en (3)
specifieke praktijksituaties uitvragen.
Werkwijze
Tijdens de focusgroepbijeenkomst gaven enkele professionals aan een specifieke werkwijze toe te
passen. Deze begon met het achterhalen van wat de cliënt wel kon en wat zijn of haar sterke punten
waren. Daarna werd er meer ingezoomd op zaken waarmee de cliënt moeite had, de knelpunten. Als
deze knelpunten helder waren kon de link gemaakt worden naar de eventuele begeleidingsnoodzaak
en waar begeleiding of ondersteuning eventueel bij kon helpen. Deze werkwijze werd door meerdere
professionals herkend als een werkbare methode voor het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak.
Gesprekstechnieken
Professionals gaven aan verschillende gesprekstechnieken in te zetten tijdens een gesprek met de
cliënt, om op die manier zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Ze gaven aan dat doorvragen erg
belangrijk was tijdens gesprek met een cliënt. Voldoende informatie over een bepaald aspect of
gebied werd vaak niet verkregen met slechts een enkele vraag. Om dieper op een onderwerp in te
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gaan was het noodzakelijk om verschillende vragen te stellen die met hetzelfde onderwerp te maken
hadden. Een andere belangrijke techniek was het stellen van open vragen. Gesloten vragen konden
af en toe gebruikt worden als een cliënt moeite had met het beantwoorden van open vragen. Maar
over het algemeen waren open vragen nodig om uitgebreide antwoorden van cliënten te krijgen. Een
andere gesprekstechniek was de cliënt vanuit een derde persoon iets te laten vertellen, bijvoorbeeld
door te vragen hoe een familielid of bekende hem of haar zou omschrijven. Deze tactiek is niet bij
iedere cliënt geschikt, maar als een cliënt moeite heeft met het benoemen van dingen waar hij of zij
goed in was, biedt deze benadering soms uitkomst. Voor sommige cliënten is het soms eenvoudiger
om over dingen te praten die anderen goed aan hen vonden dan zelf aan te geven wat zij goed
vonden aan zichzelf. Ten slotte gaven professionals aan dat omgaan met kritiek soms ook kon
worden ‘uitgetest’, door de cliënt aan te spreken op zijn gedrag. Bijvoorbeeld door te zeggen dat hij
of zij vaak anderen mensen de schuld van iets gaf. De professional kon dan observeren hoe de cliënt
daarop reageerde.
Specifieke praktijksituaties uitvragen
Professionals gaven aan dat het belangrijk is om aansluiting te vinden bij specifieke praktijksituaties
waarmee de cliënt bekend is. De cliënt hoeft hierdoor niet veel moeite te doen om zich er iets bij
voor te stellen. Daardoor kan hij of zij gemakkelijker los komen en vergt het hem of haar ook niet
veel energie. De specifieke te bevragen praktijksituaties kunnen zich op verschillende gebieden
afspelen, bijvoorbeeld het dagelijkse leven thuis, school- of stage-ervaringen of werkervaring uit
vorig werk. Professionals gaven aan dat eerdere werkervaring van de cliënt belangrijke informatie op
kan leveren over hoe iemand in het verleden gefunctioneerd heeft, maar ook inzicht kan bieden in
hoe iemand met bepaalde dingen omgaat. Ook bij cliënten met werkervaring werd aangeraden om
vragen te stellen over hoe de cliënt functioneert in het dagelijkse leven buiten werk. Deze
verschillende invalshoeken kunnen namelijk verschillende informatie opleveren. Als cliënten nog
geen werkervaring hebben kunnen onderwerpen uit het dagelijkse leven, thuis of
school(stage)ervaringen uitgevraagd worden. Een situatie die professionals ook vaak uitvroegen was
de pauze op school, stage of werk: wat doet een cliënt als hij pauze heeft en hoe brengt hij deze
door. Vragen over pauze waren volgens de professionals voor de meeste cliënten goed te
beantwoorden omdat bijna iedereen daar wel ervaring mee heeft.
Aanpassingen aan de handreiking: doorontwikkeling naar handreiking 1.3
De bevindingen uit de focusgroep over de informatiebronnen die de professionals gebruikten zijn
opgenomen in de toelichting van de handreiking. Suggesties van de professionals over
gesprekstechnieken en praktijksituaties zijn zowel in de toelichting als in de handreiking (versie 1.3)
zelf verwerkt.
Voor elk aspect zijn verschillende voorbeeldvragen en tips in de appendix van de handreiking
opgenomen, in aanvulling op de voorbeeldvragen die in deelstudie 1 waren verzameld. Ook de
specifieke praktijksituaties (dagelijks leven, school, stage, werk) zijn in de voorbeeldvragen verwerkt.
Ten slotte is van een aantal aspecten de definitie aangepast op basis van bevindingen uit de
focusgroep (zie bijlage 9.10 voor de aangepaste 21-aspectenlijst).
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4 Deelstudie 3: Nut & bruikbaarheid handreiking 1.3

Figuur 5. Schematische weergave deelstudies en ontwikkelingsfases handreiking

Op basis van de resultaten uit de voorgaande twee deelstudies is de handreiking aangepast en
doorontwikkeld tot handreiking 1.3. Deze versie is gebruikt in deelstudie 3.
De derde deelstudie bestond uit twee fases: het testen van de aangepaste handreiking (1.3) in de
praktijk door professionals, en een follow-up van inmiddels werkende cliënten die beoordeeld waren
met de handreiking. De onderzoeksvragen 3 en 4 stonden centraal in de eerste fase: Welke wensen
hebben de professionals voor de vormgeving van de handreiking? En, hoe ervaren professionals en
cliënten nut en de bruikbaarheid van een doorontwikkelde handreiking? Wat zijn hun suggesties voor
aanpassing/bijstelling? De onderzoekers hebben de geïnventariseerde knelpunten in het gebruik van
de handreiking gebruikt om de laatste aanpassingen aan de definitieve handreiking (versie 2.0) door
te voeren. Deze onderzoeksvragen zijn in deelstudie 3 onderzocht door middel van telefonische
semigestructureerde interviews met professionals.

4.1 Opzet en methode deelstudie 3: Nut & bruikbaarheid
handreiking 1.3
De tweede fase van deze deelstudie moest antwoord geven op onderzoeksvraag 5: Zijn de adviezen,
volgend uit de doorontwikkelde handreiking, nuttig bij een daadwerkelijke match van de cliënt met
werkhervatting in de praktijk? Deze fase was gericht op het achterhalen hoe nuttig de adviezen die
volgden uit de handreiking waren volgens de cliënt, de uitvoerder van de begeleiding en de
adviesaanvrager. Het doel was om werkende cliënten en hun begeleiders en adviesaanvragers te
interviewen. Hiervoor zijn alle professionals uit fase 1 van deze deelstudie tijdens het telefonische
interview gevraagd om aan te geven of zij het goed vonden om na twee maanden benaderd te
worden voor de follow-up. De professionals die hiermee instemden zijn vervolgens benaderd en
gevraagd om aan te geven of de beoordeelde cliënten inmiddels aan het werk waren en om na te
gaan of deze werkende cliënten het goed vonden dat zij benaderd zouden worden voor mogelijke
deelname aan het onderzoek. Verder werd aan de professionals gevraagd of zij bereid waren een
geanonimiseerde handreiking en het uiteindelijke begeleidingsnoodzaak oordeel te verstrekken aan
het onderzoeksteam voor analyse. Om verschillende redenen is het niet gelukt om voldoende
professionals en cliënten te vinden die bereid waren mee te doen aan de follow-up, waardoor deze
fase van de deelstudie niet uitgevoerd kon worden. Verdere details hierover worden in het
resultatenhoofdstuk weer gegeven.
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Werving professionals
Voor deelstudie 3 (en 4) waren veel extra professionals nodig. De onderzoekers hebben zowel de
beroepsverenigingen als UWV en de begeleidingscommissie gevraagd om in hun organisatie of
netwerk (nogmaals) aandacht te besteden aan het onderzoek. Ook is contact opgenomen met een
organisatie voor VSO en PrO om begeleiders naar werk van deze organisaties te werven. Aan de
eerder geworven deelnemers is gevraagd hun collega’s voor het onderzoek te interesseren.
Daarnaast heeft het onderzoeksteam via social media (LinkedIn en Twitter) uitgebreid de aandacht
gevestigd op het onderzoek. Inclusie van professionals verliep hetzelfde als bij de eerdere
deelstudies. Dat gold ook voor het ondertekenen van het toestemmingsformulier door de
professionals.
Werkwijze interviews
De onderzoekers hebben de professionals gevraagd de handreiking (versie 1.3) bij drie tot vijf
cliënten te gebruiken voor het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak. Professionals mochten zelf
bepalen of zij gebruik maakten van de papieren of digitale versie van de handreiking en of zij deze
invulden tijdens een gesprek met de cliënt of achteraf. Na afloop zijn de professionals telefonisch
geïnterviewd. Tijdens het interview hebben de onderzoekers onder andere vragen gesteld over hoe
de professional de handreiking had gebruikt, hoe zij het nut en de bruikbaarheid van de handreiking
ervoeren, over mogelijke knelpunten in het gebruik en mogelijke oplossingen daarvoor en over de
bruikbaarheid van de handreiking binnen hun werkproces (zie bijlage 9.8 voor de interviewvragen).
Van de telefonische interviews is een geluidsopname gemaakt die verwerkt is tot een verslag. De
verslagen zijn kwalitatief geanalyseerd door het onderzoeksteam (zie bijlage 9.2 voor uitgebreidere
onderzoeksmethodologie).

4.2 Resultaten deelstudie 3: Nut & bruikbaarheid handreiking 1.3

Figuur 5. Schematische weergave deelstudies en ontwikkelingsfases handreiking

Deze paragraaf beschrijft de bevindingen van deelstudie drie. De in deze paragraaf beschreven
resultaten hebben ook zeggingskracht voor het nut en de bruikbaarheid van de definitieve versie van
de handreiking omdat de aanpassingen aan versie 1.3 niet substantieel zijn geweest en gericht waren
op het vergroten van het nut en de bruikbaarheid en niet zozeer op het verbeteren en aanpassing
van de handreiking zelf.
Met het ervaren nut van de handreiking bedoelt het onderzoeksteam dat gebruik van de handreiking
de juiste informatie oplevert voor een oordeel over de begeleidingsnoodzaak en dat het resultaat
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voor de professionals opweegt tegen de inspanning die het vergt om de handreiking toe te passen.
Als de professionals oordelen dat dit zo is, is het toepassen van de handreiking nuttig. De ervaren
bruikbaarheid definiëren wij als de mate waarin professionals aangeven goed om te kunnen gaan
met de handreiking. Hieronder valt ook de vraag of de handreiking in te passen is in het werkproces
van de professionals.
Deelnemers
In totaal zijn 28 professionals telefonisch geïnterviewd. De professionals waren werkzaam in
verschillende functies, zoals arbeidsdeskundige, jobcoach of consulent/coach en werkzaam bij
organisaties als gemeentes, UWV en re-integratiebedrijven. Onder de categorie ‘consulent/coach’
vallen functies zoals: ontwikkelcoach, casemanager en stagecoördinator. Alle professionals hadden
ervaring in het vaststellen en inventariseren van begeleidingsnoodzaak bij cliënten met structurele
functionele beperkingen. Zie tabel 5 voor kenmerken van de deelnemers. De telefonische interviews
duurden gemiddeld 45 minuten.

Tabel 5. Kenmerken van de deelnemende professionals uit deelstudie 3
Geslacht, man (N)
Functie (N)
Arbeidsdeskundige
Jobcoach
Consulent/coach

14
6
8

Organisatie (N)

Professionals (N=28)
13
UWV
8
Gemeente
9
Voortgezet speciaal onderwijs
1
Re-integratiebedrijf
8
Politie
1
Zelfstandige
1

Hierna volgt een aantal subparagrafen over de ervaringen van professionals met het gebruik van de
handreiking, het ervaren nut, de ervaren bruikbaarheid en de knelpunten bij het gebruik. Daarna
volgt een subparagraaf over het nut en bruikbaarheid volgens cliënten, begeleiders en
adviesaanvragers, en tenslotte over de aanpassingen aan de handreiking op basis van deelstudie 3.
4.2.1 Gebruik van handreiking 1.3
De deelnemende professionals hadden de handreiking op minimaal twee cliënten toegepast. Ze
hadden de handreiking op verschillende manieren gebruikt. De meerderheid heeft de handreiking
digitaal ingevuld. Anderen hadden uitsluitend de papieren versie van de handreiking gebruikt. Er
waren ook professionals die beide versies hadden uitgeprobeerd.
Veertien van de 28 professionals hadden de handreiking ingevuld tijdens een gesprek met de cliënt.
De meerderheid van de professionals gaf aan dat het invullen van de handreiking tijdens een gesprek
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met de cliënt mogelijk was. Wel plaatsten verschillende professionals kanttekeningen bij de
bruikbaarheid ervan. Eén professional gaf aan dat het erg intensief was voor de cliënt om tijdens één
gesprek alle 21 aspecten uit te vragen. Het uitvragen van 21 aspecten vereist een bepaald
communicatieniveau dat niet elke cliënt bezat:
“Als je alle 21 aspecten tijdens het gesprek uitvraagt, en je loopt jullie lijst langs, dan is het wel een pittig
interview voor de klant heb ik gemerkt. Die moet dan heel veel informatie geven. Het lukt wel, maar het is
voor de klant vrij intensief. Ik heb ook wel klanten waar het niet zou werken om de vragen aan de klant te
stellen, bijvoorbeeld klanten met autisme. Als klanten weinig communicatief vaardig zijn, dan is het wel een
uitdaging om deze lijst in te vullen.” (Jobcoach)

Een andere professional gaf aan niet alle 21 aspecten tijdens één gesprek uit te vragen:
“Het heeft niet mijn voorkeur om alle 21 aspecten in één gesprek aan de orde te stellen. Ik wil dieper op
dingen in gaan en daar meer tijd voor nemen. Doorvragen is in mijn vak heel belangrijk. […] Mijn doel is ook
langdurig samenwerken en een werkplek te vinden en dan ook te coachen.” (Jobcoach)

Enkele professionals gaven aan de handreiking tijdens een gesprek in te vullen en niet na afloop van
een gesprek om ‘dubbel werk’ of een ‘extra taak’ te voorkomen. Andere professionals gaven
daarentegen aan het niet prettig te vinden om de handreiking tijdens een gesprek in te vullen. Zij
zagen het invullen van de handreiking als een belemmering voor het gesprek en de aandacht die
nodig was voor de cliënt .
“Bij de handreiking moest ik vaak kijken naar de vragen, om te controleren welke ik wel of nog niet gehad
had. Dat belemmert het gesprek met de cliënt toch een beetje, het wordt daardoor heel kunstmatig.”
(Arbeidsdeskundige)

Gemiddeld duurde het toepassen en invullen van de handreiking tijdens een gesprek één tot twee
uur. Voor de meeste professionals duurde een cliëntgesprek met behulp van de handreiking niet
langer dan gebruikelijk. Voor enkele professionals duurde het gesprek wel langer, zij gaven aan dat
dit mogelijk kwam doordat zij nog moesten wennen aan het werken met de handreiking. Wanneer zij
de handreiking vaker zouden gaan gebruiken en meer ervaring opgedaan zouden hebben met het
toepassen en invullen van de handreiking zouden zij behendiger worden met het gebruik van de
handreiking, zodat dat hen minder tijd zou kosten, was hun verwachting.
Zeventien respondenten hadden de handreiking ingevuld na afloop van het gesprek met de cliënt. De
tijd die zij daarvoor nodig hadden varieerde van vijftien minuten tot een uur. De meerderheid van de
professionals gaf aan ongeveer twintig tot dertig minuten nodig te hebben voor het invullen van de
handreiking. De meeste professionals gaven aan de invultijd van de handreiking redelijk te vinden. De
meerderheid gaf aan de eerste keer dat zij de handreiking in vulden nog zoekend te zijn geweest.
Daardoor hadden zij extra tijd nodig gehad om bekend te worden met de handreiking. Ook bij hen
was de verwachting dat wanneer zij gewend waren aan het invullen van de handreiking, dit sneller
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kon gaan. Een professional gaf aan dat hij had ondervonden dat het beter was de handreiking op de
dag van het gesprek in te vullen of de dag erna: “Anders moet je te veel terug denken. Je moet
namelijk wel heel veel specifieke informatie invullen.” Sommige professionals gaven aan dat zij bij
het invullen van de handreiking en het beoordelen van de begeleidingsnoodzaak ook gebruik maakte
van informatie uit andere informatiebronnen:
“Ik kijk naar alle gegevens die ik heb van een klant om de begeleidingsnoodzaak vast te stellen. Daarom doe
ik normaal altijd ook eerst dossieronderzoek. Vervolgens spreek ik de klant en ook de jobcoach. Je probeert
je oordeel te baseren op verschillende bronnen. Als je je alleen baseert op de klant dan krijg je heel
eenzijdige informatie.” (Arbeidsdeskundige)

4.2.2 Nut van handreiking 1.3
De meerderheid van de geïnterviewde professionals gaf aan dat het toepassen van de handreiking
informatie en inzichten opleverden waardoor zij een goed beeld kregen van de begeleidingsnoodzaak
van hun cliënten. Professionals gaven aan dat het voor het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak
essentieel was om zowel in de breedte als diepte informatie naar boven te halen over de cliënt.
Informatie in de breedte betrof de lijst met 21 aspecten. Professionals zoomden per aspect in op de
relevante punten, waardoor inzichtelijk werd op welke onderdelen begeleiding noodzakelijk was
(diepte). De handreiking ondersteunde hen door zowel te voorzien in de breedte (de 21 aspecten) als
de diepte (detailvragen per aspect). De voorbeeldvragen waren daarbij ondersteunend. Professionals
gaven aan dat door het volgen van het format van de handreiking de cliëntgesprekken
gestructureerd werden.
De meerderheid van de professionals gaf aan de handreiking een nuttig hulpmiddel te vinden. In de
ogen van de professionals had de handreiking toegevoegde waarde ten opzichte van hun huidige
werkwijze. De toegevoegde waarde zit hem in de eerste plaats in het nut: het toepassen van de
handreiking leverde hen de benodigde informatie en inzichten op om zich een oordeel te vormen
over de begeleidingsnoodzaak. Professionals benoemden een aantal voordelen van het toepassen
van de handreiking ten opzichte van hun eigen werkwijze. Dat betrof bijvoorbeeld het uitvragen van
basisvoorwaarden, wat ze heel relevant vonden. Sommige professionals gaven dat de handreiking
hen hier (opnieuw) bewust van had gemaakt. Zo werkte de handreiking als een ‘geheugensteun’ om
(alle) relevante aspecten uit te vragen in een cliëntgesprek:
“In de handreiking komen aspecten aan de orde die ik normaliter niet zou uitvragen tijdens een
intakegesprek, maar die zeker wel belangrijk zijn in de begeleiding. Normaliter zou ik pas later, op het
moment dat mensen aan het werk gaan, kijken naar wat de leerstijl van de cliënt is en daarop de begeleiding
aanpassen. Als het over cognitieve en executieve functies gaat, bijvoorbeeld concentratievermogen en
begripsvermogen, dan zijn dat zeker belangrijke dingen om bij voorbaat al rekening mee te houden of in de
bemiddeling naar werk te kijken welke functies daar bij passen.” (Jobcoach)
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Professionals gaven aan dat de handreiking hen een overzichtelijk (digitaal) ‘format’ bood om de
informatie en inzichten in op te tekenen en te ordenen. Op basis hiervan konden zij tot een
onderbouwd oordeel over de begeleidingsnoodzaak komen. Bovendien gaven professionals aan de
informatie en inzichten die voortkwamen uit het gebruik van de handreiking te kunnen verwerken in
hun rapportages aan hun opdrachtgevers. Een van de professionals had een ingevulde handreiking
gedeeld met de arbeidsdeskundige van UWV. De professional vertelde hier het volgende over:
“Ik heb de arbeidsdeskundige van UWV de handreiking voorgelegd om mijn oordeel te beargumenteren –
voor deze cliënt heb ik beoordeeld dat er behoefte is aan een indicatie beschut werk, de
begeleidingsbehoefte is hiervoor te groot. UWV heeft mijn oordeel direct overgenomen. “Dit is een
inzichtelijkheid, daar kunnen we niet omheen”, was de reactie van UWV. Ik heb de handreiking als een nuttig
instrument ervaren.” (Stage- en nazorgcoördinator VSO)

