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“De Heerlijkheid van Heule, dat is net zoals een tweede familie. Nee, wacht,
dat klopt niet. Het is beter dan een eigen familie.
Want hier voel ik me goed. Hier krijg ik de kans om mezelf te zijn zonder de
beoordeling van anderen. Hier krijg ik de kans om te groeien.“
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1. Introductie
1.1 De nood van het werkveld
De grote uitdaging op de Vlaamse arbeidsmarkt vandaag, is ‘een passend aanbod
voor iedereen’ te realiseren. Dit wil zeggen: een gedifferentieerd aanbod op maat
realiseren dat mensen in staat stelt bij te dragen aan de samenleving, naar zijn of
haar mogelijkheden. Schepers en Nicaise (2017) stellen vast dat de ‘groeiende
krapte op de arbeidsmarkt’ er weliswaar voor zorgt dat meer mensen een kans
krijgen op (her-) intrede op die arbeidsmarkt, maar dat die tijdelijke krapte er nooit
garant voor staat dat er ook een structurele remediëring voorzien wordt voor
spanning tussen de mogelijkheden van de betrokken intreders en de technische
verwachtingen die gesteld worden. Het blijft dan ook belangrijk optimaal in te
zetten op de andere verwachtingen: attitude, soft skills, … zonder voorbij te gaan
aan de nood en wenselijkheid van een aanbod voor mensen die nooit aan de
minimale vereisten zullen kunnen voldoen om professioneel ingeschakeld te
worden.
Een samenleving kan het zich niet veroorloven om talenten en potentieel onbenut
te laten, ook al lijkt de afstand tot de arbeidsmarkt groot. Dit blijkt ook uit de
aandacht die Vlaanderen en Europa aan dit thema schenken. In Vlaanderen wil de
overheid uitsluiting voorkomen of remediëren, wat zijn vertaling kent in de
participatie aan het betaalde (beschermde) arbeidsproces, in een context van:
o Heroriëntering van het activerings- en inschakelingsbeleid, met een vrij exclusieve
focus naar het NEC 1;
o De realisatie van een decretaal W²-kader en de ontwikkelde tenders activeringsen zorgbegeleiding van VDAB (TAT, TAZ, TAZbis, TAZtris) 2;
NEC: Normaal Economisch Circuit
TAZ: Tender Activeringszorg: activerings- en zorgbegeleidingtrajecten voor langdurig werkzoekenden met een
ernstige medische, mentale, psychische en/of psychiatrische problematiek, al dan niet gecombineerd met
andere sociale problemen.

1
2
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o De initiatieven van de federale overheid voor de re-integratie van mensen die om
medische redenen voor langere tijd niet aan het werk geweest zijn.
In Europa, via de Europa 2020-strategie, gaat de aandacht naar inclusieve groei die
zowel focust op jobcreatie an sich als op de door jobs geleverde bijdrage aan de
bestrijding van armoede, al dan niet gerealiseerd via sociaal ondernemerschap of
sociale economie. Sociaal ondernemerschap staat na de kredietcrisis van 2007 in
de Europese kijker, omwille van de veerkracht 3 en omwille van de kernwaarden:
democratisch bestuur, sociale impact, innovatie, herinvestering van winst, maar
bovenal de centrale plaats van de mens in de economie (GECES, 2016). Bovendien
zien zowel de Europese Commissie, als actoren in haar directe nabijheid, heel wat
mogelijkheden waarop de sociale economie kan bijdragen aan een betere
toekomst (Serrano, Hahn, & Pastorelli, 2012).

Binnen het sociaal-economisch werkveld hoeft de meerwaarde van trajecten die
de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen niet meer aangetoond worden. Men wil
vooral inzetten op een aanbod dat bijdraagt aan het welbevinden van mensen,
maar gelijktijdig tegemoetkomt aan de verwachtingen van de samenleving. Hier
rijst voornamelijk de vraag hoe een aanbod kan gecreëerd worden dat voldoende
tegemoet kan komen aan de ervaren noden, die dubbel van aard zijn.
In eerste plaats gaat het om een loutere uitbreiding van het aanbod. De nood
hieraan wordt getoond in de wachtlijsten voor toegang tot bestaande arbeidszorg
(Ronde tafel arbeidszorg, 2012; Provincie Antwerpen, 2015), de signalen vanuit de
(geestelijke) gezondheidszorg over de noodzaak aan bijkomende reactivering op
de arbeidsmarkt, en de groeiende aandacht voor instroom- en uitstroombanen 4.
In tweede orde gaat het om het ontwikkelen van een nieuw, aanvullend aanbod.
Verschillende (beleids-) evoluties lijken te leiden tot een smalle en eenzijdige

3
4

De sociale economie blijkt de economische crisis gemiddeld genomen beter doorstaan te hebben.
Tijdskrediet grootouders; Basisbanen ACV

8

benadering van het integratie- en inschakelingsverhaal. De positieve effecten van
een betaalde tewerkstelling op vlak van armoedebestrijding, maatschappelijke
integratie en participatie, welbevinden …, leiden tot een zeer sterke focus op die
betaalde tewerkstelling, het verhogen van de werkzaamheidsgraad en het laten
dalen van de werkloosheidsgraad. In die context wordt de participatieladder
eenzijdig benaderd als een instrument waarlangs men (exclusief) omhoogklimt
naar een autonome participatie aan de samenleving en arbeidsmarkt. Die lezing
zorgt voor een sterke druk naar boven, waarbij maatregelen en ondersteuning er
uitsluitend op gericht zijn om mensen omhoog te stuwen op die ladder. Ook al
klinkt deze benadering erg positief, ze leidt evenzeer tot nieuwe leemtes en laat
toch ook groepen in de kou laat staan. Enerzijds ontstaat er een vacuüm aan de
onderzijde. Anderzijds lijken de treden van de participatieladder uit elkaar te
schuiven, waardoor de stap naar een hogere trede voor sommige mensen te groot
wordt: mensen vallen tussen de treden door of blijven ergens middenin hangen.
Het resultaat is een groep, uitgesloten van het bestaande aanbod en met een nood
aan een aangepast aanbod.

Het vertrekpunt bij de zoektocht naar een gepast aanbod zijn de bestaande acties
van actoren die pragmatische oplossingen implementeren vanuit de overtuiging
dat het beter en efficiënter is mensen preventief een aanbod te doen, dan te
wachten tot een curatieve ingreep zich opdringt. Hier kan ook de meerwaarde van
een transnationale samenwerking liggen. Het uitwisselen van kennis, ervaringen,
good, best en zelfs worst practices over de grenzen heen stelt ons in staat samen
vooruit te gaan. Op deze manier kunnen we een draagvlak voor activerende
initiatieven creëren met een ruim toepassingsgebied.

9

1.2 Het concept activering
Verzelen, geciteerd in Grymonpres, et al. (2010), stelt dat er geen eenduidige
activeringssstrategie is. Verschillende benaderingen van activering komen in de
praktijk tot uiting via verschillende activeringspraktijken en zijn vaak moeilijk van
elkaar te onderscheiden.
Weil, Wildemeersch en Jansen (2005) bieden een interessante visie op activering
die deze diversiteit kan samenvatten. Zij maken een voorstelling van de ruime
activeringssector aan de hand van een spanningsveld tussen twee benaderingen,
specifiek restrictieve en reflexieve activeringsmaatregelen. Dit spanningsveld kan
binnen elk activerend initiatief teruggevonden worden. Bij de restrictieve
activering ligt de klemtoon van de hulpverlening op de aanpassing van de burger
aan de vereisten van het arbeidssysteem en samenleving. De samenleving voorziet
rechten en middelen, maar verwerft daardoor ook het recht om een
tegenprestatie te eisen. Het individu dient zijn eigen ‘afstand tot de arbeidsmarkt’
weg te werken door de nodige ‘kwalificaties’ aan te leren (Cockx, 2010). Wie dit
niet doet, zal gesanctioneerd worden, en wordt zelf aanzien als de schuldige
hiervoor. De reflexieve activeringsbenadering stelt dat de mens een
contextgebonden

wezen

is.

Volgens

deze

visie

hebben

mensen

afhankelijkheidsrelaties ten opzichte van andere mensen, hun omgeving, hun
lichaam, etc. De hulpverlening moet er vanuit deze visie niet in bestaan om het
inzicht dat mensen afhankelijk zijn te bekritiseren, maar kan wel sommige
afhankelijkheidsverhoudingen in vraag stellen. De rol van de overheid moet er
hierbij niet in bestaan te focussen op eigen verantwoordelijkheid en zelfbepaling.
Hulpverleningsprocessen vanuit de overheid die enkel focussen op de zoektocht
naar werk, kunnen niet slagen. Wel dient geluisterd te worden naar de ervaringen
en verhalen van de doelgroepmedewerkers, die vaak niet aansluiten bij de eisen
van de samenleving. Hierbij dient het perspectief van de doelgroep als
uitgangspunt gezien te worden (Steenssens, Demeyer & Van Regenmortel, 2009),
waarbij de hulpverlener voortdurend interpretaties maakt van de oorzaken van
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‘maatschappelijke uitsluiting’. Vanuit dit perspectief vormt activering een middel
in de strijd tegen sociale ongelijkheid en uitsluiting in de samenleving.

1.3 ACTi-vering
ACTi-vering als onderzoeksproject wil factoren identificeren – op individueel,
organisatie- en maatschappelijk niveau - die bijdragen tot het activeren van
individuen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Enerzijds legt het project de focus op mensen met een multi-problematiek, die
resulteert in een algehele belemmering om taken in de privé- en professionele
context uit te voeren. Het project wil, binnen deze doelgroep, nagaan welke
facetten vanuit externe sturing tot een kwalitatieve en structurele bevordering
van de levenskwaliteit kunnen leiden, om hun leven terug op de rails te krijgen en
stappen te zetten richting betaald werk.
Anderzijds stelt het project zich tot doel om de ‘activerende’ organisaties binnen
arbeidszorg te ondersteunen via de structurering van gemeenschappelijke
factoren binnen hun methodologie, die zichtbaar bijdragen tot het succesvol
activeren van individuen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ten derde vormt dit project een vertaling van de maatschappelijke en
economische noodzaak om vast te stellen of de maatschappelijke return op het
toekennen van belastinggeld aan arbeidszorg voldoende is.

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, vertrekken we vanuit de
gemeenschappelijke noemer, namelijk de ‘kwalitatieve dienstverlening’ binnen de
context van activering van personen met een afstand tot de betaalde
arbeidsmarkt.
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Doorheen deze vragen staat de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening op
de voorgrond. We evalueren bovendien of de organisaties binnen arbeidszorg in
staat zijn om voldoende sterke kwalitatieve dienstverlening aan te bieden. Indien
dit vandaag moeilijk tot niet mogelijk blijkt te zijn, zoeken we hoe de kwaliteit van
de dienstverlening versterkt kan worden.
In wat volgt, definiëren we eerst wat we juist verstaan onder een ‘kwalitatieve
dienstverlening’.

1.4 Theoretische positionering: Een sociaal-constructivistische benadering
Bij het omschrijven van ‘wat kwalitatieve dienstverlening kan zijn’ lijkt de keuze
voor een constructivistische benadering aangewezen (Cox et al., 2014).
De constructivistische benadering wil antwoord bieden op de onzekerheid waar
organisaties mee geconfronteerd worden bij het werken met individuen die een
hulpvraag naar voor brengen (Parton & O’Bryne, 2007). Hulpvragen vertonen
vooral een grote individuele diversiteit en een gebrek aan algemeen geldende
waarheden, waarbij de individuele problemen en obstakels moeilijk te
categoriseren vallen en van nature uit chaotisch zijn.
Een rationeel-technische benadering van hulpvragen - via meten en tellen en
inpassen in categorieën - stemt weinig overeen met die dagelijkse chaotische
realiteit van de praktijk. Het sociaal constructivisme legt daarom de nadruk op het
belang van betekenisverlening via sociale interactie. Onze sociale realiteit wordt
geconstrueerd tijdens de omgang met anderen in het dagdagelijks leven, door de
definiëring en betekenisverlening van onszelf, de eigen ervaringen en de omgeving
(Mortelmans, 2007). Deze interacties zijn niet gekenmerkt door hun kwantiteit,
maar zorgen voor een persoonlijke verrijking via het spreken en luisteren, naast
het beschikbaar en niet-beoordelend zijn. Volgens de constructivistische
benadering is het binnen dit kwalitatief proces dat praten en betekenis verlenen

12

een externe realiteit zullen creëren, en het eveneens mogelijk maken om
verandering te faciliteren.
Het constructivistisch onderzoek wil nagaan hoe de ervaren realiteit betekenis
krijgt in en door de interacties tussen mensen.
Binnen de constructivistische visie zal een activerende werkbegeleider
voornamelijk zoeken om in verbinding te gaan met een individu, door een relatie
op te bouwen waarbinnen hij de persoon niet rechtstreeks gaat sturen, maar wel
aandacht heeft voor het specifieke verhaal en voor de interactie. Hierbij gaat hij
faciliterend werken door het individu op een eerder informele wijze te
ondersteunen om oplossingen te vinden.

“Het brengt met zich mee dat de professional de leefwereld van de cliënt
binnentreedt en dat de daar geldende standaarden even relevant zijn als die van
de professional. Daarom moet de professional even vaardig of vaardiger zijn in het
omgaan met onzekerheid, in het creëren van mogelijke betekenissen en
samenwerken op diverse niveaus, en in het toepassen van een willekeurige
specifieke techniek” (Parton & O’Byrne, in Cox et al., 2014).

Het sociaal constructivisme toont op die manier ook aan waarom een focus op
kwaliteit primeert op kwantiteit wanneer gepoogd wordt mensen te activeren.

Wanneer over de kwaliteit van een activering gesproken wordt, wordt al snel de
link gelegd met wat er tijdens het directe contact met de medewerker op de
werkplaats gebeurt. Zo wordt de kwaliteit volgens Kanters & Verbeek (1995)
geconstrueerd via de gesprekken en gedeelde acties tijdens een interactie, binnen
een ruimere sociale dimensie (Cox et al., 2014).
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Specifiek wordt de kwaliteit van de activering beïnvloed door drie niveaus. Ten
eerste identificeren we op micro-niveau het belang van het individu. Binnen de
huidige studie refereert dit aan elke persoon die nood heeft aan psychologische,
sociale en/of fysieke ondersteuning met betrekking tot de activering richting de
betaalde arbeidsmarkt. Ten tweede zal gefocust worden op het meso-niveau. Op
niveau

van

de

begeleiding

wordt

nagegaan

welke

persoonlijke

begeleiderskenmerken van belang zijn bij het werken met te activeren personen.
Op organisatieniveau zal bekeken worden welke factoren, gekoppeld aan de
organisatievisie, vertaald worden naar en van belang zijn binnen de activerende
praktijk. Het macro-niveau wordt minder als uitgangsprincipe gebruikt binnen de
huidige studie. Wel kan verwacht worden dat de resultaten van het onderzoek een
directe invloed kunnen hebben op beleidsniveau.

1.5 Onderzoeksvragen
1. Wat zijn de kenmerkende elementen van het handelingskader op micro- en
mesoniveau die worden gehanteerd binnen de drie activerende projecten?
2. Zijn er tekorten binnen het huidige gemeenschappelijke handelingskader die de
kans op een succesvolle activering verlagen?
3. Welke tools kunnen aangereikt worden om mensen zo succesvol mogelijk te
activeren?
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2. Methodologie
2.1 Doelgroep: Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Van mensen die gedurende een langere periode moeilijkheden ondervinden om
een job te bemachtigen, wordt gezegd dat ze een grote afstand tot de
arbeidsmarkt hebben.
Het concept ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ is een zeer ruim concept waarbij niet
gedifferentieerd wordt op de redenen voor deze afstand. De omschrijving geldt
vrij algemeen bij langdurige werkloosheid (> 12 maanden), en vaak bij medische,
mentale, psychiatrische, psychologische en/of sociale problematieken.
Wanneer deze mensen actief stappen zetten richting de arbeidsmarkt, blijkt de
mogelijkheid om betaald werk te vinden erg beperkt te zijn. De aanwezige
competenties en attitudes matchen niet met wat men vanuit de huidige
arbeidsmarkt vraagt, waardoor deze groep niet inzetbaar is zonder intensieve
ondersteuning. Deze ondersteuning aanbieden valt echter niet binnen de
economische mogelijkheden van een betaald arbeidscircuit. De kloof met de
betaalde

arbeidsmarkt

overbruggen

via

laagdrempelige,

arbeidsmatige

ondersteuning, lijkt essentieel om deze doelgroep de nodige arbeidsattitudes en competenties aan te leren. Activering kan hierbij gezien worden als een middel om
verborgen talenten en potentieel te benutten binnen een arbeidsmarkt met een
schaarste aan menselijk kapitaal. Maar het dient ook gezien te worden als een tool
om het persoonlijk welbevinden bij de doelgroep te verhogen of stabiel te houden.
Organisaties die inzetten op het arbeidsmatig activeren van deze doelgroep
vormen het onderwerp van dit onderzoek. Door hun laagdrempelige,
ondersteunende rol kunnen zij een belangrijke rol spelen bij het activeren.
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2.2 Partners

2.2.1 Het Vlaams partnerschap

2.2.1.1 W13
W13 is de promotor van dit onderzoek. W13 is een ledenvereniging die veertien
OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen met elkaar
verbindt. Vanuit de open samenwerking tussen de leden, maar ook tussen de
leden en hun externe partners, zoekt W13 naar een afgestemd, gezamenlijk beleid
en faciliteert W13 innovatieve projecten en tendensen op haar beleidsterreinen.
W13 faciliteert onder meer door als verbindende projectcoördinator ruimte te
creëren voor experiment.

2.2.1.1 Lokale activerende werkvloeren
Een van de premissen bij het vormgeven van voorliggend project, was dat er
binnen Zuid-West-Vlaanderen praktijken zijn die (meer) succesvol zijn als
activerende werkvloer om mensen aan de slag te houden, terug te laten opveren
of om een passend alternatief te bieden voor een betaalde (beschermde)
tewerkstelling. De praktijken die vervolgens betrokken zouden worden, werden
gekozen op basis van een peerreview. Er werd vooropgesteld dat drie initiatieven
geselecteerd zouden worden.
Alle activerende werkvloeren in Zuid-West-Vlaanderen werden gevraagd te
kandideren door een korte vragenlijst (zie bijlage 1) in te vullen en terug te zenden,
in de wetenschap dat zij naderhand anoniem elkaars antwoorden zouden kunnen
scoren. Volgende elementen werden in rekening gebracht: “Mate van
vernieuwendheid in manier van omgaan met de doelgroep; Efficiëntie van deze
vernieuwende aanpak in het activeren van doelgroepmedewerkers; capaciteit van
de huidige begeleiding; Welke noden/elementen brengt de organisatie naar voor
in relatie tot een internationaal te ontwikkelen traject: Zijn deze noden/elementen
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duidelijk en realistisch?”. Op deze manier wordt een keuze gemaakt uit de
praktijken. Vijf werkvloeren kandideerden, en werkten mee aan de peerreview.
Voor dit project werd uiteindelijk gekozen om samen te werken met drie
uitvoerende partners. ‘tAlternatief’, ‘De Heerlijkheid van Heule’ en ‘ZOWE’, drie
initiatieven die binnen of tussen bestaande organisaties tot stand zijn gekomen en
die inzetten op tewerkstelling en participatie van personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Elk van deze organisaties heeft haar geëigende methode om
individuen te activeren.

tAlternatief
tAlternatief is een ‘werkervaringsfabriek’, begonnen als samenwerkingsproject
van Gemeente en OCMW Zwevegem, vzw De Poort, Groep Ubuntu x 8K en vzw
Bik. Met deze samenwerking worden de krachten van de verschillende
organisaties gebundeld en kan er ingezet worden op een gezamenlijk aanbod van
tewerkstelling en dienstverlening voor personen met een afstand tot de
(reguliere) arbeidsmarkt. Op heden bestaat tAlternatief als vzw BIK/tAlternatief na
een fusie met vzw Bik om de troeven van de beide organisaties nog verder te
kunnen benutten. Vzw Bik/tAlternatief blijft deel uitmaken van Groep Ubuntu x
8K en onderhoudt sterke banden met de lokale besturen, buurt en organisaties.

De Heerlijkheid van Heule
‘De Heerlijkheid van Heule’ is een ‘open ecologische hoeve’. Het maakt deel uit
van vzw Oranjehuis en zet in op een aanbod van activiteiten op en rond het veld
voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
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ZOWE
ZOWE staat voor ZOrgzaam Werk en is een initiatief van WAAK en ‘de
Branding’. ZOWE wil mensen activeren richting een (langdurige) arbeidsmatige
activiteit of als opstap naar betaald werk. Daarnaast is ZOWE er ook voor mensen
voor wie betaald werk niet meer haalbaar is. Voor hen biedt ZOWE de
mogelijkheid om verder actief te blijven, in een productiegericht kader, met de
nodige begeleiding en in een activiteit op hun maat.

Gemeenschappelijke kenmerken lokaal activerende werkvloeren
De drie organisaties zijn los van mekaar gegroeid, maar hebben een aantal
gemeenschappelijke kenmerken.
Zoals hierboven aangehaald zijn de drie initiatieven gegroeid binnen of tussen
bestaande organisaties. Hierdoor hebben ze alle drie de troef tot samenwerken.
‘tAlternatief’ is een samenwerkingsverband tussen 5 partners uit verschillende
sectoren, waardoor expertise over de doelgroep (Groep Ubuntu x 8K en OCMW),
netwerk (OCMW en de gemeente), tewerkstellingsplekken (de gemeente) en
begeleiding- en coaching skills (vzw De Poort en vzw BIK) binnengebracht kunnen
worden. ZOWE van zijn kant kan zowel gebruik maken van de expertise rond
tewerkstelling (via maatwerkbedrijf WAAK) als rond zorg (via zorg- en
dienstverlener ‘De Branding’). ‘De Heerlijkheid van Heule’ is ten slotte een
onderdeel van vzw Oranjehuis onder wiens dak meerdere organisaties gehuisvest
zijn, die allen bezig zijn met projecten rond jongeren: van preventie tot
hulpverlening.
De drie initiatieven kiezen bewust voor een niet-categoriale aanpak, waardoor een
vraaggestuurde benadering mogelijk wordt. Om in aanmerking te komen voor de
drie projecten, is ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ het enige criterium. Hierbij zijn de
mate van afstand, de mogelijkheden tot reguliere of sociale tewerkstelling of de
problematiek niet bepalend. Dit leidt tot een diverse doelgroep. Deze diversiteit
wordt door de drie initiatieven benoemd als een kracht, een opportuniteit om op
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eigen tempo en met de juiste ondersteuning te kunnen groeien. De diversiteit qua
leeftijd, mentale capaciteit, afstand tot de arbeidsmarkt, achtergrond, herkomst,
ambitie,… wordt gezien als een opportuniteit om op eigen niveau te groeien en
om mekaar en elkaars verschillen te appreciëren en te benutten.
Voor sommige doelgroepmedewerkers zijn de initiatieven een trampoline naar
een hogere trede op de participatieladder (met name naar betaald werk of betaald
werk met ondersteuning), voor anderen zijn ze een eindstation, waar de
activiteiten en de verbinding met anderen op zich het belangrijkste zijn.
Gediversifieerd is dan ook het aanbod van de drie initiatieven. Zowel ‘tAlternatief’,
‘ZOWE’ als ‘De Heerlijkheid van Heule’ hebben aandacht voor een breed scala van
activiteiten en jobs waardoor de doelgroepmedewerkers kunnen werken volgens
eigen interesse en talent. In ‘tAlternatief’ gaat het om jobs in en rond Zwevegem:
het openbaar domein van de gemeente Zwevegem proper houden en verzorgen,
de klusjesploeg, ploeg “proper Zwevegem”, creatief houtatelier, was-strijkatelier,
strijken met dienstencheques, fietsverhuur voor kansengroepen, … In ‘De
Heerlijkheid van Heule’ vormen de cyclus van de seizoenen en de voorziening in
basisbehoeften (via landbouw, keukenactiviteiten en ontwikkeling van de hoeve)
de basis van de activiteiten. Er wordt gewerkt op het land, in de keuken, in de
hoevewinkel en aan de infrastructuur. De medewerkers van ‘ZOWE’ staan in
verschillende werkvloeren: wasserij, montage en verpakking, tuinbouw en
groendienst. Uniek in deze organisatie is het aanbod van reële stageplaatsen met
oog op een concreet doorstroomtraject. De stages worden georganiseerd in
verschillende afdelingen van WAAK: elektrische bedrading, metaal en assemblage,
poetsen, enclavewerk, groendienst…
Elk initiatief zet zijn maat-en persoonsgerichte aanpak centraal: elk van hen pleit
voor een geïndividualiseerd traject met ondersteuning en begeleiding op maat.
Het divers aanbod en de samenwerkingsverbanden (over de organisaties heen)
waarin ze zich bewegen, zorgen ervoor dat er voldoende bewegings- en
doorgroeimogelijkheden

zijn

voor

de

doelgroepmedewerkers

inzake
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tewerkstelling, maar ook inzake algemene persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast
zetten ze in op voldoende begeleiding. Zo werkt ZOWE bijvoorbeeld met een
aparte werkvloerbegeleider op elke ZOWE-werkvloer, die rekening houdt met de
specifieke kenmerken van mensen.

Initiële accentverschillen lokaal activerende werkvloeren
Naast

de

gemeenschappelijke

kenmerken,

zien

we

ook

een

aantal

accentverschillen tussen de initiatieven (Tabel 1).
‘tAlternatief’ en ‘De Heerlijkheid van Heule’ zetten explicieter in op
gelijkwaardigheid en zeggenschap als uitgangspunt. ‘tAlternatief’ streeft ernaar
om actief verantwoordelijkheid en inspraak te geven aan ieder die zich inzet in de
werking. De ideeën van de doelgroepmedewerkers worden per definitie met
interesse bekeken als uitgangspunt voor de taken die ze kunnen opnemen. Er is
een horizontale structuur opgezet waardoor de drempels om in contact te komen
met anderen (bv. begeleiders of andere medewerkers) verkleind worden. ‘De
Heerlijkheid van Heule’ ijvert naar de omslag van deel’nemer’ naar deel’gever’. Ze
doen een beroep op elk van de aanwezigen om er hun steen(tje) bij te dragen. Ze
gaan uit van een wederkerigheid die maakt dat mensen, ondanks hun zorgvraag,
ook een bijdrage kunnen leveren aan het geheel. Ze geven veel
experimenteerruimte en inspraakmogelijkheden aan de (doelgroep)medewerkers
om mee vorm te geven aan hun eigen activiteiten en deze van anderen.
‘De Heerlijkheid van Heule’ trekt zeer duidelijk de kaart van verbondenheid en
verbinding maken met een groter geheel. Verbinding wordt gezien als een
basisbehoefte van elke mens. Vanuit deze behoefte naar verbinding wordt er in
de Heerlijkheid een proces opgezet, zowel binnen de Heerlijkheid als daarbuiten,
door in te zetten op projectmatige activiteiten die verbinding maken met een
ruimere omgeving en die zorgen voor fierheid en verantwoordelijkheidsgevoel.
Binnen deze verbindende blik, kiest de werking voor een contextgerichte aanpak:
engagement van de familie of het netwerk wordt meegenomen in het traject.
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Tabel 1. Schematische weergave van de kenmerkende elementen van de partners
tAlternatief

De Heerlijkheid van

ZOWE

Heule
- Samenwerken
- Niet-categoriale aanpak
- Vraaggestuurde aanpak
Overeenkomsten

- Diversiteit doelpubliek (op vlak van afkomst, religie, leeftijd,
handicap, sociale achtergrond en gender)
- Divers aanbod taken
- Maat + persoonsgericht
- Zowel functie ‘trampoline’ als functie ‘eindstation’
- Gelijkwaardigheid
+

zeggenschap

(uitgangspunt)
Accentverschillen

- Buurtgericht

- Gelijkwaardigheid
+

- aanbod van

zeggenschap reële

(uitgangspunt)
- Contextgerichte
aanpak

stageplaatsen
met oog op een
concrete

- Focus op landbouw doorstroom
+ keuken

(WAAK)

- Ecologische visie

2.2.2 Transnationale partnerschap
2.2.2.1 Estland

Het Estse Netwerk van Sociale Ondernemingen (ESEN) streeft naar meer sociale
ondernemingen die sterker zijn en een ruime(re) sociaal-maatschappelijke impact
realiseren.
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Opgericht in 2012 door 19 sociale ondernemingen, groeide het netwerk uit tot een
vereniging met 51 leden, het kruim van de Estse sociale ondernemingen. Hun
werking draait rond wat zij het hart van sociaal ondernemen noemen, met name:
sociale doelstellingen, duurzame businessmodellen, publieke analyse en
bespreking van de sociale/ maatschappelijke impact en de verplichting om
bedrijfswinsten opnieuw te investeren.
De programma’s van ESEN voor het ontwikkelen van sociale ondernemingen zijn
gefocust op het verhogen van de verkoop, het scherpstellen van de bedrijfsfocus,
het leveren van kwaliteit en het vergroten van de impact van hun activiteiten
(inclusief het dagdagelijks voorzien van beschermde tewerkstelling), dit door
middel van een variëteit aan methodes zoal design thinking en action learning.
Niettegenstaande het ESEN open staat voor alle soorten sociale ondernemingen,
vormen de zogenaamde Work Insertion Social Enterprises (WISE’s) of
inschakelingsondernemingen die beschermde en ondersteunde tewerkstelling
bieden een grote fractie, ongeveer 40% van het ledenbestand. Zij worden
optimaal ondersteund o.a. door middel van lobbywerk bij de overheid.
Naast het werk op het nationale quasi regeringsniveau, blijft ESEN ook actief aan
de basis. Zij bieden rechtstreekse ondersteuning aan de sociale ondernemingen
die inschakeling aanbieden.

2.2.2.2 Portugal

Arcil, Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã, is 40 jaar
geleden gestart vanuit een groep ouders die onderwijs wilden oprichten voor hun
kinderen met een beperking. De schoolt kende succes en groeide mee met de
kinderen: de dienstverlening groeide gestaag mee met de vragen en noden die
zich aanboden. Eind de jaren 80 kwamen de ouders, vanuit de inclusie-gedachte,
met het idee om de kinderen met een beperking te integreren in een gewone
school in plaats van verder buitengewoon onderwijs in te richten. Het
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gemeentelijk bestuur ging mee in deze gedachte. Dit was een ongekend succes en
van overal in Portugal kwamen kinderen met beperkingen naar Lousã.
Op een gegeven moment werden de ouders geconfronteerd met een gebrekkig
aanbod aan jobs of zinvolle besteding voor de kinderen die wel een goeie opleiding
gekregen hebben. Aan deze behoefte wou Arcil ook voldoen en begon allerlei
initiatieven op te richten om tegemoet te komen aan de noden van de personen
met een beperking. Arcil is een grote toonaangevende organisatie voor heel
Portugal, die als voorbeeld geldt voor begeleiding van personen met een
beperking in gans Portugal en hiervoor financiering ontvangt vanuit de
overheid. Arcil begeleidt in totaal 1400 personen, met een omkadering van 235
personen. Het zet in op onderwijs, naschoolse opvang, residentiële opvang voor
kinderen en volwassenen, professionele opleidingen, tewerkstelling voor mensen
met

een beperking,

dagbesteding, gezondheidszorg

en

huishoudelijke

ondersteuning.

2.2.2.3 Frankrijk

ITEP (Institute therapeutic et pedagogic) legt de focus en centrale doelstelling in
de begeleiding van kinderen/jongeren die in de opvoedingssituatie problemen
ondervinden die dermate invloed hebben op hun functioneren in de samenleving
(school) dat ze nood hebben aan begeleiding weg van de thuissituatie. Binnen ITEP
bestaan verschillende groepen en vormen van begeleiding voornamelijk
gekoppeld aan de leeftijd van de jongeren. Gedurende hun verblijf in ITEP kunnen
de jongeren ook les volgen. Dit kan zowel in ITEP als in de reguliere
schoolomgeving. Er zijn 2 groepen internaatverblijven en 1 groep studioverblijf op
locatie zelf. Daarnaast zijn er ook studio’s in de stadsomgeving voor jongeren die
niet meer wensen naar huis terug te keren. Hun activiteiten bestrijken schoolse
activiteiten, een hoeve met hoevedieren, een imker en honingoogst voor eigen
gebruik, een houtatelier en een klusatelier.
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De volledige structuur van deze organisatie is gebaseerd op jeugdzorg en het
uitbouwen van een stabiele toekomst voor de jongeren. Daarom willen ze met de
jongeren die in richting van technische beroepen gaan ook beroepsvoorbereidend
aan de slag gaan en een link maken met bedrijven, zelfstandigen uit de buurt.

2.3 Onderzoeksmethoden
2.3.1 Participatief onderzoek
Mensen beter activeren vereist in de eerste plaats dat we zicht krijgen op hoe we
ze helpen, en hoe we hier eventueel verbeteringen aan toe kunnen voegen.
Daartoe zetten we in op een participatief onderzoek.

Binnen de participatieve observatie, als onderzoeksmethode, probeert een
onderzoeker een nauwe band op te bouwen met een groep of individu, om van
daaruit inzichten te verwerven in de gangbare realiteit (feitelijkheid) en de
achterliggende mechanismen die spelen in de geobserveerde interacties
(interpretatie).
De deelnemende organisaties leveren inspanningen en ondernemen acties om het
welzijn van de deelnemers te verhogen. Gezien de aard van de projecten, ligt de
focus hier zeer uitdrukkelijk op het aspect ‘arbeid’ als een element van welzijn.
Coördinatoren/begeleiders beschikken over heel wat kennis, die zich vertaalt in
hun handelen met de deelnemers. Vanuit ervaring en reflectie wordt deze
kennisbasis voortdurend verder uitgebreid. Kenmerkend voor de kennis van deze
praktijkwerkers is dat ze doorgaans impliciet is. Schön (1987) benoemt dit met de
term ‘tacit knowledge’. De taak van het onderzoek bestaat erin deze ‘tacit
knowledge’ te expliciteren. Expliciteren betekent dat volgende vragen worden
bekeken:
•

Hoe handelt men?
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•

Welke theoretische modellen/uitgangspunten liggen aan de grond van dit
handelen?

•

Welke resultaten bereikt men?

•

Hoe komt het dat deze resultaten bereikt worden?

•

Welke randvoorwaarden dienen noodzakelijk vervuld?

Binnen ACTi-vering neemt de onderzoeker gedurende vier volle werkdagen
telkens actief deel aan de activiteiten binnen de drie betrokken activerende
organisaties. Het doel is enerzijds om voldoende vertrouwen op te bouwen binnen
elke organisatie. Anderzijds dient de participatie om bottom-up te observeren hoe
elke organisatie concreet tewerk gaat. Specifiek impliceert dit dat de onderzoeker
actief meewerkt met een begeleider. Hierbij observeert men welke stijl
gehanteerd wordt, hoe medewerkers gemotiveerd worden en welk effect de
geïmplementeerde interventies hebben. Bijkomend is het van belang te
observeren op welke manier nieuwe medewerkers geïntroduceerd worden
binnen de organisaties, alsook hoe de begeleiding van kwetsbare mensen
georganiseerd wordt. De opstart van een nieuwe medewerker is een
sleutelmoment, waarbinnen zowel de visie van de organisatie als de persoonlijke
manier van aanpak van de begeleiders samenkomen. Hierdoor is de informatie die
hieruit voortvloeit van grote waarde.

2.3.1.1 Participatieve observatie: wat zal geobserveerd worden?
In wat volgt beschrijven we de verschillende indicatoren die meegenomen worden
om de observaties te structuren binnen het participatief onderzoek. Deze factoren
werden vastgelegd op basis van een studie omtrent kwalitatieve dienstverlening
binnen de hulpverlening (Cox et al., 2014). De onderzoeker selecteerde de
factoren op relevantie voor de toepassing binnen activerende werkvloeren.
De attitudes op individueel, begeleiders- en organisatieniveau bieden het
werkkader tijdens het participatief onderzoek. Het doel is het identificeren van
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belangrijke factoren bij het activeren van mensen naar de betaalde arbeidsmarkt.
Daarenboven zal nagegaan worden of deze factoren gemeenschappelijk zijn
tussen de verschillende organisaties, of eerder hun individuele effectiviteit te
danken hebben aan een unieke mix van attitudes zonder gemeenschappelijkheid.
Aan de hand van een sjabloon, te vinden in Bijlage 2, beschrijft de onderzoeker de
geobserveerde factoren per organisatie.

Het individueel niveau

1. Betrokkenheid
De betrokkenheid van de medewerker betreft het zich volledig toewijden aan het
doel van de organisatie, door zich actief in te zetten om (kleine) structurele
stappen te zetten richting betaald werk.
2. Engagement
Engagement is een belangrijke attitude, die vertaald kan worden als de motivatie
om een job uit te oefenen en de motivatie om geactiveerd te worden. Dit type van
engagement zal de efficiëntie van het werk beïnvloeden (Heyman, 1996).
3. Respect
Respect en respectvol handelen, zijn basisattitudes die een voorwaarde zijn om te
kunnen samenwerken met collega’s en begeleiders. Anderen toelaten om in hun
eigenheid te blijven, hun beslissingen te eerbiedigen, samen te werken zonder
vooroordelen,… zijn deelkenmerken van respectvol handelen. Respect en eerbied
tonen betekent volgens Heyman (1996) dat je de individualiteit van de andere
aanvaardt.
4. Gevoel van aanvaarding in de groep
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Zich aanvaard voelen door een groep is een voorwaarde om te leren en te groeien,
en op deze manier geactiveerd te worden. Het kan ook vertaald worden als zich
gerespecteerd voelen door de groep en de begeleiders.

5. Realistische visie op de werking van de organisatie
Weten welke taken en opdrachten de organisatie heeft kan medewerkers een
gemeenschappelijk doel geven, waardoor ze mede geactiveerd kunnen worden
door middel van groepsmotivatie.
6. Fysiek uithoudingsvermogen
Werk kan zorgen voor een vorm van fysieke activering, waarbij niet enkel fysieke
uithouding gecreëerd wordt, maar tevens de mentale uithoudingskracht versterkt
wordt.

Onderzoek

heeft

aangetoond

dat

personen

met

geestelijke

gezondheidsproblemen voordeel halen uit fysieke activiteit, waarbij een positieve
correlatie geobserveerd wordt tussen mentale gezondheid en fysieke activering
(Biddle, 2016). Een verhoging van het fysiek uithoudingsvermogen kan dus een
belangrijke factor zijn binnen de activering naar betaalde arbeid.
7. Zelfstandigheid in het werk
Zelfstandig beslissingen kunnen nemen of taken kunnen uitvoeren tijdens het
werken zou voordelig zijn om individuen langdurig te activeren. Het betekent
echter niet dat medewerkers alles alleen moeten kunnen, maar wel dat een
begeleider de mate van zelfstandigheid die op dat moment mogelijk is kan
inschatten en ook hanteren. Zelfstandigheid is in deze zin een kenmerk dat kan
groeien

doorheen

het

aanpassingen.

8. Samenwerking met collega’s

activatieproces,

met

voortdurende

individuele
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In welke mate wil een medewerker samenwerken met collega’s? Sommige
werknemers verkiezen om alleen te werken, terwijl anderen de voorkeur geven
aan samenwerken in team. Binnen deze context is het van belang te bemerken dat
binnen de voorkeur omtrent samenwerken geen oordeel vervat zit. Het is van
belang om na te gaan welk type van samenwerking de voorkeur draagt. Hierdoor
kan het type van werk aangepast worden aan het individu, maar kan deze
werknemer ook stapsgewijs uitgedaagd worden tijdens een activerend proces om
zo andere types van samenwerkingsverbanden te ervaren.

Het begeleiders-niveau

1. Betrokkenheid
De betrokkenheid van de begeleider zien we in het zich volledig toewijden aan het
doel van de organisatie, door actief te helpen om werknemers (kleine) structurele
stappen te laten zetten richting betaald werk.

2. Engagement
Engagement is een belangrijke attitude, die vertaald kan worden als de motivatie
van een begeleider om werknemers te helpen die geactiveerd worden naar
betaald werk. Dit type van engagement zal de efficiëntie van het werk beïnvloeden
(Heyman, 1996).

3. Respect voor anderen
Respect en respectvol handelen, zijn basisattitudes die voorwaarde zijn om te
kunnen samenwerken met collega’s. Anderen toelaten om in hun eigenheid te
blijven, hun beslissingen te eerbiedigen, samenwerken zonder vooroordelen, …
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zijn kenmerken van respectvol handelen. Respect en eerbied tonen betekent dat
je de individualiteit van de andere aanvaardt (Heyman, 1996).

4. Toegankelijkheid
Toegankelijkheid refereert naar de mate waarin begeleiders beschikbaar zijn en
moeten zijn om de werknemers te ondersteunen en te activeren, terwijl er ook
voldoende ruimte gelaten wordt door de begeleider om de persoon onafhankelijk
te laten werken, indien aangewezen.
5. Actief luisteren
Een begeleider die actief luistert naar de werknemer kan van vitaal belang zijn.
Deze competentie zal de begeleider toelaten om het begeleidingsproces aan te
passen aan de noden van de werknemer. Bijkomend kan het een interactieve
samenwerking toelaten waarbinnen potentiële problemen in een vroeg stadium
ontdekt kunnen worden.

6. Hoop geven
Begeleiders kunnen werknemers een perspectief en hoop bieden. Voorbeelden
hiervan zijn advies en moed geven, een werkplanning opmaken, de positieve
kenmerken en competenties van de werknemer benadrukken, het zelfvertrouwen
positief bekrachtigen, …. Om dit te kunnen waarmaken, moet een begeleider naar
de totaliteit van het individu kunnen kijken en aandacht hebben voor verleden,
heden en toekomst. De begeleider heeft vooral oog voor wat goed loopt tijdens
begeleiding. Dit laat ook toe om opportuniteiten te zien die de werknemer energie
geven om blijvend geactiveerd te worden (Van Regenmortel, 1996; Cox et al.,
2014).

7. Oplossingsgericht werken
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Via de co-creatie van oplossingen voor specifieke problemen kan een begeleider
de te activeren persoon leren om zelfstandig problemen op te lossen met een
positieve focus.
8. Individueel maatwerk
Elk individu is verschillend en zal een ander pad bewandelen om geactiveerd te
worden richting betaalde arbeid. Deze individualiteit respecteren, verhoogt
mogelijks de kans op een succesvolle activering, naast een hogere kans op een
blijvende verankering van de nieuwverworven competenties en de gezette
stappen.
9. Helicopterview
Het groter geheel zien van de organisatie, het type van werk en de individuele
eigenschappen van de te activeren personen, alsook de interacties tussen deze
factoren, kan van belang zijn om als begeleider alle mogelijke middelen op een
efficiënte manier uit te putten om een werknemer te activeren.

10. Vertaling van de organisatievisie
Tijdens interacties de visie van de organisatie op werk kunnen vertalen naar de
praktijk kan een noodzaak zijn om individuen voldoende structuur te verschaffen
binnen hun activatieproces. Het uitgangspunt is hierbij dat regels en afspraken
niet voldoende zijn om structuur te bieden, maar dat een begeleider extra kan
structureren via zijn handelen, in interactie met de te activeren werknemer.

Het organisatieniveau

1. Organisatiecultuur
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Volgens Cameron en Quinn (1999) heeft elke organisatie twee dimensies
waarbinnen de heersende organisatiecultuur kan samengevat worden, namelijk
de mate van flexibiliteit versus beheersbaarheid en interne versus externe
gerichtheid. Hieruit volgen vier verschillende organisatieculturen, waarbij de
verschillende stijlen een ander niveau van flexibiliteit en oriëntatie kennen. Een
familiale cultuur is de stijl die intuïtief overeenkomt met de cultuur die nodig is om
aan de activerende doelstelling te werken.
Een ‘familiecultuur’ wordt gekenmerkt door ‘overeenstemmende waarden en
objectieven, gezamenlijke cohesie, een participerende attitude en het centraal
stellen van de groep’. Samenwerking en empowerment zijn hierbij belangrijker
dan regels en procedures. De organisatie dient goeie werkomstandigheden te
creëren. Bovendien moet het bestuur werknemers toelaten deel te nemen aan
beslissingen binnen de organisatie, ter bevordering van hun inzet en loyaliteit ten
opzichte van de organisatie (Cuyvers & Mertens, 2000; Cox et al., 2014).
Doorheen de studie dienen we na te gaan of de familiecultuur inderdaad het
meest aangewezen is om begeleiders en werknemers te gidsen tijdens het
activatieproces.
2. Sfeer
De studie moet eveneens na gaan welke sfeer (vb. vriendelijkheid, gezelligheid)
het best werkt om mensen te activeren. Specifiek dient dit vastgesteld te worden
op organisatieniveau.
3. Mogelijkheid tot samenwerking
De mogelijkheid tot samenwerking of het alleen kunnen werken, alsook het
kunnen switchen tussen deze vormen van werken, is afhankelijk van de
organisatiecultuur. Aangezien deze factor een grote impact kan hebben op hoe
een individu kan groeien binnen een werksituatie, wordt het ook gezien als een
afzonderlijk te observeren punt.
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4. Autonomie
Dit betreft de mate waarin de begeleiders autonomie krijgen vanuit de organisatie
om hun interventies en beslissingen zelf uit te werken en te implementeren tijdens
het activatieproces.
5. Mogelijkheid tot informele communicatie
Door vanuit een organisatie informele contacten tussen begeleiders en andere
professionele medewerkers in de ruimere organisatie toe te laten, kunnen
beslissingen meer ad hoc genomen worden, wat kan leiden tot tijdswinst in het
activatieproces.
6. Grootte van de organisatie of de afdelingen
Is de grootte en de schaal van een organisatie van belang bij het activeren van
mensen naar de betaalde arbeidsmarkt? Kan dit in cijfers gevat worden? Of is hier
eerder sprake van een interactie tussen verschillende factoren?

2.3.2 Actie-onderzoek
In tweede instantie zal een actieonderzoek plaatsvinden waarbij nagegaan wordt
waarom een arbeidszorginitiatief effectief is in het activeren van medewerkers
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis van de resultaten van het
participatief onderzoek zal onderzocht worden welke individuele interventies
effectief zijn over de organisaties heen. Het doel is om impliciete kennis omtrent
interventies verder te expliciteren en te vertalen in een bruikbaar kader, om
werkbare factoren te kunnen vertalen naar andere organisaties. Bijkomend zal
tijdens dit proces nagegaan worden of er verbeterpunten naar voor komen binnen
de drie opgevolgde organisaties. Hierbij zal het enerzijds van belang zijn om de
individualiteit van elke organisatie in acht te nemen, terwijl anderzijds de
gemeenschappelijkheden tussen organisaties in kaart dienen gebracht te worden.
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Tijdens deze fase zullen 18 nieuwe trajecten opgestart worden, waarbij de
medewerkers en de begeleiders in hun proces opgevolgd worden. Zoals te zien is
in Figuur 1 worden nieuwe trajecten geïntroduceerd in drie fases: telkens worden
er twee of drie nieuwe trajecten opgestart per organisatie (dus 3 fases x (2
trajecten x 3 organisaties)). De onderzoeker zal elk van deze trajecten opvolgen
om de verzamelde informatie uit het participatief onderzoek verder te verfijnen.

De interactie tussen individualiteit en gemeenschappelijke factoren zal tijdens het
laatste stuk van de studie, de focusgroepen, aan bod komen.
Figuur 1. Overzicht chronologisch verloop onderzoeksmethoden
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2.3.3 Focusgroep
Als derde stap in het onderzoeksproces worden focusgroepen georganiseerd op
drie verschillende momenten, met binnen elke organisatie telkens drie groepen
met een verschillende samenstelling. Elke focusgroep wil succesfactoren, kritische
randvoorwaarden en drempels, geobserveerd tijdens het actie-onderzoek,
bespreken. Hiervoor worden na elke fase vragen opgesteld die gelijk zijn voor elke
organisatie. Hierbij kunnen tevens elementen die niet naar voor gekomen zijn
binnen het participatief onderzoek, geëxpliciteerd worden.
De eerste groep bestaat uit medewerkers. De tweede groep is samengesteld uit
begeleiders en personen die op organisatieniveau werken. De twee focusgroepen
zullen dus resulteren in inzichten specifiek voor gebruikers/omgeving enerzijds, en
begeleiders/organisatie anderzijds. In de derde groep maken we een heterogene
combinatie: deelnemers van de vorige twee groepen nemen nu samen deel aan
het focusgesprek. Door de confrontatie van constructies ontstaan nieuwe
inzichten. Een informed consent werd verzameld voor alle deelnemers van de
focusgroepen.
We werken met een activerende vorm van focusgroep waar we rekening houden
met de capaciteiten en beperkingen van alle groepsleden.

2.4 Analyse van gegevens

2.4.1 Participatief onderzoek

Per organisatie komt uit het participerend onderzoek een beschrijving van
werkzame

factoren

en

factoren

die

minder

van

belang

zijn

om

doelgroepmedewerkers te activeren. De gemeenschappelijkheden tussen
organisaties worden vastgesteld door de aanwezigheid van geobserveerde
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factoren uit het sjabloon te vergelijken. Vervolgens zullen deze factoren
gebundeld worden om tot een beperkt aantal basisindicatoren te komen die
gemeenschappelijk zijn tussen de drie organisaties.

2.4.2 Actie-onderzoek

Doorheen het actie-onderzoek worden interventies in kaart gebracht die
gemeenschappelijk zijn tussen de organisaties. Hierbij worden de geobserveerde
interventies in elk van de drie fasen afzonderlijk beschreven bij in totaal 18
opgestarte medewerkers. Hieruit worden de gemeenschappelijke effectieve
interventies gedistilleerd, alsook de verbeterpunten en drempels per organisatie.
Per fase wordt deze informatie besproken in de drie focusgroepen.

2.4.3 Focusgroep

De focusgroepen worden opgenomen. Aan de hand van de opnames wordt de
nuttige informatie geïntegreerd bij de resultaten van het participatieonderzoek.
Tevens worden de opnames gebruikt om mogelijke drempels en verbeterpunten
te identificeren.
Producten die gemaakt worden op basis van de bekomen informatie worden
uitgetest bij verschillende medewerkers en begeleiders en worden eveneens
besproken tijdens de focusgroepen. Op basis van de gekregen kwalitatieve
feedback kunnen de producten verder aangepast worden en afgestemd worden
op de doelgroep.
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3. Resultaten
Tijdens dit onderzoek werden tAlternatief, De Heerlijkheid van Heule en ZOWE
gevolgd. Elk van deze initiatieven is onderdeel van een grotere organisatie,
respectievelijk Groep UBUNTU x 8K, vzw Oranjehuis en WAAK. De initiatieven
werken autonoom, maar kunnen ondersteuning krijgen van de grotere
organisaties op verschillende vlakken (logistiek, technisch, infrastructuur,
opleiding en human resources). Bijkomend zorgt deze samenwerking ervoor dat
er een veelheid aan profielen tewerkgesteld worden binnen (of in nabijheid van
de medewerkers in) de initiatieven. Dit gaat van mensen in dagbesteding tot
mensen die een betaalde job uitvoeren (mits ondersteuning). In wat volgt worden
de resultaten besproken van het participatief onderzoek, gevolgd door de
resultaten uit het actieonderzoek en de focusgroepen.

3.1 Participatief onderzoek

3.1.1 Beschrijving van de werking van de organisaties
Elke organisatie heeft verschillende afdelingen waar medewerkers aan de slag
kunnen. Bij elke organisatie werden tijdens het participatief onderzoek vier
afdelingen doorlopen, elke dag een andere afdeling. Het aantal medewerkers dat
op deze manier geobserveerd werd wisselde sterk per afdeling en organisatie, met
wel telkens één begeleider en een range tussen 1 en 12 medewerkers. Ook werden
de aanmeldingsprocedures overlopen en geobserveerd.

3.1.1.1 tAlternatief
De aanmelding
Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden in tAlternatief meestal
aangemeld via ‘het loket’, het centrale aanmeldingspunt van groep Ubunutu x 8K.
doorverwijzende partner zoals GTB of een lokaal OCMW melden aan via dit loket.
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Niettegenstaande mensen eveneens rechtstreeks kunnen komen, komt dit minder
vaak voor. Bij een aanmelding wordt een gesprek ingepland tussen een
coördinator van tAlternatief, de mogelijke medewerker en de doorverwijzende
partner. Tijdens dit gesprek krijgt de potentiële medewerker een overzicht van de
organisatie en de taken die opgenomen kunnen worden binnen het initiatief.
Vervolgens wordt in gesprek gegaan met de mogelijke medewerker. Tijdens dit
gesprek ligt de focus op het bevragen van de interesses van de mogelijke
medewerker en zijn/haar technische skills, alsook het overlopen van de praktische
invulling van het traject, zonder dat er een bevraging is over de psychische en/of
sociale problematiek. Voor wat betreft de medische problematiek wordt enkel
bevraagd of er contra-indicaties kunnen zijn om de specifieke taken binnen het
initiatief uit te voeren, zonder dat de volledige medische problematiek bevraagd
wordt.
Vanuit de ervaring van de doorverwijzende partner en de interesses van de
mogelijke medewerker wordt nagegaan waar de persoon het best aan de slag kan.
Hierbij wordt duidelijk gesteld dat dit geen definitieve keuze is, maar dat mensen
doorheen hun traject in verschillende ploegen kunnen werken om te zoeken wat
hen het beste ligt.