Verschillende professionals waardeerden het dat de handreiking hen ondersteunde methodisch te
werken. Door het toepassen van de handreiking konden zij elk cliëntgesprek volgens een vast
stramien voeren. Dit bevorderde in hun ogen de consistentie van hun werkwijze. Ook vonden
professionals dat de verslaglegging transparant en herleidbaar werd doordat inzichten en informatie
vastgelegd worden in de digitale handreiking. Dit faciliteert volgens hen de overdracht van informatie
over cliënten tussen professionals.
De handreiking kent aan het eind het (in de digitale versie automatisch gegenereerd) samenvattend
oordeel en een aantal open vragen. Professionals gaven aan dit onderdeel een waardevol element te
vinden omdat het hen in een oogopslag duidelijk maakte op welke aspecten begeleiding noodzakelijk
was.
De handreiking in relatie tot Participatie Gericht Interviewen
Drie respondenten gaven aan normaliter te werken met de gespreksmethode Participatie Gericht
Interviewen (PGI). Het participatiegericht interview is een semi- gestructureerde gespreksmethode
om gegevens te verzamelen die relevant zijn voor een participatieadvies. Deze respondenten viel op
dat de handreiking begeleidingsnoodzaak lijkt op deze gespreksmethode. Veel van de aspecten die in
de handreiking naar voren komen, komen ook in het PGI aan bod. Zij geven wel aan dat het PGI ook
andere relevante aspecten in kaart brengt, zoals het dagverhaal, gevolgde opleidingen en eerder
werk. Deze komen volgens hen niet voor in de 21-aspectenlijst uit de handreiking (deze onderwerpen
zijn overigens wel toegevoegd aan de voorbeeldvragen en tips in de appendix en in de toelichting op
de handreiking). Deze professionals gaven aan de handreiking wel nuttig te vinden. De toegevoegde
waarde van de handreiking zien deze professionals in het feit dat de handreiking specifiek de
begeleidingsnoodzaak van cliënten bevraagt. Ook vindt een van hen het van toegevoegde waarde dat
de handreiking ook een documentatiefunctie heeft.
Een aanvullende toepassingsvorm voor de handreiking
Een professional gaf aan de handreiking toegepast en ingevuld te hebben voor het intakegesprek van
een cliënt. Vervolgens heeft de professional de handreiking bijgewerkt op basis van de ervaringen
van de cliënt met een werkervaringsplek. Alhoewel het onderzoekersteam deze vorm van gebruik
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niet voor ogen had op het moment dat de handreiking werd ontwikkeld, werd deze vorm van gebruik
toch als nuttig ervaren door de professional:
“Ik heb voor een cliënt de handreiking gebruikt op het moment dat de cliënt nog niet werkte. Na enige tijd
heeft de cliënt toen een werkervaringsplek als vrijwilliger gevonden. Toen heb ik de handreiking nogmaals
gebruikt, om het beeld dat ik had te verfijnen. Dan kun je de begeleidingsnoodzaak echt goed concretiseren.
Dit vind ik ook een goede toepassing van de handreiking: om de begeleidingsnoodzaak te verfijnen en
concretiseren.” (Arbeidsdeskundige)

Er waren nog meer niet-voorziene toepassingsmogelijkheden van de handreiking. Een professional
die als AD bij een grote organisatie werkt, vond de handreiking een nuttig hulpmiddel bij het bepalen
van de re-integratiebegeleiding eerste-tweede spoor. Een enkele jobcoach en AD gaven aan de
handreiking te gebruiken om de motivatie voor het begeleidingsplan te onderbouwen, resp. de
beoordeling van een begeleidingsplan beter te kunnen uitvoeren.
Enkele professionals vonden de handreiking niet nuttig. Voor twee professionals leverde het
toepassen van de handreiking niet de juiste informatie op. De handreiking brengt volgens hen de
woon- en leefsituatie en de beperking van de cliënt niet afdoende in beeld, waardoor het toepassen
van de handreiking volgens hen niet de benodigde informatie en inzichten oplevert om de
begeleidingsnoodzaak vast te stellen. Enkele andere professionals gaven aan de handreiking geen
nuttig hulpmiddel te vinden omdat deze uitsluitend gericht is op het verkrijgen van informatie over
de begeleidingsnoodzaak. Voor hen was het ook belangrijk om een band op te bouwen en te
investeren in een relatie met de cliënt. Zij zouden de handreiking daarom niet toepassen in een
eerste gesprek met een cliënt voor wie zij een begeleidingstraject starten.
4.2.3 Bruikbaarheid van de handreiking 1.3
Deze subparagraaf gaat in op de bruikbaarheid van de handreiking volgens de deelnemers van
deelstudie 3. De bruikbaarheid gaat over een door de professional zelf gekozen toepassingsvorm, dat
kan zijn de papieren of digitale versie van de handreiking.
De meerderheid van de professionals vond de handreiking een bruikbaar hulpmiddel. Sommige
professionals vonden de handreiking bruikbaar, maar zagen wel mogelijkheden om de functionaliteit
en daarmee de toegevoegde waarde, te verbeteren. Slechts twee professionals vonden de
handreiking niet bruikbaar.
Implementeerbaarheid in werkproces
Twintig van de 28 professionals gaven aan dat de handreiking toe te passen was binnen hun
werkproces. Een aantal van hen stelde daaraan wel voorwaarden. Zo stelde een aantal professionals
dat de handreiking ‘doorontwikkeld’ moest worden: pas wanneer alle technische fouten (bv. met het
gebruik van macro’s) verholpen waren wilden zij de handreiking inpassen in hun eigen werkproces.
Andere professionals gaven aan de handreiking alleen toe te passen als het gebruik van de
handreiking niet te veel tijd zou kosten. Ze oordeelden dat het gebruik van de handreiking in de
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huidige vorm nog te veel tijd kostte. Weer anderen stelden dat de handreiking in deze vorm (ten
dele) nog supplementair is aan het eigen werkproces. Het is daarmee een ‘extra administratieve’
handeling. Dit moest zo veel mogelijk voorkomen worden. Eén respondent lichtte toe dat de
informatie die hij noteerde in de handreiking omvangrijker was dan de informatiebehoefte van zijn
opdrachtgever. De daadwerkelijke implementeerbaarheid binnen een werkproces hangt dus
grotendeels ook af van de mate waarop professionals de handreiking een ‘constructief’ hulpmiddel
vinden. Een professional gaf aan dat hij de handreiking wel zou willen toepassen, maar het belangrijk
vond dat ‘de meerderheid’ dit dan ook doet omdat het belangrijk is dat iedereen hetzelfde
instrument gebruikt.
Gebruiksvriendelijkheid
De gebruiksvriendelijkheid van de handreiking werd door de professionals over het algemeen als
goed beoordeeld. Ze vonden de handreiking gemakkelijk te hanteren. Ze gaven aan de
voorbeeldvragen handig te vinden, deze gaven houvast om het cliëntgesprek te structureren en de
aspecten uit te vragen. Ze vonden de voorbeeldvragen ook goed toepasbaar. De vragen waren over
het algemeen van het juist taalniveau. Daarnaast gaven professionals aan de uitleg die in de
handreiking was opgenomen (in de pop-up vensters) handig te vinden als geheugensteun. In deze
vensters worden begrippen nader toegelicht. Tenslotte vonden professionals het handig dat zij
flexibel konden navigeren in de handreiking, zij konden aspecten die niet van toepassing of niet
relevant waren overslaan. Dit vergrootte de bruikbaarheid van de handreiking in de praktijk ,een
‘one-size-fits-all’aanpak is niet mogelijk aangezien de handreiking ontwikkeld was voor verschillende
typen professionals en werksituaties, maar ook voor verschillende typen cliënten met een
verscheidenheid aan beperkingen.
Wensen vormgeving handreiking
Enkele professionals gaven aan dat de vormgeving van het samenvattend oordeel verbeterd kon
worden door de gebieden waar begeleiding nodig was op te laten lichten, of door de gebieden waar
begeleiding niet nodig was weg te laten vallen. De appendix met voorbeeldvragen en definities van
aspecten werd over het algemeen positief ontvangen, alleen kon de lay-out gebruiksvriendelijker
door teksten leesbaarder te maken en kleurgebruik aan te passen. Professionals raadden ook aan
meer open in plaats van gesloten vragen op te nemen in de appendix. Eén professional gaf aan de
handreiking liever in de vorm van een app te hebben, omdat Excel erg foutgevoelig is en de gebruiker
enige kennis van Excel nodig heeft om de handreiking goed te kunnen gebruiken. Een cursus om het
gebruik van de handreiking te trainen werd ook als optie genoemd om te zorgen dat gebruikers de
handreiking goed konden toepassen en snel konden doorlopen.
“Het werken met het instrument vergt wel enige kennis van Excel, hoe werkt het en hoe kun je er mee doen
wat je wilt. Het zou allemaal net wat toegankelijker en meer van deze tijd kunnen.” (Stage- en
nazorgcoördinator VSO)
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Knelpunten m.b.t. nut en gebruik handreiking
Verschillende professionals gaven aan de handreiking niet toereikend te vinden voor cliënten met
een fysieke beperking. Het toepassen van de handreiking leverde voor deze doelgroep niet de
informatie op die nodig was om de begeleidingsnoodzaak vast te stellen. Daarvoor zouden andere
aspecten, meer medisch van aard, uitgevraagd moeten worden.
Een ander knelpunt dat werd benoemd door meerdere professionals was de verwachting dat de
handreiking een automatisch advies over de begeleidingsnoodzaak zou geven. Op basis van de
informatie die zij invulden in de handreiking zou volgens hen een richtlijn gegeven kunnen worden
over de aard, omvang en intensiteit van de begeleiding. Andere professionals waardeerden
daarentegen de vrijheid om zelf conclusies te verbinden aan de ingevulde handreiking.
In de systematiek van de handreiking werd de professional per aspect gevraagd om eerst te oordelen
of de cliënt capaciteiten heeft die kunnen helpen in het functioneren in werk. Als dit het geval is, dan
is er geen begeleidingsnoodzaak op dit aspect. Als dit niet het geval is, kan het zo zijn dat begeleiding
op dit aspect noodzakelijk is. Enkele professionals gaven aan dat het hen aan de mogelijkheid
ontbrak om per aspect een genuanceerde afweging te maken in hun oordeel of begeleiding nodig
was. Daarnaast gaven verschillende professionals aan de mogelijkheid te missen om een
onderbouwing te geven van een oordeel wanneer ze beoordelen dat een cliënt voldoende
capaciteiten heeft om te kunnen functioneren in werk. Verschillende professionals gaven aan dat het
in hun praktijk vaak moeilijk was om op deze vraag definitief ‘ja’ of ‘nee’ te antwoorden, ook omdat
een oordeel soms afhankelijk was van andere zaken die mogelijk in de toekomst konden veranderen:
“Het is vaak niet zo zwart-wit. Vaak is een oordeel ook conditioneel: ‘ja, de cliënt is zelfredzaam, maar alleen
omdat hij nu nog thuis woont’. Dit kan veranderen.” (Jobcoach)

Verschillende professionals merkten op dat alleen een cliëntgesprek niet voldoende basis bood om
de handreiking adequaat in te vullen. Daartoe hadden zij aanvullende informatiebronnen nodig.
Professionals benoemden verschillende knelpunten in het gebruik van de handreiking. Enkele
professionals vonden de aanpak van de handreiking te analytisch en te gestandaardiseerd.
Verschillende respondenten merkten ook op dat de voorbeeldvragen in sommige gevallen niet
toepasbaar zijn. Dit is het geval als de cliënt te verstandelijk beperkt is of als er sprake is van een
communicatie stoornis, bijvoorbeeld in geval van een autismestoornis. Een ander knelpunt dat werd
benoemd was dat de terminologie uit de handreiking afweek van de gebruikte terminologie bij UWV.
Hierdoor moesten UWV professionals de gebruikte termen uit de handreiking weer vertalen in UWVterminologie voordat zij deze in een rapportage konden verwerken. Daarnaast was er volgens
sommigen overlap tussen enkele aspecten uit de handreiking, waardoor professionals bij bepaalde
aspecten hetzelfde antwoord of dezelfde onderbouwing moesten geven. Ook misten sommige
professionals aspecten die zij normaliter wel uitvroegen, bijvoorbeeld omgaan met stress. De open
vragen in het samenvattende oordeel waren volgens sommige professionals dubbel en enkele vragen
waren in sommige gevallen lastig te beantwoorden, zoals vragen over de visie van de cliënt op
begeleiding en de vraag over de omvang van de begeleiding. Het grootste technische knelpunt was
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dat meerdere professionals de digitale handreiking niet konden openen binnen hun werkomgeving,
omdat de macro’s uit het Excel niet ingeschakeld konden worden. Dit is een vereiste voor het openen
en invullen van de digitale handreiking. Wegens beveiligingsrisico’s werden de macro’s door de
organisatie uitgeschakeld, waardoor deze niet handmatig ingeschakeld konden worden.
4.2.4 Nut en bruikbaarheid volgens cliënten, begeleiders en
adviesaanvragers
Het was niet mogelijk om het follow-up onderzoek uit te voeren naar het nut en de bruikbaarheid
van de handreiking volgens cliënten, begeleiders en adviesaanvragers (onderzoeksvraag vijf). Alle 28
professionals uit de eerste fase van deze deelstudie werd gevraagd om aan te geven of zij benaderd
wilden worden voor eventuele deelname aan de follow-up studie. Slechts negen professionals gaven
aan hiervoor open te staan. Redenen om bij voorbaat al niet benaderd te willen worden waren dat
professionals hun cliënten niet wilden overvragen met extra onderzoeken of gesprekken, zij hun
cliënten niet geschikt achtten voor een interview en dat de cliënten nog niet aan het werk waren
tegen de tijd dat de cliënten geïnterviewd moesten worden. Daarnaast gaven sommige professionals
aan geen ingevulde handreiking en/of eindoordeel te willen verstrekken wegens
privacygevoeligheden. Het verstrekken van een ingevulde handreiking was een vereiste in deze fase
van de deelstudie.
De negen professionals die wel hadden aangegeven benaderd te willen worden, werden twee
maanden na hun interview benaderd door het onderzoeksteam. Aan deze professionals werd
gevraagd om aan te geven of zij een ingevulde handreiking en/of eindoordeel wilden verstrekken.
Ook vroegen wij hen of de met de handreiking beoordeelde cliënten inmiddels aan het werk waren
en benaderd konden worden voor mogelijke deelname. Twee professionals gaven aan dat hun
cliënten nog niet aan het werk waren rondom de beoogde interviewperiode (3 maanden nadat cliënt
beoordeeld was met de handreiking), drie professionals gaven aan het te druk te hebben om deel te
nemen aan de follow-up. In sommige gevallen volgde de professional de cliënt ook niet waardoor hij
of zij ook niet wist of de cliënt inmiddels al werk had en zagen daardoor af van deelname. Eén
professional wilde bij nader inzien zijn cliënten toch niet belasten met een interview en tenslotte
waren er enkele cliënten die aangaven niet deel te willen nemen aan het interview. Twee
professionals hadden niet gereageerd op de uitnodiging en de herinnering. Uiteindelijk was er slechts
één professional die één werkende cliënt bereid had gevonden voor het interview. Het streven was
om acht tot tien cliënten te interviewen, daarom werd besloten dat deze fase van de deelstudie niet
verder uitgevoerd werd.
Over de bruikbaarheid van de handreiking voor adviesaanvragers hebben we desondanks enige
informatie verkregen uit andere onderdelen van het onderzoek. Een arbeidsdeskundige gaf aan dat
hij de handreiking geschikt vond als structuur voor een aanvraag jobcoaching door een jobcoach. Een
jobcoach gaf aan de handreiking daadwerkelijk gebruikt te hebben om een aanvraag jobcoaching te
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onderbouwen. We kunnen dus concluderen dat de handreiking zo’n aanvraagprocedure kan
faciliteren.
4.2.5 Aanpassingen aan de handreiking
De handreiking is aangepast op basis van de bevindingen uit de interviews (zie tabel 6). Niet alle
knelpunten konden worden aangepast omdat deze de scope van het project overstegen of wegens
technische beperkingen in Excel. Zie bijlage 9.9 voor een overzicht van alle aangedragen knelpunten.
Tabel 6. Doorgevoerde aanpassingen op basis van resultaten deelstudie 3
Type aanpassing
Waar doorgevoerd in Toelichting
handreiking 2.0
Optionele toelichting bij
Handreiking 2.0
Mogelijkheid toegevoegd voor het geven van een
basisvoorwaarden
toelichting bij basisvoorwaarden
Open vragen samenvattend
Handreiking 2.0
Vragen die veel op elkaar leken zijn samengevoegd
oordeel samengevoegd
Technische fouten
Handreiking 2.0
Verschillende technische fouten verholpen
Extra pop-up vensters
Handreiking 2.0
Extra pop-up-vensters voor verheldering van
informatie
Lay-out appendix
Handreiking 2.0
Gebruiksvriendelijke lay-out doorgevoerd
Beknopte appendix
Handreiking 2.0
Naast een uitgebreide appendix is er ook een
beknopte versie toegevoegd. Deze is eenvoudiger te
gebruiken tijdens een cliëntgesprek
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5 Deelstudie 4: Consistentie oordelen na training
handreiking
Ontwikkeling
handreiking 1.1 + 1.2

Deelstudie 1.
Deelstudie 2.

Ontwikkeling
handreiking 1.3

Deelstudie 3.
Deelstudie 4.

Ontwikkeling
handreiking 2.0

Figuur 6. Schematische weergave deelstudies en ontwikkelingsfases handreiking

5.1 Opzet en methode deelstudie 4: Consistentie oordelen na
training handreiking
Deelstudie 4 gaf antwoord op de volgende onderzoeksvraag: Hoe draagt het gebruik van de
doorontwikkelde handreiking bij aan de consistentie van de adviezen over de begeleiding?
Het onderzoeksteam veronderstelde dat een training in het gebruik van de handreiking (aan
professionals die hiermee nog geen ervaring hadden) de consistentie van hun oordelen kon
vergroten. Daarmee wordt bedoeld of de oordelen na de training minder versnipperd zouden zijn
(een kleiner aantal adviezen zouden bevatten) en meer op elkaar zouden lijken (in grotere mate
dezelfde adviezen zouden bevatten). In deze deelstudie is daarom onderzocht of de oordelen over de
begeleidingsnoodzaak van professionals meer overeenkomsten vertoonden na het volgen van de
training en het gebruiken van de handreiking. Dit is onderzocht door professionals tweemaal een
oordeel over de begeleidingsnoodzaak over een casus te laten geven: eenmaal voorafgaand aan de
training (voormeting) en eenmaal na afloop van de training (nameting) met gebruik van de
handreiking. Deelstudie 4 had niet tot doel om inzichten te verwerven voor de doorontwikkeling.
Werving
Aan deze deelstudie konden alleen professionals deelnemen die niet aan eerdere deelstudies hadden
deelgenomen. Voor deelstudie 4 is tegelijk met deelstudie 3 geworven. Specifiek voor deelstudie 4
hebben de onderzoekers daarnaast een aantal jobcoachorganisaties benaderd voor deelname door
hun medewerkers. Naast niet eerdere deelname was enige inclusiecriterium ervaring met het
vaststellen van de begeleidingsbehoefte zonder dat er voor de cliënt al een werkplek in beeld was.
Professionals die aangaven geïnteresseerd te zijn werden ingedeeld in één van de vier
trainingsgroepen. Ondertekening van het toestemmingsformulier verliep net zoals bij de eerdere
deelstudies.
Werkwijze training en onderzoek consistentie oordelen
Het onderzoeksteam heeft de training speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld. Het gebruik van de
handreiking en de inhoud van de handreiking (de 21 aspecten en definities) stonden centraal (zie
bijlage 9.3 voor trainershandleiding). Deelnemers werden getraind in: 1) het hanteren van de 21aspecten en de bijhorende definities, 2) het in kaart brengen van relevante aspecten bij cliënten met
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behulp van de voorbeeldvragen en 3) het gebruiken van de handreiking ten behoeve van het
vaststellen van de begeleidingsnoodzaak. Om te onderzoeken of na gebruik van de handreiking en de
training de oordelen over de begeleidingsnoodzaak consistenter werden, was de studie opgezet
binnen een experimenteel pre-post design. De voormeting werd voorafgaand aan de training
gehouden, de deelnemers hadden op dat moment nog geen kennis van de handreiking en kwamen
op hun eigen manier tot een oordeel. Daarna vond de training plaats, die werd afgesloten met de
nameting.
De belangrijkste hypothese was dat de training bijdraagt aan meer consistente oordelen van de
professionals. Doordat professionals alle 21 aspecten, en manieren om deze uit te vragen, leren
kennen in de training zullen zij meer gestructureerd zijn in hun vraaggesprek met de cliënt en vaker
dezelfde aspecten in overweging nemen dan zonder kennis van de handreiking. Ook zullen ze
mogelijk, door kennis te nemen van de voorbeeldvragen en tips van collega’s, vaker de aspecten op
de zelfde wijze uitvragen. Dit alles zou moeten leiden tot meer overeenkomsten tussen oordelen van
getrainde professionals in vergelijking met oordelen van niet-getrainde professionals. Een tweede
hypothese betrof de onderbouwing van de uiteindelijk oordelen. De verwachting was dat het
kennismaken met en het leren uitvragen van de 21 aspecten zou leiden tot het meer onderbouwen
van de oordelen na het volgen van de training. Om te beoordelen of deze verwachting uitkwam werd
het aantal keer dat een onderbouwing werd gegeven in de oordelen van de voormeting vergeleken
met de oordelen van de nameting. Zie bijlage 9.2 voor een uitgebreide toelichting over de
dataverwerking.
De voor-en nameting bestonden uit twee delen. Deel een was een plenair vraaggesprek met een
cliënt die gespeeld werd door een acteur. De deelnemers kregen, na lezing van enige voorinformatie
via een casebeschrijving, de mogelijkheid om vragen te stellen aan de cliënt (acteur), om zo
voldoende informatie te verzamelen voor een oordeel over de begeleidingsnoodzaak. Deel twee van
de metingen betrof het geven van een oordeel over de begeleidingsnoodzaak van de cliënt.
Deelnemers gaven individueel hun oordeel door schriftelijk antwoord te geven op de vraag over hoe
de noodzakelijke begeleiding voor de cliënt er uit moest komen te zien. Hierbij werd hen gevraagd
om te benoemen wat het type begeleiding moest zijn en waar de begeleiding op gericht moest
worden en een inschatting te geven van de omvang van de begeleiding.
De door de acteur gespeelde casussen gingen over een cliënt met autisme (casus A) en een cliënt
met een verstandelijke beperking (casus B). De acteur speelde deze rollen volgens een vastgesteld
script (zie tabel 7 voor casusomschrijvingen en bijlage 9.3 voor uitgebreide uitwerking van de
cliëntrollen). De training werd gegeven aan vier groepen, waarbij twee groepen casus A bij de
voormeting hadden beoordeeld en casus B in de nameting. Voor de andere twee groepen werd de
casusvolgorde omgedraaid, waardoor zij casus B in de voormeting hadden beoordeeld en casus A bij
de nameting. Hierdoor konden de onderzoekers corrigeren voor eventuele verschillen in
moeilijkheidsgraad tussen de casussen.
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Tabel 7. Casusomschrijvingen uit de training
Casus A. Cliënt met klassiek autisme
Geslacht: Man
Leeftijd: 26 jaar
Opleiding: MBO ICT-diploma
Werkervaring: veel korte dienstverbanden in ICTsector
Aandachtspunten: Cliënt heeft problemen met het
vasthouden van een baan. Cliënt ondervind
problemen met sociale interacties, omgaan met
conflicten en het aannemen van opdrachten van een
baas/manager en kan niet omgaan met (onverwachte)
veranderingen in werktaken en op de werkplek.