Participatieve observatie
Binnen tAlternatief liep de onderzoeker mee met de strijkploeg, de milieuploeg,
twee groenploegen en werd eveneens geparticipeerd aan een teamdag met alle
medewerkers (doelgroepmedewerkers, vrijwilligers, mensen in dagbesteding en
coördinerend personeel). Elke ploeg werkt met één begeleider en een aantal
medewerkers (afhankelijk van aanwezigheden). Binnen elk team zijn verschillende
treden van de participatieladder vertegenwoordigd.
Voor de medewerkers die betaald werk uitvoeren, alsook voor een aantal
medewerkers die onbetaald werken, start de dag om 07u30. Afhankelijk van de
eigen draagkracht en de gezamenlijke inschatting omtrent een mogelijke
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doorstroom naar betaald werk, kunnen mensen die onbetaald werk uitvoeren ook
samen met de begeleider kiezen om te starten tegen 09u00.
De medewerkers die starten om 07u30 zijn reeds enige tijd op voorhand aanwezig
om met de andere medewerkers samen te zitten en informeel te converseren bij
een koffie. De begeleiders en coördinatoren zijn hierbij ook aanwezig en gaan met
iedereen in interactie. Het werk zelf wordt hier niet besproken. Om 07u30 moet
iedereen klaar staan om te vertrekken met zijn respectievelijke ploeg.
Uitzondering hierop is de was- en strijkploeg, die start om 08u00 en dus niet
aanwezig is bij de informele contacten vóór 07u30. Deze ploeg heeft ook een vast
werkschema.
De werkverdeling wordt door de begeleider van elke ploeg zelf opgesteld en
meegedeeld wanneer alle medewerkers zich samen in de bestelwagen bevinden.
Onderweg naar de opdracht van de dag hebben de medewerkers en begeleider
verder de kans om informeel met elkaar te praten. Elke begeleider heeft tijdens
deze momenten een ander aanpak. Zo is er één begeleider die zich eerder afzijdig
houdt en de medewerkers zelf zonder veel remming laat vertellen. Een andere
begeleider zal het gesprek vooral zelf leiden en vragen stellen aan de
medewerkers. Nog een andere begeleider praat gewoon mee met de
medewerkers. Verder maakt de begeleider gebruik van de verplaatsing om de dag
verder te overlopen. De begeleider van de was- en strijkploeg werkt halftijds en is
in de voormiddag aanwezig. Hier zijn de informele conversaties eerder beperkt,
maar de begeleider ondersteunt actief de medewerkers op de werkvloer. In de
namiddag volgt één van de coördinatoren de werking op.
Eenmaal bij de opdracht toegekomen heeft elke begeleider terug een andere
manier van werken. Bij de milieuploeg en één van de groenploegen heeft iedereen
een vaste taak en weet men op voorhand wat te doen. Bij de tweede milieuploeg
laat de begeleider bij het toekomen de medewerkers zelf kiezen welk werk ze
willen verrichten.
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Vervolgens gaan de medewerkers aan de slag. Elke begeleider werkt ook zelf mee.
Tijdens het werk is een begeleider steeds beschikbaar voor vragen (in persoon of
telefonisch), maar mogen de werknemers hun werk zo zelfstandig mogelijk
uitvoeren. Deze zelfstandigheid komt bij alle begeleiders naar voor, maar
afhankelijk van de begeleider is die vrijheid zeer breed tot beperkt tot specifieke
handelingen. Ook varieert de mate van zelfstandigheid, gegeven door de
begeleider, naargelang de specifieke medewerker. De observaties tonen dat
medewerkers elkaar onderling proberen te helpen door bij vragen eerst een
collega te raadplegen. De begeleider legt de medewerkers geen druk op. Er wordt
gezegd dat het belangrijkste is dat de taak goed uitgevoerd wordt en dat iedereen
naar eigen kunnen verder werkt. Eén constante tijdens de begeleiding is de
kwaliteitscontrole, op basis waarvan de begeleider vervolgens feedback geeft aan
de specifieke medewerker. Deze feedback wordt steeds op een positieve manier
gebracht, waarbij vooral aangegeven wordt hoe de taak de volgende keer beter
kan uitgevoerd worden. De begeleider zegt steeds wat nu al goed verloopt en gaat
dan aangeven wat de volgende keer beter kan.
’s Middags, om 12u30, gaan alle ploegen terug naar de werkplaats om daar samen
te eten in de keuken of de cafetaria (waar een warme maaltijd geserveerd wordt).
Tijdens de middag eet niet iedereen samen door deze twee locaties, maar na het
eten zoeken zowel begeleiders als medewerkers elkaar terug op. Om 13u00
vertrekken alle ploegen terug om hun taken verder te zetten. Het stramien is
hierbij hetzelfde als in de voormiddag. De werkdag stopt tegen 16u00, waarbij
iedereen terug op de werkplaats is. Op dit moment gaat iedereen gewoon naar
huis. Eén enkele keer spraken een aantal begeleiders en medewerkers af om
samen iets te gaan drinken in een lokaal café.

Doorheen de participatieve observatie is er één persoon die zegt dat ze vroeger
elke dag mee ging met de milieuploeg, maar dat het type werk haar niet altijd even
goed lag om dit elke dag te doen. Door dit aan te geven aan de begeleider en
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coördinatoren werd gekeken naar een oplossing. Hierdoor gaat die persoon op dit
moment twee dagen mee met de milieuploeg en drie dagen met één van de
groenploegen.

3.1.1.2 De Heerlijkheid van Heule
De aanmelding
Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden meestal aangemeld via een
doorverwijzende partner zoals GTB of een lokaal OCMW, of melden zich op
zelfstandige basis aan bij het initiatief. Binnen de Heerlijkheid van Heule zijn er
echter ook aanmeldingen van jongeren via verschillende andere kanalen, vanuit
vzw Oranjehuis (de moederorganisatie). Wij focussen ons op de aanmelding van
personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De aanmelding start met een rondleiding op de boerderij door één van de
coördinatoren. Hierbij worden de verschillende taken uit de doeken gedaan (de
bakkerij, de dieren, de landbouw, algemene taken) en de bijhorende locaties
getoond. Er worden geen vragen gesteld omtrent psychische, sociale of fysieke
problemen. Indien er na de rondleiding interesse is, mag men starten op een dag
die voor hen best uitkomt. Men moet niet op voorhand verwittigen, maar gewoon
maken dat hij of zij ’s morgens of ‘s middags op tijd aanwezig is.

Binnen de Heerlijkheid van Heule werkt men niet met duidelijk afgelijnde ploegen,
maar met begeleiders die bepaalde taken binnen de boerderij op zich nemen.

Participatieve observatie
Binnen de Heerlijkheid van Heule liep de onderzoeker mee in de bakkerij, op de
akkers, bij het verzorgen van de dieren en bij het onderhouden van de boerderij.
Bij elk van deze taken is één begeleider aanwezig en een aantal medewerkers
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(‘deelgevers’ genoemd binnen de Heerlijkheid van Heule). Wie wat doet is
afhankelijk van aanwezigheden. Binnen elk team werken zowel personen die
geactiveerd moeten worden als jongeren.

De dag start voor iedereen (medewerkers en begeleiders) om 08u00. Ze
verzamelen buiten op een plek waar in de grond stenen in een cirkelvormige wijze
geplaatst zijn, de Cirkel genaamd. Hier mag iemand van de begeleiding (of een
medewerker indien deze dit wil) de dag starten door te vragen aan iedereen om
hun naam te zeggen en te antwoorden op een korte vraag (vb. bij de derde dag
participatie: Wat is uw favoriete kaas?). Nadat iedereen dit gedaan heeft, zeggen
de begeleiders wat ze die dag gaan doen op de boerderij en hoeveel ‘deelgevers’
hierbij kunnen helpen. Dan mag elke medewerker kiezen bij welke begeleider ze
gaan aansluiten. In een enkel geval zegt een begeleider op voorhand dat hij een
bepaalde medewerker graag bij zich zou hebben voor de taak die hij wil uitvoeren.
Bij het starten van de opdracht tijdens de voormiddag worden aan mensen taken
toegekend, tenzij ze zelf graag een taak willen uitvoeren. Het principe van de
Heerlijkheid van Heule is dat elke begeleider de taak die hij uitvoert, alleen tot een
goed einde zou moeten kunnen brengen. Indien er medewerkers bijkomen, zal de
begeleider de tijd die vrijkomt door de inzet van de medewerker, gebruiken om
de medewerkers te begeleiden. Begeleiders werken mee met de medewerkers.
Tijdens het werk is een begeleider steeds beschikbaar voor vragen (in persoon of
op wandelafstand van de groep), maar mogen de ‘deelgevers’ hun werk zo
zelfstandig mogelijk uitvoeren. Deze zelfstandigheid komt bij alle begeleiders naar
voor, maar de mate waarin varieert, afhankelijk van de begeleider. De begeleider
legt de medewerkers geen druk op. Bij sommigen is die vrijheid zeer breed terwijl
anderen de vrijheid beperken tot specifieke handelingen. Bovendien varieert de
mate van zelfstandigheid die de begeleider geeft naargelang de specifieke
medewerker. Uit de observaties blijkt dat medewerkers elkaar onderling proberen
te helpen door in eerste instantie hun vragen aan collega’s te stellen. Het
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belangrijkste is hier dat de taak goed uitgevoerd wordt en dat iedereen binnen de
eigen mogelijkheden verder werkt. Ook hier is de constante tijdens de begeleiding
de kwaliteitscontrole van de begeleiders. Op basis hiervan wordt op een positieve
manier feedback gegeven aan de specifieke medewerker. De begeleider
beklemtoont wat reeds goed verloopt en gaat dan aangeven hoe de taak de
volgende keer beter uitgevoerd kan worden. Bij het uitvoeren van de taken valt
op dat de begeleider zich volledig op dezelfde voet plaatst als de medewerkers,
waardoor het werken een ‘samenwerken’ wordt.
’s Middags, om 12u30, gaan alle ploegen terug naar de Cirkel. Opnieuw wordt een
zeer algemene vraag gesteld. Verder wordt gevraagd of iemand een andere
persoon lof wil geven voor de manier waarop die bepaalde taken uitgevoerd heeft
of gewoon omdat iemand emotioneel geraakt werd door een ander. Dit wordt een
‘pluim’ genoemd. Iedereen mag hierbij aan gelijk wie een ‘pluim’ geven, maar
niemand wordt verplicht dit te doen. Als dit afgerond is, gaat iedereen eten. Zowel
begeleiders als medewerkers eten samen in de keuken, waar informeel met elkaar
gesproken wordt. Om 13u00 eindigt de middagpauze. Op dat moment komen
mensen toe die enkel in de namiddag komen helpen en gaat iedereen terug in de
cirkel staan. Hier mag iedereen terug zijn naam zeggen en op een algemene vraag
antwoorden, waarna de taken overlopen worden en de medewerkers kunnen
kiezen welke taak ze willen opnemen. De medewerkers zijn hierbij vrij om een
andere taak te kiezen dan deze van de voormiddag. Het verder stramien van de
namiddag is hetzelfde als in de voormiddag. De werkdag eindigt tegen 16u00,
waarbij iedereen terug op de werkplaats is. Op dat moment gaan alle
medewerkers naar huis, maar mogen ze eerst nog een product (potje confituur,
koekjes, …) kiezen uit het eigen winkeltje van de Heerlijkheid van Heule. De
begeleiders werken hierna nog door tot 17u00 om taken af te werken en
opdrachten voor de dag erna voor te bereiden.
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3.1.1.3 ZOWE
De aanmelding
Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden aangemeld via een
doorverwijzende partner zoals GTB of een lokaal OCMW. Mensen kunnen ook
rechtstreeks komen, of intern doorverwezen worden via WAAK. Bij een
aanmelding wordt een gesprek ingepland tussen de coördinator van ZOWE en de
mogelijke medewerker (+ eventueel de doorverwijzer). Hierbij wordt uitgegaan
van het principe dat iedereen een kans moet krijgen om op te starten. Tijdens dit
gesprek krijgt de potentiële medewerker een overzicht van de organisatie en de
taken die opgenomen kunnen worden binnen het initiatief. Vervolgens wordt in
gesprek gegaan met de mogelijke medewerker. Tijdens dit gesprek ligt de focus
op de interesses van de mogelijke medewerker en zijn/haar technische skills,
alsook de praktische haalbaarheid van het traject, zonder dat er een bevraging is
over de psychische en/of sociale problematiek. Voor wat betreft de medische
problematiek wordt enkel nagegaan of er contra-indicaties kunnen zijn om de
specifieke taken binnen het initiatief uit te voeren, zonder dat de volledige
medische problematiek bevraagd wordt.
Vanuit de ervaring van de doorverwijzende partner en de interesses van de
mogelijke medewerker wordt gekeken waar de persoon het best aan de slag kan.
Wijzigen van ploeg is later nog mogelijk, maar komt weinig voor.

Participatieve observatie
Binnen ZOWE liep de onderzoeker mee in de verpakkingsafdeling, de assemblageafdeling, de strijkdienst en de plantenafdeling. Elke ploeg werkt met één of twee
begeleiders en een aantal medewerkers (afhankelijk van aanwezigheden). Binnen
elk team zijn verschillende treden van de participatieladder vertegenwoordigd,
waarbij voornamelijk mensen binnen arbeidszorg tewerkgesteld worden, maar
ook mensen die betaalde arbeid uitvoeren.
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Iedereen start elke werkdag om 07u45. Dit betekent dat elke medewerker om
07u45 klaar zit aan zijn plaats om te starten met werken. Uitzondering hierop is
de was- en strijkploeg, dat start om 08u30 en enkel bestaat uit medewerkers
binnen arbeidszorg (aangevuld met een enkeling die dagbesteding doet). Uit de
observatie blijkt dat de was-en strijkploeg het meest laagdrempelig is om in te
stappen, maar dat hier ook de meeste medewerkers zitten die voornamelijk
gestabiliseerd dienen te worden, zonder activering.
De begeleider maakt de werkverdeling op voor de eigen ploeg en deelt deze mee
aan alle medewerkers. Het werk bestaat algemeen uit kortdurende opdrachten,
vaak in samenwerking met WAAK. Het werk dat meestal uitgevoerd wordt is
eerder repetitief, waardoor men kan werken op het aanleren van het leveren van
kwaliteit. In een aantal gevallen wordt hetzelfde type werk uitgevoerd als binnen
WAAK, met als verschil dat binnen ZOWE geen druk gelegd wordt op vlak van
productiviteit. Ook krijgen de werknemers die dit wensen/nodig hebben
hulpmiddelen om het werk te vereenvoudigen. Deze dienen per nieuwe taak
ontwikkeld te worden, maar hiervoor kan de begeleider beroep doen op collega’s
uit WAAK die hierin gespecialiseerd zijn.
Werknemers dienen dezelfde strikte regels te volgen als die voor de mensen die
binnen WAAK werken. Binnen ZOWE is er echter meer flexibiliteit indien één van
de regels niet volledig gevolgd wordt. Begeleiders werken in mindere mate mee
met de mensen, maar staan voornamelijk in voor ondersteuning van de mensen
en kwaliteitscontrole. Tijdens het werk wordt zelfstandigheid weliswaar
gepromoot, maar dan afgestemd op de individuele werknemer. Een aantal keren
wordt geobserveerd dat een begeleider de eindproducten van één bepaalde
medewerker meer controleert omdat geweten is dat deze persoon extra
ondersteuning nodig heeft. Men laat iedereen de taak zelfstandig uitvoeren, maar
probeert bij te sturen vanuit de kwaliteitscontrole. Op elk moment is er een
begeleider beschikbaar (in persoon of telefonisch). Op het moment van de pauze
gaat een alarm af waardoor iedereen weet dat er pauze is. Tijdens de pauze zitten
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alle werkbegeleiders (ZOWE + WAAK) samen in de cafetaria, maar meestal
afzonderlijk van de medewerkers. Na enige tijd gaat er een eerste stil alarm af
waardoor iedereen weet dat hij/zij terug naar zijn/haar werkplek moet. Dan volgt
een tweede, luider alarm waardoor iedereen weet dat ze terug moeten beginnen.

’s Middags, om 12u30, gaat het alarm opnieuw en kan iedereen gaan eten.
Mensen die tewerkgesteld worden binnen arbeidszorg kunnen een gratis warme
maaltijd eten. Tijdens de observatie blijkt echter dat slechts een beperkt aantal
mensen hier gebruik van maakt. Tijdens het eten zitten de begeleiders afzonderlijk
van de medewerkers, waardoor de informele interactie beperkt is. Om 13u00 is
de pauze terug gedaan. Een aantal minuten eerder gaat het eerste zachte alarm,
zodat de medewerkers tegen 13u00 terug aan het werkplek zitten. Het werk in de
namiddag verloopt via hetzelfde stramien als in de voormiddag. In de namiddag
(buiten de vrijdag) is er nog een pauze. De werkdag stop om 16u45, buiten op
vrijdag wanneer het werk gedaan is om 15u30. Op het einde van de werkdag legt
iedereen het werk neer (ook al is een taak nog niet volledig afgerond) en gaat men
naar buiten.

3.1.2 Analyse resultaten participatieonderzoek
Bij het verzamelen van informatie uit het participatieve onderzoek werden
verschillende

indicatoren geobserveerd op individueel, begeleiders

organisatieniveau.

Uit

de

analyse

van

deze

gegevens

kunnen

en
de

gemeenschappelijke indicatoren tussen de verschillende initiatieven beschreven
worden.

Binnen de drie organisaties blijkt de betrokkenheid en het engagement van zowel
de medewerkers als de begeleiders van belang te zijn. Om succesvol te activeren,
komt terug dat beide groepen zich achter het doel van de organisatie moeten
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scharen, met de motivatie om (te helpen) een job uit te oefenen en de motivatie
om geactiveerd te worden. Van hieruit kan men samen kleine structurele stappen
zetten richting betaald werk. Dit alles verloopt steeds vanuit een wederzijds
respect tussen alle aanwezigen, waaruit bij medewerkers een gevoel van
aanvaarding door de groep naar boven komt. Dit alles maakt het mogelijk voor
medewerkers om zich gesteund te voelen in hun wil om zelfstandig te werken,
echter met de mogelijkheid om indien nodig hulp te vragen aan een begeleider.
Binnen de drie organisaties komt naar voor dat een begeleider steeds zonder
vooroordelen aan een begeleiding moet kunnen starten om iedereen een gelijke
kans te geven. Het niet kennen van de medische, psychische en/of sociale
problematiek bij de start van een traject zorgt voor een onbevooroordeelde
activering. Bijkomend dient een begeleider vanuit een duidelijke organisatie-visie
actief te kunnen luisteren om in staat te zijn om op een aangepaste manier met
elke individuele medewerker te werken. Hierbij zorgt het zien van het groter
geheel van de organisatie, het type van werk en de individuele eigenschappen van
de te activeren personen, alsook de interacties tussen deze factoren ervoor dat de
begeleider alle mogelijke middelen op een efficiënte manier kan uitputten om een
werknemer te activeren.
Op organisatieniveau blijkt vooral een vriendelijke sfeer van belang te zijn, zonder
dat hier sprake moet zijn van huiselijkheid. Dit helpt de medewerkers om een
onderscheid te maken tussen de thuis- en werksituatie. De mogelijkheid tot
samenwerking of het alleen kunnen werken, alsook het kunnen switchen tussen
deze vormen van werken, blijk tevens van belang te zijn om een medewerker te
laten groeien binnen een werksituatie. Begeleiders dienen hierbij voldoende
autonomie te krijgen in de manier waarop ze activeren, met verschillende
activeringsstijlen tot gevolg. Dit alles blijkt het meeste kans op slagen te hebben
binnen een grotere organisatie met verschillende afdelingen en initiatieven.
Hierbij blijkt vooral de ondersteuning op vlak van (financiële) middelen en
infrastructuur op de voorgrond te staan, naast de mogelijkheid om hierdoor
samen te werken met personen die zich op verschillende niveaus van de
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participatieladder bevinden. Kleinschaligheid van een organisatie lijkt hier dus
minder aangewezen te zijn. Echter lijkt kleinschaligheid wel aangewezen voor de
initiatieven binnen een grotere organisatie. Zo blijft de werking op maat van de
medewerker namelijk beheersbaar.

Andere indicatoren werden niet binnen alle organisaties geobserveerd en kunnen
bijgevolg

niet

weerhouden

worden

bij

de

beschrijving

van

gemeenschappelijkheden. Specifiek gaat dit bij medewerkers over het beperkte
belang van een realistische visie op de werking van het initiatief. Uit de observatie
bleek dat medewerkers vaak weinig tot geen zicht hadden op hoe de werking
binnen de organisatie verliep. Een job uitvoeren die fysiek belastend is, werd ook
niet teruggevonden in elk van de organisaties. Binnen tAlternatief en de
Heerlijkheid van Heule bleek dit wel belangrijk te zijn voor de medewerkers, terwijl
dit bij ZOWE niet op de voorgrond stond. Er werden verschillen waargenomen
tussen de medewerkers van de verschillende organisaties in de mate waarin ze
fysiek werk opzoeken en nodig hebben om geactiveerd te worden. Ook het
openstaan voor samenwerking met medewerkers, vertaald naar het ofwel liever
alleen werken, ofwel liever met anderen werken, blijkt in eerste instantie niet tot
één van de basisindicatoren te behoren om te activeren. Uit de participatie blijkt
dat dit eerder één van de resultaten van een activering op lange termijn kan zijn,
via het laagdrempelig samenwerken van verschillende mensen.
Een indicator die bij de begeleiders niet in elk van de drie organisaties naar voor
kwam, is het actief luisteren. De focus binnen de initiatieven ligt op het
arbeidsmatig activeren, waardoor het actief luisteren en bevragen van de
medewerkers minder op de voorgrond staat. Door de focus op arbeidsmatig
activeren en de nadruk hierbij op het uitvoeren van de taken, gaat men niet binnen
alle organisaties oplossingsgericht werken. Om arbeidsmatig te activeren worden
verschillende manieren van beïnvloeding gebruikt (onderhandelend, autoritair, in
overleg, sturend) door eenzelfde begeleider, afhankelijk van de te activeren
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medewerker. Verder gaat men ook niet actief gaan inzetten op het geven van
hoop, alhoewel dit wel een indirect effect is van een activeringsproces. Afsluitend
kan gesteld worden dat de organisatiecultuur in mindere mate van belang is. De
drie gevolgde initiatieven hebben elk een verschillende organisatiecultuur, waarbij
deze minder lijkt door te wegen in het effectief kunnen activeren van
medewerkers.

3.1.3 Samenvatting participatief onderzoek
Wat valt op tijdens het participatief onderzoek? De drie initiatieven zijn zeer goed
in het arbeidsmatig activeren van medewerkers. Vanuit de observaties blijkt dat
de organisaties zich op een dergelijke manier opgebouwd hebben om mensen met
een afstand tot de betaalde arbeidsmarkt bottom-up te activeren door hen op een
laagdrempelige wijze te betrekken in een arbeidsproces. Zo wil men iedereen
gelijke kansen geven bij het begin van een activatie en hen de mogelijkheid bieden
om zelf hun weg te zoeken, los van hun psychische en sociale problemen.
Alhoewel dit als insteek zeer waardevol is ter ondersteuning van het (opnieuw)
aanleren van een aantal basisattitudes, blijkt doorheen de participatieve
observatie dat aandacht voor het psychosociaal welbevinden later in het traject
wel een waarde kan hebben.
Concreet kan dit verduidelijkt worden aan de hand van een voorval binnen het
participatief deel van het onderzoek.

“Een medewerker binnen ’t Alternatief met een migratieachtergrond komt
naar de onderzoeker toe om te zeggen dat hij zich zwaar ongelukkig voelt
(inclusief suïcidegedachten) door een aantal sociale gebeurtenissen in zijn
leven. Hij vertelde dit met niemand op het werk te willen delen en gewoon
steeds zijn werk te doen zodat men hem geen vragen zou stellen. De
onderzoeker was zelf reeds met de ploeg van de man mee geweest, waar hij

48

gehoord had dat de medewerker weliswaar stil was, maar wel een goeie
werker die zich goed voelde en vooruitgang maakte binnen zijn traject. Zelf
vertelde de persoon dat hij niet wist of hij nog lang ging blijven werken
binnen tAlternatief omdat zijn persoonlijke situatie ondragelijk werd.”

De beleving van de begeleiding omtrent deze persoon stond zeer ver af van wat
er in zijn dagelijks leven omging. Hij maakte arbeidsmatig vooruitgang, maar dit
zorgde er niet voor dat zijn Kwaliteit van Bestaan verbeterde. Indien de
begeleiding de psychosociale situatie meer in rekening had kunnen brengen,
konden ze dit gebruiken binnen zijn activering. De focus op arbeid zorgt er echter
voor dat er minder aandacht besteed wordt aan het psychosociale welzijn van de
medewerkers. Dit kan mede-veroorzaakt worden door een gebrek aan eenduidige
tools om het psychosociaal welbevinden van de medewerkers in kaart te brengen.

Op basis van het participatief onderzoek kunnen we stellen dat een aantal
gemeenschappelijke factoren aanwezig zijn tussen de drie beschreven
organisaties, maar dat elke organisatie handelt vanuit zijn eigenheid en eigen visie.
Dit zorgt dat een effectieve interventie in één organisatie geen zekerheid op slagen
kan bieden in een andere organisatie.
Als voorbeeld kan hier ‘de cirkel’ uit de Heerlijkheid van Heule gegeven worden.
De Cirkel als concept is één van de werkzame bestanddelen binnen de Heerlijkheid
van Heule. Het brengt verschillende indicatoren samen die belangrijk zijn vanuit
een sociaal-constructivistische benadering. Zo zorgt de cirkel ervoor dat zowel
medewerkers als begeleiders zich betrokken voelen bij de groep en wakkert het
hun wederzijds engagement aan. Door de laagdrempelige openheid die gecreëerd
wordt (telkens een eenvoudige vraag stellen bij het begin van de cirkel), ontstaat
de mogelijkheid tot respect voor elkaar en een gevoel van aanvaarding door de
groep. Tevens verhoogt de cirkel bij medewerkers de perceptie van
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toegankelijkheid van de begeleiding, creëert het sfeer in de groep, zorgt het voor
een mogelijkheid om samen te werken en laat het informele contacten toe. De
cirkel is hierbij een vertaling van de visie die de Heerlijkheid van Heule wil
uitdragen naar de medewerkers. Aangezien deze (zeer belangrijke) interventie
vanuit de eigen visie van de organisatie vertrekt, is de vertaling hiervan naar
andere organisaties niet mogelijk. De eigenheid van elke organisatie zorgt ervoor
dat het vertalen van een dergelijke interventie onzekere resultaten zou geven,
waarbij de oorsprong van de effecten nooit zeker kunnen zijn. Binnen ZOWE of
tAlternatief is het niet nodig en wenselijk om een dergelijke interventie op te
zetten, omdat hun visie en structuur dermate verschillend is. Omgekeerd is het
ook niet mogelijk om de cirkel weg te nemen uit de werking van de Heerlijkheid
van Heule omdat dit juist de kern van hun werking is.
Vanuit deze observaties is het binnen het volgende deel van het onderzoek, het
actieonderzoek en de focusgroepen, niet mogelijk om op basis van de verzamelde
informatie algemeen geldende interventies te gaan opzetten en evalueren. De
beslissing werd dan ook genomen om het actieonderzoek en de focusgroepen
samen te nemen en te gebruiken om de thema’s verder in kaart te brengen en uit
te diepen. Het zal ook gebruikt worden om na te gaan op welke manier ‘Kwaliteit
van Bestaan’ meer op de voorgrond geplaatst kan worden tijdens een
activeringstraject.