Casus B. Cliënt met verstandelijke beperking
Geslacht: Man
Leeftijd: 21 jaar
Opleiding: voortgezet speciaal onderwijs
Werkervaring: stage in kantine
Woonomgeving: begeleid wonen
Aandachtspunten: Cliënt met laag IQ en beperkte
zelfstandigheid op gebied van wonen/school /werk.
Cliënt is kan simpele en enkelvoudige taken uitvoeren,
maar heeft iemand nodig die deze taken uitlegt en
voordoet. Cliënt heeft moeite met prioriteren van
taken, multitasking en werken onder tijdsdruk.

5.2 Resultaten deelstudie 4: Consistentie oordelen na training
handreiking
Ontwikkeling
handreiking 1.1 + 1.2

Deelstudie 1.
Deelstudie 2.

Ontwikkeling
handreiking 1.3

Deelstudie 3.
Deelstudie 4.

Ontwikkeling
handreiking 2.0

Figuur 6. Schematische weergave deelstudies en ontwikkelingsfases handreiking

De resultaten worden weergegeven aan de hand van vier adviescategorieën: aard, inhoud, omvang
van de begeleiding en onderbouwing van het oordeel. De consistentie van oordelen is bepaald door
het totaal aantal genoemde adviezen per adviescategorie te tellen. Een afname van het aantal
verschillende adviezen betekende meer consistente adviezen en dus een minder versnipperd beeld.
Deelnemers
De training is gevolgd door 41 professionals die nog niet eerder aan het onderzoek hadden
deelgenomen, waarvan 39 hebben deelgenomen aan de voor-en nameting. Zie tabel 8 voor de
kenmerken van de deelnemers. De professionals waren werkzaam als arbeidsdeskundige, jobcoach
of consulent/coach. Onder de categorie ‘consulent/coach’ vallen functies zoals: consulent werk,
specialist sociaal domein, casemanager, ontwikkelcoach, werkbegeleider, arbeidscoach,
participatiecoach en consulent bemiddeling en coaching. Professionals waren voornamelijk
werkzaam bij UWV, gemeenten of re-integratiebedrijven. Alle professionals hadden ervaring in het
vaststellen of inventariseren van de begeleidingsnoodzaak bij cliënten met structurele functionele
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beperkingen. De training besloeg een dagdeel en was geaccrediteerd voor 1 PE-punt door de
Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen. Deelnemers werden getraind in het hanteren van
de aspecten en bijhorende definities uit de handreiking, het in kaart brengen van de relevante
aspecten bij cliënten en het gebruik van de handreiking ten behoeve van het vaststellen van de
begeleidingsnoodzaak (zie bijlage 9.3 Trainershandleiding).

Tabel 8. Kenmerken van deelnemende professionals uit deelstudie 4
Geslacht, man (N)
Functie (N) Arbeidsdeskundige
Jobcoach
Consulent/coach

19
5
15

Organisatie (N)

Professionals (N=39)
17
UWV
13
Gemeente
9
GGZ
1
Re-integratie bedrijf
15
Politie
1

Consistentie adviezen over de aard van de begeleiding
In de voormeting werden in totaal acht verschillende adviezen gegeven over de aard van de
begeleiding, in de nameting waren dit negen adviezen. Op basis van het aantal verschillende
adviezen over de aard van de begeleiding en met de door ons gehanteerde onderzoeksopzet kan
geen toename in consistentie worden aangetoond na het volgen van de training en gebruik van de
handreiking. Zie tabel 9 voor een overzicht van alle genoemde adviezen over de aard van de
begeleiding.
Tabel 9. Verschillen in adviezen over de aard van de begeleiding
Advies
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Coaching alleen gericht op cliënt
Jobcoaching (niet nader gespecificeerd)
Coaching alleen gericht op werkomgeving (collega’s/leidinggevende)
Beschutte werkomgeving
Begeleiding bij vinden van werk
Begeleiding/ondersteuning woon/leven
Toezicht cliënt
Doelgroepenregister
Loonkostensubsidie
Voorbereiding op werk

Voormeting
N (%)*
19 (27%)
16 (23%)
10 (14%)
7 (10%)
8 (11%)
5 (7%)
4 (6%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (1%)

Nameting
N (%)*
19 (26%)
13 (18%)
17 (23%)
11 (15%)
5 (7%)
1 (1%)
3 (4%)
3 (4%)
1 (1%)
0 (0%)

* percentage van het totaal aantal gegeven adviezen over de aard van de begeleiding
(70 in de voormeting en 73 in de nameting). De adviezen vormen geen uitsluitbare categorieën.

Consistentie adviezen over de inhoud van de begeleiding
De resultaten van de gegeven adviezen over de inhoud van de begeleiding, bijvoorbeeld over waar
de inhoud van de jobcoaching of coaching van de cliënt op gericht moet worden, zijn hieronder
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weergegeven. Bij deze resultaten is gekozen om onderscheid te maken in de adviezen die gegeven
waren over de twee casussen, aangezien die inhoudelijk van elkaar verschilden. Casus A ging over
een cliënt met klassiek autisme die voornamelijk problemen ondervond in de sociale interactie op de
werkplek en moeite had met het vasthouden van een baan. Casus B ging over een cliënt met een
verstandelijke beperking die beperkingen ondervond op het gebied van zelfredzaamheid in werk,
wonen en school 10.
Consistentie adviezen casus A:klassiek autisme
In de voormeting werden in totaal 18 verschillende adviezen gegeven over de inhoud van de
begeleiding voor casus A, in de nameting waren dit 15 adviezen. Op basis hiervan kan geconcludeerd
worden dat het totaal van genoemde adviezen over de inhoud van de begeleiding voor casus A iets
consistenter wordt na het volgen van de training en gebruik van de handreiking. Zie tabel 10 voor
een overzicht van alle genoemde adviezen over de inhoud van de begeleiding voor casus A.
Tabel 10. Casus A.: Verschillen in adviezen over inhoud van de begeleiding bij voor- en nameting
Advies
Voormeting Nameting
N (%)*
N(%)*
1
Aangepaste taakinstructie
11 (11%)
16 (21%)
2
Afgebakende/enkelvoudige/repeterende taken
18 (18%)
15 (20%)
3
Toezicht op de werkplek
14 (14%)
11 (14%)
4
Aanleren vaardigheden
11 (11%)
3 (4%)
5
Aanleren/vergroten interpersoonlijke competenties
7 (7%)
0 (0%)
6
Aanleren/vergroten intra persoonlijke competenties
4 (4%)
6 (8%)
7
Solistische werktaken
3 (3%)
0 (0%)
8
Faciliteren voor cliënt
7 (7%)
3 (4%)
9
Overige adviezen werkplek
0 (0%)
2 (3%)
10 Vastaanspreekpunt op de werkplek
6 (6%)
3 (4%)
11 Nader onderzoek verrichten m.b.t. cliënt
3 (3%)
1 (1%)
12 Informeren/ondersteunen collega’s/leidinggevende
2 (2%)
3 (4%)
13 Gestructureerde/prikkelarme werkplek
3 (3%)
4 (5%)
14 Bereikbaarheid woon/werk
3 (3%)
3 (4%)
15 Begeleiding cliënt privé/wonen/netwerk
4 (4%)
2 (3%)
16 Specifieke eigenschappen begeleider/LG
3 (3%)
3 (4%)
17 Geen deadlines in werktaken
1 (1%)
0 (0%)
18 Eigen werkplek
1 (1%)
0 (0%)
19 Overige adviezen
1 (1%)
1 (1%)
* percentages van het totaal aan gegeven adviezen per meting (voormeting totaal 102, nameting 76).

Consistentie adviezen casus B: verstandelijke beperking
Het totaal aan verschillende adviezen betrof in de voormeting 18 en in de nameting 17. Het totaal
aan verschillende adviezen leek na het volgen van de training en gebruik van de handreiking iets
10

Zie bijlage 9.3 voor een uitgebreidere beschrijving van de casussen.
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consistenter te worden, maar de afname in variatie van adviezen is zeer beperkt. Zie tabel 11 voor
een overzicht van alle genoemde adviezen over de inhoud van de begeleiding voor casus B.

Tabel 11. Casus B.: Verschillen in adviezen over inhoud van de begeleiding bij voor- en nameting
Advies
Voormeting Nameting
N (%)*
N (%)*
1
Aanleren/vergroten interpersoonlijke competenties
12 (12%)
17 (17%)
2
Informeren/ondersteunen collega’s en werkgever
15 (15%)
12 (13%)
3
Afgebakende/enkelvoudige/repeterende taken
12 (12%)
11 (11%)
4
Aanleren/vergroten intra persoonlijke competenties
11 (11%)
11 (11%)
5
Begeleiding bij zoeken/krijgen van werk
10 (10%)
4 (4%)
6
Aanleren vaardigheden
1 (1%)
6 (6%)
7
Vastaanspreekpunt op de werkplek
7 (7%)
3 (3%)
8
Solistische werktaken
1 (1%)
4 (4%)
9
Gestructureerde/prikkelarme werkplek
8 (8%)
6 (6%)
10 Begeleiding cliënt privé/wonen/netwerk
0 (0%)
2 (2%)
11 Eigen werkplek
4 (4%)
5 (5%)
12 Faciliteren voor cliënt
4 (4%)
3 (3%)
13 Toezicht op de werkplek
1 (1%)
0 (0%)
14 Overige adviezen werkplek
1 (1%)
0 (0%)
15 Aangepasten taakinstructie
5 (5%)
5 (5%)
16 Nader onderzoek verrichten m.b.t. cliënt
2 (2%)
2 (2%)
17 Overige adviezen
2 (2%)
2 (2%)
18 Specifieke eigenschappen begeleider/leidinggevende
2 (2%)
2 (2%)
19 Geen deadlines in werktaken
1 (1%)
1 (1%)
* percentages van het totaal aan gegeven adviezen per meting (voormeting totaal 99, nameting 96).

Adviezen over de omvang van de begeleiding
Professionals omschreven de omvang van de begeleiding op veel uiteenlopende manieren. Sommige
gaven concreet het aantal uren begeleiding per week en de duur aan, anderen gaven een algemene
omschrijving in termen zoals ‘dagelijkse langdurige intensieve begeleiding’. Weer andere gaven
alleen de frequentie van begeleiding aan in uren maar niet de duur. Door de vele verschillende
omschrijvingen konden veel adviezen niet geanalyseerd worden. Tien professionals hadden in de
voormeting de omvang van de begeleiding heel concreet omschreven, namelijk het aantal uren
begeleiding per week en de duur in maanden aangegeven. In de nameting hadden zes professionals
de omvang op deze manier beschreven. Gezien de kleine aantallen van de adviezen is het niet
mogelijk om conclusies over de consistentie van deze adviezen over omvang van de begeleiding te
trekken.
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Onderbouwing van het oordeel
Als professionals redenen of oorzaken aandroegen waardoor een cliënt begeleiding nodig had, werd
dit gezien als onderbouwing van het oordeel. In de voormeting werd er in 33% van de oordelen een
onderbouwing gegeven. In de nameting werd door de professionals iets vaker een onderbouwing
gegeven, namelijk in 38% van de oordelen (toename 5%). Professionals lijken dus iets vaker een
onderbouwing te geven na gebruik van de handreiking en het volgen van de training.
Consistentie oordelen na volgen training en gebruik handreiking
Het volgen van de training en het gebruik van de handreiking bleken met de huidige
onderzoeksopzet niet aantoonbaar te leiden tot consistentere adviezen over de aard van de
begeleiding. Bij de adviezen over de inhoud van de begeleiding was er bij casus A en B een zeer
beperkte toename in consistentie. Het was niet mogelijk om bij de adviezen over de omvang van de
begeleiding uitspraken te doen over de consistentie. Hoewel er enkele indicaties voor een toename
in consistentie in adviezen zijn waargenomen, kwam in deze studie geen duidelijke toename in
consistentie in de oordelen naar voren. Al met al kan geconcludeerd worden dat we in deze studie
geen toename in consistentie van de oordelen over de begeleidingsnoodzaak hebben kunnen
constateren na de training en het gebruik van de handreiking.
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6 Beschouwing
6.1 Doorontwikkeling van de handreiking
De eerste doelstelling van dit project was om op basis van ervaringen van professionals in het veld te
komen tot een doorontwikkelde handreiking. Het vertrekpunt bij de start van dit project was een
handreiking die bestond uit een lijst met 21 aspecten, inclusief een definitie, die het meest relevant
zijn voor het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak. Het eindproduct van dit project is een digitale
(Excel) handreiking waarbij de professional in verschillende stappen ondersteund wordt bij
vaststellen van de begeleidingsnoodzaak. Daarbij zijn, mede ingegeven door de professionals in het
veld en de begeleidingscommissie, enkele keuzes gemaakt die hieronder worden toegelicht.
Handreiking ondersteunt professioneel oordeel
Het uitgangspunt voor de handreiking was dat deze ondersteuning moest bieden voor het
professionele oordeel over de begeleidingsnoodzaak, zonder de professionele oordeelsvorming te
vervangen. Die keuze komt op twee manieren tot uiting in de handreiking. Ten eerste is het bij het
invullen van de digitale versie niet verplicht om alle aspecten in te vullen en kunnen professionals zelf
kiezen in welke volgorde ze de aspecten in kaart brengen. Ten tweede wordt er geen automatisch
advies over begeleidingsnoodzaak gegenereerd door de digitale handreiking. De diversiteit binnen de
klantpopulaties, betrokken professionals, werkwijzen en organisaties leent zich niet voor een
gestandaardiseerd oordeel. Uit dit onderzoek bleek dat deze keuze aansluit bij de wensen van de
professionals. Bovendien zijn er geen instrumenten voorhanden die psychometrisch voldoende zijn
getest en die de 21 aspecten integraal in kaart kunnen brengen 11.
Om de oordeelsvorming van de professionals optimaal te ondersteunen is er voor gekozen om tips te
geven over hoe een aspect in kaart kan worden gebracht. Alle tips, voorbeeldvragen of aanwijzingen
over de aanpak die tijdens de deelstudies naar voren kwamen, zijn door het projectteam verzameld.
Het projectteam beoordeelde of de tip voldoende paste binnen de vooraf opgestelde definitie van
het aspect en dus opgenomen kon worden in de handreiking. In elke volgende deelstudie werden die
tips dan weer kritisch beschouwd door professionals, hetgeen soms leidde tot aanscherping van de
tips. Dit onderdeel van de handreiking is daarmee een weergave van de praktijkkennis van de aan dit
project deelnemende professionals. Het valt te overwegen om dit onderdeel van de handreiking ook
in de toekomst verder aan te vullen met inzichten uit de praktijk. Uiteraard hangt de haalbaarheid
daarvan wel af van de wijze waarop de handreiking geïmplementeerd wordt, zie voor onze
overwegingen over dit onderwerp hoofdstuk 3.3.

11

Faber B, Nieuwenhuijsen K, Frings-Dresen MHW. Indicatie begeleidingsbehoefte voor een succesvolle
arbeidsparticipatie. Verslag van het onderzoek naar aspecten die van belang zijn bij het vaststellen van de
begeleidingsbehoefte bij mensen om succesvolle arbeidsparticipatie te realiseren. Amsterdam: Coronel
Instituut voor Arbeid en gezondheid (AMC), mei 2015.
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Een andere wijze waarop de oordeelsvorming ondersteund werd, was door in de digitale versie een
‘samenvattend oordeel’ te genereren na het invullen van de vragen over de 21 aspecten. Op deze
wijze heeft de professional een goed overzicht van alle aspecten. Vervolgens wordt de professional
door middel van open vragen uitgedaagd om het oordeel over begeleidingsnoodzaak te
onderbouwen. Deze vragen zijn door het projectteam in samenspraak met de begeleidingscommissie
opgesteld. In de studie naar nut en bruikbaarheid bleek dat professionals deze wijze van
onderbouwing van het oordeel waardeerden, hoewel zij de vragen soms moeilijk te beantwoorden
vonden.
Handreiking moet bruikbaar zijn in verschillende werksettings
Deze handreiking is ontwikkeld tegen de achtergrond van de invoering van de Participatiewet. De
gemeente heeft sinds de invoering van de participatiewet veel vrijheid bij het vormgeven van hun
ondersteuning aan groepen met structureel functionele beperkingen en er is dan ook veel variatie in
werkwijzen 12.
De handreiking is ontwikkeld om voor alle betrokken professionals te komen tot een eenduidig
begrippenkader en een vergelijkbare beoordelingssystematiek. Tegelijkertijd was het van belang om
in het streven naar eenduidigheid oog te blijven houden voor flexibiliteit in het hanteren van de
handreiking. Immers, als de handreiking niet in de eigen werkwijze kan worden ingepast, dan is de
handreiking niet bruikbaar. De resultaten laten zien dat we er in geslaagd zijn een handreiking te
ontwikkelen die voldoende flexibel is voor het gebruik door verschillende professionals. Tegelijkertijd
betekent dit ook dat we niet aan alle individuele wensen voor aanpassingen aan de handreiking
kunnen en willen tegemoetkomen.
Handreiking sluit aan bij cliëntperspectief
Een aantal keuzes is gemaakt om de handreiking beter aan te laten sluiten bij het cliëntperspectief.
De eerste keuze was om de term begeleidingsnoodzaak (in plaats van begeleidingsbehoefte) te
hanteren. Met deze keuze wordt duidelijk dat het geen individuele behoefte van een cliënt betreft,
maar een noodzakelijk voorwaarde om ondanks structurele beperkingen toch te kunnen werken. De
tweede keuze betrof de formulering van de vragen aan de professional, zowel bij de 21 aspecten als
de open vragen bij het samenvattend oordeel, naar mogelijkheden te vragen en niet alleen naar
belemmeringen. Bij alle aspecten, behalve de randvoorwaarden, is de eerste vraag of de cliënt
capaciteiten heeft die kunnen helpen bij het functioneren in werk. Bij de open vragen wordt de
professional gevraagd aan te geven waar volgens hem of haar de beste kansen liggen voor
arbeidsparticipatie en hoe begeleiding daaraan kan bijdragen. Tenslotte hebben de professionals
veelal tips gegeven over het vaststellen van de 21 aspecten door middel van neutrale of positieve

12

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017.
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/kennisdocumentondersteuningmensenpwetversiefeb17.pdf
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vragen aan de cliënt. Deze focus op mogelijkheden voorkomt dat het vaststellen van
begeleidingsnoodzaak een opsomming van beperkingen en moeilijkheden met zich meebrengt.

6.2 Toegevoegde waarde handreiking en gegeven adviezen
De tweede doelstelling van dit project was om zicht krijgen op de toegevoegde waarde van de
doorontwikkelde handreiking (nut, bruikbaarheid en bijdrage aan de consistentie van beoordelingen)
en van de gegeven adviezen over begeleidingsnoodzaak zodra er daadwerkelijk een match was. In
deze paragraaf wordt eerst een reflectie op de gehanteerde onderzoeksmethodiek gepresenteerd,
gevolgd door een reflectie op de bevindingen over de toegevoegde waarde van de handreiking.
Reflectie op onderzoeksmethodiek
Een belangrijke keuze in de huidige onderzoeksopzet was om professionals met verschillende
achtergronden en functies, werkzaam in verschillende werksettings bij dit onderzoek te betrekken.
Deze keuze voor diversiteit heeft als voordeel dat de doorontwikkelde handreiking bruikbaar is voor
professionals die op verschillende manieren werken. Een nadeel van deze keuze is echter dat
daarmee veel spreiding in de antwoorden en visie van de professionals geïntroduceerd is. Er zijn
telkens ook maar weinig deelnemers die spreken over het gebruik van de handreiking in dezelfde
werksituatie, waardoor het niet goed mogelijk is om te beoordelen of de uitspraak de mening van
meerdere professionals in die werksituatie representeert.
De geplande follow-up-studie naar het nut van de adviezen over de begeleidingsnoodzaak die
voortvloeien uit het gebruik van de handreiking is niet doorgegaan omdat er binnen de beschikbare
tijd onvoldoende deelnemers konden worden gevonden. Hoewel het onverminderd van belang blijft
om te onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van de adviezen die voortvloeien uit de
handreiking, is gebleken dat onze onderzoeksopzet daarvoor niet geschikt is. In de toekomst kan een
onderzoek met een langere follow-upduur worden overwogen om meer cliënten in kaart te kunnen
brengen in de fase dat zij aan het werk zijn. Om aan het bezwaar van de professionals tegemoet te
komen ten aanzien van de belasting van de cliënten, kan gekozen worden voor een opzet zonder
cliëntinterviews. In zo’n studie, die dan ook het beste binnen enkele organisaties uitgevoerd kan
worden, kunnen dan op basis van dossiers systematisch de gegeven adviezen worden vergeleken
met de daadwerkelijke inzet van begeleiding.
Tenslotte is het van belang de bevinding ten aanzien van de consistentie te beschouwen in het licht
van de onderzoeksopzet. In het onderzoek naar consistentie is gekozen voor een training met vooral
aandacht voor kennismaking met de 21 aspecten en de wijze waarop deze in kaart gebracht kunnen
worden. In de onderzoeksopzet was een groepsinterview met de acteur noodzakelijk, het was
immers niet haalbaar om elke deelnemer een eigen interview te laten voeren. Deze opzet bracht met
zich mee dat het niet mogelijk was om de deelnemers een door henzelf ingevuld samenvattend
oordeel te laten presenteren. Een training in het beoordelen van de begeleidingsnoodzaak op basis
van een individueel gegenereerd samenvattend oordeel had mogelijk meer effect kunnen hebben op
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de consistentie van de oordelen omdat de oordeelsvorming dan meer centraal staat. Een dergelijke
training is echter niet haalbaar binnen een dagdeel. Met de huidige onderzoeksopzet kon niet
aangetoond worden dat een training in gebruik van de handreiking leidde tot meer consistentie
tussen professionals in beoordeling van eenzelfde casus. Dat kan het gevolg zijn van de (in tijd
beperkte) training en van de meetmethode. Ook is het mogelijk dat “begeleidingsnoodzaak” een zo
complex begrip is, dat consistentie in de adviezen daarover niet eenvoudig is vast te stellen.
Reflectie op bevindingen
Het beeld dat in dit onderzoek naar voren kwam is dat professionals de handreiking nuttig, bruikbaar
en gebruiksvriendelijk vonden. Daarbij benoemden zij verschillende bevorderende factoren in het
gebruik, waaronder de voorbeeldvragen, het samenvattend oordeel, de flexibele mogelijkheden in
het toepassen, de structurerende werking op gesprek en verslaglegging, de uitleg die bij de aspecten
wordt gegeven en het flexibel kunnen navigeren in de handreiking zodat niet relevante aspecten
kunnen worden overgeslagen. Een belangrijk knelpunt dat werd benoemd is dat de handreiking
minder geschikt is voor cliënten met fysieke beperkingen. Deze visie wordt niet gedeeld door de
onderzoekers, bij de ontwikkeling is deze doelgroep expliciet betrokken. Bovendien zijn er aspecten
die zeer relevant zijn voor cliënten met fysieke beperkingen; kunnen volhouden en zelfredzaamheid.
Een veelgenoemd knelpunt dat in de toekomst verholpen zou kunnen worden is het technische
knelpunt dat Excel macro’s soms niet ingeschakeld konden worden in verband met de IT-beveiliging
binnen de organisatie. Het voorstel van professionals om daarom voor een app te kiezen moet in de
toekomst overwogen worden. Met de huidige onderzoeksopzet kon niet aangetoond worden dat een
training in gebruik van de handreiking leidde tot meer consistentie tussen professionals in
beoordeling van eenzelfde casus. Dat kan het gevolg zijn van de (in tijd beperkte) training en van de
meetmethode. Ook is het mogelijk dat “begeleidingsnoodzaak” een zo complex begrip is, dat
consistentie in de adviezen daarover niet eenvoudig is vast te stellen.

6.3 Adviezen ten aanzien van implementatie en verspreiding
handreiking
Reflectie op de mogelijke impact van implementatie
Dit project beoogde bij te dragen aan een gemeenschappelijk begrippenkader van de vele
professionals die zich bezig houden met i) het aanvragen van adviezen over begeleidingsnoodzaak, ii)
advies uitbrengen over begeleidingsnoodzaak, iii) het vinden een geschikte werkplek met de juiste
begeleiding. Hoewel verschillende professionals aangaven dat zij een andere formulering zouden
hanteren bij enkele begrippen, is het van belang dat de aspecten met de bijbehorende definities door
een bredere groep professionals bruikbaar werden geacht. Implementatie van de handreiking in de
praktijk kan daarom bijdragen aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk begrippenkader.
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Adviezen voor de implementatie
Een opvallende bevinding was dat een veelgehoord bezwaar bij de eerste ontwikkeling van de
handreiking in dit project veel minder vaak door professionals genoemd werd. Dit betrof het bezwaar
tegen het principe van het vaststellen van begeleidingsnoodzaak zonder dat er een werkplek bekend
is. Enkele jaren na de invoering van de Participatiewet lijkt deze werkwijze gemeengoed geworden.
De handreiking is ontwikkeld op een manier die geschikt is voor gebruik in verschillende contexten.
Deze opzet lijkt een voordeel bij implementatie in een snel veranderende omgeving, omdat de
handreiking ruimte biedt voor inbedding in verschillende werkwijzen.
Het merendeel van de professionals (20 van de 28) gaf aan dat de handreiking in te passen is binnen
de eigen werkwijze. Een belangrijke voorwaarde voor gebruik in de praktijk is dat professionals er
geen extra tijd mee kwijt moeten zijn doordat de handreiking naast andere hulpmiddelen wordt
gebruikt binnen de organisatie. Professionals geven daarom aan dat het belangrijk is dat de hele
organisatie kiest voor het gebruik van de handreiking. Wij adviseren daarom om de implementatie
niet alleen via professionele verenigingen te laten verlopen, maar om ook een strategie te
ontwikkelen die zicht richt op het informeren en enthousiasmeren van de organisaties waar de
professionals werkzaam zijn.
Bij implementatie van de handreiking moet een keuze worden gemaakt in het beheer van de
handreiking. De handreiking is ontwikkeld voor gebruik door verschillende typen professionals. Het
beheer van de handreiking beleggen bij slechts één professionele organisatie ligt daarom niet voor
de hand. Het is echter van belang om het eigenaarschap van de handreiking bij een organisatie te
beleggen die bereid is de handreiking nog verder te ontwikkelen. Daarbij gaat het vooral om de vorm
van de handreiking, met name de wens om de handreiking om te vormen tot een app. Daarnaast is
het wenselijk dat het onderdeel ‘voorbeeldvragen en tips van collega’s’ in de loop van de tijd
aangevuld kan worden met goede voorbeelden uit de praktijk. Voor beide typen doorontwikkeling is
het van belang dat er één organisatie de handreiking beheert. Zolang een professionele organisatie
voldoende open staat voor andere professionals, is onze verwachting dat het voordeel van
eigenaarschap van de handreiking opweegt tegen de nadelen van een focus op één groep
professionals.
Een concrete aanbeveling om de implementatie te stimuleren is om de training in het gebruik van de
handreiking voort te zetten. Deze training, en dan met name ook de inzet van de acteur bij deze
training, werd gewaardeerd door de deelnemers. De handleiding van de training die is gebruikt in het
onderzoek is als bijlage aan dit rapport toegevoegd en de PowerPoint-presentatie wordt vrij
beschikbaar gesteld. Daarbij raden wij wel aan om in een nieuwe training direct de digitale
handreiking en het samenvattend oordeel te hanteren bij de oefeningen. Dat kon in het onderzoek
om onderzoekstechnische redenen niet.
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7 Conclusie
De doelen van dit project waren om de “handreiking vaststellen begeleidingsbehoefte” van 2014
(bestaande uit een lijst met 21 aspecten plus hun definitie) door te ontwikkelen tot een door
professionals in de praktijk bruikbaar hulpmiddel, en om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde,
nut en bruikbaarheid van de handreiking en de daaruit voortvloeiende adviezen.
Met de praktijk
Door samenwerking met ruim 80 professionals heeft het onderzoek een voor professionals in de
praktijk bruikbare handreiking opgeleverd om de begeleidingsnoodzaak vast te stellen bij werk van
cliënten met structureel functionele beperkingen. De handreiking kan worden ingezet op het
moment dat nog niet bekend is welk werk de cliënt gaat doen (aan het begin van een traject). De
handreiking is in een aantal rondes met de praktijk ontwikkeld. Deelnemende professionals waren
vooral arbeidsdeskundigen, consulenten, klantmanagers, jobcoaches en
stagebegeleiders/transitiecoaches van gemeenten, UWV, re-integratiebedrijven en scholen.
Nuttig en bruikbaar
Professionals vinden de uiteindelijke handreiking nuttig en van toegevoegde waarde.
De meeste professionals vinden de handreiking een nuttig hulpmiddel. De meerderheid van de
geïnterviewde professionals geeft aan, dat het toepassen van de handreiking informatie en inzichten
oplevert op basis waarvan zij een goed beeld krijgen van de begeleidingsnoodzaak van hun cliënten.
De gebruikelijke werkwijze van professionals, vóór toepassen van de ontwikkelde handreiking, bleek
niet gestandaardiseerd (wel behandelden ze in grote lijnen dezelfde soorten onderwerpen). Het
format van de ontwikkelde handreiking structureert het gesprek en de verslaglegging en zorgt voor
een goed onderbouwde conclusie met betrekking tot de begeleidingsnoodzaak.
De meeste professionals vinden de handreiking ook een bruikbaar hulpmiddel: gebruiksvriendelijk,
niet al te tijdsintensief en onder voorwaarden toepasbaar in hun werksituatie. De handreiking blijkt
op verschillende manieren gebruikt te (kunnen) worden: in digitale en/of papieren versie, in te vullen
tijdens en/of na het gesprek, al dan niet in overleg met de cliënt. Professionals kunnen aan de cliënt
vragen stellen aan het hand en/of in de volgorde van de 21 aspecten zoals ze in de handreiking staan,
of in een vrij gesprek. Het invullen van de handreiking kan in de gegeven volgorde of in een vrije
volgorde. Deze verschillende gebruiksmogelijkheden ondersteunen de flexibiliteit van de toepassing,
die nodig is om gebruik door verschillende soorten professionals voor verschillende soorten cliënten
in verschillende werksituaties en organisaties mogelijk te maken. Wat het nut van de gegeven
adviezen voor cliënten (en hun begeleiders) is op het moment dat ze weer aan het werk gaan, is nog
niet duidelijk. Tijdens deze studie bleek het niet mogelijk binnen de doorlooptijd van het project via
de deelnemende professionals voldoende cliënten te werven. Er is wel enig inzicht in het nut voor
opdrachtgevers van begeleiding: de rapportage voortvloeiend uit de handreiking is goed
onderbouwd, wat de beoordeling door een arbeidsdeskundige van een aanvraag jobcoaching
faciliteert.
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Meer consistentie niet aangetoond
Met de huidige onderzoeksopzet kon niet aangetoond worden dat een training in gebruik van de
handreiking leidde tot meer consistentie tussen professionals in beoordeling van eenzelfde casus.
Dat kan het gevolg zijn van de (in tijd beperkte) training en van de meetmethode. Ook is het mogelijk
dat “begeleidingsnoodzaak” een zo complex begrip is, dat consistentie in de adviezen daarover niet
eenvoudig is vast te stellen.
Suggesties voor verspreiding, implementatie en gebruik
Het verdient aanbeveling om het beheer (inclusief verdere doorontwikkeling) bij één organisatie te
laten plaatsvinden, zodat verschillende beroepsgroepen en organisaties dezelfde versie blijven
gebruiken. Het blijkt van belang dat een hele organisatie van professionals kiest voor het gebruik van
de handreiking (om te voorkomen dat daarnaast andere hulpmiddelen voor bepalen van de
begeleidingsnoodzaak gebruikt worden). Het onderzoeksteam adviseert daarom om de
implementatie niet alleen via professionele verenigingen te laten verlopen, maar ook om een
strategie te ontwikkelen die zich richt op het informeren en enthousiasmeren van de organisaties
waar de professionals werkzaam zijn. Tenslotte verdient het aanbeveling om een training aan te
bieden volgens het format dat in het onderzoek gebruikt is (zie bijlage 9.3).
Concluderend: het onderzoek heeft een voor professionals in de praktijk bruikbare handreiking
opgeleverd om de begeleidingsnoodzaak vast te stellen bij werk van cliënten met structureel
functionele beperkingen. De handreiking kan worden ingezet op het moment dat nog niet bekend is
welk werk de cliënt gaat doen. Professionals vinden de handreiking nuttig en van toegevoegde
waarde. Er dient nog verder onderzoek te worden gedaan of gebruik van de handreiking de
consistentie van de gegeven adviezen verhoogt, en naar het nut van de adviezen als de cliënt
daadwerkelijk gaat werken.
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9 Bijlagen
9.1 Handreiking 2.0 + Toelichting
De handreiking vaststellen begeleidingsnoodzaak 2.0 is een externe bijlage van dit rapport (in de
vorm van een Excelbestand). De toelichting op de handreiking staat wel in deze bijlage. De digitale
handreiking is toegankelijk via de volgende link
http://www.ape.nl/nl/thema_s/default.asp?nID=2267
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Samenvatting
Deze handreiking is een hulpmiddel om de begeleidingsnoodzaak op het werk (of stage) vast te
stellen voor cliënten of leerlingen met structurele functionele beperkingen, op het moment dat hun
toekomstige werkplek nog niet bekend is. Het kan gaan om een eerste inschatting, op basis van de
op dat moment beschikbare informatie. Deze handreiking kunt u invullen tijdens of na een gesprek
dat u met de cliënt voert over toekomstig werk en de begeleiding daarbij. De handreiking bestaat uit
een gestructureerde vragenlijst over 21 relevante aspecten. Op basis van de in de handreiking
gestelde vragen en geselecteerde aspecten komt u tot een beredeneerd oordeel over de inhoud,
omvang en duur de begeleiding. U gebruikt het gesprek met de cliënt en andere informatiebronnen
om de handreiking in te vullen. De handreiking is toepasbaar door verschillende soorten
professionals die zich bezighouden met de begeleiding van cliënten/leerlingen met structurele
functionele beperkingen naar werk. De handreiking is in 2017/2018 ontwikkeld door het Coronel
Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC) en APE Public Economics, in een UWV-subsidieproject.

1.

Doel en voor welke professionals

Deze handreiking biedt professionals die betrokken zijn bij de arbeidstoeleiding van
cliënten/leerlingen met structureel functionele beperkingen:
• een hulpmiddel om op een gestructureerde en inzichtelijke manier de begeleidingsnoodzaak
bij werk vast te stellen, op het moment dat de werkplek nog niet bekend is;
• een gezamenlijk begrippenkader om gemakkelijker met elkaar kunnen communiceren over
de noodzakelijke begeleiding van een cliënt bij werk;
• een efficiënt hulpmiddel dat op basis van praktijkervaring rekening houdt met zaken als
beperkt beschikbare tijd, moeten verantwoorden van keuzes en overdracht aan
opdrachtgevers, andere professionals en begeleiders binnen bedrijven.
De handreiking is bedoeld voor de fase in de arbeidstoeleiding waarin nog niet bekend is op welk
soort en op welke specifieke werkplek de leerling/cliënt zal gaan werken. Vandaar dat de
begeleidingsnoodzaak in vrij algemene termen omschreven wordt. Zodra de werkplek wél bekend is,
zal de begeleiding meer ingaan op het aanleren van specifieke taken (de zogenaamde functionele
begeleiding). Deze handreiking is dus niet bedoeld voor de toeleiding naar werk (hoewel hij tijdens
het toeleidingsproces wordt toegepast). Het gaat om de inschatting van de begeleiding die de cliënt
tijdens het werk nodig zal hebben om te kunnen functioneren en participeren De handreiking is
ontwikkeld voor toepassing binnen het kader van de Participatiewet, maar het hulpmiddel is in
principe ook bruikbaar binnen het kader van bijvoorbeeld de Wajong (oude Wajong en Wajong
2010), de WIA en de Ziektewet, en de arbeidstoeleiding door VSO- en PrO-scholen, SW-bedrijven en
GGZ-instellingen.
Sommige professionals gebruiken deze handreiking in hun eerste (en soms enige) gesprek met een
cliënt, andere professionals passen hem toe in één van een reeks gesprekken die ze met een cliënt
hebben. De handreiking is zowel in een digitale versie (Excel) als in een papieren versie te gebruiken.
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2.

Aanleiding

De beoordelingssystematiek van de Participatiewet is zo vormgegeven dat gemeenten voorafgaand
aan de zoektocht naar werk kijken wie voor welke regeling/voorziening in aanmerking komt.
Hiervoor moeten ze een inschatting maken van de eventuele begeleidingsnoodzaak van de cliënt (als
gevolg van structureel functionele beperkingen) tijdens de uitoefening van werk. Bij de beoordeling
van de begeleidingsnoodzaak bij toekomstig werk kunnen achtereenvolgens allerlei professionals
betrokken zijn. Denk aan stagebegeleiders en transitiecoaches, arbeidsdeskundigen, jobcoaches,
klantmanagers/consulenten, psychologen etc. van gemeenten, UWV, VSO- en PrO-scholen, reintegratiebedrijven en SW-bedrijven. Het is bevorderlijk voor de communicatie en de efficiëntie van
het arbeidstoeleidingsproces als zij een eenduidig begrippenkader en een vergelijkbare beoordelingssystematiek hanteren. Vandaar dat UWV in twee opeenvolgende subsidieonderzoekstrajecten (zie
paragraaf 7) de ontwikkeling van deze handreiking begeleidingsnoodzaak heeft gefaciliteerd.

3.

Voordelen en grenzen

Met deze handreiking kun u de begeleidingsnoodzaak op een gestructureerde manier vaststellen.
Ook het hanteren van een eenduidig begrippenkader door bijvoorbeeld consulenten van een
gemeente, jobcoaches en arbeidsdeskundigen van UWV heeft voordelen.
De handreiking laat zien op basis waarvan u de inhoud en duur van de begeleiding heeft vastgesteld.
Dat maakt het voor een opdrachtgever of een andere professional met/voor wie u de
begeleidingsnoodzaak vaststelt mogelijk uw beoordelingsproces te begrijpen en met u te bespreken.
De handreiking kan een bruikbaar hulpmiddel voor bv. een jobcoach zijn, om een begeleidingsplan
voor beoordeling door een arbeidsdeskundige gestructureerd te onderbouwen.
De handreiking is bruikbaar bij het bepalen van de begeleidingsnoodzaak van mensen met
verstandelijke beperking, psychische of psychiatrische klachten, niet-aangeboren hersenletsel, of
mensen met een autismespectrumstoornis, al dan niet in combinatie met fysieke beperkingen.
Bij gebruik van de digitale handreiking verschijnt er automatisch een handige samenvatting aan het
eind, gevolgd door een aantal concluderende open vragen. Deze samenvatting plus conclusie, of de
gehele ingevulde handreiking, is als (onderdeel van) een rapportage over de cliënt/leerling te
gebruiken.
De handreiking is één van de vele hulpmiddelen die u als professional ter beschikking staan om
mensen met structureel functionele beperkingen naar en tijdens werk te begeleiden. U zult
daarnaast zeker nog andere hulpmiddelen en informatiebronnen nodig hebben. Voor het vaststellen
van bepaalde beperkingen is bijvoorbeeld het oordeel van een (verzekerings- of behandelend)arts
en/of psycholoog nodig. Om vast te stellen welk werk bij iemand zou kunnen passen zijn er
beroepsinteressetests, capaciteitentest, praktijktests en dergelijke. Voor het begeleiden en volgen
van iemands vorderingen op de werkplek zijn er weer andere instrumenten. De handreiking
begeleidingsnoodzaak zal over het algemeen niet de enige informatiebron zijn waarmee u informatie
verzamelt om vast te stellen welke begeleiding iemand nodig heeft op het werk.
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4.