3.2 Actieonderzoek en Focusgroepen
Vanuit het participatief onderzoek kwam naar voor dat de betrokken initiatieven
zeer goed zijn in het activeren van arbeidsmatige attitudes. Echter kwamen hierbij
een aantal indicaties naar voor dat deze initiatieven minder de actieve focus
leggen op de rol van het psychosociaal welbevinden in het activeren en
stabiliseren van medewerkers. Zo wordt het actief luisteren, oplossingsgericht
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werken en het inzetten op het geven van hoop minder geobserveerd tijdens het
participatieonderzoek. Dit neemt echter niet weg dat deze factoren niet aan bod
komen binnen de organisaties, maar wel dat ze minder actief gebruikt worden
tijdens de dagdagelijkse begeleiding van werknemers. Uit de gesprekken met de
coördinatoren voorafgaand aan het participatief onderzoek blijkt dat deze
factoren in een aantal specifieke, individuele situaties (vb. hulpvraag van een
werknemer) wel aan bod komen.

Een concreet voorbeeld hiervan kwam naar voor tijdens één van de eerste
focusgroepen binnen ZOWE.

“Een vrouwelijke medewerker vertelt tijdens de focusgroep met haar
collega’s dat haar doel om arbeidszorg te doen voornamelijk een relatief
snelle doorstroom naar betaald werk is. Ze durft dit echter niet
communiceren naar de begeleiding toe. In het laatste deel van de
focusgroepen zitten de medewerkers en begeleiders samen. Tijdens dit
gesprek komt de vraag naar voor wat het belang is van doorstromen naar
een betaalde job en of dit voor iedereen een doel moet zijn. Hierbij vertelt de
coördinator dat dit inderdaad voor een aantal medewerkers het geval is,
maar voor andere net niet. Als voorbeeld van medewerkers die niet de
bedoeling hebben om door te stromen naar een betaalde job werd de
medewerker vernoemd die in de voorgaande focusgroep gesteld had zelf
relatief snel een betaalde job te ambiëren. Dit zorgde voor een observeerbare
ongemakkelijke situatie bij de betrokken medewerker.”

Binnen het actieonderzoek en de focusgroepen zijn we vanuit de samenwerking
met de medewerkers en begeleiders op zoek gegaan naar een gepaste manier om
het psychosociaal welbevinden van de medewerkers binnen te brengen binnen in
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de begeleiding, zonder dat dit afbreuk doet aan het kwalitatief verbeteren van
arbeidsmatige attitudes, waar de initiatieven reeds zeer goed in slagen. In tweede
instantie zijn we de indicatoren die vanuit het participatief onderzoek naar voor
gekomen zijn, gaan uitdiepen om na te gaan op welke manier deze van belang zijn
binnen de werking van de organisaties.

3.2.1 Psychosociaal welbevinden
Doorheen het eerste deel van het actieonderzoek wordt duidelijk dat het
psychosociaal welzijn niet vanaf het begin van een activering onder de aandacht
gebracht moet worden. Dit zou namelijk het principe van ‘iedereen start op gelijke
voet, zonder voorkennis’ ondermijnen. Wel blijkt dat kennis van het psychosociaal
welbevinden een toegevoegde waarde kan zijn doorheen een activering, om zo
beter op maat te kunnen activeren.
Dit wordt treffend weergegeven door een bemerking tijdens de focusgroepen
binnen tAlternatief.

“Tijdens alle onderdelen van het onderzoek komt bij zowel de coördinatoren,
begeleiders als de medewerkers naar voor dat er onrust is omtrent de
oprichting van een eigen vzw rond tAlternatief. In het begin van het
onderzoek is tAlternatief een verzamelpunt voor financiering uit
verschillende hoeken (Groep UBUNTU, VZW De Poort, Stad Zwevegem).
Verschillende begeleiders en medewerkers vallen hierdoor officieel onder
andere vzw’s. Doorheen het onderzoek is een veranderingsproces bezig,
waarbij één overkoepelende vzw gecreëerd wordt. Voor de betrokkenen
binnen tAlternatief is dit veranderingsproces echter niet voldoende
transparant, waardoor er onrust en onzekerheid heerst. Dit kan onderling
wel besproken worden, doch men heeft het gevoel geen invloed te hebben
op het eindresultaat. Dit zorgt bij de verschillende actoren voor frustraties,
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waardoor de medewerkers zich, naar eigen zeggen, onverschilliger en
minder betrokken voelen bij de organisatie. Uit bevraging wordt hier vanuit
de begeleiding echter minder op ingegaan.
Ondertussen is de vzw tot stand gekomen en lijkt iedereen zich hierin te
kunnen vinden. Uit de laatste focusgroep blijkt dat er in de praktijk weinig
gewijzigd is, wat terug voor stabiliteit binnen de werking kan zorgen en de
betrokkenheid bij de medewerkers terug verhoogt.’

Vanuit deze vaststellingen is de onderzoeker op zoek gegaan naar een theoretisch
concept dat de link kan leggen tussen psychosociaal welbevinden en activering.
Hierbij komt het concept van de ‘Kwaliteit van Bestaan’ naar voor, als nauw
verbonden en overkoepelend concept van het psychosociaal welbevinden.
Onderzoek toont dat gedragsactivatie een effect heeft op de subjectieve
interpretatie van ‘Kwaliteit van Bestaan’ (Cuijpers et al, 2011; Soucy & Provencher,
2013). Verder blijkt activering een direct effect te hebben op alle dimensies van
‘Kwaliteit van Bestaan’, onafhankelijk van depressieve symptomen binnen een
groep personen met depressie (Shudo & Yamamoto, 2017). Hieruit kunnen we
afleiden dat er een verband is tussen een activatie en een verandering in ‘Kwaliteit
van Bestaan’.

3.2.2 Kwaliteit van Bestaan als weerspiegeling van activatie binnen de sociale
economie
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert ‘Kwaliteit van Bestaan’ (KvB)
als ‘de perceptie van individuen op hun levenspositie in de context van de cultuur
en het waardensysteem waarin zij leven en de relatie tot hun doelen,
verwachtingen, standaarden en belangen’. Het wordt aanzien als een breed
concept. Een complex samenspel van fysieke gezondheid, psychisch welbevinden,
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persoonlijke overtuigingen, sociale relaties en hun interacties met de omgeving
beïnvloedt de KvB (Kuyken, 1995).
Het conceptueel model van ‘Kwaliteit van Bestaan’ (Schalock & Verdugo, 2002)
biedt een kader om persoonlijke uitkomsten te meten, om strategieën voor
kwaliteitsverbetering te implementeren en om richting te geven aan het beleid
van organisaties (Schalock & Verdugo, 2002). Dit empirisch model kan gebruikt
worden om de effectiviteit van een organisatie te evalueren.

3.2.2.1 Conceptueel model Kwaliteit van Bestaan

Het model, opgebouwd door Schalock & Verdugo (2002), stelt dat ‘Kwaliteit van
Bestaan’ beïnvloed wordt door zowel het micro-, meso- en macroniveau. Het
model bestaat uit factoren, domeinen die toepasbaar zijn op elk van deze niveaus.

3.2.2.2 Factoren, domeinen en indicatoren van Kwaliteit van Bestaan
De factoren van ‘Kwaliteit van Bestaan’ zijn de hogere orde constructen (Schalock
& Verdugo, 2002). Uit cross-cultureel onderzoek komen drie factoren naar voor,
elk met een aantal domeinen, die allen universele eigenschappen vertonen
(Schalok et al., 2008):
1. Onafhankelijkheid (domeinen: persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling)
2. Sociale participatie (domeinen: persoonlijke relaties, sociale inclusie, rechten)
3. Welbevinden (domeinen: emotioneel welbevinden, fysiek welbevinden, materieel
welbevinden)
Per domein kunnen een aantal indicatoren opgelijst worden als domeinspecifieke
percepties, gedragingen en condities die een indicatie geven van iemands
persoonlijk welzijn (Schalock, 2004). Ze definiëren operationeel ieder domein van
‘Kwaliteit van Bestaan’ (Claes et al., 2010).
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Tabel 2. Conceptueel model ‘Kwaliteit van Bestaan’
Factor

Onafhankelijkheid

Domein
Persoonlijke
ontwikkeling
Zelfbepaling
Persoonlijke relaties

Sociale
participatie

Sociale inclusie

Rechten

Emotioneel welbevinden
Welbevinden

Fysiek welbevinden

Materieel welbevinden

Voorbeeld indicator
Onderwijsniveau, persoonlijke
vaardigheden en competenties,
adaptief gedrag
Keuzes/beslissingen,
zelfstandigheid, persoonlijke
controle, persoonlijke doelen
Sociale netwerken,
vriendschappen, sociale
activiteiten, interacties, relaties
Integratie/participatie in de
maatschappij, rol in de
maatschappij, ondersteuning
Mensenrechten (respect,
waardigheid, gelijkheid); Juridisch
(toegang tot juridische hulp)
Veiligheid, positieve
verwachtingen, tevredenheid,
zelfbeeld, gebrek aan stress
Gezondheids- en
voedingstoestand, recreatie, vrije
tijd en sport
Financiën, werk, woning,
persoonlijke bezittingen

De voorbeeldindicatoren, zoals ze te zien zijn in Tabel 2 (van Loon, Claes, Van Hove,
& Schalock, 2010), zijn de gebruikelijke indicatoren voor de acht domeinen. Ze zijn

gebaseerd op een internationaal overzicht van de literatuur over ‘Kwaliteit van
Bestaan’ op het gebied van onderwijs, speciaal onderwijs, beperkingen,
(gedrag)stoornissen en ouder worden (Schalock & Verdugo, 2002).

3.2.2.3 Kwaliteit van Bestaan binnen initiële fase actie-onderzoek
Doorheen de eerste fase van het actieonderzoek blijkt dat begeleiders het idee
hebben dat een inschatting van psychosociaal welbevinden mogelijk is vanuit een
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soort van buikgevoel. Dit wordt bevestigd binnen de focusgroep, waarbij de
begeleiders en coördinatoren aangeven dat ze voldoende inzicht hebben in hun
medewerkers om hun ‘Kwaliteit van Bestaan’ in te schatten. Onderzoek toont
echter aan dat intuïtie niet de beste raadgever is om beslissingen te nemen tijdens
onzekere situaties (Remmers & Zander, 2017). Een objectieve inschatting via een
gestructureerd instrument is hier bruikbaarder voor de praktijk en te verkiezen.
Op basis van de literatuur, het actie-onderzoek en de eerste focusgroep lijkt de
beste manier om ‘Kwaliteit van Bestaan’ in te schatten een gestructureerd
instrument te zijn dat alle domeinen van dit concept kan nagaan. Het moet de
gebruiker in staat stellen om het instrument in te zetten tijdens evaluatie, om een
interventie te evalueren en om het bewustzijn van ‘Kwaliteit van Bestaan’ binnen
een activering te verhogen. Andere manieren om ‘Kwaliteit van Bestaan’ te
bevragen zullen te vrijblijvend van aard zijn en niet tegemoet kunnen komen aan
de noodzaak tot objectivering.
Samenvattend kan gesteld worden dat activatie in een directe relatie staat met
‘Kwaliteit van Bestaan’, waardoor dit concept een goede maat is om de effecten
van activatie te meten op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Dit
concept introduceren binnen de begeleiding van medewerkers laat ons
daarenboven toe om de aandacht meer op psychosociaal welbevinden en welzijn
te richten, met als doel activering op maat. Tijdens deze zoektocht wordt
kennisgenomen van WerkPlus³, een instrument (vragenlijst) met de bedoeling om
de ‘Kwaliteit van Bestaan’ na te gaan binnen arbeidszorg.

3.2.2.4 Effecten sociale economie of Kwaliteit van Bestaan: WerkPlus³
In 2012 werd binnen een ESF-project de tool ‘WerkPlus³’ ontwikkeld (Sabbe,
2012). WerkPlus³ is een tool die de effecten van sociale tewerkstelling op de KvB
van een werknemer binnen zowel betaalde als niet-betaalde arbeid meet en
registreert. Het betreft een subjectieve meting, waarbij conclusies dienen
getrokken te worden op vlak van de individuele werknemer. Vooral de beleving
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van de sociale tewerkstelling en haar effecten voor de individuele werknemer
staat hierbij centraal.

De vragenlijst bestaat in een onlineversie, alsook een papieren versie, telkens met
dezelfde opbouw. De lijst kan zowel individueel als in groep afgenomen worden,
waarbij steeds hulp gevraagd kan worden aan een aanwezige begeleider. Exclusief
instructies beslaat de papieren versie van de tool 44 pagina’s.
De vragenlijst omvat drie onderdelen.
Binnen een eerste onderdeel worden de effecten van arbeid bekeken aan de hand
van 32 vragen. Zoals te zien is in Figuur 2, wordt gebruik gemaakt van een 5-punts
Likertschaal met antwoordmogelijkheden aangepast aan de eigenlijke vraag.
Bijkomend dient de persoon de mate van tevredenheid voor dat onderwerp aan
te geven, gevolgd door de mogelijkheid om schriftelijk een aanvulling te geven.

Een tweede luik richt zich op hoe het werk zelf ervaren wordt, door middel van zes
vragen. De antwoordmogelijkheden zijn gelijkaardig opgebouwd als bij het eerste
deel.
Het laatste deel van de vragenlijst verzamelt algemene, persoonlijke gegevens die
een indicatie kunnen vormen van de KvB van de respondent.

De organisatie kan de verkregen gegevens gebruiken om de opvolging en
begeleiding van de werknemers te optimaliseren. Eveneens kunnen de gegevens
gebruikt worden om acties te ondernemen binnen de organisatie, bijvoorbeeld op
vlak van personeelsbeleid, organisatiestructuur en HRM.
Aangeraden wordt om een eerste meting te doen kort na de indiensttreding
(bijvoorbeeld na 1 of 2 maanden), na 6 maanden en na een jaar. Daarna kan
WerkPlus³ jaarlijks afgenomen worden, zodat na een aantal jaren een evolutie
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zichtbaar wordt van de effecten die sociale tewerkstelling op de werknemer heeft.
Eens de effecten zijn gemeten, kan hierover tevens in gesprek gegaan worden met
de werknemers.

Figuur 2. Voorbeeldvraag WerkPlus³: Effecten op arbeid.
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3.2.3 ACTi-veringPlus

3.2.3.1 ACTi-veringPlus: Ontwikkeling van het instrument
Vertrekkend vanuit WerkPlus³ wordt met de projectpartners besproken welke
elementen van deze vragenlijst ze goed vinden en welke voor hen moeten wijzigen
om toe te kunnen passen binnen hun organisatie. De belangrijkste algemene
opmerking is dat de vragenlijst dient ingekort te worden om bruikbaar te zijn. Naar
inhoud toe lijkt de vragenlijst voor hen wel bruikbaar te zijn.
De vragenlijst (zie Bijlage 3) wordt ingekort tot 5 pagina’s door de vraagstelling en
antwoordmogelijkheden binnen elk onderdeel te standaardiseren. Alle originele
hoofdvragen uit WerkPlus³ worden behouden om de validiteit van het instrument
te waarborgen. De vragen omtrent persoonlijke gegevens worden gebundeld en
waar mogelijk werden bijvragen beperkt. De vragen van de onderdelen ‘arbeid’ en
‘effecten van arbeid’ worden op zo’n manier gewijzigd dat ze te beantwoorden
zijn via eenzelfde antwoordstructuur.

Figuur 3. 5-punts Likertschaal met geschreven benaming en visuele ondersteuning per
antwoordmogelijkheid: Onderdeel ‘Arbeid’.

Voor de antwoordmogelijkheden wordt gewerkt met een 5-punts Likertschaal met
een

geschreven

benaming

alsook

antwoordmogelijkheid (zie Figuur 3 en 4).

een

visuele

ondersteuning

per
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Figuur 4. 5-punts Likertschaal met geschreven benaming en visuele ondersteuning per
antwoordmogelijkheid: Onderdeel ‘Effecten van Arbeid’.

Bovendien wordt een informantenversie van de vragenlijst gemaakt waarbij een
begeleider of coördinator de ‘Kwaliteit van Bestaan’ van de betrokken
medewerker kan beoordelen 5. Hierbij worden de vragen omtrent de persoonlijke
informatie weggelaten omdat deze te moeilijk in te vullen zijn voor een begeleider.
De vragen van het onderdeel ‘arbeid’ en ‘effecten van arbeid’ worden aangepast
zodat het voor de begeleider duidelijk is dat deze betrekking hebben op de
medewerker (‘Sinds hij/zij hier werkt,…’ in plaats van ‘Sinds ik hier werk,…’).

Vervolgens wordt tijdens de 2de fase van het actieonderzoek en de
daaropvolgende focusgroep met de medewerkers besproken welke tekorten
ervaren worden in de huidige begeleiding. Algemeen wordt gesteld dat de
begeleiding goed verloopt en dat ze zich goed voelen. Wel komt ook hier terug
naar voor dat men vanuit de begeleiding niet altijd zicht heeft op wat er in de
groep omgaat en wat de individuele problemen zijn. Hierbij wordt gezegd dat dit
er in een aantal gevallen voor kan zorgen dat ze zich minder goed voelen.
Bij het voorleggen en bespreken van ACTi-veringPlus als een vragenlijst die
‘Kwaliteit van Bestaan’ meet, wordt dieper ingegaan op de inhoud en wat dit voor
de medewerkers betekent. Hierbij komt naar voor dat de vragen een ruim beeld
kunnen geven van hoe ze zich voelen en of er op psychosociaal vlak moeilijkheden
zijn. Wel duiden ze aan dat ze het niet steeds gemakkelijk vinden om te
5

Hierna zal naar deze ‘informantenversie’ verwezen worden als de ‘begeleidersversie’.
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antwoorden wegens de moeilijkheid van de vragen, maar dat de inhoud hen niet
psychisch belast tijdens het invullen.
Dezelfde oefening wordt met de begeleiders gedaan. Zij geven aan dat het voor
hen niet steeds mogelijk is om alle vragen in te vullen voor een betrokken persoon.

Het instrument wordt tijdens de 2de fase van het actie-onderzoek in zijn huidige
vorm

een

eerste

keer

uitgetest

bij

een

groep

medewerkers

en

begeleiders/coördinatoren uit de verschillende West-Vlaamse organisaties om
van hieruit feedback te krijgen. Hieruit blijkt dat niet alle medewerkers de
vragenlijst even vlot kan invullen wegens de moeilijkheidsgraad van de vragen,
alsook omdat ze het Nederlands niet machtig genoeg zijn. Voor de begeleiders
blijkt dit geen probleem te vormen, maar geven wel aan dat ze niet altijd
voldoende informatie hebben om alle vragen over de medewerker te
beantwoorden. Tijdens een workshop met het transnationale partnerschap in
Portugal werd deze versie van de vragenlijst voorgesteld om de input van een
aantal experten vanop de werkvloer te krijgen. Hierbij kwam ook de moeilijkheid
van de vragenlijst naar voor als drempel bij het invullen.

Om tegemoet te komen aan het moeilijkheidsniveau van de vragenlijst, werden
een aantal wijzigingen doorgevoerd (zie Bijlage 4 en 5 voor de medewerkerversie
en de begeleiderversie, respectievelijk). Bij de persoonlijke informatie werden het
aantal antwoordmogelijkheden beperkt door ruimere antwoordcategorieën te
ontwikkelen. Bijkomend werden een aantal visuele hulpmiddelen geïntroduceerd.
Binnen het onderdeel ‘effecten van arbeid’ werd de visuele voorstelling van de
vraag gewijzigd zodat elke vraag nu start met ‘Sinds ik hier werk…’ in plaats van
deze zin enkel eenmalig te vermelden net boven alle vragen. De vragen werden
tevens onderverdeeld in blokken van 10 vragen om het geheel overzichtelijker te
maken. Ook werd hier bij de antwoordmogelijkheden de visuele uitbeelding
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gewijzigd om meer aan te sluiten bij de eigenlijke antwoorden (in de plaats van te
werken met duimen omhoog en naar beneden wordt nu gewerkt met ‘+’ en ‘-‘; zie
Figuur 5). Als laatste belangrijke wijziging wordt er een uitgeschreven script
opgesteld zodat begeleiders een gestructureerde uitleg kunnen geven aan de
medewerkers die een vraag niet volledig begrijpen (zie Bijlage 6).

Figuur 5. Bijsturing 5-punts Likertschaal met geschreven benaming en visuele
ondersteuning per antwoordmogelijkheid: Onderdeel ‘Effecten van Arbeid’.

De definitieve versie van de vragenlijst werd uitgeprobeerd bij de Vlaamse
partners, alsook bij de Portugese partner Arcil. Deze transnationale partner liet de
vragenlijst vertalen in het Portugees om toe te kunnen passen bij hun doelpubliek.
De subjectieve inschatting van alle partners is dat de vragenlijst in eerste instantie
kan helpen om de focus op ‘Kwaliteit van Bestaan’ te verhogen tijdens een
activeringsproces.

“Een begeleider van de Portugese partner Arcil vult de begeleidersversie van
de vragenlijst een eerste keer in voor een specifieke medewerker. Hierbij kan
hij niet alle vragen invullen voor deze persoon. Bij een tweede afname
anderhalve maand later kan hij wel alle vragen invullen omdat hij
ondertussen in gesprek gegaan is met de medewerker omtrent zijn Kwaliteit
van Bestaan.”
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Dit toont dat de vragenlijst kan helpen om ‘Kwaliteit van Bestaan’ te integreren
binnen een activeringstraject, waardoor meer op maat kan geactiveerd kunnen
worden.

3.2.4 ACTi-veringPlus: toepassingsmogelijkheden
3.2.4.1 Evaluaties
Door de introductie van het concept ‘Kwaliteit van Bestaan’ binnen het
actieonderzoek, kwam naar voor dat het functioneren van medewerkers niet
altijd geëvalueerd wordt.

Indien dit wel gebeurt, ligt de nadruk op de

arbeidsattitudes. Tijdens de tweede reeks focusgroepen wordt besproken op
welke manier ‘Kwaliteit van Bestaan’ kan ingebracht worden binnen een
evaluatie-gegeven. Medewerkers zeggen dat ze tijdens een evaluatie vooral
duidelijkheid willen over hoe goed ze bezig zijn in hun job en wat hun
toekomstperspectief op lange termijn is. Ze willen eveneens ruimte om over
zichzelf te praten indien dit nodig is. Begeleiders willen evaluaties gebruiken om
de vooruitgang op arbeidsmatige attitudes mee te geven aan medewerkers en
te bespreken wat hun toekomstperspectief op korte termijn is. Vanuit deze
beschrijving werd naar voor gebracht dat verwachtingen van beide groepen niet
volledig op dezelfde lijn liggen wat betreft de inhoud van een evaluatie.
Doorheen de bespreking bleek dat begeleiders niet steeds weten op welke
manier ze psychosociaal welzijn bij medewerkers kunnen en moeten bevragen.
Hierbij wordt gesteld dat de vragenlijst ACTi-veringPlus een hulpmiddel kan zijn
om ‘Kwaliteit van Bestaan’ bespreekbaar te maken binnen een evaluatiegesprek,
door een volledig overzicht te hebben. Bijkomend kan het vergelijken van de
perceptie van ‘Kwaliteit van Bestaan’ door de medewerker en de begeleider
respectievelijk, met behulp van de vragenlijst, informatie verschaffen die te
bespreken valt tijdens een evaluatie. Zowel de medewerkers als de begeleiders
zagen hier het nut van in. Tijdens een latere workshop met de nationale en
internationale partners en regionale organisaties, wordt aangebracht dat bij het
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evaluerend gebruik van deze vragenlijst wel moet getoetst worden, per
organisatie, hoe haalbaar het is voor begeleiders om het instrument te hanteren.
Vooral het aspect ‘tijdsinvestering’ blijkt hier het grootste bezwaar Uit de
workshop blijkt hier geen pasklaar antwoord op te bestaan en dient dit per
organisatie bepaald worden (vb vragenlijst en evaluaties enkel op niveau van de
coördinator, of binnen de werking mogelijkheid creëren om de vragenlijst te
implementeren).

3.2.4.2 Communicatie tussen organisaties
Vanuit de 2de focusgroep met de begeleiders komt naar voor dat er nood is aan
een instrument om te kunnen communiceren tussen verschillende organisaties
over specifieke medewerkers. Hierbij werd verwezen naar het bezoek aan de
partner

uit

Estland

waar

een

instrument

‘Handwerklich-motorischer

Eignungstest’ (hamet; Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH), gebruikt wordt
om de technische competenties van medewerkers in kaart te brengen binnen
sociale economie. Er wordt voorgesteld om dit instrument te gebruiken om te
communiceren tussen organisaties, zodat ze inzicht krijgen in de technische skills
van de medewerker die de overstap maakt naar een andere organisatie. Bij de
ontwikkelaar wordt nagegaan of er een testversie van dit instrument verkregen
kan worden. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Wel wordt algemene
informatie doorgestuurd omtrent het gebruik van deze test. Hieruit blijkt dat de
hamet

voornamelijk

gericht

is

op

het

inschatten

van

technische

basiscompetenties en minder op de bijhorende arbeidsattitudes. Ook blijkt uit
de bespreking tijdens de laatste focusgroep dat deze technische vaardigheden
weinig bijdragen aan een activeringsproces. Bovendien hangt een grote
financiële inspanning vast aan het gebruik van dit instrument, waarbij men
inschat dat de kosten het nut ervan overstijgen. Het zorgt er dan ook voor dat
het gebruik van de hamet weinig toegevoegde waarde zal hebben bij het
communiceren tussen verschillende activerende initiatieven.
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In tweede instantie wordt naar voor gebracht om de ‘Internationale Classificatie
van het Menselijke Functioneren’ (ICF) te gebruiken als communicatiemiddel
tussen initiatieven.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een begrippenkader gemaakt
dat in beeld kan brengen hoe iemand functioneert. Dat kader houdt rekening
met de factoren die het functioneren kunnen beïnvloeden en de problemen die
de persoon kan ondervinden bij het functioneren. Het wordt gezien als een
manier om een gemeenschappelijke taal te creëren. De VDAB maakte een
selectie van criteria die de mogelijkheden en beperkingen (afstand tot het
reguliere arbeidscircuit) van een persoon in kaart brengt. Via het ICF-instrument
kan iedereen die betrokken is bij de screening van arbeidsmogelijkheden van een
persoon gebruikmaken van dezelfde indeling van problemen en moeilijkheden
en daarvoor dezelfde woordenschat hanteren. Op deze manier kan informatie
beter verzameld, geordend en verwerkt worden. Het instrument bestaat uit 43
categorieën waarvoor een persoonspecifieke beschrijving moet gegeven worden
door een externe persoon.
Tijdens de derde focusgroep wordt het gebruik van dit instrument besproken
met de begeleiders en coördinatoren van de verschillende partnerinitiatieven.
Hier komt uit voort dat ingeschat wordt dat het gebruik van dit instrument in zijn
totaliteit (alle 43 categorieën) te veel tijd in beslag zou nemen en dat dit een te
log instrument is voor dit doeleinde. Daarom is het niet opportuun om dit
instrument in zijn totaliteit te gebruiken. Wel kan het gebruikt worden om de
informatie omtrent opgebouwde arbeidsattitudes te vertalen naar een
gemeenschappelijke taal. Hiervoor dient een ICF niet volledig ingevuld te
worden, maar enkel de categorieën die nodig zijn om de huidige stand van de
arbeidsattitudes weer te geven.
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Een derde voorstel dat gedaan wordt, is om ACTi-veringPlus te gebruiken als
communicatiemiddel tussen organisaties. Hierbij kan de communicatie
voornamelijk focussen op ‘Kwaliteit van Bestaan’, waarbij een duidelijke link
vastgesteld kan worden met activering. Uit de focusgroep bleek dat het zowel
voor medewerkers als voor begeleiders gemakkelijk zou zijn indien informatie
omtrent het psychosociaal welbevinden beschikbaar is. Voor beiden lijkt het
nuttig te zijn dat binnen een nieuwe organisatie verder gebouwd kan worden op
de beschikbare informatie omtrent ‘Kwaliteit van Bestaan’, zonder dat men van
nul dient te beginnen. Wel wijzen de begeleiders erop dat deze informatie een
opstart zonder vooroordelen niet in de weg mag staan. Hierbij stelde de
onderzoeker voor dat deze informatie niet gebruikt dient te worden om het
activeringstraject van in het begin te structureren, maar dat dit eerder als een
eerste meting van ‘Kwaliteit van Bestaan’ kan gezien worden binnen een vorige
organisatie. Indien de vragenlijst na een maand afgenomen wordt binnen de
nieuwe organisatie en hieruit blijkt een algemene daling op itemniveau, kan
samen met de medewerker besproken worden wat er aan de hand is. De
vragenlijst is an sich een handige leidraad voor gesprek, waarbij de medewerker
de leider in het gesprek blijft. Zowel de begeleiders als de medewerkers kunnen
zich hierin vinden.

3.2.4.3 Beoordeling effectiviteit interventie
Tijdens het participatief onderzoek wordt gesteld dat het niet mogelijk is om
efficiënte interventies te identificeren die vertaald kunnen worden naar andere
organisaties. Organisaties verschillen immers in doelgroep en visie. Tijdens de
verschillende fasen van het actieonderzoek en de focusgroepen wordt nagegaan
op welke manier initiatieven ondersteund kunnen worden in het opzetten van
efficiënte interventies, zonder deze over te nemen van andere organisaties als
best-practices (vanuit de observatie dat dit niet zou stroken met de idee van ‘een
activatie op maat’). Hierbij komt naar voor dat zo’n instrument een interventie
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op individueel en groepsniveau moet kunnen beoordelen, dat het ruim
toepasbaar moet zijn op verschillende types van interventies en dat het moet
kunnen gebruikt worden om de interventie te verbeteren. Om tegemoet te
komen aan deze vragen wordt tijdens de focusgroepen besproken of de
ontwikkelde vragenlijst voldoende kan zijn om een interventie te evalueren.
Hierbij wordt de gedachtengang gebruikt dat een effectieve interventie tot een
verbetering van de ‘Kwaliteit van Bestaan’ zal leiden, wat op zijn beurt gemeten
kan worden via de vragenlijsten. Hierbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat
het niet eenvoudig zal zijn om via een simpele interventie een wijziging binnen
het totale spectrum van ‘Kwaliteit van Bestaan’ te krijgen. Daarom wordt
voorgesteld om vooral naar wijzigingen op itemniveau te kijken, en dit te
bespreken met de betrokken medewerkers. Zo kunnen ook de subtielere
wijzigingen aan het licht komen.
Hierbij is er tevens de belangrijke meerwaarde dat de medewerker benoemt wat
voor hem werkzaam was of net niet werkzaam (binnen of buiten de context van
de organisatie).

3.2.5 Indicatoren om kwalitatief te werken
Doorheen het actieonderzoek en de focusgroepen wordt steeds teruggekomen
op de indicatoren die tijdens het participatief onderzoek naar voor kwamen als
gemeenschappelijkheid tussen de drie onderzochte organisaties. De bedoeling is
om verschillende indicatoren over de verschillende niveaus (medewerker,
begeleider en organisatie) heen te kunnen clusteren naar belangrijkheid en
toepasbaarheid in de praktijk, alsook om deze uit te breiden waar nodig. Elk van
de indicatoren wordt besproken, waarbij gevraagd wordt naar de belangrijkheid
voor de aanwezigen, alsook naar voorbeelden.
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3.2.5.1 Mensen bottom-up structureren zonder druk
Deze basisindicator kwam niet naar voor tijdens het participatief onderzoek,
maar wordt wel duidelijk beschreven binnen het actieonderzoek en alle
focusgroepen. Zowel medewerkers als begeleiders beschouwen het als de basis
van een activering.
Tijdens het actieonderzoek en de focusgroepen vertellen de medewerkers van
de verschillende initiatieven dat ze liever onbetaalde arbeid verrichten dan thuis
te zitten. Ze geven aan dat het voor hen moeilijk is om zelfstandig een
dagstructuur te installeren. Indien ze al een goede dagstructuur hadden, verloren
ze deze in de loop der tijd door inactiviteit. Uit de voorbeelden rond deze
situaties blijkt een gevoel van zich gevangen te voelen in de eigen situatie door
een psychische en fysieke achteruitgang. Bij bevraging hoe het initiatief erin
slaagt hen hierin te helpen, komt naar voor dat er een basisstructuur
aangeboden wordt met eenvoudige regels waar men zich moet aan houden. Ook
vinden ze het positief dat ze steeds met dezelfde werkbegeleider werken en dat
het terugkerend en voorspelbaar werk is. Als laatste belangrijk punt wordt
aangegeven dat er geen druk op hen gelegd wordt, maar dat ze de tijd krijgen
om zaken uit te proberen en hun plaats te zoeken. Ook moeten ze niet presteren
onder druk.

‘Elke dag om hetzelfde uur kunnen beginnen, zorgt ervoor dat ik steeds op
tijd uit bed moet geraken en op tijd op het werk moet zijn. Indien ik te laat
ben wordt hierop gesproken, maar krijg ik nog kansen en wordt samen met
mij gekeken hoe dit de volgende keer kan vermeden worden.’
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3.2.5.2 Diversificatie binnen type van mensen die samenwerken: Een rolmodel zien
en/of zijn via samenwerking
Succesvol activeren lijkt te vertrekken vanuit een sterk geloof bij de begeleiders
en coördinatoren in het doel van de organisatie. Hierbij beschrijven begeleiders
dat ze van zichzelf en hun organisatie vinden dat ze goed werk leveren, om er op
die manier voor te zorgen dat de medewerkers effectief kunnen groeien op vlak
van werkattitudes. Dit komt niet naar voor als een strategie, meer is eerder een
inherent, oprecht geloof in de positieve impact van het eigen werk op het leven
van de medewerkers. De medewerkers voelen dit enthousiasme ook zo aan,
waarbij ze dit ook zien als één van de redenen waarom ze zelf kunnen groeien. Ze
ervaren een begeleider die gepassioneerd zijn werk doet en overtuigd is hiermee
anderen te kunnen helpen. De medewerkers beschrijven dit gedrag als
aanstekelijk, waardoor ze zelf gemotiveerd worden in hun activatie en de taken
die uitgevoerd worden, willen uitproberen. Ze voelen zich hierbij veilig door de
beschikbaarheid van de begeleider en het gebrek aan werkdruk (waardoor ze de
nodige tijd krijgen om nieuwe taken en attitudes uit te proberen). Wel blijkt uit
het actieonderzoek dat de begeleiders niet steeds aanwezig moeten zijn.
“In een aantal situaties krijgt een medewerker (alleen of in een kleine groep)
een taak die zelfstandig moet uitgevoerd worden. De betrokken begeleider
geeft eerst de uitleg en laat de medewerker(s) dan zelfstandig het werk
uitvoeren. Ondertussen gaat de begeleider zelf een taak uitvoeren op een
andere locatie, waarbij er wel telefonisch contact mogelijk is. Bij vragen
wordt eerst binnen de groep nagevraagd of er een oplossing is. Indien nodig
wordt de begeleider effectief opgebeld.”
Om een dergelijke situatie positief te laten verlopen, dient er vertrouwen en
wederzijds respect te zijn tussen de begeleiders en de medewerkers, en tussen
medewerkers onderling. Ook dient een begeleider in staat te zijn om het groter
geheel van de organisatie te zien, het type van werk en de individuele
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eigenschappen van de te activeren personen in te schatten, alsook de interacties
tussen deze factoren. Op deze manier kan een begeleider alle mogelijke middelen
op een efficiënte manier aanwenden tijdens een activering.

Alhoewel de overtuiging bij de begeleiders van de eigen effectiviteit niet als een
strategie kan gezien worden, werken ze wel vanuit een duidelijke organisatievisie.
Hierbij wil een begeleider voornamelijk bottom-up attitudes gaan versterken, los
van het problematische verleden van de medewerker. De medewerker krijgt bij
wijze van spreken een nieuwe start. Vanuit het idee dat ze iedereen gelijke kansen
willen geven, wijzen begeleiders op het specifieke belang dat ze bij de opstart van
een activering weinig tot niets te weten over de achtergrondproblematiek van de
medewerker. Ze beseffen dat achtergrondkennis omtrent de voorgeschiedenis
van de medewerker hun beeld (positief of negatief) zou kunnen beïnvloeden.
Bijkomend willen ze vermijden dat er doorheen een activering te veel nadruk zou
komen te liggen op de problematiek van de medewerker. Begeleiders willen de
medewerkers, los van een psychische, sociale en/of medische problematiek, stap
voor stap helpen groeien. Door attitudes en waarden bij begeleiders te observeren
en uit te proberen kunnen medewerkers zelf hun werkattitudes opbouwen.

3.2.5.3 Een onderdeel van een grotere organisatie zijn
De drie activerende initiatieven die deelnemen aan dit onderzoek vormen een
onderdeel van een grotere organisatie. Dit was geen doelbewuste keuze binnen
het onderzoeksopzet. Uit het participatief onderzoek bleek dat deel zijn van een
grotere organisatie positief kan zijn om medewerkers te activeren. Uit de
focusgroepen blijkt dat begeleiders in staat zijn om opleidingen te volgen gericht
op een betere dienstverlening naar medewerkers toe, georganiseerd door de
overkoepelende organisatie. Ook kan er gebruik gemaakt worden van logistieke
toepassingen en infrastructuur van de organisaties.
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“In het kader van een transnationaal bezoek aan een partner in Frankrijk
gaat de Heerlijkheid van Heule op stap met een delegatie van medewerkers
en begeleiders. Vanuit financieel en ecologisch oogpunt is het geen optie met
het vliegtuig te reizen, de trein is duur en ook niet evident, waardoor ze de
keuze maken om er met de wagen naar toe te rijden. Door de grootte van de
groep, zien ze zich genoodzaakt om met een minibusje te reizen. Dit busje
kunnen ze lenen van vzw Oranjehuis, hun moederorganisatie. Hierdoor
dienen ze geen busje te huren en zijn ze flexibel op vlak van ophalen en
inleveren van het busje.”
Met wie de medewerkers dienen samen te werken blijkt ook zeer belangrijk te zijn. Het
gaat hier echter niet over specifieke personen, doch eerder over mensen met een
verschillende achtergrond, een verschillend profiel en een verschillend doel. Belangrijk
is hierbij vooral dat medewerkers (rechtstreeks of onrechtstreeks) kunnen
samenwerken met mensen die zich op een ander niveau van de participatieladder
bevinden. Zo werken medewerkers in de Heerlijkheid van Heule samen met
minderjarigen, waarbij alle faciliteiten (zoals pauzelokaal) en type van werk gedeeld
worden. Binnen tAlternatief wordt direct samengewerkt met mensen die een regulier
contract hebben en met mensen die binnen lokale diensteneconomie tewerkgesteld
zijn. Verder is er een indirecte samenwerking (wegens aanwezigheid op dezelfde locatie
en delen van faciliteiten) met personen met een beperking die in dagbesteding werken.
Heel deze groep heeft ook een gemeenschappelijke teamdag, waarbij samen activiteiten
uitgevoerd worden onafhankelijk van statuut. Binnen ZOWE werken mensen samen met
andere profielen die binnen een art. 60 werken. Verder werken ze binnen dezelfde
ruimte als personen die betaald werk uitvoeren binnen maatwerk. De afdeling van
ZOWE binnen de werking van ‘De Branding’ bevindt zich dan terug binnen dezelfde
ruimte als personen met een beperking die een dagbesteding uitvoeren.
Binnen de focusgroepen geven medewerkers aan gevoelens van verantwoordelijkheid
te ontwikkelen voor mensen die lager op de participatieladder staan dan zijzelf.
Anderzijds zorgt het samenwerken met mensen op een hogere trede van de
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participatieladder ervoor dat medewerkers een direct doel voor ogen hebben van waar
ze kunnen of willen geraken. Dit laatste blijkt vooral van belang te zijn voor
medewerkers die gericht zijn op doorstromen naar betaald werk. Hierbij beschrijven ze
een hogere motivatie omdat ze in levenden lijve kunnen zien welk werk verricht wordt
door de personen binnen een betaalde job, alsook aan welke attitudes nog moet
geschaafd worden. Ook zeggen een aantal medewerkers dat ze binnen deze situatie een
stage kunnen doen om na te gaan of ze klaar kunnen zijn voor de overstap.
“Bea werkt binnen ZOWE, maar heeft haar attitudes dermate kunnen opbouwen
dat ze uitzicht krijgt op een betaalde job binnen WAAK. Kunnen werken in dezelfde
ruimte als mensen die een betaalde job uitvoeren was voor haar zeer leerrijk, want
ze kon observeren op welke punten ze haar attitudes nog moest bijschaven. Om in
de praktijk na te gaan of ze klaar is om de overstap te maken, mag ze beginnen
met twee dagen per week binnen WAAK te werken, terwijl ze de andere drie dagen
nog binnen ZOWE tewerkgesteld wordt. Dit zal stelselmatig opgebouwd worden
tot Bea klaar is om de overstap volledig te maken. Bea zegt wat schrik te hebben
voor de overstap omdat ze niet weet wat ze moet verwachten. Maar ze vindt het
wel zeer positief dat ze geleidelijk aan kan opbouwen.”

Tijdens

de

focusgroepen

stellen

de

begeleiders,

coördinatoren

en

vertegenwoordigers van de ruime organisatie dat ze het belangrijk vinden dat een
initiatief snel kan beslissen om een belangrijk punt in de begeleiding binnen een
activering te wijzigen. Hierbij wordt gezegd dat het snel zelf kunnen beslissen over
de dagdagelijkse, praktische invulling van het activeren zorgt voor de nodige
flexibiliteit om de begeleiding adequaat aan te passen aan de noden van de
medewerkers. Dit lijkt een punt dat zeker gewaarborgd moet worden, ondanks
het belang van de inbedding van een initiatief in een groter geheel.
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3.2.5.4 Individueel werken, terwijl de groepscohesie gepromoot wordt
Medewerkers geven aan dat zelfstandigheid in het uitvoeren van hun werk
belangrijk is. Ze zeggen het gevoel te willen hebben tot op zeker hoogte zelf te
kunnen bepalen hoe ze hun werk uitvoeren. Dit betekent voor hen niet dat ze alles
zelf willen kunnen bepalen. Ze willen dat de begeleiding een speelveld creëert
waarbinnen ze hun werk vrij kunnen uitvoeren, met de kwaliteitsnormen
indachtig. Ze vragen hiervoor basisregels en beschikbaarheid van de begeleiding
indien ze vragen zouden hebben. De begeleiding ondertekent dit aanvoelen vanuit
de medewerkers volledig. Aanvullend stellen de begeleiders dat ze echter
individueel inschatten welke mate van individualiteit nodig is voor een specifieke
medewerker. Voor hen blijkt dit namelijk belangrijk te zijn om mensen op hun
eigen snelheid te activeren. Hierbij kan het zijn dat een medewerker snel kan
groeien op dit vlak. Echter is het ook mogelijk dat de mate van zelfstandigheid op
een bepaald moment moet dalen om tegemoet te komen aan de huidige
leefwereld van de medewerker.

“Tijdens het actieonderzoek binnen tAlternatief dienen de medewerkers van
de groendienst een site te onderhouden. Hierbij moet met de bosmaaier
onkruid verwijderd worden en de kanten van de graspleinen proper gezet
worden. De medewerkers beginnen aan hun taak, waarbij de begeleider
dezelfde taak uitvoert, maar dan op een andere plek op de site. Na een uur
komt de begeleider even langs om na te gaan of alles goed verloopt en geeft
hij bij één medewerker een tip om zijn taak nog beter uit te voeren. De
begeleider komt in de volgende uren nog een aantal keren langs bij die
specifieke medewerker om hem tips te geven en opbouwende feedback te
geven. De medewerker zegt nadien dat hij vandaag veel heeft bijgeleerd door
enerzijds zelfstandig te kunnen werken en zelf te ontdekken hoe een taak
best verloopt, maar anderzijds wel feedback te krijgen van de begeleider
zodat hij de kwaliteit van zijn werk nog kan verbeteren. Dit motiveerde hem
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sterk. Bij navraag binnen de groep medewerkers die daar aanwezig waren,
kwam naar voor dat ze allen dit gevoel delen. Ook geven ze aan dat het voor
hen belangrijk is daar als team te staan en ook van elkaar te kunnen leren.”

Een groepsgevoel ervaren blijkt voor medewerkers van belang te zijn om zonder
druk individueel te kunnen werken. Ze weten dat zowel de begeleider als hun
teamleden hen steunen, wat een gevoel van veiligheid geeft en de kans biedt om
te exploreren met de eigen verantwoordelijkheid. Dit groepsgevoel kan op
verschillende manieren geïnstalleerd worden. Een voorbeeld dat in alle
initiatieven terugkomt zijn gemeenschappelijke pauzemomenten. Ook lijkt de
waarde van een gezamenlijke teamdag belangrijk te zijn voor zowel de
medewerkers als de begeleiders.

“Tijdens de derde focusgroep binnen ZOWE komt het thema terug naar voor
van hoe de groepscohesie kan versterkt worden. Hierbij neemt Bert, een
medewerker, het woord. Na de bespreking van dit thema binnen de tweede
focusgroep is hij hierover gaan nadenken. Hij zegt uitgekomen te zijn bij een
teamdag, maar enkel met de mensen die binnen ZOWE werken en hun
begeleiders. Hij heeft hierbij ook reeds een opsomming gemaakt van
mogelijke activiteiten, waarbij hij rekening gehouden heeft met mogelijke
beperkingen van andere groepsleden. Hij zegt hier voordien ook al met
andere medewerkers over gesproken te hebben, waarbij anderen
bevestigend antwoordden. In het gesprek dat volgt blijkt door dit
gemeenschappelijk thema een dynamiek ontstaan te zijn binnen de
medewerkers waardoor ze samen naar iets kunnen toewerken.”
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3.2.5.5 Resultaten participatief onderzoek omzetten naar de praktijk
Tijdens de twee eerste focusgroepen kwam, vooral vanuit de begeleiding, de vraag
hoe dergelijke basisindicatoren en de ‘Kwaliteit van Bestaan’ kunnen nagegaan
worden binnen een initiatief. Hierbij komt de bemerking dat het enkel mogelijk
lijkt om de manier van werken van een initiatief en organisatie echt te kennen
indien men van binnenuit kan observeren (zoals binnen de huidige participatieve
organisatie gebeurde). Binnen de derde focusgroep wordt hierop ingegaan en
werd zowel bij de medewerkers als bij de begeleiders gevraagd hoe ze dit zouden
invullen.

Begeleider: ‘Het zou een extern orgaan moeten zijn die eigenlijk gedaan
heeft wat jij hier doet (verwijzende naar de onderzoeker), terwijl die kan
vergelijken met andere organisaties.’
Medewerker: ‘Het moet iemand zijn die tussen ons staat en zich niet boven
ons plaatst. Anders gaan ze nooit onze manier van werken leren kennen.’

Op basis van de gekregen feedback kan samengevat worden dat het participatief
luik van het huidig onderzoek volgens de deelnemers gepast lijkt om de
basisvoorwaarden voor activering na te gaan binnen andere organisaties. Vooral
de begeleiders vermelden dat andere organisaties ook wel ondersteuning moeten
kunnen krijgen indien hun manier van werken in de basis niet blijkt overeen te
komen met de vooropgestelde basiscondities. Bij de vraag of dit vanuit de
organisatie zelf moet komen of eerder extern moet geregeld worden, bleek de
laatste optie de beste, om de vergelijkbaarheid met andere organisaties open te
houden. Het voorstel werd hierbij tijdens de focusgroepen gedaan om een
onafhankelijk kenniscentrum te installeren dat gedetailleerde informatie heeft
over alle activerende organisaties en organisaties kan helpen in hun zoektocht om
medewerkers meer op maat te activeren. Hierbij werd door één van de
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begeleiders aangegeven dat zo’n centrum ook gebruikt kan worden als
aanmeldpunt voor te activeren personen die geen effectieve begeleiding
hebben/willen bij een ondersteunende organisatie zoal GTB of OCMW.
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4. Discussie
Het onderzoeksproject ACTi-vering wil factoren identificeren - op individueel,
organisatie- en maatschappelijk niveau - die bijdragen tot het activeren van
individuen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit project is het resultaat van
participatief onderzoek en onderdeel van een breder internationaal project,
‘Resilience’ genaamd.
Enerzijds legt het project de focus op mensen met een multi-problematiek, die
hierdoor belemmerd worden om taken in de privé- en professionele context uit te
voeren. Het project onderzocht, bij deze doelgroep, welke elementen binnen de
begeleiding tot een kwalitatieve en structurele bevordering van de levenskwaliteit
kunnen leiden. De begeleiding beoogt het doelpubliek te ondersteunen om
stappen te zetten richting betaald werk en zodoende hun leven terug op de rails
te krijgen.
Anderzijds wil dit project de ‘activerende’ organisaties binnen arbeidszorg (en
ruimer activerende organisaties op verschillende treden van de participatieladder)
ondersteunen door gemeenschappelijke indicatoren binnen hun methodologie,
die zichtbaar bijdragen tot het succesvol activeren van individuen met een afstand
tot de arbeidsmarkt, te structureren.

De resultaten tonen het belang van verschillende factoren in het op maat
activeren van werknemers. Deze kunnen samengevat worden als volgt.

4.1 Basisvoorwaarden activeren op maat
We gingen op zoek naar (1) de gemeenschappelijk factoren in het werkmodel van
de drie deelnemende organisaties en (2) die factoren die een basisvoorwaarde
lijken voor het activeringsbeleid van een organisatie. Uiteindelijk werden vier
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basisindicatoren geïdentificeerd, en werd het belang van psychosociaal
welbevinden naar voor gebracht.

4.1.1 Indicatoren van belang bij de activatie van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt

4.1.1.1 Mensen bottom-up structureren zonder druk
Mensen met een afstand tot de betaalde arbeidsmarkt hebben vaak, door
langdurige inactiviteit, een gebrek aan structurering. Tijdens het participatief
onderzoek werd vaak vermeld dat medewerkers voorkeur hadden om (nietbetaald) werk te verrichten, als alternatief voor het ‘doelloos thuis’ zitten. Ze
geven aan dat het moeilijk is om zelfstandig een dag-structuur te behouden. Dat
kan leiden tot een belangrijke fysieke en psychologische de-activatie, waarin ze
zich na een zekere tijd gevangen voelen.
Door een basis dag-structuur aan te bieden, zonder echte druk, kan men terug de
voordelen aanleren van structuur in hun leven en die gebruiken als fundering voor
toekomstige activatie. Voorbeelden hiervan zijn een vast werkrooster, een vaste
werkbegeleider, terugkerende collega’s en terugkerend werk.

4.1.1.2 Diversificatie binnen type van mensen die samenwerken: Een rolmodel zien
en/of zijn via samenwerking
Binnen een organisatie dienen begeleiders en coördinatoren een sterk geloof te
hebben in de effectiviteit van de organisatie, in hun visie en in de waarde van hun
eigen handelen. Dit laat de medewerkers toe om geleidelijk van hen te leren via
observatie, imitatie en adaptatie. Wat geobserveerd wordt bij de begeleiders, kan
zonder druk geïmplementeerd worden in een beschermde werksituatie, met de
zekerheid dat de begeleider hen zal ondersteunen indien nodig. Om dit te
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bereiken moet een begeleider niet steeds aanwezig zijn, maar wel steeds
toegankelijk.
Via samenwerking en het uitvoeren van vergelijkbare taken als de begeleider,
voelen medewerkers zich geaccepteerd en gewaardeerd. Binnen dit proces wordt
de overdracht van positieve werkattitudes en -waarden mogelijk. Bijkomend
begint elke medewerker binnen elke organisatie vanuit een ‘tabula rasa’-principe,
waarbij de begeleiding initieel geen (of beperkte) input heeft omtrent medische,
mentale, psychiatrische, psychologische en/of sociale problemen. Dit brengt met
zich mee dat vanuit de begeleiding iedereen vanuit een gelijke positie begint en
iedereen dezelfde kansen krijgt. Dit verhoogt bovendien het respect voor anderen,
waarbij een omgeving gecreëerd wordt waarbinnen samenwerking met anderen
mogelijk wordt.