Begeleiding en werkaanpassing

Bij de begeleidingsnoodzaak wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijke begeleiding en
functionele begeleiding. Persoonlijke begeleiding richt zich op de persoon en is onafhankelijk van
welke taak of functie dan ook aan de orde. Functionele begeleiding richt zich op het handelen en de
uitvoering van taak en of functie en is dus afhankelijk van de functie die een persoon uitoefent.
Bij bepaalde taken kan persoonlijke begeleiding nodig zijn. Bijvoorbeeld als de cliënt of leerling in
kwestie moeite heeft met communiceren met andere collega’s en als hij of zij in de betreffende
functie veel moet samenwerken en communiceren met collega’s. U kunt als professional echter bij
de keuze van taken en functies ook rekening houden met de belangrijkste beperkingen van de
persoon en het werk daarop aanpassen. U neemt dan passende arbeid als uitgangspunt. In dit
voorbeeld zou u dan kunnen kiezen voor een functie waarin communicatie geen belangrijk aspect
van het werk is.
In de handreiking vragen we u dan ook om bij elk te beoordelen aspect aan te geven of begeleiding
noodzakelijk is om te kunnen functioneren in het werk, maar ook of de beperking op te lossen is door
het werk met betrekking tot dit aspect aan te passen.

5.

Hoe gebruiken

5.1
Hoe gesprek en handreiking combineren
De handreiking bestaat uit 21 aspecten die betrekking hebben op het functioneren van de
cliënt/leerling. Per aspect beantwoord u enkele vragen. In samenhang geven de antwoorden op deze
vragen aan wat de inhoud, duur en omvang van begeleiding moet zijn.
Digitale versie en printversie
U kunt de handreiking begeleidingsnoodzaak in een digitale (Excel)versie en een printversie (zie
paragraaf 6.6) gebruiken.
Niet alle professionals hebben een computer ter beschikking tijdens het gesprek. Gebruik van een
computer kan het contact met de cliënt/leerling ook in de weg staan. En goed contact is een
noodzakelijke voorwaarde om de cliënt/leerling over zichzelf en zijn of haar situatie te laten
vertellen. U kunt dus zelf kiezen of u de handreiking digitaal dan wel op papier invult.
Tijdens en na gesprek
Veel gebruikers blijken het handig te vinden tijdens het gesprek met de cliënt/leerling waarin zij de
begeleidingsnoodzaak vaststellen, de te onderzoeken aspecten van begeleidingsnoodzaak in hun
hoofd te hebben, met eventueel alleen een “spiekbriefje” met de 21 aspecten op tafel. Ze vullen de
digitale handreiking dan na het gesprek in. Dat digitaal invullen duurt, afhankelijk van de situatie,
zo’n 15 tot 20 minuten. Invullen tijdens het gesprek blijkt ook mogelijk. In voorkomende gevallen
kunt u de handreiking invullen in samenspraak met een (hogeropgeleide) cliënt/leerling.
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Aspecten een voor een nalopen of organisch invullen
In de handreiking beoordeelt u 21 aspecten waarop begeleiding noodzakelijk kan zijn. Dat kan op
verschillende manieren. U kunt alle aspecten een voor een aflopen, of het op een meer organische
manier aanpakken. In dat laatste geval stelt u meer globale vragen, bijvoorbeeld naar een
praktijksituatie, waarbij u doorvraagt zodat de aspecten allemaal wel op de een of andere manier
aan de orde komen doordat in het antwoord meer dan een aspect vervat is. Of u vraagt naar de
aspecten op een manier die in het specifieke gesprek het meest logisch is, op zo’n manier dat u voor
de aspecten wel een oordeel kunt geven over de begeleidingsnoodzaak. De voorbeeldvragen die zijn
opgenomen in de handreiking zijn indicatief.
5.2
Veel gebruikte informatiebronnen
Als professional die de begeleidingsnoodzaak vaststelt, hebt u vaak een veelheid aan
informatiebronnen ter beschikking, naast de informatie uit het gesprek met de leerling/cliënt. De
informatie uit deze bronnen kan ook input vormen bij het invullen van de handreiking. Of u bepaalde
informatie in de handreiking kunt gebruiken, hangt natuurlijk ook af van privacyregels. Bij informatie
die input kan vormen voor het invullen van de handreiking kunt u denken aan:
• aanvullende informatie van de cliënt zelf: bijvoorbeeld een CV;
• mondelinge en schriftelijke informatie van personen als familie, begeleiders bij wonen of van
MEE, hulpverleners, behandelaars, een revalidatie-instelling, docenten en begeleiders van
school en andere professionals van UWV, gemeente, SW-bedrijf of re-integratiebedrijf;
• dossiers van school (rapporten, uitstroomprofiel, individueel ontwikkelplan IOP,
stageverslagen, transitieverslagen ), behandelaars (behandelplan, signaleringsplan), UWV
(informatie verzekeringsarts), gemeente (doorlopen trajecten, Dariuz, CV) en SUWI-net
(gegevens over eerdere dienstverbanden, salaris, duur en opleidingsniveau);
• de output van andere instrumenten als de zelfredzaamheidsmatrix, interesse- en
competentietests, psychologische vragenlijsten, supported-employmentvragenlijst, of de
werkscan.

6.

Van start tot printen en uitvoeren

6.1
Startpagina
Als u de Excel de eerste keer opent, staat er waarschijnlijk een gele balk met “Beveiligde weergave”.
U klikt op “Bewerken inschakelen”. U krijgt dan weer een gele balk, nu met “Macro’s zijn
uitgeschakeld”. U klikt op “Inhoud inschakelen”. Sla deze versie op (met een voor u duidelijke
documentnaam), zodat u een lege versie hebt om steeds te gebruiken. Bij sommige organisaties is de
ICT-beveiliging zodanig, dat het onmogelijk is de Excel te openen of door te klikken in het Excel,
vanwege de macro’s die niet ingeschakeld kunnen worden in het Excel. Neem in zo’n geval contact
op met uw ICT-afdeling om een oplossing te vinden. Het inschakelen van macro’s is een vereiste om
de handreiking digitaal in te kunnen vullen.
Gaat u de handreiking invullen voor een specifieke cliënt, sla de handreiking dan op onder een unieke
naam zodat u weet van welke cliënt of leerling deze ingevulde versie is.
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Op de startpagina ziet u de 21 aspecten staan waarop u de cliënt/leerling gaat beoordelen. Deze
kolom met 21 aspecten blijft op elke pagina van de handreiking zichtbaar.
Als u met de muis boven de naam van de aspect gaat staan of erop klikt, krijgt u uitleg over de
definitie van het aspect. Als u met de muis boven de oranje informatieknop (i) gaat staan of deze
aanklikt, verschijnen ook een paar voorbeeldvragen in beeld. Deze voorbeeldvragen zijn optioneel en
bedoeld om u een idee te geven over hoe aspecten uitgevraagd kunnen worden. De voorbeeldvragen
kunt u zelf aanpassen naar gesloten of open vragen, eenvoudiger taalgebruik of toespitsen op
concrete en bekende situaties voor de cliënt. Niet alle aspecten kunnen en hoeven per se
uitgevraagd te worden in een cliëntgesprek, mogelijkerwijs heeft u al voldoende informatie uit
andere informatiebronnen of leveren bepaalde vragen al voldoende informatie op over andere
aspecten uit de lijst. Elk gesprek is anders, dus niet elke voorbeeldvraag zal in elk gesprek bruikbaar
zijn. Een overzicht van alle aspecten met definities en voorbeeldvragen vindt u ook in de appendix
van de handreiking. Er zijn twee versies van de appendix beschikbaar, een beknopte en een
uitgebreide versie. De beknopte versie is geschikt om bij de hand te houden tijdens een gesprek en
bevat ook lege velden waarin u aantekeningen kunt maken. De uitgebreide versie bevat meer tekst
en extra tips en heeft deze lege velden voor aantekeningen niet. Deze versie kunt u gebruiken om u
te oriënteren op de handreiking.
Onderaan de pagina ziet u de op dat moment beschikbare tabbladen. Als u begint op de startpagina,
zijn dat er drie: startpagina en twee versies van de appendix.
Op de startpagina vult u eerst het kenmerk van de betrokkene in, zoals u dat in uw organisatie
gewend bent te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld een naam zijn en/of een code. Dit kenmerk
verschijnt op elke volgende “aspectpagina” van de handreiking. In “overige gegevens betrokkene”
kunt u desgewenst extra informatie over de cliënt/leerling kwijt, zoals contactgegevens. Het oranje
symbool bij “kenmerk betrokkene” en “overige gegevens betrokkene” geeft u meer informatie over
hoe en welke gegevens u hier kunt invullen (zie afbeelding 1).
Afbeelding 1.
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Om met het invullen van de handreiking te beginnen, drukt u daarna op “start” bovenaan de
startpagina. U komt dan automatisch op de pagina van aspect 1: “Dak boven het hoofd”. Wilt u
beginnen met een ander aspect, dan kan dat. U klikt dan op het betreffende aspect en vult de vragen
in. Daarna klikt u het volgende aspect aan dat u wilt invullen. Bij de aspecten die u hebt ingevuld,
verschijnt een vinkje.
Nadat u op “start” hebt gedrukt, zijn er vijf tabbladen zichtbaar onderaan de pagina. Naast
“startpagina” en de 2 appendixen is dat nu ook het aspect waaraan u bezig bent, en “samenvattend
oordeel”. In het samenvattend oordeel komen alle aangeklikte antwoorden en gegeven toelichtingen
automatisch terecht.
6.2
Basisvoorwaarden invullen
Per aspect vult u één pagina in. De definitie van een aspect is op elke “aspectpagina” zowel
zichtbaar door met de muis boven het aspect te gaan staan, als rechts onderaan de pagina.
Vragen en antwoorden bij basisvoorwaarden 1 t/m 3
De drie aspecten die onder “basisvoorwaarden” staan, zijn van een andere orde dan de overige 18
aspecten. Het gaat hier om zaken op privégebied die ondersteunend of belemmerend kunnen zijn
om te werken. De vragen en antwoorden zijn daarom anders dan bij de andere 18 aspecten, namelijk
of dit aspect de arbeidsparticipatie belemmert. Bijvoorbeeld: Bij “dak boven het hoofd” kan het niet
hebben van een adres en slaapplaats het verdere traject belemmeren. Het kan zijn dat er op dit
onderwerp eerst zaken geregeld moeten worden voordat een traject naar werk zinvol is. Maar
misschien weet u dat de situatie bijvoorbeeld op korte termijn verandert, en dat dit aspect daarom
geen belemmering voor arbeidsparticipatie vormt. De antwoordmogelijkheden zijn daarom:
• IN ORDE geen belemmering voor arbeidsparticipatie
• NIET IN ORDE maar geen belemmering voor arbeidsparticipatie
• NIET IN ORDE en belemmering voor arbeidsparticipatie
U klikt een van de drie antwoorden aan
Bij “in orde” verschijnt er een toelichtingsvak dat u kunt invullen. Regelmatig zal uw antwoord niet
duidelijk ja of nee zijn. In het tekstvak kunt u meer informatie kwijt. Daarna ben u klaar met dit
aspect en klikt u het volgende aspect aan dat u wilt gaan beoordelen. Bij “niet in orde” krijgt u de
vraag om uw antwoord in een tekstvak toe te lichten. Daarna gaat u naar het volgende aspect dat u
wilt gaan beoordelen door op de knop “volgende” te klikken of een ander aspect aan te klikken.
Het gekozen antwoord (en indien van toepassing uw toelichting) verschijnt automatisch in het
samenvattend overzicht aan het eind van de handreiking.
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Afbeelding 2.

6.3
Overige aspecten invullen
Bij de aspecten 4 t/m 21 ( vaardigheden, persoonlijke kenmerken en cognitieve en executieve
functies) is de definitie van een aspect op elke “aspectpagina” zowel zichtbaar door met de muis
boven het aspect te gaan staan, als rechts onderaan de pagina.
Vragen en antwoorden bij aspect 5 t/m 21
Zie afbeelding 3. Bij deze aspecten krijgt u steeds eerst de vraag: “Heeft de persoon capaciteiten op
dit vlak die kunnen helpen in het functioneren in werk?” Gaat u met de muis boven deze vraag
staan, dan krijgt u toelichting op het woord “capaciteiten”: “de vaardigheden, kwaliteiten en
bekwaamheden die de cliënt bezit”. Dit is de kernvraag bij het bepalen van de begeleidingsnoodzaak.
U krijgt drie antwoordmogelijkheden:
• JA, voldoende
• NEE, onvoldoende
• Op dit moment nog niet duidelijk
“Voldoende” betekent dat de cliënt/leerling misschien wel begeleiding nodig heeft op dit aspect,
maar niet meer dan een werknemer zonder beperking. Begeleiding is dus niet noodzakelijk.
“Onvoldoende” betekent dat de cliënt/leerling zonder begeleiding en/of werkaanpassing op dit
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aspect naar verwachting problemen zal gaan ervaren die belemmerend zullen zijn voor het
functioneren op het werk.
“Op dit moment nog niet duidelijk” betekent dat u het functioneren van de cliënt/leerling op dit
aspect (nog) niet kunt beoordelen.
Let wel: het gaat om een beoordeling op dit moment over een situatie in de toekomst. Dat is per
definitie een inschatting. U doet de beoordeling naar beste kunnen. U zult er dus best eens naast
kunnen zitten. Door per aspect een aantal vagen te stellen, helpen we u op dit moment de best
mogelijke inschatting te maken.
U klikt een van de drie antwoorden aan.
Bij het antwoord “Ja voldoende” of “Op dit moment nog niet duidelijk” ben u klaar met dit aspect en
klikt u het volgende aspect aan dat u wilt gaan beoordelen.
Klikt u “Nee, onvoldoende” aan, dan verschijnt de vraag “Is begeleiding bij cliënt en/of aanpassing
werkcontext hierbij mogelijk zinvol?”. Gaat u met de muis boven “werkcontext” staan, dan ziet u
wat hiermee bedoeld wordt: de werkplek en werkinhoud van de cliënt en de daarbij horende
voorwaarden en omstandigheden.
U krijgt vier antwoordmogelijkheden:
• JA, begeleiding van de cliënt is zinvol
• JA, aanpassing van de werkcontext is zinvol
• JA, begeleiding en aanpassing van de werkcontext is zinvol
• NEE, niet oplosbaar door begeleiding of aanpassing werkcontext
“JA, begeleiding van de cliënt is zinvol” klikt u aan als u inschat dat het functioneren van de
cliënt/leerling op dit aspect niet voldoende kan worden door werkaanpassing, maar wel door
begeleiding.
“JA, aanpassing van de werkcontext is zinvol” betekent dat u inschat dat het functioneren van de
cliënt/leerling op dit aspect voldoende kan worden door werkaanpassing.
“JA, begeleiding en aanpassing van de werkcontext is zinvol” betekent dat u inschat dat het
functioneren van de cliënt/leerling op dit aspect voldoende kan worden door een combinatie van
werkaanpassing en begeleiding, of als u inschat dat een van beiden nodig is, maar u weet nog niet of
werkaanpassing mogelijk en/of voldoende is.
“NEE, niet oplosbaar door begeleiding of aanpassing werkcontext” betekent dat u inschat dat het
functioneren van de cliënt/leerling op dit aspect niet voldoende zal worden met ondersteuning van
werkaanpassing en/of begeleiding.
U klikt één van de vier antwoorden aan.
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Klikt u “JA, begeleiding van de cliënt is zinvol” aan, dan verschijnt de vraag “Wat hebt u gezien
waardoor u denkt dat begeleiding nodig is?” Gaat u met de muis boven deze vraag staan, dan
verschijnt er een toelichting: “op basis van wat je gezien hebt of op basis van informatie uit andere
informatiebronnen”. Dat betekent dat u naast wat u observeert en hoort in het gesprek, ook
informatie uit andere informatiebronnen, zoals toegelicht in paragraaf 5.2, in uw toelichting kunt
gebruiken. U vult de toelichting in en gaat naar het volgende in te vullen aspect door dit aan te
klikken in de aspectenlijst.
Klikt u “JA, aanpassing van de werkcontext is zinvol” aan, dan verschijnt de vraag : “Welke
aanpassing werkcontext is vereist?” U beantwoordt de vraag en gaat naar het volgende in te vullen
aspect door dit aan te klikken in de aspectenlijst.
Klikt u “JA, begeleiding en aanpassing van de werkcontext is zinvol” aan, dan verschijnen beide
hiervoor genoemde vragen. U vult beide tekstvakken in en gaat naar het volgende in te vullen aspect
door dit aan te klikken in de aspectenlijst.
Klikt u “NEE, niet oplosbaar door begeleiding of aanpassing werkcontext” aan, dan bent u klaar met
dit aspect en gaat u naar het volgende in te vullen aspect door dit aan te klikken in de aspectenlijst.
De ingevulde antwoorden en toelichtingen verschijnen automatisch in de samenvatting aan het eind.
Afbeelding 3.

- 70 -

6.4
Samenvattend oordeel en open vragen
Als u alle 21 aspecten hebt ingevuld (of die van de 21 die u wilt invullen), dan klikt u onderaan de
pagina op “samenvattend oordeel”. U komt dan op de betreffende pagina en ziet de samenvatting
van alles wat u hebt ingevuld (zie afbeelding 4).
Afbeelding 4.

U ziet onder het overzicht ook een aantal open vragen die u kunt invullen (zie afbeelding 5). De
eerste vraag betreft een reflectie op al uw antwoorden in de samenvattende tabel: “Waar liggen de
beste kansen voor arbeidsparticipatie voor deze cliënt en welke begeleiding kan die kansen
vergroten?”
De volgende vraag gaat in op de soorten begeleiding die u voorstelt voor de diverse aspecten
waarvoor u begeleiding nodig acht: coaching, training, toezicht en coaching werkgever.
Coaching betekent: het begeleiden van de cliënt door o.a. het geven van feedback op het handelen of
gedrag van de cliënt.
Training betekent: het aanleren van vaardigheden en het onderhouden er van.
Toezicht betekent: het structureel aanwezig zijn van een persoon op de werkplek die de cliënt in de
gaten kan houden en eventueel kan ingrijpen.
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Coaching werkgever betekent: het begeleiden/instrueren van werkgever en collega’s over de
omgang met of het werk en de werkaanpassingen van de cliënt.
Daarna is er een vraag naar de ontwikkelmogelijkheden van de cliënt: kan de cliënt met de juiste
begeleiding/coaching bepaalde vaardigheden nog aanleren? Hierna komt een vraag over welke
aspecten als eerste moeten worden aangepakt: welke aspecten waarbij begeleiding nodig is hebben
de meeste prioriteit.
Vervolgens krijgt u de vraag welke omvang en duur van begeleiding u nodig acht en waarom. De
laatste inhoudelijke vraag betreft de visie van de cliënt op begeleiding: staat deze bijvoorbeeld open
voor begeleiding? Tot slot kunt u uw oordeel geven over de “houdbaarheid” van uw hier gegeven
oordeel. Wanneer (op welke termijn of in welke situatie) is het nuttig het oordeel te heroverwegen?
Daarbij gaat het om de ínhoud van het oordeel. Die heroverweging hoeft niet per se opnieuw met
deze handreiking te gebeuren. Dat kan ook met een ander instrument, bijvoorbeeld een instrument
dat op het werk gebruikt wordt om de voortgang van de cliënt/leerling vast te leggen.
Hebt u alles wat u wilt ingevuld, sla de ingevulde handreiking dan op onder een unieke naam,
zodat u weet op welke cliënt of leerling het document betrekking heeft. Dat doet u via de normale
Excel-functies voor opslaan (Bestand -> Opslaan als). U kunt ook een gedeeltelijk ingevulde
handreiking opslaan en later verder gaan met invullen.
Afbeelding 5
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6.5
Printen en uitvoeren
U kunt:
• Het lege document printen om het als papieren versie te gebruiken en in te vullen;
• De korte Appendix printen om een overzicht te hebben van de 21 aspecten met definities en
voorbeeldvragen, plus een invulvak voor aantekeningen;
• De uitgebreide appendix (inclusief tips) printen;
• Het ingevulde samenvattend oordeel printen;
• Het ingevulde samenvattend oordeel uitvoeren;
• Het gehele ingevulde document printen.
Let op: als u een printopdracht hebt gegeven, duurt het gewoonlijk even voordat de printer de hele
printopdracht heeft geladen.
Leeg document printen als papieren versie
Open het document (schakel de macro’s in), klik op “Start”. U komt dan op de volgende pagina (“Dak
boven het hoofd”). Ga via de tabbladen onderaan de pagina weer naar “Startpagina” (klik erop) en
klik op “Print”. U krijgt dan een print van de handreiking die u als papieren versie kunt gebruiken. Let
op, de vervolgvragen die u wel in de digitale versie ziet worden hier niet afgedrukt.
Appendix printen (korte of uitgebreide)
Open het document (schakel de macro’s in) en klik dan op de knop “Start”. Klik op het tabblad met
de juiste appendix. U kunt dit afdrukken met de reguliere Excelprintfunctie: ga in Excel naar
“Bestand”, vervolgens naar “Afdrukken” en kies “Actieve bladen afdrukken”. Klik op “Afdrukken”.
Ingevuld samenvattend oordeel printen
Ga naar het tabblad “Samenvattend oordeel” (door onderaan de pagina daarop te klikken). Ga in
Excel naar “Bestand”, vervolgens naar “Afdrukken” en kies “Actieve bladen afdrukken”. Klik op
“Afdrukken”.
Ingevuld samenvattend oordeel uitvoeren
Ga naar het tabblad “Samenvattend oordeel” (door onderaan de pagina daarop te klikken). Ga in
Excel naar “Bestand”, vervolgens naar “Exporteren”. Kies “Pdf maken” en sla de samenvatting onder
een voor u gebruikelijke naam op in de map die u vervolgens kunt kiezen. Wilt de samenvatting niet
als pdf opslaan, kies dan voor ”Bestandstype wijzigen” en kies een voor u bruikbaar format en sla op.
Gehele ingevulde document afdrukken
Als u de handreiking hebt ingevuld, dan gaat u via de tabbladen onderaan de pagina weer naar
“Startpagina” (klik erop) en klikt daar op “Print”. U krijgt dan een print van de totale ingevulde
handreiking.
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7.

Meer informatie

7.1
Ontwikkeling handreiking
Voorafgaand aan de zoektocht naar werk kijken gemeenten en UWV wie voor welke
regeling/voorziening in aanmerking komt. Hiervoor moeten ze een inschatting maken van de
begeleidingsnoodzaak van de cliënt/leerling. Omdat meerdere instanties en verschillende
professionals betrokken zijn bij het bepalen van de begeleidingsnoodzaak, is het van belang een
eenduidig beoordelings- en begrippenkader te ontwikkelen. Dit was voor UWV aanleiding voor de
opening van een subsidiethema in 2014. Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid heeft
binnen dit thema een project uitgevoerd dat zich richtte op het indiceren van begeleidingsnoodzaak
bij toekomstig werk. De uitkomst was een lijst van 21 aspecten (de eerste versie van de handreiking)
die volgens professionals (arbeidsdeskundigen, jobcoaches, verzekeringsarts, sociaal
wetenschappers, deskundigen van Cedris, een VSO-school en een Werkgeversservicepunt) het meest
relevant zijn voor het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak in de situatie dat er nog geen
concrete werkplek bekend is (Faber e.a., 2015). Uit de evaluatie met professionals kwam naar voren
dat deze handreiking professionals nog onvoldoende houvast bood om vast te stellen of en in welke
mate deze aspecten spelen bij cliënten. Dat was aanleiding om een nieuw subsidieonderzoek te laten
uitvoeren voor de doorontwikkeling van de handreiking tot een bruikbaar hulpmiddel.
Deze handreiking begeleidingsnoodzaak is in in 2017/2018 doorontwikkeld door onderzoekers van
het Coronel Instituut (AMC) en APE Public Economics. Het betreft praktijkonderzoek, waarin
samengewerkt wordt met arbeidsdeskundigen, jobcoaches, klantmanagers/consulenten,
transitiecoaches en andere professionals van o.a. UWV, gemeenten, re-integratiebedrijven, VSOscholen en SW-bedrijven. In dit onderzoek wordt met behulp van de genoemde professionals in een
aantal fasen onderzocht hoe de handreiking er qua inhoud en vormgeving uit zou moeten zien, hoe
het nut en de bruikbaarheid verbeterd zouden kunnen worden, wat de handreiking betekent voor
cliënten en of verschillende beoordelaars tot dezelfde uitkomsten komen. De onderzoekers
ontwikkelen ook begeleidende documenten voor professionals en een trainingsprotocol.
7.2
Literatuur
Babs Faber, Karen Nieuwenhuijsen, Monique Frings-Dresen. Indicatie begeleidingsbehoefte voor een
succesvolle arbeidsparticipatie; Verslag van het onderzoek naar aspecten die van belang zijn bij het
vaststellen van de begeleidingsbehoefte bij mensen om succesvolle arbeidsparticipatie te realiseren.
UWV-subsidieonderzoek. Amsterdam: Coronel Instituut, 2015.
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/Indicatie%20begeleidingsbehoefte_Eindrapport_def%20versie
_mei2015.pdf
Eli Van Den Heuvel, Harm Rademaekers. Werkwijzer Vaststellen Begeleidingsnoodzaak Voor
arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Versie 2.0. UWV, 2016.
7.3 Contact
Met vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Karen Nieuwenhuijsen via coronel@amc.nl.
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8.

Disclaimer

Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC) en APE Public Economics hebben deze
handreiking in samenwerking met een grote groep professionals ontwikkeld. Het copyright op deze
versie (2.0) berust bij beide organisaties. De handreiking kan door professionals zonder kosten naar
eigen inzicht gebruikt worden. Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid en APE Public
Economics zijn niet verantwoordelijk voor eventuele negatieve gevolgen van gebruik van deze
handreiking.
Ontwikkelteam:
Karen Nieuwenhuijsen (Coronel Instituut, senior onderzoeker en projectleider)
Maria Schouten (Coronel Instituut, junior onderzoeker)
Monique Frings-Dresen (Coronel Instituut, hoogleraar)
Saskia Andriessen (Andriessen Arbeidsparticipatie, senior onderzoeker, via APE)
Stefan van der Veen (APE, consultant)
Stefanie Bouwman (APE, assistent onderzoeker)
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9.2 Onderzoeksmethodologie
Dataverwerking
Analyse deelstudie 1 t/m 3
Data uit deelstudie 1 t/m 3 zijn op een kwalitatieve manier geanalyseerd. De interviews en
observaties zijn door enkele onderzoekers (MS, SA, SV) verwerkt tot individuele verslagen. De audioopnamen en verslagen zijn steekproefsgewijs gecontroleerd door een andere onderzoeker (SA) die
niet bij het betreffende interview betrokken was, om te na te gaan of alle relevante informatie uit
het interview ook in het verslag was verwerkt. Vervolgens werden de verslagen binnen elke
deelstudie samen gevoegd tot een tekstdocument (voor de focusgroepbijeenkomst ging dat om
observaties, aantekeningen en een geluidsopname). Per tekstdocument hebben de onderzoekers
(MS, SA, SV) de resultaten per onderzoeksvraag en deelonderwerp geordend. Hierdoor ontstonden
per deelvraag verschillende thema’s. De onderzoeksvragen werden op basis van deze thema’s
beantwoord. De analyse werd door meerdere onderzoekers (MS, SA, SV, KN) uitgevoerd en
gecontroleerd.
Analyse deelstudie 4
In de vierde deelstudie werden de oordelen over begeleidingsnoodzaak bij de voor-en nameting
geanalyseerd via een kwantitatieve content analyse. De geschreven oordelen werden eerst
geanonimiseerd en referenties naar trainingsgroepen, type casus en de voor- en nameting werden
verwijderd. De oordelen over de begeleidingsnoodzaak zijn onafhankelijk en blind gecodeerd door
twee onderzoekers. Het coderen verliep via drie stappen. De eerste stap was het coderen van de
tekstgedeeltes (adviezen) uit de oordelen aan de hand van vooraf vastgestelde codes en waar
mogelijk uitbreiden met nieuwe codes. Dit werd door twee onderzoekers (MS en KN) uitgevoerd,
waarbij de tweede (senior)onderzoeker steekproefsgewijs een deel van de oordelen codeerde. De
verschillen tussen de coderingen van de oordelen van de twee onderzoekers werden onderling met
consensus aangepast. Vervolgens zijn de resultaten van het coderen van de oordelen binnen het
onderzoeksteam besproken. De tweede stap was gericht op het her-categoriseren van de codes tot
hoofd- en subcategorieën, ook dit verliep in samenspraak met de andere onderzoekers (SA, SV,MF)
van het team zodat er een definitieve codering ontstond. Stap 3 betrof het opheffen van de
blindering en het koppelen van de codes aan de casussen de informatie over de voor- en nameting.
Het aantal keren dat een code genoemd werd in de voor-en nameting is opgeteld en omgerekend
naar percentages, en weergegeven in tabellen.
Om de consistentie te beoordelen werd het totaal aantal genoemde adviezen over 1) aard, 2) inhoud
en 3) omvang in de voormeting vergeleken met de nameting. Daarbij werd geteld hoeveel
verschillende adviezen werden benoemd, ongeacht of deze slechts 1 of enkele keren genoemd
werden. Een toename in het totaal aantal verschillende type adviezen werd gezien als een meer
versnipperd beeld (minder consistentie in het totaal van genoemde adviezen). Indien professionals in
de nameting minder verschillende type adviezen benoemden werd dit gezien als een meer
consistente oordelen en minder versnipperde type adviezen. Tenslotte is geconcludeerd of de
consistentie van de oordelen toe- of afnam na de training in het gebruik van de handreiking.
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9.3 Trainershandleiding

Trainershandleiding: Training ‘Vaststellen van
Begeleidingsnoodzaak’
Handleiding voor het geven van een training aan professionals over
het gebruik en toepassen van de handreiking voor het vaststellen van
begeleidingsnoodzaak bij cliënten met structurele functionele
beperkingen
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Algemene informatie
Deze training is ontwikkeld in het kader van het onderzoek ‘Vaststellen van Begeleidingsnoodzaak in
de Praktijk’. In deze training leren deelnemers hoe ze de handreiking ‘Vaststellen van
Begeleidingsnoodzaak in de Praktijk’ kunnen gebruiken bij het vaststellen of inventariseren van de
begeleidingsnoodzaak bij cliënten met structurele functionele beperkingen.
Indien een computerzaal of laptops beschikbaar zijn voor elke deelnemer is het aan te raden
deelnemers de digitale handreiking te laten invullen. Indien dit niet mogelijk is kan de papieren versie
van de handreiking gebruikt worden. In de training die gegeven werd in het kader van het onderzoek
lag de nadruk op het bedenken van nieuwe voorbeeldvragen (duo-oefening), zodat deze later in de
handreiking opgenomen konden worden. U kunt er voor kiezen deze oefening aan te passen en meer
te focussen op de al bestaande voorbeeldvragen uit de appendix.
Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC) en APE Public Economics hebben deze
handreiking in samenwerking met een grote groep professionals ontwikkeld. Het copyright op deze
versie (2.0) berust bij beide organisaties. De handreiking kan door professionals zonder kosten naar
eigen inzicht gebruikt worden. Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid en APE Public
Economics zijn niet verantwoordelijk voor eventuele negatieve gevolgen van gebruik van deze
handreiking

Doelgroep training
Deze training is gericht op alle professionals (onder andere: jobcoaches, coaches/consulenten,
arbeidsdeskundigen) die zich in hun werk bezig houden met het vaststellen of inventariseren van
begeleidingsnoodzaak van cliënten met structurele functionele beperkingen. Deze professionals
kunnen onder andere werkzaam zijn bij UWV, gemeentes of re-integratie bedrijven of VSO/PRO
onderwijs. Deze training kan gegeven worden in groepen van +/- 10 deelnemers.

Opbouw training
1)
2)
3)
4)
5)

Opening: introductie over leerdoelen, programma, voorstelrondje (15 minuten)
Introductie ontwikkeling handreiking (10 minuten)
Duo oefening + plenaire terugkoppeling: 21 aspecten en definities (60 minuten)
Demonstratie digitale handreiking (15 minuten)
Uitvragen acteur a.d.h.v. de handreiking + handreiking invullen + plenaire terugkoppeling (60
minuten)
6) Afronding (5 minuten)
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Leerdoelen
Categorie

Leerdoel

Activiteit training

Kennis

De deelnemer kan het
begrippenkader horend bij de
relevante aspecten uit de
handreiking hanteren.

Activiteit 2 (introductie handreiking)

10

Activiteit 3 (duo oefening)

60

De deelnemer kan de relevante
aspecten in kaart brengen bij
cliënten met behulp van o.a. de
voorbeeldvragen.

Activiteit 3 (duo oefening)

60

Activiteit 5 (uitvragen 21 aspecten
acteur)

45

De deelnemer kan de digitale
handreiking met de 21 aspecten
gebruiken t.b.v. het vaststellen van
de begeleidingsnoodzaak

Activiteit 4 (demonstratie handreiking)

10

Vaardigheden

Vaardigheden

Tijd (minuten)

Duur training
3 uur (inclusief 15 minuten pauze)

Inbegrepen materiaal in deze handleiding
PowerPointpresentatie, cliëntrollen acteur, achtergrond informatie casus A/B voor deelnemers, duo
oefening (zie bijlagen trainershandleiding).
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Voorbereiding en materialen
Categorie

Voorbereiding

Opmerkingen

Locatie/zaalopstelling

Regel een zaal voor de training,
stel de zaal op in een U-vorm.

Tijdens het uitvragen van de aspecten aan de acteur
is het handig als de acteur in het midden en vooraan
in de zaal kan zitten, zodat alle deelnemers goed zicht
hebben op de acteur. Tijdens de demonstratie van de
digitale handreiking is het belangrijk dat het
projectiescherm goed te zien is voor alle deelnemers.

Technische
apparatuur

Regel een laptop en een beamer
voor de plenaire besprekingen.

Beslis vooraf of u de deelnemers de digitale
handreiking laat gebruiken of de papieren versie.
Voor de digitale handreiking heeft iedere deelnemer
een laptop/computer nodig.

Indien deelnemers digitale
handreiking gaan gebruiken:
regel voldoende
computers/laptops
PowerPoint
presententatie

Zorg dat de PowerPoint
presentatie op de laptop staat
geïnstalleerd en dat de open
velden ingevuld zijn (datum,
plaats, naam trainers, tijden in
het programma, gekozen
casus/cliëntrol)

Cliënt rol
acteur/casus

Er zijn 2 cliëntrollen beschikbaar
in deze trainershandleiding
(klassiek autisme en
verstandelijke beperking). Kies
hier één van en pas dit aan in de
PowerPoint presentatie.
Verstrek de cliëntrol aan de
acteur zodat hij/zij zich kan
inlezen.

De bijgevoegde cliëntrollen zijn bedoeld als inspiratie,
deze kunnen eventueel aangepast of aangevuld
worden met meer informatie. Ook kunt u er voor
kiezen om een geheel nieuwe casus te maken en te
gebruiken.

Materialen

Print de volgende documenten
uit voor de deelnemers:
• Papieren handreiking (of
digitale handreiking)*
• Duo oefening
• Achtergrond informatie van
de gekozen casus

De papieren handreiking kan uitgeprint worden door
de een afdruk te maken van de digitale handreiking.
* Indien u deelnemers de digitale handreiking laat
gebruiken hoeft u de handreiking niet op papier
printen.

Zorg voor:
• Geïnstalleerde digitale
handreiking op de laptop
• Naamkaartjes
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Programma en Werkwijze
Welkom (5 minuten )
Werkwijze
Heet alle deelnemers welkom
en introduceer de trainers. Zorg
dat alle materialen zijn
uitgedeeld (duo oefening,
papieren handreiking,
achtergrond informatie casus,
naamkaartje).

Leerdoelen (5 minuten)
Werkwijze
Introduceer het onderwerp van
de training en bespreek de
leerdoelen.

Programma (5 minuten)
Werkwijze
Loop het programma langs en
licht de programma onderdelen
toe.
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Kennismaking (5 minuten)
Werkwijze
Laat iedereen zich voorstellen
in een voorstelrondje, door kort
iets te vertellen over hoe ze
heten, welke functie ze hebben
en bij welke organisatie ze
werkzaam zijn.

Ontwikkeling handreiking
(10 minuten)
Werkwijze
Vertel kort iets over de
ontwikkeling van de
handreiking en licht toe uit
welke onderdelen de
handreiking bestaat. Lees voor
meer informatie over de
ontwikkeling van de
handreiking het bijhorende
onderzoeksrapport.
Duo oefening + (15 minuten)
terugkoppeling (45 minuten)
Werkwijze
Deelnemers gebruiken het
invulformulier ‘duo oefening’
en de papieren handreiking.
Verdeel de groep in duo’s en
laat elk duo 3/4 aspecten
uitkiezen. Laat ze de bijhorende
definities doorlezen en
discussiëren over hoe zij dit
aspect zouden uitvragen bij een
cliënt. Plenaire terugkoppeling:
elk duo bespreekt de vragen die
zij hebben bedacht bij de
gekozen aspecten.
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Demonstratie digitale
handreiking (15 minuten)
Werkwijze
De trainer laat plenair op het
projectiescherm de digitale
handreiking zien. Doorloop de
handreiking en laat alle functies
en mogelijkheden van de
handreiking aan de deelnemers
zien. Voor meer informatie over
de functies en
(on)mogelijkheden van de
handreiking kunt u de
bijhorende handleiding van de
handreiking doorlezen.
Uitvragen/ invullen
handreiking (45 minuten)
Terugkoppeling (15 minuten)
Werkwijze
Laat de deelnemers plenair de
aspecten uit de handreiking in
kaart brengen d.m.v. vragen te
stellen aan de acteur (bijv.
m.b.v. voorbeeldvragen). Laat
de deelnemers ondertussen de
papieren handreiking invullen.
Laat deelnemers tijdens de
terugkoppeling hun
resultaten/oordelen uit de
handreiking vergelijken en
beantwoord overige vragen.
Afronding (5 minuten)
Werkwijze
Bedank alle deelnemers voor
hun aanwezigheid en informeer
hen waar ze de digitale
handreiking en bijhorende
documenten kunnen vinden.
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Bijlage 1. Trainershandleiding: Oefening: Kennismaking met aspecten en
definities uit de handreiking
Oefening: Kennismaking met aspecten en definities uit de handreiking
Opdracht:
A) Oefening in duo’s: Kies uit de lijst met 21 aspecten 3 aspecten (liefst 1 uit elke categorie).
Bespreek de aspecten en bijhorende definities en bedenk bij elk aspect een aantal vragen over hoe
jullie het desbetreffende aspect zouden uitvragen bij een cliënt (gebruik eventueel voorbeelden uit
de praktijk). Schrijf de vragen in de onderstaande kaders.
B) Plenaire terugkoppeling aan de groep: Bespreek de voorbeeldvragen die jullie bedacht hebben bij
de gekozen aspecten.
Aspect: …………………….
Vragen die gesteld kunnen worden aan de cliënt tijdens een gesprek, om het desbetreffende aspect in
kaart te brengen:
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Aspect………………..
Vragen die gesteld kunnen worden aan de cliënt tijdens een gesprek, om het desbetreffende aspect in
kaart te brengen:

Aspect: …………………….

Aspect…………………………..
Vragen die gesteld kunnen worden aan de cliënt tijdens een gesprek, om het desbetreffende aspect in
kaart te brengen:
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Bijlage 2 Trainershandleiding: Acteur rollen
Cliënt rol A: verstandelijk beperkt
Basisinformatie (aangeleverd op hand-out)
Naam: Tom Huisman
Geslacht: man
Leeftijd: 21
Vooropleiding: volgde Voortgezet Speciaal Onderwijs, uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht;
Werkervaring: stage (kantine van SW bedrijf) via school, momenteel geen (bij)baan.
Huidige begeleiding/begeleid wonen: begeleid wonen
IQ 65 (laag)
Indicatie Banenafspraak
21 aspecten
Basis voorwaarden:
1) Dak boven hoofd: Cliënt woont zelfstandig maar met begeleiding.
2) Zelfredzaamheid: Beperkte zelfredzaamheid waardoor afhankelijk van steun van anderen op
gebied van wonen, vrije tijd en school/werk.
3) Ondersteunend netwerk: Client heeft een begeleider die cliënt stimuleert en activeert met
zijn ontwikkeling en uitdaagt tot het leren van nieuwe dingen/vaardigheden. Ouders zijn
beschermend en terughoudend en geven cliënt weinig ruimte om nieuwe dingen te leren, dit
werkt juist averechts en belemmerend t.a.v. ontwikkeling van de cliënt. Hij krijgt hierdoor
onvoldoende kansen om nieuwe vaardigheden aan te leren, dit leidt door beperkingen in
groei van zelfvertrouwen en onafhankelijkheid.
Vaardigheden:
4) Kunnen volhouden: Fysiek is cliënt wel in staat om taken vol te kunnen houden, mentaal is
dit alleen mogelijk indien taken goed zijn afgebakend en voor hem gestructureerd zijn (kan
hij niet zelf structureren). Losse taken zijn voor hem redelijk goed vol te houden.
5) Zelfstandig handelen: Cliënt heeft moeite met zelfstandig handelen in werk, met name in
het zelfstandig keuzes maken en heeft hier begeleiding voor nodig.
- 86 -

6) Werkafspraken: Cliënt kan op tijd op werk zijn en heeft over het algemeen geen moeite met
het nakomen van gemaakte afspraken.
7) Omgaan met tijdseisen: Cliënt kan werk niet zelf structureren en heeft daarom moeite met
plannen, is snel het overzicht kwijt en weet vaak niet waar te beginnen. Hierbij heeft de
cliënt begeleiding bij nodig. Omgaan met tijdsdruk zorgt soms voor stress.