4.1.1.3 Een onderdeel van een grotere organisatie zijn
Om de twee voornoemde indicatoren - het structureren en het leren via
rolmodellen- te realiseren, lijkt het aanbevolen dat een initiatief een onderdeel
vormt van een grotere structuur. Tijdens het participatief onderzoek kwam naar
voor dat dit voordelig is voor een concreet activeringsproject.
Binnen deze studie is elk deelnemend initiatief deel van een groter
organisatiegeheel, wat het gebruik van (financiële) middelen en infrastructuur op
een flexibele manier kan faciliteren. Het laat medewerkers daarenboven toe om
verschillende types van werk te verkennen en te leren samenwerken met een
meer diverse groep. Dit blijkt belangrijk gezien medewerkers in een proces van
activering ook zelf aangeven dat het samen werken (in persoon of in dezelfde
fysieke ruimte) met collega’s die betaald werk uitvoeren hen een doel toont waar
ze kunnen naartoe werken.
Bijkomend wakkert het samenwerken (in persoon of in dezelfde fysieke ruimte)
met mensen die een dagbesteding uitoefenen andere attitudes aan, zoals zorg
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dragen voor anderen en een helpende houding aannemen, wat hen opnieuw extra
activeert.
Anderzijds dient een initiatief wel zelf ad-hoc-beslissingen te kunnen nemen op
een onafhankelijke manier, weliswaar steeds met respect voor de missie en visie
van de grotere organisatie. De flexibiliteit waarmee een begeleider individueel op
een maatgerichte manier een activeringproces probeert op te zetten moet
gewaarborgd blijven. De samenwerking tussen een lokaal initiatief en een groter
organisatiegeheel heeft steeds als doel om mensen met een afstand tot de
betaalde arbeidsmarkt op een doelgerichte manier te activeren, door de werking
van het lokale initiatief flexibel aan te passen aan de individuele en werkspecifieke noden.

4.1.1.4 Individueel werken, terwijl de groepscohesie gepromoot wordt
Vanuit het participatief onderzoek blijkt ‘het aanvoelen bij medewerkers om
zelfstandig te kunnen werken’ van belang te zijn. Medewerkers willen het gevoel
hebben zelf te kunnen beslissen over een aantal factoren binnen hun werk, maar
willen wel steeds de mogelijkheid hebben om hulp te krijgen wanneer nodig.
Bijkomend is het belangrijk voor een individu om zichzelf deel van een groep te
voelen. Het kan dus een meerwaarde zijn om ook groepsdoelen voorop te stellen
tijden het werk. Ook kan het een meerwaarde vormen om de groepscohesie te
versterken via het installeren van een vast moment waarop iedereen informeel
samen kan zitten en praten.
Dit betekent niet dat een medewerker alles zelf moet kunnen beslissen in de
werkcontext. Het betekent wel dat een begeleider individueel kan inschatten
welke zelfstandigheid iemand nodig heeft, zowel in de keuze voor en uitvoering
van taken, als op het vlak van functioneren binnen de arbeidszorgorganisatie.
Doorheen een activeringsproces kan de mate van zelfstandigheid dus groeien, met
constante aanpassingen op maat van het individu. Het impliceert ook dat
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onafhankelijkheid en groepscohesie complementair zijn tijdens het activeren van
personen met een afstand tot betaalde arbeid.

Deze indicatoren beschrijven de gemeenschappelijkheden tussen verschillende
activerende werkplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Door te focussen op het aanleren van overeenkomstige attitudes via arbeid willen
de betrokken organisaties deze afstand verkleinen. Het doel is hierbij ofwel om
mensen te begeleiden naar een tewerkstelling, ofwel hun functioneren te
versterken en hen een meer stabiel niveau van functioneren te bieden.

Mensen bottom-up structureren zonder druk

+
Diversificatie binnen type van mensen die samenwerken: Een rolmodel zien
en/of zijn via samenwerking

+
Een onderdeel van een grotere organisatie zijn

+
Individueel werken, terwijl de groepscohesie gepromoot wordt

=
Activeren arbeidsattitudes

Actie-onderzoek en de bespreking van deze factoren binnen focusgroepen toont
dat de organisaties deze factoren vooral bereiken door zich te focussen op de
begeleiding van de arbeid. Opvallend hierbij is de eerder beperkte aandacht van
de begeleiding en organisatie voor het zorgaspect bij medewerkers. Dit vertaalt
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zich in een potentiële mismatch tussen arbeidsmatige interventies en de
psychosociale draagkracht bij medewerkers.
Deze mismatch vormt op zich geen obstakel in het activeren van medewerkers,
maar kan het activeringsproces vertragen. De begeleider zal immers sneller
geconfronteerd worden met weerstand en de medewerker zal zich sneller
onbegrepen voelen.
Door het element van psychosociaal welbevinden te introduceren, kan de
begeleiding beter afgestemd worden op de medewerker, waardoor maatwerk
mogelijk wordt.

4.1.2 ‘Kwaliteit van Bestaan’ als weerspiegeling van arbeidsactivatie binnen de
sociale economie

ACTi-vering toont dat de deelnemende initiatieven zeer goed zijn in het
arbeidsmatig activeren van medewerkers. Vanuit de focusgroepen blijkt echter
dat de aandacht voor het psychosociaal welbevinden minder op de voorgrond
staat. Hierdoor kan waardevolle informatie over de medewerker verloren gaan,
met potentieel miscommunicatie, interesseverlies en frustraties tot gevolg. Door
begeleiders en organisaties te stimuleren meer in te zetten op het psychosociale
welbevinden van hun medewerkers, kunnen ze hun sterkte op vlak van
arbeidsmatig activeren meer op maat van de medewerker gaan inzetten.
Binnen het onderzoeksproject ACTi-vering vertalen we het principe van
psychosociaal welbevinden naar een nauw verbonden en overstijgend concept; de
‘Kwaliteit van Bestaan’.
Onderzoek toont namelijk dat de vertaling van psychosociaal welbevinden naar
‘Kwaliteit van Bestaan’ mogelijk en aangewezen is. Meerdere studies vinden
enerzijds een bevorderend effect van gedragsactivatie op de subjectieve ‘Kwaliteit
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van Bestaan’, inclusief welbevinden (Cuijpers et al, 2011; Soucy Chartier &
Provencher, 2013). Anderzijds blijkt activatie een direct effect te hebben op alle
domeinen van ‘Kwaliteit van Bestaan’, onafhankelijk van depressieve symptomen
(Shudo & Yamamoto, 2017).
Samenvattend kan gesteld worden dat activatie in een directe relatie staat met
‘Kwaliteit van Bestaan’, waardoor dit concept een goede maat is om de effecten
van activatie op de afstand tot de arbeidsmarkt te meten. Dit concept
introduceren binnen de begeleiding van medewerkers laat ons daarenboven toe
om de aandacht meer op psychosociaal welbevinden en welzijn te richten, met als
doel activering op maat.
Hoe kan een organisatie en haar begeleiders, op basis van voorgaande inzichten,
een medewerker zo optimaal mogelijk activeren? In wat volgt gaan we hier dieper
op in en wordt concreet uitgewerkt hoe een organisatie kan inzetten op activatie
op maat.

4.2 Optimaal activeren

4.2.1 Basisvoorwaarden
Elke organisatie vertrekt bij het activeren van medewerkers vanuit haar eigenheid
en eigen visie. Optimaal activeren zal dus voor elke organisatie anders zijn. Dit is
een belangrijk gegeven, want hierdoor ontstaat een grote diversiteit in
activeringsstijlen.

Medewerkers

met

verschillende

karakters

en

achtergrondproblematieken hebben hierdoor een grotere kans om aansluiting te
vinden bij een initiatief.

De aanwezigheid binnen een initiatief van een aantal basisindicatoren voor
activering lijkt essentieel te zijn bij het optimaal activeren. Om de kans op

83

aansluiting bij een initiatief bijkomend te verhogen, blijkt het betrekken van
‘Kwaliteit van Bestaan’ binnen het activeringstraject eveneens van belang. Dit laat
toe om een extra dimensie te installeren binnen activering, waarbij meer op maat
van een klant kan gewerkt worden. De mix binnen een activeringstraject tussen
de aanwezigheid van de basisindicatoren en het gebruik van ‘Kwaliteit van
Bestaan’, samengevat in Figuur 6, kan aanzien worden als de basisvoorwaarde om
optimaal te activeren. Hoe deze mix er specifiek moet uitzien, zal verschillen per
organisatie. Een tool die toelaat dit proces voor een specifieke organisatie in kaart
te brengen en te begeleiden, kan hier van belang zijn. Hierbij dient specifiek
nagegaan te worden hoe de dimensie van ‘Kwaliteit van Bestaan’ binnen een
organisatie kan geïntroduceerd worden.

Het onderzoek toont wel aan dat, los van deze basiscondities om optimaal te
activeren, geen algemene overdraagbare methodologie kan vooropgesteld
worden die toepasbaar is binnen elk initiatief. De visie en eigenheid van elke
organisatie zorgt ervoor dat het niet mogelijk is om alle initiatieven op dezelfde
manier te laten activeren. Wel kunnen we bovenstaande basiscondities
vooropstellen waar alle initiatieven kunnen op inzetten om een basiskwaliteit van
activeren te bekomen. Maar elk initiatief zal een traject vanuit zijn eigenheid
uitstippelen en zoveel mogelijk laten aansluiten bij de eigenheid van de te
activeren medewerker. Dit impliceert dat de persoonlijkheid en problematiek van
een medewerker niet zal matchen met de visie en eigenheid van elke organisatie.
Doorverwijzers moeten bijgevolg een goede kennis hebben van de eigenheid van
de verschillende regionale activerende organisaties. Enkel dan kan men de meest
geschikte organisatie kiezen om tot een activering op maat te komen.

Naast de basisvoorwaarden om op maat te activeren, lijkt ook de samenwerking
tussen verschillende organisaties van belang te zijn binnen het optimaal activeren.
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Figuur 6. Overzicht optimaal activeren

4.2.2 Samenwerking tussen verschillende (activerende) organisaties

‘Maatwerk bij activering’ en ‘verschillende activering-strategieën in organisaties’
hebben als gevolg dat verschillen tussen organisaties in de activering van een
medewerker kunnen gebruikt worden om op maat te werken. Sommige
organisaties zullen op een bepaald moment binnen de activering beter in staat zijn
om de medewerker vooruit te helpen. Hier flexibel op inspelen kan de kans op
succes van een activeringstraject verhogen.

85

Dit start reeds bij de doorverwijzende instanties zoals GTB (bemiddeling van
mensen met een beperking richting passend werk) en OCMW (de sociale
welzijnscentra) die voor hun klanten een activerende organisatie kiezen,
aansluitend bij het klantenprofiel. Een doordachte selectie verhoogt de kans op
een succesvolle activering binnen de gekozen organisatie. De selectie blijft echter
een subjectieve inschatting, waardoor een mismatch tussen de organisatie en de
medewerker steeds mogelijk is. Dit kan leiden tot een vertraging in de activering,
of zelfs de uitval van de medewerker in de hand werken.
Maar ook tijdens het activeringsproces zelf kunnen organisaties meer
samenwerken. Zoals hieronder geïllustreerd in een case, is samenwerking tussen
verschillende organisaties wenselijk om de kans op een succesvolle activering te
verhogen.

Case
Bruno is een jongeman van 22 jaar met een recht op maatwerk. Hij start op
binnen de WAAK, maar al snel blijken zijn attitudes onvoldoende te zijn om
op dit moment betaald werk aan te kunnen. Bruno mag vervolgens de
overstap maken naar ZOWE om een activeringstraject te lopen. Tijdens de
begeleiding binnen ZOWE blijkt dat de attitudes van Bruno te wensen
overlaten door enerzijds ziektegedrag en anderzijds een over-beschermende
thuissituatie. Hierop wordt samen met Bruno beslist om hem te laten
opstarten binnen de Heerlijkheid van Heule, een project dat meer ervaring
heeft met activatie binnen gezinscontexten. Het doel is om Bruno te laten
loskomen van zijn ziektegedrag en de invloed van de thuissituatie te
verkleinen. Na een aantal maanden activatie vanuit de Heerlijkheid van
Heule blijkt Bruno in staat te zijn verantwoordelijkheid te nemen voor zijn
gedrag, zonder zich te verstoppen achter fysieke problemen. Bovendien kon
zijn gezin betrokken worden binnen het activatieproces, waardoor hun
beschermende invloed verminderde. Nadat Bruno deze doelen bereikte,
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maakt hij opnieuw de overstap naar ZOWE, waar hij op dit moment verder
werkt aan het versterken van zijn arbeidsattitudes. Bruno heeft na een 4-tal
maanden binnen ZOWE terug zicht op een betaalde tewerkstelling binnen de
WAAK.

Deze case is een modelvoorbeeld van hoe samenwerking tussen initiatieven
toelaat om op maat te activeren, met een positieve uitkomst voor de betrokken
medewerker (en zijn context) als gevolg.
Om deze manier van werken te kunnen toepassen moet er echter aan een aantal
voorwaarden voldaan zijn. (1) Vooreerst dient een initiatief zich tijdens een
begeleiding bewust te zijn van de eigen sterktes en valkuilen. (2) Ten tweede moet
de begeleiding met de medewerker kunnen bespreken en samen bepalen waarom
de huidige plaats van activering niet optimaal is. De nauwe samenwerking tussen
medewerkers en begeleiders laat toe om on-the-job in te schatten of een persoon
op zijn plaats zit. Dit zal een persoonlijke inschatting zijn die in samenspraak
genomen dient te worden. (3) Ten derde is een goede kennis van andere
activerende organisaties nodig om gericht door te verwijzen. (4) Ten vierde
moeten ook duidelijke afspraken gemaakt worden omtrent de attitudes waaraan
gewerkt dient te worden, alsook over het niveau dat bereikt moet worden.
Bewustwording eigen sterktes en valkuilen organisatie
+
Begeleider en medewerker bespreken openlijk of huidige organisatie optimaal
is
+
Kennis van externe activerende organisaties
+
Duidelijke afspraken omtrent te ontwikkelen attitudes en gewenst niveau
=

Optimaal activeren via samenwerking
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De samenwerking tussen initiatieven kan enkel positief uitdraaien indien
bovenstaande stappen bewust doorlopen kunnen worden. Het doel is hierbij
steeds ‘activering op maat’.
Het ActiveringsPunt, hieronder beschreven, kan doorverwijzende organisaties
ondersteunen bij het maken van de keuze voor een activerend initiatief.

4.3 Tools voor activering
Om als organisatie en begeleider te kunnen inzetten op het op maat activeren, zijn
vanuit het project ACTi-vering een aantal tools ontwikkeld die ondersteunend en
faciliterend werken.
Elke organisatie heeft zijn eigen visie op het activeren van medewerkers. Activeren
wordt in deze zin gezien als ‘het versterken van aanwezige attitudes en het
aanleren van nieuwe attitudes’ om een gedragsverandering op lange termijn te
initialiseren. Hoe elke organisatie dit aanpakt, varieert afhankelijk van de eigen
visie. Door deze specifieke context, zijn algemeen geldende activerende
interventies niet te beschrijven. Wel kan, zoals hierboven beschreven, gekeken
worden naar werkbare basisindicatoren in de interactie tussen de medewerkers,
begeleiders en de organisatie. Hierbij dient ook het psychosociaal welbevinden in
rekening gebracht te worden.
In wat volgt zullen drie tools toegelicht worden die activerende organisaties
kunnen ondersteunen om op maat te activeren. Ten eerste wordt het
ActiveringsPunt toegelicht, een overkoepelend kenniscentrum dat diensten kan
leveren ter bevordering van het op maat activeren. Ten tweede wordt ACTiveringPlus besproken. ACTi-veringPlus is een multi-inzetbaar instrument waarmee
een op maat gemaakte interventie kan beoordeeld worden. Dit instrument kan
ook gebruikt worden bij het versterken van een psychosociale dimensie in de
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activering, tijdens evaluaties en als communicatiemiddel tussen organisaties 6. Ten
derde wordt de Activeringsaudit voorgesteld als een concrete procedure, uit te
voeren binnen een activerende organisatie. Het doel van deze procedure is om
samen met de organisatie na te gaan of tijdens een activering voldoende ingezet
wordt op de hierboven beschreven basisindicatoren en de Kwaliteit van Bestaan.
Het eindproduct is een rapport met aanbevelingen om op maat te activeren,
rekening houdende met Kwaliteit van Bestaan en de vier basisindicatoren.

4.3.1 “ActiveringsPunt”

De provincie West-Vlaanderen heeft een steunpunt voor arbeidszorg. Dit is
ledenorganisatie die de verschillende provinciale arbeidszorginitiatieven
overkoepelt, ondersteunt en begeleidt. Samenwerking tussen verschillende
arbeidszorginitiatieven is één van de pijlers waar deze organisaties op inzetten,
onder meer via werkbezoeken en informatiedeling. Er blijft echter ruimte bestaan
voor aanvullende initiatieven die arbeidszorginitiatieven en ruimer activerende
organisaties praktijkgericht kunnen helpen bij het uitvoeren van hun taak. Eén
centraal kenniscentrum dat praktijkgerichte ondersteuning kan bieden lijkt hierbij
aangewezen:

een

“ActiveringsPunt”.

Vertrekkend

vanuit

praktijkgericht

onderzoek heeft dit kennispunt tot doel activerende initiatieven te ondersteunen
bij het op maat activeren van medewerkers, al dan niet richting de betaalde
arbeidsmarkt. Bovendien kan het de kans geven aan personen met een afstand tot
de arbeidsmarkt om zonder begeleiding in te stromen binnen een
activeringsproces. Om objectief zijn taak te kunnen uitvoeren, dient dit loket
onafhankelijk te opereren en blijvend onderzoek uit te voeren omtrent het
activeren van medewerkers. Het ActiveringsPunt kan regionaal ingebed worden
Het gebruik van een instrument als communicatiemiddel is onderhevig aan de GDPR, waarbij de
medewerker steeds zijn/haar toestemming dient te geven. Communicatie tussen organisaties kan
plaatsvinden in het kader van doorstroom na activering, alsook indien een andere organisatie beter
geschikt is om deze persoon op maat te activeren.

6
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om de dienstverlening en het aantal belanghebbende organisaties overzichtelijk
te houden. Integratie binnen de werking van een regionale overkoepelende
organisatie (vb. W13 voor Zuid-West-Vlaanderen) lijk aangewezen wegens de
reeds aanwezige kennis van de verschillende actoren.
Om ‘op maat activeren’ te stimuleren, zijn vier taken weggelegd voor het
ActiveringsPunt.

4.3.1.1 Taken ActiveringsPunt

Ten eerste kan de mobiliteit van medewerkers tussen verschillende organisaties
begeleid worden, waarbij een optimale match tussen een organisatie en een
medewerker voorop staat. Het ActiveringsPunt treedt hierbij enerzijds op als een
kennispunt omtrent de indicatoren, doelgroep en sterktes van andere activerende
organisaties. Anderzijds vervult het de taak van mediërende partner om actief op
zoek te gaan naar een, op dat moment, beter passende activerende
tewerkstelling. Het levert hierbij informatie aan over andere organisaties die
passen bij het geschetste profiel van de medewerker, zonder zelf op te treden als
begeleidende instantie. Het is namelijk aan de initiële organisatie om samen met
de medewerker de voor hem/haar best passende organisatie te kiezen, op basis
van de verkregen informatie. De profielschets van de medewerker wordt bekomen
door aan de initiële organisatie te vragen om volgende info te verstrekken omtrent
de medewerker:
-

Ingevulde versie van ACTi-veringPlus (+ evolutie over tijd indien beschikbaar)

-

Situatieschets door begeleider + medewerker

-

Positieve punten doorheen de voorbije activering

-

Drempels tijdens de voorbije activering

-

Waarom op dit moment beslist wordt om traject binnen huidige organisatie niet
verder te zetten
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-

Type werk dat de persoon wil uitvoeren + niet wil uitvoeren: Fysiek of niet-fysiek
werk? Binnen- of buitenwerk?

Bijkomend kan het loket ondersteuning geven om de communicatie over de
medewerker tussen organisaties optimaal te laten verlopen, via een beschrijving
van de arbeidsattitudes op basis van een beperkt aantal ICF-categorieën (volgens
het model van de VDAB) en de toepassing van het instrument ‘ACTi-veringPlus’.
Dit instrument wordt hieronder beschreven.

Ten tweede kan dit praktijkgericht kennispunt activerende organisaties
ondersteunen om hun begeleidingsstructuur te optimaliseren. Hierbij kan meer
op maat van de medewerker gewerkt worden, rekening houdend met de eigen
visie. De methode van een activerings-audit is hier bruikbaar. Deze methode wordt
hieronder verder uitgewerkt en toegelicht.

Ten derde kunnen diensten aangeboden worden, zoals psychologische inschatting
en gerichte doorverwijzing bij specifieke probleemsituaties. Dit laat de initiatieven
toe om zich te focussen op hun kernactiviteiten, maar toch via nauwe
samenwerking met andere organisaties een totaal aanbod te genereren.

Ten vierde dient praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek een blijvend
aandachtspunt te zijn om de huidige uitgangsprincipes te verfijnen en aan te
passen aan maatschappelijke trends en veranderingen.
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Taken ActiveringsPunt
=
Begeleiden mobiliteit van medewerkers tussen verschillende organisaties
+
Ondersteuning bij optimalisatie begeleidingsstructuur activerende
organisaties
+
Aanbieden ondersteunende diensten: focus organisatie op kernactiviteiten
+
Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

4.3.2 ACTi-veringPlus

Het ActiveringsPunt wil de activatie van medewerkers met een afstand tot de
betaalde arbeidsmarkt praktijkgericht optimaliseren. Om de afstand te verkleinen
tot de betaalde arbeidsmarkt, leggen activerende initiatieven de nadruk op het
opbouwen van attitudes via arbeid. Het praktijkgericht onderzoek ACTi-vering
toont dat een meerwaarde gecreëerd kan worden door de ‘Kwaliteit van Bestaan’
van de betrokken medewerker in rekening te brengen. Het laat namelijk toe meer
op maat te activeren. Om activerende initiatieven nog meer af te stemmen op de
eigenheid van de te activeren medewerker, werd een instrument ontwikkeld,
ACTi-veringPlus. Dit instrument meet de ‘Kwaliteit van Bestaan’ van een
medewerker en is gebaseerd op het hierboven beschreven conceptueel model van
Schalock & Verdugo (2002).

ACTi-veringPlus

is

een

multi-inzetbare

vragenlijst

met

verschillende

toepassingsmogelijkheden. Naast een effectiviteitsmeting van een interventie,
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kan het eveneens gebruikt worden als hulpmiddel bij evaluaties en als
communicatiemiddel tussen verschillende organisaties.
Vanuit de basisindicator ‘mensen structureren zonder druk’ zien we dat zowel in
het begin als tijdens een activeringstraject de druk op de medewerkers laag
gehouden moet worden om maximale resultaten te bekomen. Daarom werd
gekozen om te werken met een laagdrempelige, vrijblijvende vragenlijst om de
‘Kwaliteit van Bestaan’ te bepalen. Hierin verschilt deze tool van een persoonlijk
ontwikkelingsplan (POP) op basis van ‘Kwaliteit van Bestaan’, zoals dit gebruikt
wordt bij ARCIL, de Portugese partner binnen dit project. Via deze POP leggen zij
reeds bij de start van een activeringsproject duidelijke korte- en lange termijn
doelen vast. Alhoewel dit zorgt voor specifieke doelen en meetbare verwachte
uitkomsten, kan dit ook leiden tot druk en stress bij werknemers. Deze methode
gaat hierin voorbij aan het bottom-up activeren dat hierboven beschreven wordt.
Dit is meteen ook de reden waarom gekozen wordt voor een niet-bindende
vragenlijst.

4.3.2.1 ACTi-veringPlus: De inhoud

Acti-veringPlus is een pen-en-papier vragenlijst en omvat twee versies: een versie
in te vullen door medewerkers (Bijlage 4) en een versie in te vullen door een
begeleider (Bijlage 5). Verder is er een uitgeschreven script (Bijlage 6) dat de
begeleider toelaat om een gestandaardiseerd antwoord te geven bij inhoudelijke
vragen van een medewerker. Dit script voorziet bij elke vraag een gedetailleerde
uitleg, alsook een uitgeschreven versie van de antwoordmogelijkheden bij de
specifieke vraag.
De versie van de medewerker is een zelf-rapportage vragenlijst die ofwel alleen
kan ingevuld worden, ofwel met hulp van een begeleider. Tijdens het invullen is er
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evenwel steeds een begeleider beschikbaar om eventuele vragen te
beantwoorden, aan de hand van het script.
De versie voor de begeleider is een ‘informanten-versie’, waarbij de begeleider of
coördinator vragen beantwoordt over de betrokken medewerker.
De vragenlijst kan zowel individueel afgenomen worden als bij een groep
medewerkers, afhankelijk van het doel waarvoor de vragenlijst afgenomen wordt.
Indien de afname een evaluatie betreft, is individuele afname aangewezen. Indien
de begeleider de effectiviteit van een interventie wil nagaan, kan de afname in
groep gebeuren. Het staat de begeleider vrij om zelf de keuze te maken op welke
manier de vragenlijst afgenomen zal worden.

De medewerker-versie omvat drie onderdelen (zie Bijlage 4). Binnen een eerste
onderdeel worden algemene, persoonlijke gegevens verzameld die een indicatie
kunnen vormen van de ‘Kwaliteit van Bestaan’ van de medewerker. Een tweede
luik richt zich op hoe het werk zelf ervaren wordt, door middel van zes vragen. De
antwoordmogelijkheden zijn opgebouwd volgens een 5-punts Likertschaal met
een verbale en visuele weergave van de antwoordmogelijkheden. Het laatste deel
van de medewerker-versie zal, aan de hand van 27 vragen, de effecten van arbeid
op de ‘Kwaliteit van Bestaan’ bekijken. Antwoorden kunnen ook hier aangeduid
worden via een 5-punts Likertschaal met een verbale en visuele weergave.
De begeleidersversie van de vragenlijst (Bijlage 5) bevat dezelfde vragen als de
medewerker-versie, behalve het luik rond de persoonlijke gegevens. De
begeleidersversie is vooral interessant indien deze vergeleken kan worden met de
versie ingevuld door de medewerker. Indien het de bedoeling is om bij een
medewerker zowel de medewerker-versie als de begeleidersversie te gebruiken,
is het aangewezen de vragenlijsten in dezelfde tijdsperiode af te nemen.
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De vragenlijst kan niet gescoord worden. Het is enkel zinvol om op itemniveau een
kwalitatieve beoordeling te maken van de ‘Kwaliteit van Bestaan’. Dit laat toe om
de vragenlijst anders te gebruiken, afhankelijk van het doel. Tijdens de opstart
binnen een activerend initiatief kan de vragenlijst gebruikt worden om de
dimensie van psychosociaal welzijn en ‘Kwaliteit van Bestaan’ te integreren in de
verdere activering. In het kader van een evaluatie, kan het instrument een aanzet
vormen voor een gesprek tussen medewerker en begeleider. Indien een
interventie geëvalueerd dient te worden, kunnen twee verschillende afnames bij
dezelfde

persoon

vergeleken

worden.

Ook

kan

de

vragenlijst

als

communicatiemiddel tussen verschillende organisaties gebruikt worden.