Persoonlijke kenmerken:
8) Omgaan met anderen: Cliënt heeft geen moeite met omgaan met anderen, weet doorgaans
goed hoe hij zich moet gedragen t.o.v. anderen bijv. klanten of collega’s.
9) Omgaan met gezag: Cliënt kan goed werken onder een baas/leidinggevenden. Heeft geen
moeite met het opvolgen van opdrachten/instructies.
10) Conflicthantering: Omgaan met ruzies vindt cliënt lastig, bij ruzies loopt hij weg.
11) Omgang met weerstand: Omgaan met kritiek en feedback vindt cliënt lastig, en wordt dan
vaak gefrustreerd en uit dit in woede en boosheid.
12) Drijfveren en motivatie: Cliënt wil graag werken zodat hij wat te doen heeft en is dus erg
gemotiveerd. Hij wil niet thuis zitten maar graag nuttig zijn. Cliënt lijkt horeca erg leuk, vindt
het erg leuk om broodjes te maken, koffie/thee zetten etc.
13) Realiteitszin: Voldoende, oriëntatie in hier en nu is goed. Cliënt kent verschil tussen fantasie
en werkelijkheid.
14) Zelfinzicht: Cliënt heeft beperkt zelfinzicht waardoor hij zichzelf overschat in wat hij kan. Bij
doorvragen wordt het pas duidelijk dat cliënt dingen te optimistisch inziet
(zelfoverschatting).
15) Doorzettingsvermogen: Cliënt heeft niet veel doorzettingsvermogen en kan lastig met
weerstand omgaan, raakt dan snel gefrustreerd en boos en houdt dan ook op met hetgeen
waar hij mee bezig was.
Cognitieve en executieve functies:
16) Doelmatig handelen: Cliënt kan niet zelf taken structureren en prioriteren waardoor
doelmatig handelen lastig is voor cliënt. Indien iemand dit voor hem structureert en
prioriteert kan cliënt zich wel redelijk redden met de taken die hem toebedeeld zijn.
17) Concentratievermogen: Cliënt is snel afgeleid in een drukke omgeving met veel mensen, kan
zich dan niet goed meer concentreren op de taak waarmee hij mee bezig was.
18) Informatieverwerking: Cliënt is snel overprikkeld door veel en harde omgevingsgeluiden.
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19) Begripsvermogen: Cliënt heeft soms moeite met het begrijpen van werkinstructies/taken
(laag IQ). Het gaat wel beter als de cliënt alle taken afzonderlijk krijgt uitgelegd, dus niet 4
verschillende taken in 1 keer uitleggen, maar afzonderlijk en zodra de taak is uitgevoerd de
nieuwe taak uitleggen. Ook vanwege het slechte geheugen van de cliënt.
20) Onverwachte situaties: Cliënt kan wel tegen verrassingen/onverwachte situaties/plotseling
onderbrekingen bij het uitvoeren van een taak, maar door verminderd begripsvermogen is
het voor de cliënt wel lastig om snel te schakelen, heeft daarvoor wat meer tijd nodig.
21) Geheugen: Het geheugen van de cliënt is niet zo goed. Elk taak moet afzonderlijk uitgelegd
worden en daarna meteen uitgevoerd worden.
Cliëntrol B: Klassiek autisme
Basisinformatie (aangeleverd op hand-out)
Naam: Koen Westra
Geslacht: man
Leeftijd: 26
Vooropleiding: MBO niveau 2 ICT met diploma, regulier onderwijs gevolgd
Werkervaring: stage ervaring en veel korte baantjes gehad (ICT gerelateerde banen); loopt in veel
verschillende banen vast, momenteel geen werk
Huidige begeleiding/begeleid wonen: woont zelfstandig
Normaal begaafd
Komt via de gemeente voor begeleiding naar werk
21 aspecten
Basisvoorwaarden:
1) Dak boven hoofd: De cliënt woont zelfstandig.
2) Zelfredzaamheid: De cliënt kan in redelijke mate zich zelf redden in het alledaagse leven. Kan
gewoon zelf koken, boodschappen doen, financiële administratie bijhouden etc.
3) Ondersteunend netwerk: De cliënt heeft geen groot sociaal netwerk (niet veel vrienden,
geen broers/zussen).
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Vaardigheden:
4) Kunnen volhouden: In een prikkelarme omgeving en met routinematig werk kan de cliënt
werktaken goed volhouden.
5) Zelfstandig handelen: Cliënt kan goed zelfstandig handelen zolang het ‘eigen’ taken zijn
(solistisch werk). Cliënt kan moeilijk zelfstandig werken als er veel afstemming met anderen
nodig is (teamverband).
6) Werkafspraken: Cliënt komt op tijd en komt werkafspraken zeer stipt na en wil ook dat
anderen dat doen.
7) Omgaan met tijdseisen: Cliënt vindt het moeilijk om met een redelijke tot hoge werkdruk om
te gaan. Daar kan hij niet zo goed tegen en geeft veel stress.

Persoonlijke kenmerken:
8) Omgaan met anderen: Cliënt heeft moeite met begrijpen van emoties van anderen en
sociale activiteiten op de werkvloer. Contact met leidinggevende en collega’s is lastig en
gesprek aan gaan is moeilijk voor de cliënt. Cliënt heeft moeite met maken oogcontact.
9) Omgaan met gezag: Cliënt heeft geen problemen met het aannemen van instructies van een
meerdere. Communicatie met een leidinggevende is wel lastig.
10) Conflicthantering: Cliënt is niet goed in omgaan met ruzies, vermijd het liefst conflicten en
loopt weg bij ruzies.
11) Omgang met weerstand: Cliënt vindt het lastig om met feedback en kritiek om te gaan
omdat het lastig te plaatsen voor hem is en gaat dan in discussie waarbij hij vaak zijn eigen
standpunten herhaalt zonder naar de andere te luisteren.
12) Drijfveren en motivatie: Cliënt wil erg graag werken, vindt het niet prettig om alleen maar
thuis te zitten.
13) Realiteitszin: In orde, cliënt kent verschil tussen realiteit en fantasie.
14) Zelfinzicht: Cliënt overschat vaak zijn eigen kunnen, denkt meer aan te kunnen dan in
werkelijkheid het geval is.
15) Doorzettingsvermogen: Cliënt heeft bij taken die hij wel kent en al eerder heeft gedaan wel
veel doorzettingsvermogen, dus als het niet lukt dan probeert hij het opnieuw. Bij taken die
onbekend zijn of nieuw heeft hij minder doorzettingsvermogen en geeft hij sneller op.
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Cognitieve en executieve functies:
16) Doelmatig handelen: Cliënt kan doelmatig handelen en kan ook in redelijke mate taken
structureren en prioriteren. Maar hij heeft wel de neiging te veel met details bezig te zijn en
daardoor geen overzicht te kunnen houden.
17) Concentratievermogen: In een prikkelarme omgeving is het concentratievermogen van de
cliënt zeer goed. Bij veel prikkels wordt de cliënt snel afgeleid.
18) Informatieverwerking: De informatie verwerken kan de cliënt, maar belangrijke zaken en
afleidende zaken komen even hard binnen bij de cliënt en die kan hij lastig filteren.
19) Begripsvermogen: De cliënt heeft moeite met o.a. figuurlijke uitdrukkingen, wat leidt tot
onbegrip en soms conflicten met anderen. Wel kan de cliënt werktaken en instructies
begrijpen wanneer deze worden uitgelegd.
20) Onverwachte situaties: Cliënt kan zeer slecht omgaan met nieuwe en onverwachte situaties,
cliënt krijgt dan veel stress en raakt in paniek en uit zich soms in woede uitbarstingen.
Structuur en routine zijn zeer belangrijk.
21) Geheugen: De cliënt heeft een zeer goed geheugen.
Overige kenmerken:
Preoccupatie met knopen op kleding. Wil alleen bepaald soort knopen op zijn kleding en is veel tijd
kwijt met het friemelen aan die knopen.
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Bijlage 3 Trainershandleiding: Hand-out achtergrondinformatie casus A/B
voor deelnemers
CASUS A. Cliënt met verstandelijke beperking
Basisinformatie
•

Naam: Tom Huisman

•

Geslacht: man

•

Leeftijd: 21

•

Vooropleiding: volgde Voortgezet Speciaal Onderwijs, uitstroomprofiel
arbeidsmarktgericht

•

Werkervaring: stage (kantine van SW bedrijf) via school, momenteel geen (bij)baan

•

Huidige begeleiding/begeleid wonen: begeleid wonen

•

IQ 65 (laag)

•

Heeft indicatie banenafspraak

CASUS B. Cliënt met klassiek autisme
Basisinformatie
•

Naam: Koen Westra

•

Geslacht: man

•

Leeftijd: 26

•

Vooropleiding: MBO niveau 2 ICT met diploma, regulier onderwijs gevolgd

•

Werkervaring: stage-ervaring en veel korte baantjes gehad (ICT gerelateerde banen);
loopt in veel verschillende banen vast, momenteel geen werk.

•

Huidige begeleiding/begeleid wonen: woont zelfstandig

•

Normaal begaafd

•

Klassiek autisme

•

Komt via de gemeente voor begeleiding naar werk
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9.4 21-Aspectenlijst (2014)
Cluster
Vaardigheden

Aspect
Kunnen volhouden
Zelfstandig handelen

Randvoorwaarden

Op tijd komen
Omgaan met
tijdseisen/reageren op
tijdseisen
Dak boven hoofd
Zelfredzaamheid

Ondersteunend netwerk

Persoonlijke
kenmerken

Omgang met gezag
Drijfveren/motivatie
Realiteitszin
Conflict hantering
Zelfinzicht
Omgaan met anderen

Doorzettingsvermogen
Cognitieve en
executieve functies

Omgang met weerstand
Doelmatig handelen
Concentratievermogen
Informatieverwerking

Definitie
Het hebben van een (fysiek en mentaal)
uithoudingsvermogen om bepaalde werktaken
te voltooien
Het zonder hulp en steun van anderen in staat
zijn activiteiten te starten, uit te voeren en te
beëindigen
Het nakomen van (werk)afspraken
In staat om in afgesproken tijd een bepaalde
hoeveelheid werk te verzetten en omgaan met
daarbij horende tijdsdruk
Een slaapplek, sanitaire voorzieningen en
voldoende voeding
Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en
financiële vermogen om zelf voorzieningen te
treffen die deelname aan het maatschappelijke
verkeer mogelijk maken
De visie, hulp en verwachtingen van ouders,
broers, zussen en vrienden die de keuzes van
een persoon beïnvloeden, zowel positief als
negatief.
Kunnen accepteren van instructies door
mensen met formeel en informeel gezag
Hetgeen mensen beweegt in het leven en de
intrinsieke motivatie om te werken
Besef van de werkelijkheid
Het omgaan met een conflict met anderen of
tussen anderen
De eigen sterke kanten, zwakheden en
begrenzingen kennen en deze goed kunnen
inschatten
Houding en gedrag ten aanzien van hoe iemand
omgaat met collega’s, supervisors, klanten etc.
tijdens het werk en conform de context die
gebruikelijk is
Het vermogen om vol te houden ondanks
tegenslag
Omgaan met tegenspraak of tegenwerking
Het gecoördineerd uitvoeren van afzonderlijke
activiteiten afgestemd op het realiseren van
een bekend doel
Zich volledig richten op verwerking van
informatie uit één bron en zich afsluiten voor
afleiding door informatie uit andere bronnen
Het verwerken van wat we met behulp van
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Begripsvermogen
Omgaan met
onverwachte en nieuwe
situaties
Geheugen

onze zintuigen waarnemen
De mate waarin men tot begrip in staat is
Kunnen omgaan met onverwachte
veranderingen op zo’n manier dat de kwaliteit
van het werk er niet onder leidt
Het vermogen om dingen te herinneren
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9.5 Deelstudie 1: Topiclijst professionals
Ervaring zonder handreiking
2a. Wat brengt u normaal gesproken in kaart bij het vaststellen van begeleidingsnoodzaak zonder dat
er een werkplek bekend is? Gebruikt u daarbij bepaalde referentiesituaties? Zo ja welke (bv.
thuissituatie, school, stage, werk)? Verschillen de vragen als u de cliënt eerder hebt gezien en/of
voorinformatie hebt over de cliënt of als dat niet het geval is?
2b. Hoe doet u dat dan?
3a. Welke informatiebronnen gebruikt u normaal gesproken om begeleidingsnoodzaak vast te stellen
(zonder handreiking)?
3b. Gebruikt u hiervoor instrumenten/gesprekstechnieken/vragen/andere methodieken?
4. Waar heeft u behoefte aan bij het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak van cliënten zonder
dat er een werkplek bekend is (mogelijke knelpunten, gebrek aan hulpmiddelen)?
Ervaring met handreiking
Bruikbaarheid & nut
5. Kunt u vertellen hoe u de handreiking tijdens het gesprek met de cliënt heeft gebruikt?
6. Helpt het volgen van de handreiking u om een goed beeld te krijgen van de begeleidingsnoodzaak
bij cliënten zonder werkplek?
7. Heeft de aard van de beperking van de cliënt invloed op de bruikbaarheid van de handreiking?
Licht toe.
8a. Is de handreiking in deze vorm bruikbaar als hulpmiddel om de begeleidingsnoodzaak bij cliënten
zonder werkplek vast te stellen?
8b. Waarom niet/indien wel toepasbaar; zijn er specifiek onderdelen uit de handreiking die
behouden moeten blijven (let op: met onderdelen wordt alles behalve de 21 aspecten bedoeld)?
9. Is de handreiking nuttig, levert het de juiste informatie en inzichten op om de
begeleidingsnoodzaak vast te stellen? Waarom wel/niet?
10a. Wat zijn knelpunten bij het gebruik van de handreiking in zijn huidige vorm?
10b. Welke verbeterpunten ziet u m.b.t. het gebruik van de handreiking?
10c. Welke verbeterpunten ziet u die er aan kunnen bijdragen dat de handreiking de juiste
informatie/inzichten oplevert?
11. Indien u normaal gesproken gebruikt maakt van instrumenten, zouden deze in deze handreiking
toegevoegd moeten worden?
12a. Hoe vraagt u de aspecten uit de handreiking uit? Kunt u voorbeelden geven?
12b. Zijn er aspecten die moeilijk om te zetten zijn in vragen? Hebt u suggesties hoe deze aspecten
vastgesteld kunnen worden bij de cliënt?
Implementatie
13. Is de handreiking te gebruiken in uw eigen werkproces? Zo nee, wat is er inhoudelijk aan
aanpassingen nodig om de handreiking wel bruikbaar te maken?
14. Wat is er voor nodig om deze handreiking te implementeren in uw werkproces?
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Vormgeving
15. Zou de handreiking in andere vormen aangeboden moeten worden? (bijv. papieren versie, papier
en digitaal)?
16. Heeft u verder nog opmerkingen over de vormgeving van de handreiking (kleurgebruik,
lettertype/grootte, doorklik mogelijkheden etc.)?
Definities
16a. Behoeven de termen die gebruikt worden in de handreiking zoals (bijv. duur, intensiteit,
werkcontext , haalbaarheid) nog toelichting?
16b. Zo ja, kunt u een voorbeeld geven wat voor toelichting u graag er bij zou willen hebben?
17. Zijn er nog andere dingen die u wilt bespreken die niet naar voren zijn gekomen in de voorgaande
vragen?
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9.6 Deelstudie 1: Observatie professional en cliënt
Doel: In kaart brengen hoe professional begeleidingsnoodzaak vaststelt bij cliënt met behulp van
handreiking?
Wat moet vast gelegd worden tijdens observatie:
1. Vraagt de professional aspecten uit de handreiking uit bij de cliënt? Zo ja, hoe?
2. Vraagt de professional veel door over aspecten van de handreiking? Waarover vooral? Hoe?
3. Worden er andere onderwerpen die niet in de handreiking staan besproken (anders dan de 21
aspecten?), zo ja welke?
4. Hoe gebruikt professional de handreiking tijdens het gesprek? Zijn er dingen die opvallen aan het
gebruik, zo ja hoe beïnvloedt dat het gesprek ?
5. Zijn de vragen van de professional over de begeleidingsnoodzaak begrijpelijk voor de cliënt?
Waaruit blijkt dat?
6. Waarschijnlijk zal het gesprek over meer onderwerpen gaan dan de begeleidingsnoodzaak.
Hoeveel minuten van totaal besteedt de professional ongeveer voor het bespreken van de
begeleidingsnoodzaak? Waarover gaat het gesprek nog meer?
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9.7 Deelstudie 1: Topiclijst cliënten
Vaststellen begeleidingsnoodzaak
U heeft zojuist een gesprek gehad met [naam professional ]. Hij/zij heeft met u gesproken over hoe
het voor u zou zijn om te werken en welke begeleiding u tijdens dat werk nodig heeft.
1. Heeft [naam professional] ook gevraagd naar waar u goed in bent en wat u wel kan als u straks
werk heeft? Zo ja, kunt u dat toelichten?
2. Denkt u dat [naam professional] begrijpt waar u begeleiding bij nodig heeft als u werk heeft?
3. Heeft [naam professional] iets verteld over welke begeleiding mogelijk is? (bijvoorbeeld
begeleiding waarbij, hoe lang begeleiding, hoe vaak, op welke manier)? Is dat duidelijk voor u?
Optioneel vragen (indien cliënt in staat is onderstaande vragen te beantwoorden)
4. U heeft het hele proces doorlopen, vond u de punten die aan bod kwamen relevante punten? Zijn
er dingen die u mist?
6. Wat vond u van de duur van het gesprek?
7. Zijn er dingen in de handreiking die anders zouden moeten, bijvoorbeeld andere formulering of
andere vragen?
8. Moet er meer nadruk komen in het hulpmiddel op wat zijn mogelijkheden/ wat kan de cliënt wel?
Indien samen handreiking ingevuld:
9. U heeft de handreiking ingevuld, wat vond u daarvan? Vond u het belangrijk om een actieve rol te
hebben?
Afsluitende vraag
10. Zijn er nog andere dingen die u wilt bespreken die nog niet besproken zijn?

- 97 -

9.8 Deelstudie 3: Topiclijst professionals
Toepassing handreiking
1a. Op hoeveel cliënten heeft u de handreiking toegepast?
1b. Wat voor type cliënten waren dit?
1c. Hoe hebt u de handreiking gebruikt?
Nut nieuwe handreiking
2. Helpt het volgen van de handreiking u om een goed beeld te krijgen van de begeleidingsnoodzaak
bij cliënten zonder werkplek? Waarom wel/niet?
3. Is de handreiking nuttig, levert het de juiste informatie en inzichten op om de
begeleidingsnoodzaak vast te stellen? Waarom wel/niet?
Bruikbaarheid nieuwe handreiking
4. Is de handreiking in deze vorm bruikbaar als hulpmiddel om de begeleidingsnoodzaak bij cliënten
zonder werkplek vast te stellen?
5a. Wat zijn belemmerende factoren (knelpunten) in het gebruik van de handreiking?
5b. Wat zijn bevorderende factoren in het gebruik van de handreiking?
6a. Is de handreiking tijdens een gesprek toe te passen binnen de beschikbare tijd? Zo nee, hoeveel
extra tijd nodig?
6b. Is de handreiking in te vullen na een gesprek binnen de beschikbare tijd? Zo nee, hoeveel extra
tijd?
7. Is de handreiking te gebruiken binnen uw werkproces?
8. Gaat u de resultaten uit de handreiking verwerken in een begeleidingsadvies/rapportage?
Vormgeving en Toelichting Handreiking
9. Wat zijn wensen voor de vormgeving van de handreiking?
10. Heeft u de Toelichting Handreiking gelezen, zo ja wat vond u daar van? (miste er dingen, duidelijk
uitgelegd)
Afsluitende vraag
11. Zijn er nog andere dingen die u wilt bespreken die niet naar voren zijn gekomen in de voorgaande
vragen?
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9.9 Deelstudie 3: Overzicht suggesties m.b.t. aanpassing
handreiking
Categorie

Opmerking professionals

Wel/niet
aangepast

Technische
fouten/type fouten

Bij open vragen in het samenvattende oordeel is het lastig om in de tekst
zelf iets aan te passen, nu moet je helemaal naar de formule balk en niet in
het kader zelf. In het kader zelf wordt de tekst weer gewist omdat als je
backspace knop gebruikt het hele antwoord weg gehaald wordt.
De toelichting bij de eerste drie punten (basisvoorwaarden) zijn niet
volledig in het samenvattend oordeel te zien
Bij de antwoorden bij de open vragen in het samenvattend oordeel
beweegt het kader wel mee met hoeveelheid tekst, maar schiet terug naar
zijn originele grootte als je een ander antwoord kader aanklikt.
Zodra je iets invult bij de vraag “wat heb je gezien” en je cursor staat nog
in dat vak, dan kun je de voorbeeldvragen niet meer goed lezen, omdat de
ingevoerde tekst daaroverheen staat. Klik je op de toelichting, dan kun je
het weer wel lezen.
Macro’s inschakelen lukt niet

Aangepast

Startpagina

Aspecten beoordelen

Samenvattend oordeel: het schema is wat compact. Daar kun je niet altijd
je verhaaltjes in kwijt. Dan wordt het onoverzichtelijk. Het kan
leesbaarder.
Bij de B-vraag staat aanpasing, i.p.v. aanpasing.
Bij de 21 aspectenlijst zijn de pop-ups voorbeeldvragen verwisseld vanaf
aspect 12/14 vanaf drijfveren en motivatie en dan krijg je tips voor
omgaan met gezag. Alles daaronder ook.
Bij basisvoorwaarden staat “spraken” i.p.v. “sprake”.
Als ik in “ja voldoende” invul, komt in het samenvattend oordeel “ja
voldoen”.
Als ik een kenmerk invul en op start druk, zie ik op de volgende pagina niet
het kenmerk staan. Pas als ik eerst een andere pagina aanklik, zie ik het
kenmerk wel.
Onduidelijk wat bij kenmerk betrokkene en overige gegevens ingevuld
moest worden.
In het begin had ze niet zo goed idee wat de bedoeling was, bij een
enquête start de vragenlijst automatisch, maar hier was dat niet zo dus dat
was in het begin verwarrend. Maar daarna wijst het zich zelf wel. Alleen de
start was lastig, dat je zelf wat moet invullen en dan op start moet klikken.
Ook zelf naar het samenvattend oordeel gaan (gaat niet automatisch) dat
moet je zelf bedenken.
Tijdens het beoordelen van aspecten staan de tips van
collega’s/voorbeeldvragen in de pop-up naast elkaar geschreven i.p.v.
onder elkaar. Voor de leesvriendelijkheid makkelijker als die onder elkaar
in de pop-up worden weer gegeven. Zodat je sneller kan checken en je niet
zo erg in je computer kijkt als je met de cliënt zit.
Per aspect wordt ik gevraagd aan te geven of en zo ja, welke begeleiding
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Aangepast
Aangepast

Niet aangepast

Niet aangepast (ligt
aan instelling waar
professional werkt)
Niet aangepast

Aangepast
Aangepast

Aangepast
Aangepast
Aangepast

Aangepast
Niet aangepast

Aangepast

Niet aangepast

Samenvattend
oordeel

nodig is. Ik zou het ook nog wel goed vinden als ik daar een opmerking kon
plaatsen over het soort begeleiding. Dit kan namelijk best wel nauw
luisteren. Het is een beetje een grijs gebied soms, dat je niet vangt in een
meerkeuze optie. Daarom denk ik dat een aanvullend tekstvlak goed kan
werken.
Bij de vragen per aspect beoordelen moet je het nu heel strikt nemen, dus
ja onvoldoende of nee voldoende. Je kan nog niet goed nuancering
aangeven, dat zou dan pas later in het samenvattend oordeel. Zou handig
zijn als er een soort toelichtingsvakje zou komen onder vraag A, waarom je
dat vindt.
De basisvoorwaarden waren redelijk goed in te vullen. Wat ik wel vond is
dat het lastig is dat je maar drie opties (in orde; niet in orde, maar geen
belemmering; niet in orde en een belemmering) hebt waartussen je kan
kiezen. Soms wil je meer nuancering kunnen aanbrengen. Dan is het niet
altijd zo zwart wit. Sommige dingen zijn wel in orde, maar je zou
aandachtpunten willen aangeven, zo van let daar op.
Het kenmerk (naam/gegevens) staat niet op het samenvattend oordeel.
In Samenvattend oordeel mist de professional de uiteindelijke conclusie,
er staan wel brede open vragen, maar alsnog geen eindconclusie van: en
dus… dit of dat. Bijv. wel begeleidingsnoodzaak, of niet want.. maar die
conclusie staat er niet. Het blijft nog ‘hangen in del lucht’. Dus in 1 zin
conclusie verwoorden.
Ook mist belemmeringen in ontwikkeling van vaardigheden. Er wordt nu
gevraagd naar de feiten, maar je kan ook tot de conclusie komen die
persoon heeft niet die vaardigheden maar kan die nog wel ontwikkelen
met de juiste coaching/begeleiding.
Vindt dat er altijd een link tussen de belemmeringen moet zijn die
gekoppeld wordt aan het doel van het rapport (bijv. re-integratie). Dit zal
nog toegevoegd kunnen worden in de handreiking open vragen in het
samenvattend onderdeel.
Handig vinden als de toelichtingen die je per aspect op schrijft ook in de
open vragen in het samenvattend aspect terecht kunnen komen.
Wat ik prettig zou vinden is dat er een optie zou zijn in het samenvattend
oordeel om bij elk aspect een toelichting te geven. Dat is iets waar je later
naar terug kan grijpen, wat weet ik daar al over. Dat zou ik prettig vinden.
Kijk in mijn werk als jobcoach ga ik best wel diep. Ik zou dus om
verschillende momenten mijn beeld kunnen aanpassen. Ik wil zoveel
mogelijk informatie op zoveel mogelijk vlakken.
Lastige vragen in het samenvattend oordeel, sommige vragen zijn vragen
die hij normaliter niet beantwoord (bijv. omvang in weken/uren). Het is
een goede vraag, maar vanuit zijn functie niet zo beantwoorden.
Visie cliënt: vraag is onduidelijk aangezien er nog geen begeleiding dus
deze kan je ook niet beantwoorden
Ik vond sommige vragen in het samenvattend oordeel dubbel voorkomen.
Ik vind dat het hier strakker kan.
Open vragen in samenvattend oordeel zijn wel heel uitgebreid en komen
snel weer op de dingen neer die je in de toelichtingskader hebt ingevuld bij
het aspect beoordelen (herhaling). Professional zou de open vragen veel
meer samenvatten, door minder vragen van te maken.
Verder wordt door de open vragen in het samenvattend oordeel de tabel
groter waardoor je meer moet scrollen. Het zou helpen als alleen de
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Appendix

Handleiding

aspecten waarop begeleiding nodig is zichtbaar zijn in het oordeel.
Ook kun je alle zaken die er niet toe doen er uit filteren. Zodat je aan het
eind alleen de zaken krijgt waar begeleiding zinvol is. Nu krijg je meer
informatie, die je eigenlijk toch niet gebruikt. Je wilt eigenlijk alleen weten
waar begeleiding zinvol is.
Wat wil wel merk, wat ik zelf zou willen toevoegen, is werken met kleuren.
Dat het nog sneller in het oog springt. Mocht begeleiding op een aspect
zinvol zijn, dat dan het vlak oplicht. Dan wordt het nog sneller
overzichtelijk.
Vraag over visie van cliënt op begeleiding komt nu nog niet heel direct
terug in de 21 aspecten. Zou handig zijn als die tijdens het gesprek ook al
meer naar voren komt (wordt nu niet expliciet gevraagd). Want het is wel
een hele belangrijke vraag.
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Tips van collega’s vond RP1 wat verwarrend klinken, zij zou het gewoon
tips noemen.
Leesbaarheid appendix verbeteren qua kleur gebruik
Bruikbaarheid appendix: erg lang (veel blz.) voorbeeldvragen handig maar
ogen onoverzichtelijk waardoor je veel zit te lezen tijdens een gesprek. Zou
handig zijn als er een gespreksvriendelijke versie is

Niet aangepast

Meer open vragen toevoegen aan voorbeeldvragen
Voorbeeldvragen meer toepasbaar maken voor mensen met laag IQ, bijv.
vermijden werk instructie maar benoemen als werk opdracht.
Om open/gesloten vragen discussie te vermijden alleen de items van de
voorbeeldvragen benoemen, bijv. zelfstandig financiële administratie
bijhouden i.p.v. de precieze vraag formulering
Bij de voorbeeldvragen zou professional nog steeds eerst inventariseren
leeftijd, werkervaring. Zodat je een totaal plaatje krijgt, en vanuit daaruit
focussen op de impliciete vragen.
Meer kleur en plaatjes om aantrekkelijker te maken om te lezen
Professional geeft aan dat er nu staat dat de handreiking een hulpmiddel
kan zijn voor het vaststellen van begeleidingsnoodzaak. Maar je kan ook
zeggen de handreiking is ook om te toetsen of jouw oordeel, je aannames
of die wel kloppen. Het heeft ook een toetsende rol. Vooraf aan het
gesprek heeft iemand al een aanname gevormd. En door het gebruik van
die handreiking wordt je aanname bevestigd, genuanceerder of ontkracht.
Op pagina 3. Laatste alinea van punt 3’ de handreiking kan dus nooit de
enige informatiebron zijn waarmee u informatie verzameld…’. Kan dus
nooit de enige bron zijn, is dat zo? Misschien iets anders formuleren. Of
mogelijk de laatste zin iets minder stellig verwoorden: De handreiking kan
aanvullend zijn op de overige informatiebronnen in je oordeelvorming.
Dan kan er ook geen verwarring over ontstaan.
Kopje voordelen en grenzen eerste alinea, staat een eenduidig
begrippenkader. Terwijl arbeidsdeskundigen van UWV nu met andere
begrippenkaders werken, SMBA bijv.
Een tip zou zijn om in een toelichting te schrijven wat tips zijn voor
professionals hoe ze de handreiking juist samen met een cliënt kunnen
invullen, of alleen de professional maar wel de digitale versie tijdens een
gesprek gebruiken zonder dat het storend is of dat het afschrikt voor de
cliënt. Dus tips aan professionals om cliënten met een psychische
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beperking op hun gemak te stellen als ze de handreiking digitaal willen
gebruiken tijdens een gesprek.
Het was heel veel. Moet korter. Het moet praktischer. Ik hoef niet de
voordelen en de grenzen te weten. Disclaimer eruit; ontwikkeling
handreiking eruit.
Printen

Overig

Aspecten/antwoorden
overlappen

Niet bruikbaar bij
fysieke beperkingen
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Bij het uitprinten blijken ook de open vraag kaders in het samenvattend
oordeel niet alle tekst uitprinten (max 4 regels worden geprint).

Aangepast

Als je de handreiking blanco uitprint, dan neemt ie niet alle open vragen
per item mee
Professional merkt dat ze het een beetje gevaarlijk vindt om de aspecten
te beoordelen, omdat ze vindt dat dat meer op het vlak van de arts of
psycholoog is om te bepalen. Omdat je uitspraken doet over cognitieve en
executieve functies, dat heeft niet iedere rol. Dat is anders of je dat als arts
doet of in samenwerking met een arts, of als je tests doet. AD kan daar
lastig een oordeel over doen, werkafspraken daar kan je wat van zeggen,
maar het zodra het meer richting beperkingen gaat al dan niet met ziekte
of gebrek ja dan vind ik dat je daar heel voorzichtig om moet gaan.
Professional geeft aan dat het misschien handig is om mensen een cursus
te geven om uit te leggen hoe je hier mee om moet gaan. Dan duurt het
wellicht ook wat korter om hem in te vullen. En dat je het systeem uitlegt
maar ook verwachtingen uit legt wat het systeem wel en niet kan en even
kan oefenen.
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Professional geeft aan dat het handig zou zijn als de terminologie
overeenkomt tussen anderen en UWV. Omdat RP10 vaak ziet dat anderen
niks met haar advies doen of andersom omdat het niet duidelijk is wat de
ander precies bedoeld.
Sommige antwoorden overlappend waardoor hij antwoorden ging
knippen/plakken/kopiëren of neer ging zetten zie vorig antwoord.
Daarmee zat RP5 soms nog te worstelen, maar komt misschien ook met
ervaring met het instrument te maken en dat hij het nu voor de eerste
keer gebruikt.
Sommige termen overlappen vind ik: zelfstandig handelen, volhouden en
concentratie. Er zit overlap tussen deze aspecten.
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Wat professional mist is in alle aspecten is omgaan met stress. Heel vele
mensen ervaren belemmeringen met omgaan met stress, kan zijn
gevoeligheid voor prikkels, onderbrekingen. Dus als basis dat die drie
cliënten hebben beperkingen met omgaan met stress.
Niet bruikbaar voor cliënten met alleen een fysieke beperking, de aspecten
zijn daarop niet van toepassing (aspect 4-21). Zou mooi zijn als hij daarvoor
ook bruikbaar gemaakt kan worden. Bij fysieke beperking is met name
belangrijk wat beperkt iemand in zijn werk, wat zijn dingen die een cliënt
niet kan (lopen, zitten en staan), op een werkplek met minder afstand
afleggen. Mensen met fysieke beperking kunnen naast aanpassing
werkplek ook begeleiding/jobcoaching nodig hebben. Zelfredzaamheid en
ondersteunend netwerk dat zou wel kunnen spelen bij fysieke beperking,
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en kunnen volhouden bijv.
Geen handige aanpak

Mist conclusie

De items (21 aspecten) hangen overwegend samen met beperkingen,
maar ze mist andere aspecten bijv. signalen uit de woon en leef situatie
zijn, uit onderwijs of stage ervaringen. Ervaringen met het krijgen of
kunnen vast houden van werk. Dat zijn stukjes die nu buiten beschouwing
blijven. Professional vindt dat er ook andere aspecten kunnen meespelen.
Vanuit UWV beoordelingssystematiek waarin je breder kijkt dan alleen
naar beperkingen. Bijv. hoog of frequent ziekteverzuim, trainbaar/leerbaar
zijn, zelfstandig kunnen reizen. Samenwerken op de werkplek. Professional
vindt het de optelsom van dingen, het totaalbeeld dat er
begeleidingsnoodzaak kan zijn. Alleen de 21 aspecten is heel analytisch
benaderd.
Er wordt wel naar gevraagd ja, hoeveel uur per week, en waarom… Dat is
helemaal afhankelijk van de werkplek. Dat kun je niet standaardiseren.
Wat ik doe is zoeken naar een passende werkplek. De
begeleidingsbehoefte is afhankelijk van de werkplek. Wat me vooral
opviel, ik vond sommige vragen wel heel beperkt. Waar hebben we het nu
eigenlijk over. Het is heel erg gestandaardiseerd. Daardoor is het allemaal
wel heel erg zwart-wit. Er is geen grijs gebeid.
Open vragen: op welke aspecten is training nodig, zou je ook kunnen
stellen wat zijn de knelpunten wat is de aanleiding dat iemand intensieve
begeleiding nodig heeft. Want waar is dan het knelpunt. Professional zou
het omdraaien, eerst beginnen met de open vragen (uit het samenvattend
oordeel) zodat je zicht krijgt op het functioneren. En daarna al de 21
aspecten beoordelen.
De vorm is te gestandaardiseerd. Ik vind dat er een tussenstap mist. Is er
sprake van belemmering bij arbeidsparticipatie? En heb je het dan over
een belemmering of beperking? En dan als je het hebt over een
belemmering is begeleiding dan noodzakelijk? Dan mis ik … bv het
begripsvermogen. Als je zegt dat dit onvoldoende is. Ik zeg dan dat
begeleiding zinvol is. Maar dan wat is de begeleidingsbehoefte? Ik mis de
intensiteit van de begeleiding, hoeveel uur per week; dat is helemaal
afhankelijk van de werkplek. Wat ook nog een punt is. Nu moet je
aangeven of je denk dat begeleiding zinvol is. Je zo daar nog aan kunnen
toevoegen of dit dan licht-middel-zwaar is. Dat je daar een soort gradatie
in aanbrengt. Ik zou het fijn vinden om aan te kunnen geven hoeveel
begeleiding nodig is. Dus niet allen ja-nee, maar ook de intensiteit van
begeleiding
Mogelijkheid: om een A deel en B deel te maken, een deel B met 21
aspecten zoals nu, en deel met de open vraag van RP3 (Dus hoe gaatje
stage etc.) in kaart brengen knelpunten op bredere gebieden. En dat je zelf
de aanpak kan kiezen. Bij 21 aspectenlijst bij elke categorie een leeg vakje
laten, zodat iemand die zelf kan invullen. Zodat je minder het idee werkt
dat het een vast lijstje is, en geef je meer ruimte aan dingen die je wel ziet
maar niet zo snel kan plaatsen
Professional miste bij het samenvattende oordeel dat er een soort
conclusie uit kwam waarbij de begeleidingsnoodzaak in zit. Als het gaat om
begeleiding van Wajong of WIA gaan ze n.a.v. intakegesprek een verzoek
voor begeleiding invullen voor UWV, en in dat formulier moet je ook
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verantwoorden hoeveel uur je de cliënt gaat begeleiden, aan welke doelen
je gaat werken. En het samenvattend oordeel was daar wel een opzet toe,
dat je daar wat meer over gaat nadenken. Maar voor haar zou het fijn zijn
als er op basis van de antwoorden die voortkomen uit de 21 gebieden een
oordeel kwam bijv. de kandidaat heeft de komende half jaar 40 uur
begeleiding nodig met de focus op die doelen. Nu ben je afhankelijk van
een oordeel van een jobcoach of AD wat nog redelijk subjectief is, en het is
juist fijn als je een tool hebt die echt de cijfers geeft dat je ook echt een
richtlijn hebt. RP2 geeft aan als je al de 21 aspecten beoordeeld hebt en
uitgeschreven hebt dat daar best wel een aantal uren uit kan komen
omdat je dan het heel uitgebreid hebt beschreven en goed hebt
onderbouwd.
Professional had gehoopt dat er meer een samenvattend oordeel al uit zal
rollen op basis van de beoordeelde aspecten, maar nu is dat nog niet zo.
Moet je alles nog een keer zelf weer schrijven, en ook zelf nog bepalen hoe
veel en zwaar. Professional had gehoopt dat als je deze aspecten hebt
gescoord, dan is dit de aard van de begeleiding, dit de duur en intensiteit,
had gehoopt dat dat er uit zou komen. Wellicht dat je nog een koppeling
kan maken tussen welke aspecten gekoppeld zijn aan functioneel en
persoonlijke begeleiding, dat is ook wel begeleiding. En of het begeleiding
op werkvloer moet zijn of niet werk gerelateerde begeleiding moet zijn.
Zou mooi zijn als je dat daaruit kan halen, en niet dat je dat zelf nog moet
doen.
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9.10 Definitieve 21-aspectenlijst (2018)
Cluster
Basisvoorwaarden

Aspect
Dak boven hoofd
Zelfredzaamheid

Ondersteunend netwerk

Vaardigheden

Persoonlijke
kenmerken

Definitie
Een slaapplek, sanitaire voorzieningen en
voldoende voeding
Het lichamelijke, verstandelijke en geestelijke
vermogen om jezelf te kunnen redden in de
privésituatie
De visie, hulp en verwachtingen van ouders,
broers, zussen en vrienden die de keuzes van
een persoon beïnvloeden, zowel positief als
negatief

Kunnen volhouden

Het hebben van fysiek en mentaal vermogen
om werktaken vol te kunnen houden

Zelfstandig handelen

Het zonder hulp en steun van anderen in staat
zijn werkgerelateerde activiteiten te starten, uit
te voeren en te beëindigen

Werkafspraken

Op tijd komen en het nakomen van afspraken
die op de werkplek gelden

Omgaan met tijdseisen

In staat om in afgesproken tijd een bepaalde
hoeveelheid werk te verzetten en omgaan met
daarbij horende tijdsdruk

Omgaan met anderen

Het kunnen vertonen van passend gedrag en
een passende houding t.o.v. collega’s en
klanten. Het gaat hier om impliciete
gedragsregels

Omgaan met gezag

Het kunnen werken onder een baas en het
kunnen accepteren van instructies/opdrachten
door mensen met formeel en informeel gezag

Conflicthantering

Het omgaan met een conflict met anderen of
tussen anderen

Omgang met weerstand

Het kunnen omgaan met feedback, kritiek,
tegenspraak en tegenwerking
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Cognitieve en
executieve functies

Drijfveren en motivatie

Wat mensen beweegt in het leven en de
intrinsieke motivatie om te werken

Realiteitszin

Het kunnen scheiden van fantasie (inclusief
wanen en hallucinaties) en werkelijkheid

Zelfinzicht

De eigen sterke en zwakke kanten en grenzen
kennen en deze goed kunnen inschatten

Doorzettingsvermogen

Het vermogen om vol te houden en niet
meteen op te geven wanneer iets tegen zit of
niet meteen lukt

Concentratievermogen

Het gecoördineerd uitvoeren van afzonderlijke
activiteiten afgestemd op het realiseren van
een bekend doel, door middel van het kunnen
structureren en prioriteren van taken en het
kunnen behouden van overzicht

Doelmatig handelen

Zich volledig richten op verwerking van
informatie uit een bron en zich afsluiten voor
afleiding door informatie uit andere bronnen

Informatieverwerking

Het filteren en verwerken wat we met onze
zintuigen kunnen waarnemen

Begripsvermogen

Het begrijpen van werktaken en werkinstructies

Onverwachte situaties en
nieuwe situaties

Omgaan met onverwachte veranderingen en
nieuwe situaties op zo’n manier dat de kwaliteit
van werk er niet onder lijdt

Geheugen

Het vermogen om informatie op te slaan, te
onthouden en te reproduceren/op te roepen
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