Het nadeel van het gebruik van ACTi-veringPlus binnen een activeringstraject is
dat de inschatting die gemaakt wordt door de begeleider (of coördinator) en
medewerker steeds subjectief is. Het is niet met zekerheid te zeggen dat de
gemaakte afspraken ook de beste zullen zijn. Hier zijn geen objectieve
wetmatigheden aan vast te hangen. De begeleider dient hier echter gezien te
worden als ‘specialist in het begeleiden’, terwijl de medewerker ‘specialist is in zijn
eigen lichaam en welzijn’. Interactie tussen beide vergroot de kans om
kwaliteitsvolle interventies op te zetten. Door als medewerker en begeleider
samen op zoek te gaan naar de best passende oplossing, verhoogt bovendien de
kans op een structurele activatie.

4.3.1.2 ACTi-veringPlus: Toepassingsmogelijkheden

Evaluatiemiddel

Door systematisch dit instrument tijdens de eerste weken van de tewerkstelling af
te nemen, kan men een baseline bekomen van de ‘Kwaliteit van Bestaan’ (KvB)
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van de medewerker. Nadien kan op een willekeurig moment het instrument terug
afgenomen worden bij zowel de medewerker als de begeleider. De vergelijking
tussen de initiële afname en huidige afname laat toe te kijken wat de evolutie is
op vlak van KvB. Indien deze vergelijking toont dat er doorheen de tijd geen
verbetering in KvB is, kan besproken worden of de huidige organisatie de kans op
activatie wel kan maximaliseren. Bij een bevestigend antwoord kan op basis van
het instrument nagegaan worden op welk vlak men de begeleiding kan aanpassen.
In het ander geval dient op zoek gegaan te worden naar een nieuwe organisatie
om de medewerker (eventueel tijdelijk) te begeleiden. Hier kan het
ActiveringsPunt ondersteuning bieden door na te gaan welke organisatie aansluit
bij de eigenheid van de medewerker.

Een tweede toepassing als evaluatiemiddel is het gebruik van de vragenlijst om
gespreksstof aan te leveren tijdens een eigenlijke evaluatie. Door de versie
ingevuld door de medewerker te vergelijken met die ingevuld door de begeleider,
kunnen verschillen in perceptie van KvB naar boven komen. Deze punten kunnen
tijdens een gesprek besproken worden zodat kan nagegaan worden wat de
oorzaak is van dit verschil in interpretatie. De begeleider kan het inzicht van de
medewerker in de perceptie van KvB gebruiken om het activeringsproces vorm te
geven. Bijkomend kan nagegaan worden of het huidige activeringsproces
aangepast moet worden om een verbetering te kunnen realiseren van een
specifiek element binnen de KvB. Ten laatste kan het gebruik van de vragenlijst
ook een algemeen gesprek op gang brengen waarbij de psychosociale dimensie
meer aan bod komt. Dit laat de begeleider toe om de verkregen informatie te
integreren in het activeringstraject, dat aangepast kan worden indien nodig.

Effectiviteitsmeting interventie
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Interventies, opgezet om een medewerker beter te activeren, zijn van groot
belang om tot een versterking van de arbeidsattitudes te komen. De inschatting
van de effectiviteit van een dergelijke interventie is echter subjectief. De ACTiveringPlus Tool kan helpen om op een meer objectiverende (vergelijkbare) manier
na te gaan of de interventie zijn doel bereikt heeft en daadwerkelijk activerend
was.
Onderzoek toont namelijk aan dat gedragsactivatie zorgt voor een verandering in
de subjectieve ervaring van ‘Kwaliteit van Bestaan’. Effectieve gedragsactivatie zal
met andere woorden zichtbaar zijn door een verandering in KvB. Door een afname
van ACTi-veringPlus vóór de interventie te vergelijken met een afname enige tijd
na de interventie, kan nagegaan worden of de interventie effectief was. Hierbij is
het interessant om zowel de versie van de medewerker als van de begeleider af te
nemen.

Communicatie tussen organisaties

Medewerkers kunnen op verschillende momenten veranderen van organisatie.
Enerzijds kan dit indien een medewerker kan doorstromen naar een betaalde job.
Anders kan dit indien er mobiliteit is tussen activerende organisaties (in kader van
het op maat activeren). In deze gevallen blijkt communicatie tussen organisaties
niet eenduidig te zijn.
Initiatieven communiceren vanuit hun eigen visie op activatie. Hierdoor kan
miscommunicatie ontstaan tussen organisaties. Deze miscommunicatie kan voor
een vertraging zorgen in het verdere activeringstraject van de medewerker.
Door in dit geval de ACTi-veringPlus tool te gebruiken, kan de communicatie in een
voor elkaar herkenbare taal verlopen. Op deze manier heeft de nieuwe organisatie
zicht op het niveau van Kwaliteit van Bestaan van een medewerker op het einde
van zijn traject binnen het andere initiatief. Verder kan dit inzicht in KvB in de
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verdere activering geïmplementeerd worden. Wel dient benadrukt te worden dat
het gebruik van ACTi-veringPlus de communicatie over technische competenties
en attitudes niet kan faciliteren. Hierbij kan het ActiveringsPunt ondersteuning
bieden om relevante ICF-categorieën te beschrijven die informatief kunnen zijn
voor het voorgezette traject.

Toepassingsmogelijkheden ACTi-veringPlus
=
Evaluatiemiddel:
- Evolutie in kaart brengen
- Gespreksstof tijdens evaluaties
+
Effectiviteitsmeting interventie
+
Gemeenschappelijke communicatie tussen organisaties

4.3.3 Activeringsaudit

Het ActiveringsPunt stelt het op maat activeren van medewerkers voorop. Een
activeringsaudit biedt hierbij een antwoord op de zoektocht binnen activerende
organisaties om zo optimaal mogelijk individueel te activeren.
Een activeringsaudit staat voor een participerende inschatting van de mate waarin
de hierboven beschreven basisindicatoren worden toegepast, de mate van
aandacht voor de ‘Kwaliteit van Bestaan’, alsook het in kaart brengen van de
interactie tussen de medewerker, begeleiding en de organisatie. Het doel is het
optimaliseren van het activerend potentieel binnen de organisatie om
medewerkers op maat te activeren. Via deze methode kan een bottom-up zicht
op de werking van de organisaties verworven worden.

98

4.3.3.1 Verloop van de activeringsaudit
De audit start met een overleg met de coördinator van het initiatief. Hierbij wordt
de aanmeldingsprocedure en de interne begeleidingsvisie in kaart gebracht. De
aanwezigheid van de basisindicatoren binnen de visie van het initiatief wordt
eveneens in kaart gebracht.

Vervolgens vindt een 2-dagen durende participatie plaats binnen de organisatie,
door een externe auditor, verbonden aan het ActiveringsPunt. Hierbij wordt een
inschatting gemaakt van de mate waarin de basisindicatoren toegepast worden.
Bijkomend laat dit de auditor toe om de eigen stijl van de organisatie en
individuele begeleiders te leren kennen en beschrijven.

Na het voltooien van deze stap, zal een eerste focusgesprek georganiseerd worden
voor een groep medewerkers enerzijds en een groep begeleiders en mensen
werkzaam binnen de ruimere organisatie anderzijds. Tijdens de eerste focusgroep
kunnen geen standaardvragen gesteld worden. Vragen dienen steeds vooraf te
worden opgemaakt vanuit het participatief gedeelte van de audit.
Tijdens de focusgroep zullen de vaststellingen vanuit de voorgaande participatie
besproken worden, zal verder afgetoetst worden in welke mate de
basisindicatoren aanwezig zijn en geïmplementeerd kunnen worden en zal
bevraagd worden in welke mate de psychosociale eigenheid van medewerkers
meegenomen wordt in de begeleiding. Daarnaast wordt de implementatie van de
tool ACTi-veringPlus besproken. In beide groepen wordt nagegaan of dit
instrument aangepast moet worden aan de organisatie.

99

Een volgende stap binnen de audit is de eigenlijke implementatie van ACTiveringPlus. De begeleiders worden opgeleid in de mogelijkheden van het
instrument en een eerste afname bij medewerkers wordt onder supervisie
doorlopen. Nadien kan de tool actief gebruikt worden in de organisatie binnen een
testfase, waarbij een initiatief steeds ondersteuning kan vragen bij het
ActiveringsPunt.

Na drie maand wordt tijdens een tweede focusgroep, met een groep medewerkers
en een groep begeleiders afzonderlijk, de bevindingen uit de eerste focusgroep
besproken. Ook de ervaringen met ACTi-veringPlus worden overlopen. Verder
wordt bekeken welke stappen de organisatie kan zetten om meer op maat te
activeren. De mogelijke stappen worden besproken om attitudes aan te leren,
overeenkomstig met de basisindicatoren. Er wordt eveneens besproken hoe het
psychosociaal welzijn bijkomend in rekening gebracht kan worden tijdens de
begeleiding. Er wordt nagegaan of het gebruik van ACTi-veringPlus hiervoor
voldoende is.
Na de focusgroep met elke groep afzonderlijk, worden beide groepen samen gezet
om tot een algemene consensus te komen over de te ondernemen stappen om
het op maat activeren te optimaliseren.

Finaal wordt drie maand na de laatste focusgroep een follow-up georganiseerd om
na te gaan in welke mate de toepassing van de verbeterpunten tot de gewenste
resultaten leidt, of dat bijsturing wenselijk is.

4.3.3.2 Resultaat
De uitkomst van de audit is een rapport, aangeleverd na de tweede focusgroep
en bijgesteld na het follow-up moment. In dit rapport worden de verschillende
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hierboven genoemde stappen uitgewerkt, samen met de stappen die het
initiatief kan zetten om tegemoet te komen aan mogelijke verbeterpunten.
Vooreerst zal het rapport concreet weergeven in welke mate de basisindicatoren
reeds vervat zitten binnen de visie en werking van een arbeidszorginitiatief.
Bovendien wordt nagegaan of er een overeenstemming is tussen de visie van het
initiatief en hoe dit in de praktijk toegepast wordt. Hierbij worden, indien nodig,
concrete verbeterpunten vooropgesteld, op maat van de organisatie.
Ten tweede beschrijft het rapport in welke mate het initiatief aandacht heeft
voor de psychosociale eigenheid van de medewerkers en dit gebruikt bij het
activeren op maat. Het beschrijft ook de concrete verbeterpunten op dit vlak,
alsook de evolutie binnen het initiatief door de toepassing van de tool ACTiveringPlus tijdens het auditproces.
Ter afsluiting wordt de handleiding van ACTi-veringplus toegevoegd, samen met
tips en tricks om dit instrument verder efficiënt in te zetten.

4.3.3.3 Meerwaarde activeringsaudit
De meerwaarde van een audit voor de medewerkers situeert zich op 3 vlakken.
Ten eerste krijgt de medewerker een maximaal op maat gemaakte begeleiding.
Ten tweede verhoogt hierdoor de kans op een succesvolle activatie. Ten derde
stijgt de kans op een kortere activatie richting betaald werk.

Voor de begeleiders en de organisatie kan het voordeel van een dergelijke audit
teruggebracht worden tot een verhoging van de kans op snellere en meer
succesvolle activeringen. Bijkomend kan er een intensievere samenwerking
plaatsvinden met andere organisaties.
Dit kan op individueel niveau vanuit het op maat werken, via uitwisseling van
medewerkers. Hierbij dient de samenwerking aanzien te worden als een
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zoektocht naar een ideale werkplek om de medewerker zich optimaal te laten
ontplooien vanuit de eigenheid van dat moment. Dit impliceert dat een
medewerker, afhankelijk van de opgebouwde attitudes, doorheen een
activeringstraject binnen verschillende organisaties tewerkgesteld kan worden
die op dat moment het beste bij hem/haar aansluiten. Het breng ook met zich
mee dat een medewerker na verloop van tijd terug kan keren naar een vroegere
organisatie, indien de daar aanwezige factoren voor een optimale activatie op
dat moment beter zijn.
Samenwerking tussen organisaties kan eveneens op organisatieniveau vanuit de
aanbeveling om een lokale organisatie te laten samenwerken en in te bedden
binnen een groter geheel, om zo de kansen op succesvolle activatie te vergroten.

De meerwaarde van een activeringsaudit voor de sector ligt in een streven naar
gelijkschakeling van het kwaliteitsniveau tussen verschillende activerende
organisaties, doch steeds met behoud van hun eigenheid in begeleiding. Dit
behoud van eigenheid komt tot stand door de bottom-up benadering, waarbij
een organisatie van binnenuit bekeken wordt binnen de activeringsaudit.
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4.4 Conclusie

Activerende organisaties slagen het best in hun opzet indien ze inzetten op het
op maat activeren van medewerkers (Zie Figuur 6). Het praktijkgericht onderzoek
‘ACTi-vering’ identificeerde een aantal basisvoorwaarden om maatwerk te
leveren binnen activering.
Naast het invoeren van de dimensie van psychosociaal welbevinden via het
inzetten op ‘Kwaliteit van Bestaan’, zijn 4 indicatoren van belang. Begeleiders
ondersteunen medewerkers optimaal door ze bottom-up te structureren zonder
druk, terwijl de medewerkers enerzijds rolmodel zijn en anderzijds rolmodellen
rond zich heen zien. Verder lijkt zelfstandigheid in werk essentieel te zijn, terwijl
de groepscohesie gepromoot wordt. Dit proces verloopt het best indien een
initiatief onderdeel is van een grotere organisatie. Dit kan medewerkers namelijk
toelaten om samen te werken met verschillende profielen en een zicht te krijgen
doorstroommogelijkheden.
Van de 18 trajecten die opgestart werden doorheen het project, zijn er drie die
op dit moment een betaalde job hebben en nog 3 mensen die mensen die gericht
richting een betaalde job aan het werken zijn (via extra jobbegeleiding en
gerichte stages).

Door in te zetten op praktijkgerichte tools, kunnen organisaties ondersteund
worden in hun doelstellingen, met behoud van hun eigenheid. Tools die
organisaties en begeleiders toelaten om meer op maat van de medewerker te
activeren zijn het ActiveringsPunt als kenniscentrum, ACTi-veringPlus als multiinzetbare vragenlijst die peilt naar ‘Kwaliteit van Bestaan’ en de Activeringsaudit
als optimaliserend instrument.
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Als organisatie en begeleiding gebruik maken van deze tools, kiezen ze voor een
persoonsgerichte activering. Hierbij wordt de eigen visie verder uitgebouwd
door enerzijds de nadruk te leggen op de kerntaken en anderzijds de blik te
verruimen via concrete samenwerkingen binnen het werkveld.
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Bijlage 1: Kandidatuur project
1. Beschrijf de manier van werken, de aanpak die u wil inbrengen in het project.
Maximum 3.000 tekens, spaties inbegrepen.

2. Benoem de elementen die ervoor zorgen dat deze aanpak uniek, vernieuwend of speciaal is?
Maximum 1.0000 tekens, spaties inbegrepen.

3. Welke zijn de specifieke pluspunten van jullie aanpak? (en markeer de 3 belangrijkste)
- Laagdrempelig: geen ingewikkelde intakegesprekken: iedereen die wil komen, mag starten
- Goede samenwerking binnen de regio met reguliere bedrijven en maatwerkbedrijven in
kader van stages
- Geïntegreerd binnen een groter geheel van zorg waardoor expertise kan ingeroepen worden
of effectief een zorgtraject kan opgestart worden. Bovendien kan er ook stagegelopen
worden bij de zorgpartners van de vzw
- Zorg op maat: divers aanbod van verschillende soorten werk met diverse moeilijkheidsgraad
- Iedereen heeft de opleiding Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen gevolgd: er wordt
vertrokken vanuit de krachten. We bieden herstelondersteunende zorg aan en hebben
aandacht voor de andere levensdomeinen dan enkel werk.
- Aanbod van verschillende atelierwerkingen
- Nazorg
- Terugvalbasis voor ex-cliënten in moeilijke momenten (vb technisch werkloos, nood aan
extra zorg,…)

4. Welke noden ervaren jullie nog in relatie tot die aanpak? Welke stukjes van het traject zouden
nog beter kunnen? Welk(e) puzzelstukje(s) zou(den) de puzzel vervolledigen?

5. Tegen welke kost zouden jullie 5 extra trajecten kunnen aanbieden?

Ondergetekende, ……………………….., verklaart als vertegenwoordiger van ……………………………………………
(organisatie), dat deze opgave oprecht en correct is, en dat
……………………………………………………………….. (organisatie) bereid is zich waarlijk te engageren.
Datum:

Handtekening:
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Bijlage 2: Participatieve observatie: Factoren
Beschrijving situatie
Medewerker
Betrokkenheid
Engagement
Respect voor begeleiding
Respect voor andere medewerkers
Gevoel van aanvaarding in de groep
Realistische visie op werking initiatief
Fysiek uithoudingsvermogen
Zelfstandigheid van werken
Openstaan voor samenwerking met
medewerkers (liever alleen werken, liever
met anderen werken)

Begeleider
Betrokkenheid
Engagement
Bereikbaarheid en toegankelijkheid
Zonder vooroordelen
Actief luisteren
Hoop gevend
Oplossingsgericht werken (gaat samen met
de medewerker op zoek naar oplossingen
voor problemen)
Aangepast werken per klant
Respect voor medewerkers
Helicopterview
Vertrekken vanuit een duidelijke visie
Manier van beïnvloeding (onderhandelend,
autoritair, in overleg, sturend)

Organisatie
Familiecultuur (flexibiliteit, interne
gerichtheid, overlegcultuur met
ondersteunende rol vanuit management)
Sfeer (vriendelijkheid, huiselijkheid)
Mogelijkheid om samen te werken
Autonomie
Ruimte voor informele communicatie
Grootte van de onderneming of de
afdelingen (kleinschaligheid?)
Protocollen van handelen (+ striktheid van
omgaan hiermee)
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Bijlage 3: ACTi-veringPlus Eerste versie
Persoonlijke gegevens
*Voer jouw persoonlijke code in voor deze vragenlijst. Deze kreeg u van uw werkgever.
………………………………………………….

*Wat is jouw geslacht? (Schrappen wat niet past)
o
o

Vrouw
Man

*Je bent geboren in het jaar:
………………………………………………….

*Hoeveel kinderen heb je?
………………………………………………….

*Wat is jouw leefsituatie? (Kies één van de volgende antwoorden)
o
o
o
o
o
o
o

Ik woon alleen
Ik woon samen met mijn partner
Ik woon samen met mijn kind(eren)
Ik woon samen met mijn partner en kind(eren)
Ik woon samen met mijn ouders
Ik woon in een voorziening
Anders

*Hoeveel personen hebben een inkomen in jouw gezin? (Met 'gezin' bedoelen we de mensen
waarmee je samenwoont.)
………………………………………………….

*Wat is jouw nationaliteit?
o
o

Belg
Anders: ………………………………………………….
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*Jouw hoogst behaalde diploma is:
o
o
o
o
o
o
o

Lager onderwijs
Lager middelbaar
Hoger middelbaar
Hoger niet-universitair onderwijs
Universitair onderwijs
Diploma behaald in het buitenland
Geen diploma

*Jouw moedertaal is:
o
o

Nederlands
Anders: ………………………………………………….

*Heb je lichamelijke en/of psychische klachten?
o
o

Nee
Ja (specifieer indien gewenst:
………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………
……….………………………………………………….………………………………………………….………………………………
………………….……………………………)

*Drink je soms alcoholische dranken?
o
o

Nee
Ja
Sinds ik hier werk, drink ik ... alcoholische dranken.
o
o
o
o
o

veel minder
minder
even veel
meer
veel meer

*Ben je een roker?
o
o

Nee
Ja
Sinds ik hier werk, rook ik … .
o

veel minder
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o
o
o
o

minder
even veel
meer
veel meer

*Gebruik je medicatie (slaappillen, pijnstillers, opwekkende, rustgevende middelen, ...)?
o
o

Nee
Ja
Sinds ik hier werk, gebruik ik … medicatie.
o
o
o
o
o

veel minder
minder
even veel
meer
veel meer

*Had je de laatste 5 jaar één of meerdere opnames in het ziekenhuis?
o
o

Nee
Ja
Sinds ik hier werk verblijf ik ... in het ziekenhuis.
o
o
o
o
o

veel minder
minder
even veel
meer
veel meer

Arbeid
Geef aan in welke mate de volgende stellingen van toepassing zijn voor jou.

1. Ik vind de werksfeer positief.
2. Ik heb veel afwisseling in mijn job
3. Ik heb veel zelfstandigheid in mijn job.
4. Ik ben tevreden over de werkdruk in mijn job.
5. De werkomstandigheden van mijn job zijn goed.
6. De job stelt me in staat om bij te leren.
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Effecten van arbeid
Geef aan in welke mate de volgende stellingen van toepassing zijn voor jou.

Sinds ik hier werk, ...

1. heb ik ... hoop in de toekomst.
2. kan ik ... zelf beslissingen nemen.
3. lukt het me ... om met belangrijke problemen die
zich in mijn leven voordoen om te gaan.
4. heb ik ... aandacht voor mezelf.
5. ken ik ... mensen die anders zijn dan mezelf.
6. voel ik me ... verbonden met mijn ruimere familie
(groter dan gezin).
7. heb ik ... begrip voor mensen die anders zijn dan
mezelf.
8. doe ik ... vrijetijdsactiviteiten
9. heb ik ... wooncomfort.
10. heb ik ... zelfwaarde (=tevredenheid over jezelf).
11. heb ik ... kennis van de samenleving (=weten wat
er gebeurt in de wereld, nieuws volgen, ...).
12. voel ik me ... geslaagd in het leven.
13. ben ik ... ziek.
14. heb ik ... sociaal contact buiten het werk.
15. voel ik mij ... verbonden met mijn vrienden.
16. voel ik me ... gehinderd in het verkeer.
17. maak ik ... gebruik van één of meerdere diensten
(zoals OCMW, CAW, drughulpverlening, psychiatrie,
…).
18. draag ik ... zorg voor mijn woning en huishouden
(poetsen, was doen, kleine herstellingen, ...).
19. heb ik ... controle over de dingen die me
overkomen.
20. durf ik ... voor mijn mening opkomen (zowel op
het werk als in privésfeer...).
21. krijg ik ... de gelegenheid om te laten zien wat ik
kan.
22. heb ik ... vrienden.
23. voel ik me ... verbonden met de mensen waarmee
ik samenleef.
24. krijg ik ... respect bij mijn familie/vrienden/…
25. ben ik lid van ... verenigingen.
26. weet ik ... waar ik terecht kan met vragen of met
bepaalde problemen (vb. huishuur, schulden, loon,
...).
27. heb ik ... financiële ruimte.
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 Eventuele opmerkingen:
………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….…
……………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….……
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Bijlage 4: ACTi-veringPlus Definitieve Medewerkerversie

VRAAG UITLEG ALS IETS NIET DUIDELIJK IS!!!
1. Persoonlijke gegevens
1) Jouw nationaliteit is:
o Belg
o Anders: ………………………………………………….
2) Jouw moedertaal is:
o Nederlands
o Anders: ………………………………………………….
3) Wat is jouw geslacht? (Zet een kruisje)

□

□

4) Hoe oud ben je?
………………………………………………….
5) Hoeveel kinderen heb je?
………………………………………………….
6) Wat is jouw leefsituatie? (Meerdere antwoorden mogelijk))
o Ik woon alleen
o Ik woon samen met mijn ouders
o Ik woon samen met mijn partner
o Ik woon samen met mijn kind(eren)
o Ik woon in een voorziening
o Anders: ………………………………………………………….
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7) Hoeveel personen hebben een inkomen in jouw gezin, met jou erbij geteld? (Met ‘inkomen’
bedoelen we loon, werkloosheidsuitkering, OCMW-uitkering (leefgeld), ziekte-uitkering, en/of
uitkering via FOD sociale zekerheid. Hiermee bedoelen we niet kinderbijslag of huurtoeslag).
………………………………………………….
8) Welk niveau van onderwijs heb je afgewerkt?
o Geen diploma of getuigschrift
o Lagere school
o Middelbare school
o Hoger onderwijs
o Buitenlands diploma: ……………………………………………………………………………………………….

9) Heb je lichamelijke en/of psychische klachten?
o Nee
o Ja (specifieer indien gewenst:
………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………
……….………………………………………………….………………………………………………….………………………………
………………….……………………………)

10) Drink je soms alcoholische dranken?
o Nee
o Ja
Sinds ik hier werk, drink ik ... alcoholische dranken. (Zet een kruisje bij wat past)
o
o
o

Minder (↘)
Een gelijk aantal (=)
Meer (↗)

11) Ben je een roker?
o Nee
o Ja
Sinds ik hier werk, rook ik … . (Zet een kruisje bij wat past)
o
o
o

Minder (↘)
Evenveel (=)
Meer (↗)
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12) Gebruik je medicatie (slaappillen, pijnstillers, opwekkende, rustgevende middelen, ...)?
o Nee
o Ja
Sinds ik hier werk, gebruik ik … medicatie. (Zet een kruisje bij wat past)
Minder (↘)
Evenveel (=)
Meer (↗)

o
o
o

13) Had je de laatste 5 jaar één of meerdere opnames in het ziekenhuis?
o Nee
o Ja

Hoeveel opnames in de laatste 5 jaar? …………………………………………. keer.
Hoeveel opnames sinds je hier werkt? …………………………………………. keer. (indien je
hier al langer werkt dan 5 jaar, mag je hier hetzelfde aantal invullen als bij de vorige
vraag)

2. Arbeid
Geef aan in welke mate de volgende stellingen van toepassing zijn voor jou. Zet een kruisje
in het vakje dat overeenkomt met het antwoord dat best past bij jou mening.

1. Ik vind de werksfeer positief.
2. Ik heb veel afwisseling in mijn job
3. Ik heb veel zelfstandigheid in mijn job.
4. Ik ben tevreden over de werkdruk in mijn job.
5. De werkomstandigheden van mijn job zijn goed.
6. De job stelt me in staat om bij te leren.

VRAAG UITLEG ALS IETS NIET DUIDELIJK IS!!!
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3. Effecten van arbeid

VRAAG UITLEG ALS IETS NIET DUIDELIJK IS!!!
Geef aan in welke mate de volgende stellingen van toepassing zijn voor jou. Zet een kruisje
in het vakje dat overeenkomt met het antwoord dat best past bij jou mening.

1. Sinds ik hier werk, heb ik ... hoop in de toekomst.
2. Sinds ik hier werk, kan ik ... zelf beslissingen nemen.
3. Sinds ik hier werk, lukt het me ... om met belangrijke
problemen die zich in mijn leven voordoen om te gaan.
4. Sinds ik hier werk, heb ik ... aandacht voor mezelf.
5. Sinds ik hier werk, ken ik ... mensen die anders zijn dan
mezelf.
6. Sinds ik hier werk, voel ik me ... verbonden met mijn
ruimere familie (groter dan gezin).
7. Sinds ik hier werk, heb ik ... begrip voor mensen die
anders zijn dan mezelf.
8. Sinds ik hier werk, doe ik ... vrijetijdsactiviteiten.
9. Sinds ik hier werk, heb ik ... wooncomfort.
10. Sinds ik hier werk, heb ik ... zelfwaarde
(=tevredenheid over jezelf).

11. Sinds ik hier werk, heb ik ... kennis van de
samenleving (=weten wat er gebeurt in de wereld,
nieuws volgen, ...).
12. Sinds ik hier werk, voel ik me ... geslaagd in het leven.
13. Sinds ik hier werk, ben ik ... ziek.
14. Sinds ik hier werk, heb ik ... sociaal contact buiten het
werk.
15. Sinds ik hier werk, voel ik mij ... verbonden met mijn
vrienden.
16. Sinds ik hier werk, voel ik me ... gehinderd in het
verkeer.
17. Sinds ik hier werk, maak ik ... gebruik van één of
meerdere diensten (zoals OCMW, CAW,
drughulpverlening, psychiatrie, …).
18. Sinds ik hier werk, draag ik ... zorg voor mijn woning
en huishouden (poetsen, was doen, kleine herstellingen,
...).
19. Sinds ik hier werk, heb ik ... controle over de dingen
die me overkomen.
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20. Sinds ik hier werk, durf ik ... voor mijn mening
opkomen (zowel op het werk als in privésfeer...).

21. Sinds ik hier werk, krijg ik ... de gelegenheid om te
laten zien wat ik kan.
22. Sinds ik hier werk, heb ik ... vrienden.
23. Sinds ik hier werk, voel ik me ... verbonden met de
mensen waarmee ik samenleef.
24. Sinds ik hier werk, krijg ik ... respect bij mijn
familie/vrienden/…
25. Sinds ik hier werk, ben ik actief in ... verenigingen.
26. Sinds ik hier werk, weet ik ... waar ik terecht kan met
vragen of met bepaalde problemen (vb. huishuur,
schulden, loon, ...).
27. Sinds ik hier werk, heb ik ... financiële ruimte.

VRAAG UITLEG ALS IETS NIET DUIDELIJK IS!!!
 Eventuele opmerkingen:
………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….…
……………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….……
…………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….………
…………………………………………………………………………
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Bijlage 5: ACTi-veringPlus Definitieve Begeleiderversie
Arbeid
Geef aan in welke mate de volgende stellingen van toepassing zijn voor de medewerker.

1. Hij/zij vindt de werksfeer positief.
2. Hij/zij heeft veel afwisseling in zijn/haar job
3. Hij/zij heeft veel zelfstandigheid in zijn/haar job.
4. Hij/zij is tevreden over de werkdruk in zijn/haar job.
5. De werkomstandigheden van zijn/haar job zijn goed.
6. De job stelt hem/haar in staat om bij te leren.
Observaties/aantekeningen vanuit het gesprek:
………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….…
……………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….……
…………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….………
………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….…
……………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….……
…………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….………
………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….…
……………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….……
…………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….……
…………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Effecten van arbeid
Geef aan in welke mate de volgende stellingen van toepassing zijn voor de medewerker.

Sinds hij/zij hier werkt, ...

1. heeft hij/zij... hoop in de toekomst.
2. kan hij/zij... zelf beslissingen nemen.
3. lukt het hem/haar ... om om te gaan met belangrijke
problemen die zich in zijn/haar leven voordoen.
4. heeft hij/zij... aandacht voor zichzelf.
5. kent hij/zij... mensen die anders zijn dan zichzelf.
6. voelt hij/zij zich ... verbonden met zijn/haar ruimere
familie (groter dan gezin).
7. heeft hij/zij... begrip voor mensen die anders zijn dan
zichzelf.
8. doet hij/zij... vrijetijdsactiviteiten
9. heeft hij/zij... wooncomfort.
10. heeft hij/zij... zelfwaarde (=tevredenheid over
zichzelf).

Sinds hij/zij hier werkt, ...

11. heeft hij/zij... kennis van de samenleving (=weten wat
er gebeurt in de wereld, nieuws volgen, ...).
12. voelt hij/zij zich ... geslaagd in het leven.
13. Is hij/zij... ziek.
14. heeft hij/zij... sociaal contact buiten het werk.
15. voelt hij/zij zich ... verbonden met zijn/haar vrienden.
16. voelt hij/zij zich ... belemmerd in het verkeer.
17. maakt hij/zij... gebruik van één of meerdere diensten
(zoals OCMW, CAW, drughulpverlening, psychiatrie, …).
18. draagt hij/zij... zorg voor zijn/haar woning en
huishouden (poetsen, was doen, kleine herstellingen, ...).
19. heeft hij/zij... controle over de dingen die hem/haar
overkomen.
20. durft hij/zij... voor zijn/haar mening opkomen (zowel
op het werk als in privésfeer...).
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Sinds hij/zij hier werkt, ...

21. krijgt hij/zij... de gelegenheid om te laten zien hoe
bekwaam hij/zij is.
22. heeft hij/zij... vrienden.
23. voelt hij/zij zich ... verbonden met de mensen
waarmee hij/zij samenleeft.
24. krijgt hij/zij... waardering bij zijn/haar
familie/vrienden/…
25. Is hij/zij lid van ... verenigingen.
26. Weet hij/zij... waar hij/zij terecht kan met een
hulpvraag of met bepaalde problemen (vb. huishuur,
schulden, loon, ...).
27. heeft hij/zij... financiële ruimte.
Observaties vanuit het gesprek:
………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….…
……………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….……
…………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….………
………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….…
……………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….……
…………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………….………………………………………………….………………………………………………….…………………………………
……………….………………………………………………….………………………………………………….……………………………………
…………….………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….…
……………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….……
…………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….………
………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….…
……………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….……
…………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….………
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Bijlage 6: Script Acti-veringPlus
Algemene toelichting: indien de persoon die de vragenlijst dient in te vullen een beperktere
draagkracht heeft, kan het invullen van de vragenlijst gespreid worden over een ganse dag, met
ruime tussenpauzes waarin hij/zij zijn normale taken terug kan opnemen. Als begeleider mag u zelf
inschatten of de vragenlijst dient opgesplitst te worden.
Hierbij zijn een aantal mogelijkheden om de vragenlijst op te splitsen:
In 2 stukken (eerst ‘1.persoonlijke gegevens’ en ‘2.arbeid’ en later ‘3.effecten van arbeid’).
In 3 stukken (eerst ‘1.persoonlijke gegevens’, later ‘2.arbeid’ + eerste stuk van ‘3.effecten
van arbeid’, nog later laatste twee stukken van ‘3.effecten van arbeid’).
In 5 stukken (eerst ‘1.persoonlijke gegevens’, later ‘2.arbeid’, nadien eerste stuk van
‘3.effecten van arbeid’, nog later tweede stuk van ‘3.effecten van arbeid’, om af te sluiten
met het laatste deel van ‘3.effecten van arbeid’.

-

1. Persoonlijke gegevens
1) Jouw nationaliteit is:
o Belg
o Anders: ………………………………………………….
Toelichting: Heb je een Belgisch paspoort/identiteitskaart of een paspoort/identiteitskaart van een
ander land?
Indien verdere toelichting nodig: in welk land ben je geboren? Heb je een paspoort/identiteitskaart
van dit land, of van een ander land?
2) Jouw moedertaal is:
o Nederlands
o Anders: ………………………………………………….
Toelichting: Wat is de eerste taal waarin je bent opgevoed?
3) Wat is jouw geslacht? (Zet een kruisje)

□

□
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4) Hoe oud ben je?
………………………………………………….
Toelichting: Wat is je leeftijd op dit moment (in jaren)?
5) Hoeveel kinderen heb je?
………………………………………………….
Toelichting: het aantal kinderen die je hebt, los van of de kinderen bij jou wonen of niet. Vul hier
een cijfer in.
6) Wat is jouw leefsituatie? (Meerdere antwoorden mogelijk))
o Ik woon alleen
o Ik woon samen met mijn ouders
o Ik woon samen met mijn partner
o Ik woon samen met mijn kind(eren)
o Ik woon in een voorziening
o Anders: ………………………………………………………….
Toelichting: Wie woont er allemaal samen met jou?
Indien niet duidelijk: overloop de antwoorden één voor één en leg per antwoord uit wie er bij de
persoon woont.
7) Hoeveel personen hebben een inkomen in jouw gezin, met jou erbij geteld? (Met ‘inkomen’
bedoelen we loon, werkloosheidsuitkering, OCMW-uitkering (leefgeld), ziekte-uitkering, en/of
uitkering via FOD sociale zekerheid. Hiermee bedoelen we niet kinderbijslag of huurtoeslag).
………………………………………………….
Toelichting: Hoeveel personen binnen jouw gezin (gezin = elke manier van samenleven van één of
meer volwassenen, mogelijks maar niet noodzakelijk met de verantwoordelijkheid voor de
verzorging en opvoeding van één of meer kinderen) krijgen wekelijks/maandelijks geld door te
werken of vanuit een uitkering (uitdrukken in een cijfer)?
Voorbeeld 1: een man woont samen met zijn 2 kinderen van 17 en 20. De man krijgt een uitkering
van het OCMW. Het oudste kind werkt en krijgt maandelijks een loon. Het jongste kind heeft geen
inkomen. In dit gezin zijn er twee mensen met een inkomen.
Voorbeeld 2: Een vrouw woont alleen en krijgt een uitkering van de FOD sociale zekerheid. In dit
gezin heeft één persoon een inkomen.
8) Welk niveau van onderwijs heb je afgewerkt?
o Geen diploma of getuigschrift (Nooit naar school geweest of het lager onderwijs niet
afgewerkt)
o Lagere school (Diploma of getuigschrift basisonderwijs)
o Middelbare school (Diploma of getuigschrift middelbaar onderwijs)
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o
o

Hoger onderwijs (Diploma hoger onderwijs, bachelor of master)
Buitenlands diploma: ……………………………………………………………………………………………….

Toelichting: Welk schooljaar was het laatste dat je afgewerkt hebt? En heb je hier een diploma of
getuigschrift van gekregen?
9) Heb je lichamelijke en/of psychische klachten?
o Nee
o Ja (specifieer indien gewenst:
………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………
……….………………………………………………….………………………………………………….………………………………
………………….……………………………)
Toelichting: Heb je last van lichamelijk en/of psychische problemen, waarvoor je al of niet in
behandeling bent? Indien niet, mag je ‘Nee’ aankruisen en naar vraag 10 gaan. Indien wel, mag je
‘ja’ aankruisen en (indien je dit wilt) opschrijven welke problemen dit zijn. Je bent niet verplicht op
te schrijven wat deze problemen juist zijn. Indien je dit liever niet zegt, mag je naar vraag 10
overgaan na het aankruisen van ‘Ja’.
10) Drink je soms alcoholische dranken?
o Nee
o Ja
Sinds ik hier werk, drink ik ... alcoholische dranken. (Zet een kruisje bij wat past)
o
o
o

Minder (↘)
Een gelijk aantal (=)
Meer

Toelichting: Drink je soms iets van bier, wijn, sterke drank? Indien niet, mag je ‘Nee’ aankruisen en
naar vraag 11 gaan. Indien wel, mag je ‘ja’ aankruisen en verder gaan met het vervolg van de
vraag.
Bij het vervolg van de vraag moet je aanduiden of je minder drinkt sinds je hier werkt (↘),
evenveel drinkt sinds je hier werkt (=) of meer drinkt sinds je hier werkt (↗)?
11) Ben je een roker?
o Nee
o Ja
Sinds ik hier werk, rook ik … . (Zet een kruisje bij wat past)
o
o
o

minder (↘)
even veel (=)
meer (↗)

Toelichting: Rook je (soms)? Indien niet, mag je ‘Nee’ aankruisen en naar vraag 12 gaan. Indien
wel, mag je ‘ja’ aankruisen en verder gaan met het vervolg van de vraag.
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Bij het vervolg van de vraag moet je aanduiden of je minder rookt sinds je hier werkt (↘), evenveel
rookt sinds je hier werkt (=) of meer rookt sinds je hier werkt (↗)?
12) Gebruik je medicatie (slaappillen, pijnstillers, opwekkende, rustgevende middelen, ...)?
o Nee
o Ja
Sinds ik hier werk, gebruik ik … medicatie. (Zet een kruisje bij wat past)
o
o
o

minder (↘)
even veel (=)
meer (↗)

Toelichting: Gebruik je (soms) iets van pillen (voorgeschreven of niet voorgeschreven door de
dokter)? Indien niet, mag je ‘Nee’ aankruisen en naar vraag 13 gaan. Indien wel, mag je ‘ja’
aankruisen en verder gaan met het vervolg van de vraag.
Bij het vervolg van de vraag moet je aanduiden of je minder medicatie gebruikt sinds je hier werkt
(↘), evenveel medicatie gebruikt sinds je hier werkt (=) of meer medicatie gebruikt sinds je hier
werkt (↗)?
13) Had je de laatste 5 jaar één of meerdere opnames in het ziekenhuis?
o Nee
o Ja

Hoeveel opnames in de laatste 5 jaar? …………………………………………. keer.
Hoeveel opnames sinds je hier werkt? …………………………………………. keer. (indien je
hier al langer werkt dan 5 jaar, mag je hier hetzelfde aantal invullen als bij de vorige vraag)

Toelichting: Ben je in de laatste 5 jaar opgenomen geweest in het ziekenhuis? Indien niet, mag je
‘Nee’ aankruisen en naar het volgend onderdeel van de vragenlijst gaan. Indien wel, mag je ‘ja’
aankruisen en verder gaan met het vervolg van de vraag.
Bij het vervolg van de vraag moet je aanduiden hoeveel maal je in de afgelopen 5 jaar opgenomen
bent geweest en ook invullen hoeveel keer je opgenomen bent geweest in het ziekenhuis sinds je
hier werkt. Indien je hier al langer werkt dan 5 jaar, mag je hier hetzelfde aantal invullen als bij de
vorige vraag.
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2. Arbeid
Geef aan in welke mate de volgende stellingen van toepassing zijn voor jou. Zet een kruisje
in het vakje dat overeenkomt met het antwoord dat best past bij jou mening.
Algemene opmerking bij dit onderdeel.
Bij het geven van toelichting, telkens na het geven van de toelichting die hieronder staat de
antwoordmogelijkheden overlopen op de volgende manier: “Ben je het hier helemaal mee oneens
(wijs dit alternatief aan), gedeeltelijk mee oneens (wijs dit alternatief aan), noch mee eens noch
mee oneens (wijs dit alternatief aan), gedeeltelijk mee eens (wijs dit alternatief aan) of helemaal
mee eens (wijs dit alternatief aan).”

1. Ik vind de werksfeer positief.
Toelichting: Je vindt de gedachten en gevoelens die er
op het werk zijn (= werksfeer), positief.
2. Ik heb veel afwisseling in mijn job
Toelichting: Er zijn veel opeenvolgende taken die steeds
anders zijn in je job.
OF
Er is variatie in je job.
3. Ik heb veel zelfstandigheid in mijn job.
Toelichting: Je kunt vaak alleen of samen met collega’s
taken uitvoeren zonder hulp of controle van een
begeleider.
4. Ik ben tevreden over de werkdruk in mijn job.
Toelichting: je bent gelukkig met de hoeveelheid werk
die je moet uitvoeren.
5. De werkomstandigheden van mijn job zijn goed.
Toelichting: De omstandigheden waarin je moet werken
zijn goed.
Bij verdere onduidelijkheid: Je kunt bij omstandigheden
denken aan veiligheid, gezondheid en welzijn.
6. De job stelt me in staat om bij te leren.
Toelichting: Je kunt iets bijleren door deze job uit te
voeren.

VRAAG UITLEG ALS IETS NIET DUIDELIJK IS!!!
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3. Effecten van arbeid

VRAAG UITLEG ALS IETS NIET DUIDELIJK IS!!!
Geef aan in welke mate de volgende stellingen van toepassing zijn voor jou. Zet een kruisje
in het vakje dat overeenkomt met het antwoord dat best past bij jou mening.
Algemene opmerking bij dit onderdeel.
Bij het geven van toelichting, telkens met de vinger het alternatief aanwijzen dat je aan het
benoemen bent.

1. Sinds ik hier werk, heb ik ... hoop in de toekomst.
Toelichting: Sinds je hier werkt, zie je de toekomst veel
negatiever in, zie je de toekomst negatiever in, zie je de
toekomst gelijk in, zie je de toekomst positiever in of zie
je de toekomst veel positiever in.
2. Sinds ik hier werk, kan ik ... zelf beslissingen nemen.
Toelichting: Sinds je hier werkt, kun je zelf veel minder
je eigen keuzes maken, minder je eigen keuzes maken,
evenveel je eigen keuzes maken, meer je eigen keuzes
maken, of veel meer je eigen keuzes maken.
3. Sinds ik hier werk, lukt het me ... om met belangrijke
problemen die zich in mijn leven voordoen om te gaan.
Toelichting: Sinds je hier werkt, lukt het je, in
vergelijking met voordien, veel minder om met
problemen om te gaan, veel minder om met problemen
om te gaan, minder om met problemen om te gaan,
evenveel om met problemen om te gaan, meer om met
problemen om te gaan, of veel meer om met problemen
om te gaan.
4. Sinds ik hier werk, heb ik ... aandacht voor mezelf.
Toelichting: Sinds je hier werkt, heb je veel minder
aandacht voor jezelf, minder aandacht voor jezelf,
evenveel aandacht voor jezelf, meer aandacht voor
jezelf, of veel meer aandacht voor jezelf.
5. Sinds ik hier werk, ken ik ... mensen die anders zijn dan
mezelf.
Toelichting: Anders zijn dan jezelf betekent hier:
‘verschillen op basis van taal, cultuur, geloof,
interesses.’ Sinds je hier werkt, heb je veel minder
contact met mensen die anders zijn dan jezelf, minder
contact met mensen die anders zijn dan jezelf, evenveel
contact met mensen die anders zijn dan jezelf, meer
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contact met mensen die anders zijn dan jezelf, of veel
meer contact met mensen die anders zijn dan jezelf.
6. Sinds ik hier werk, voel ik me ... verbonden met mijn
ruimere familie (groter dan gezin).
Toelichting: ‘Ruimere familie’ staat voor ouders, broers,
zussen, tantes, nonkels, neven, nichten, …
Sinds je hier werkt, voel je je in vergelijking met
voordien veel minder verbonden met je ruimere familie,
minder verbonden met je ruimere familie, evenveel
verbonden met je ruimere familie, meer verbonden met
je ruimere familie, of veel meer verbonden met je
ruimere familie.
7. Sinds ik hier werk, heb ik ... begrip voor mensen die
anders zijn dan mezelf.
Toelichting: Sinds je hier werkt, heb je veel minder
appreciatie/begrip voor mensen die anders zijn dan
jezelf, minder appreciatie/begrip voor mensen die
anders zijn dan jezelf, evenveel appreciatie/begrip voor
mensen die anders zijn dan jezelf, meer
appreciatie/begrip voor mensen die anders zijn dan
jezelf, of veel meer appreciatie/begrip voor mensen die
anders zijn dan jezelf.
8. Sinds ik hier werk, doe ik ... vrijetijdsactiviteiten
Vrijetijdsactiviteiten: activiteiten die je uitvoert tijdens
de tijd die je niet hoeft te besteden aan verplichte of
noodzakelijke activiteiten zoals (huishoudelijk) werk,
zorg en studie.
Toelichting: Sinds je hier werkt, heb je veel minder
dingen te doen tijdens je vrijetijd, minder dingen te
doen tijdens je vrijetijd, evenveel dingen te doen tijdens
je vrijetijd, meer dingen te doen tijdens je vrijetijd, of
veel meer dingen te doen tijdens je vrijetijd.
9. Sinds ik hier werk, heb ik ... wooncomfort.
Wooncomfort: de mate waarin je je woonst als
aangenaam/luxueus ervaart door de aanwezigheid van
vb. een toilet, een bad, stromend water, elektriciteit,
televisie, internet, …
Toelichting: Sinds je hier werkt, ervaar je veel minder
comfort in je huis/appartement, minder comfort in je
huis/appartement, evenveel comfort in je
huis/appartement, meer comfort in je
huis/appartement, of veel meer comfort in je
huis/appartement.
10. Sinds ik hier werk, heb ik ... zelfwaarde
(=tevredenheid over jezelf).
Toelichting: Sinds je hier werkt, ben je in vergelijking
met voor je hier werkte veel minder tevreden over
jezelf, minder tevreden over jezelf, even tevreden over
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jezelf, meer tevreden over jezelf, of veel meer tevreden
over jezelf.
Algemene opmerking bij dit onderdeel.
Bij het geven van toelichting, telkens met de vinger het
alternatief aanwijzen dat je aan het benomen bent.

11. Sinds ik hier werk, heb ik ... kennis van de
samenleving (= weten wat er gebeurt in de wereld,
nieuws volgen, ...).
Toelichting: Sinds je hier werkt, weet je veel minder wat
gebeurt in de wereld, minder wat gebeurt in de wereld,
evenveel wat gebeurt in de wereld, meer wat gebeurt in
de wereld, veel meer wat gebeurt in de wereld.
12. Sinds ik hier werk, voel ik me ... geslaagd in het leven.
Toelichting: Sinds je hier werkt, heb je veel minder het
gevoel dat je leven geslaagd is, minder het gevoel dat je
leven geslaagd is, evenveel het gevoel dat je leven
geslaagd is, meer het gevoel dat je leven geslaagd is, of
veel meer het gevoel dat je leven geslaagd is.
13. Sinds ik hier werk, ben ik ... ziek.
Toelichting: Sinds je hier werkt, ben je veel minder ziek,
minder ziek, even vaak ziek, vaker ziek, of veel meer
ziek.
14. Sinds ik hier werk, heb ik ... sociaal contact buiten het
werk.
Toelichting: Sinds je hier werkt, heb je veel minder
contact met andere mensen buiten het werk, minder
contact met andere mensen buiten het werk, evenveel
contact met andere mensen buiten het werk, meer
contact met andere mensen buiten het werk, of veel
meer contact met andere mensen buiten het werk.
15. Sinds ik hier werk, voel ik mij ... verbonden met mijn
vrienden.
Toelichting: Sinds je hier werkt, voel je een veel minder
sterke band met je vrienden, een minder sterke band
met je vrienden, een even sterke band met je vrienden,
een sterkere band met je vrienden, of een veel sterkere
band met je vrienden.
16. Sinds ik hier werk, voel ik me ... gehinderd in het
verkeer.
Toelichting: Sinds je hier werkt, verplaats je je veel
minder vlot in het verkeer, minder vlot in het verkeer,
even vlot in het verkeer, vlotter in het verkeer of veel
vlotter in het verkeer.
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17. Sinds ik hier werk, maak ik ... gebruik van één of
meerdere diensten (zoals OCMW, CAW,
drughulpverlening, psychiatrie, …).
Toelichting: Sinds je hier werkt, zoek je, in vergelijking
met ervoor veel minder hulp bij één of meer diensten
(zoals OCMW, CAW, psychiatrie, …), minder hulp bij één
of meer diensten, evenveel hulp bij één of meer
diensten, meer hulp bij één of meer diensten, of veel
meer hulp bij één of meer diensten.
18. Sinds ik hier werk, draag ik ... zorg voor mijn woning
en huishouden (poetsen, was doen, kleine herstellingen,
...).
Toelichting: Sinds je hier werkt, doe je veel minder in
het huishouden, minder in het huishouden, evenveel in
het huishouden, meer in het huishouden, of veel meer
in het huishouden.
19. Sinds ik hier werk, heb ik ... controle over de dingen
die me overkomen.
Toelichting: Sinds je hier werkt, heb je het gevoel veel
minder controle te hebben over de dingen die met je
gebeuren, minder controle te hebben over de dingen
die met je gebeuren, evenveel controle te hebben over
de dingen die met je gebeuren, meer controle te hebben
over de dingen die met je gebeuren, of veel meer
controle te hebben over de dingen die met je gebeuren.
20. Sinds ik hier werk, durf ik ... voor mijn mening
opkomen (zowel op het werk als in privésfeer...).
Toelichting: Sinds je hier werkt, kom je veel minder op
voor je mening, minder op voor je mening, evenveel op
voor je mening, meer op voor je mening, of veel meer
op voor je mening.
Algemene opmerking bij dit onderdeel.
Bij het geven van toelichting, telkens met de vinger het
alternatief aanwijzen dat je aan het benomen bent.

21. Sinds ik hier werk, krijg ik ... de gelegenheid om te
laten zien wat ik kan.
Toelichting: Sinds je hier werkt, kun je in vergelijking
met ervoor veel minder laten zien wat je kan, minder
laten zien wat je kan, evenveel laten zien wat je kan,
meer laten zien wat je kan, of veel meer laten zien wat
je kan.
22. Sinds ik hier werk, heb ik ... vrienden.
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Toelichting: Sinds je hier werkt, heb je veel minder
vrienden, minder vrienden, evenveel vrienden, meer
vrienden, of veel meer vrienden.
23. Sinds ik hier werk, voel ik me ... verbonden met de
mensen waarmee ik samenleef.
Toelichting: Sinds je hier werkt, voel je jezelf veel
minder verbonden met de mensen waarmee je
samenleeft, minder verbonden met de mensen
waarmee je samenleeft, even verbonden met de
mensen waarmee je samenleeft, meer verbonden met
de mensen waarmee je samenleeft, of veel meer
verbonden met de mensen waarmee je samenleeft.
24. Sinds ik hier werk, krijg ik ... respect bij mijn
familie/vrienden/…
Toelichting: Sinds je hier werkt, krijg je in vergelijking
met ervoor veel minder respect van de mensen rondom
je, minder respect van de mensen rondom je, evenveel
respect van de mensen rondom je, meer respect van de
mensen rondom je, of veel meer respect van de mensen
rondom je.
25. Sinds ik hier werk, ben ik actief in ... verenigingen.
Toelichting: Sinds je hier werkt, ben je in je vrije tijd
actief in veel minder verenigingen, minder verenigingen,
evenveel verenigingen, meer verenigingen, of veel meer
verenigingen.
26. Sinds ik hier werk, weet ik ... waar ik terecht kan met
vragen of met bepaalde problemen (vb. huishuur,
schulden, loon, ...).
Toelichting: Sinds je hier werkt, weet je, in vergelijk met
de periode voordat je hier begon te werken, veel
minder waar je terecht kan met vragen of bepaalde
problemen, minder waar je terecht kan met vragen of
bepaalde problemen, evenveel waar je terecht kan met
vragen of bepaalde problemen, meer waar je terecht
kan met vragen of bepaalde problemen, of veel meer
waar je terecht kan met vragen of bepaalde problemen.
27. Sinds ik hier werk, heb ik ... financiële ruimte.
Toelichting: Sinds je hier werkt, heb je veel minder geld
te besteden, minder geld te besteden, evenveel geld te
besteden, meer geld te besteden, of veel meer geld te
besteden.

VRAAG UITLEG ALS IETS NIET DUIDELIJK IS!!!
 Eventuele opmerkingen:
………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….…
……………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….……

