
28 mei 2015 

Incompany Workshop 

Arbeidsparticipatie; Eigen Regie  



Programma 
15:00 – 15.10 uur  Opening door Geert van Hove,  

   Hoogleraar Disability Studies 

 

15:10 – 15.30 uur  Inleiding op het thema: ‘Beelden van eigen regie’ door  

   Mieke Cardol,  Lector Disability Studies. 

 

15.30 – 15.50 uur  ‘Eigen regie in de arbeidsdeskundige praktijk’ door  

    Jolanda Saarloos, Arbeidsdeskundige UWV Rijnmond. 

 

15.50 – 16.10 uur  ‘Eigen regie en disability management’ door  

   Sander Hilberink, Senior Onderzoeker   

   zelfmanagement,  participatie, disability management  

    en eigen regie. 

 

16.10 – 16.30 uur  ‘Eigen regie bij jongeren in de jeugdzorg:  

    gespreksmethode;  Mijn Pad’ door  

   Inge Bramsen Senior onderzoeker Disability  Studies, 

    Arbeid & Gezondheid en Onderzoeksmethoden.       

`          

16:30 uur          Afsluiting met een hapje & drankje  



Beelden van eigen regie 

Mieke Cardol, Sonja Dekker & Sander Hilberink 

Lectoraat Disability Studies; diversiteit in participatie 

Hogeschool Rotterdam 



ZELF! 

Zeggenschap   Eigen keuzes 

     Autonomie 

    Agency 

  Zelfbepaling  Zelfredzaamheid 

 Eigen kracht 

    Eigen verantwoordelijkheid 

Empowerment   Zelf-management 

   Mastery   Zelfregie 



Zelf doen wat je belangrijk vindt 



Eigen regie als thuiskomen bij jezelf 



Eigen regie als verbinding en balans  



Eigen regie als een proces 



Eigen regie doe je niet alleen 



Eigen regie als draagkracht 



Loslaten van het zelf doen 



Eigen regie - autonomie 

- Liberale interpretatie: zelfbepaling, zeggenschap 
en keuzes bij persoon 

 

- Feitelijke autonomie: context, alledaagse 
ervaringen, support, identiteit (Agich, 1993) 

- Communicatieve autonomie: waardigheid in  
dialoog, niet alleen in handelingen: negotiated 
consent, geen vaste oplossingen (Moody, 1992) 

- Relationele autonomie: identiteitsontwikkeling in 
verbinding met anderen (Tronto, 1994) 



▸ Persoonlijke situatie 

▸ Persoonlijke ervaringen 

▸ Persoonlijke prioriteiten, keuzen 

▸ Persoonlijke vrijheid 

▸ Jezelf worden, draagkracht, 

zelfvertrouwen 

 

▸ In verbinding met anderen 

▸ Contextueel – proces en balans 

▸ Creativiteit en flexibiliteit 

 

▸ Voorwaarden: ruimte voor regie 

 

De Eigen Regie- Baboesjka 



“Eigen regie” 
 in dienstverlening UWV 
- Jolanda Saarloos 



  Inhoud 

 Welke klanten met een arbeidsbeperking 

 Sociaal medische Zaken (claim beoordeling) 

 Werkbedrijf (re-integratie) 

 

 Welke dienstverlenging bied UWV 

 Wat verwachten wij van de klant 

 

 Onze filosofie is dat de activering van de klant bij alle 

contacten wordt opgepakt door de persoon die op dat 
moment gesprekspartner is van de klant 



  welke klanten met een  
  beperking 

 

 

- Wajong 
- WAO 
- WIA 
 

 De arbeidsongeschiktheidsuitkering kan volledig zijn, 
maar kan ook gedeeltelijk met WW-aanvulling 



    Sociaal medische Zaken  

 
 We spreken met individuen die allemaal hun eigen 

problematiek maar ook unieke mogelijkheden hebben 
 
 De eigen regie van de klant wordt aangesproken als de 

verzekeringsarts verwacht dat een behandeling, een 
positieve bijdrage levert aan het herstel van 
arbeidsvermogen 

 
 De verantwoordelijkheid van de actie die kan leiden tot 

positief herstel ligt bij de klant 
 

 



         Werkbedrijf 

  De klant blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen               
re-integratie, maar staat er niet alleen voor! 

 

 De arbeidsdeskundige stelt samen met de klant een werkplan 
op; hierin worden afspraken gemaakt die sturing moeten 
geven aan activering richting maatschappelijke participatie en 
werk 

 De verantwoordelijkheid van de klant is om zich aan deze 
afspraken te houden; dit kunnen afspraken zijn omtrent 
gehoorgeven aan workshops, CV plaatsen op werk.nl, netwerk 
aanspreken, vacatures raadplegen, scholing volgen 

  Voor de klanten betekent onze inzet dus dat ze in actie zullen 

moeten komen 
 

 
 

 



         welke dienstverlening  

  bied het UWV 

Dagelijks kan de klant via de e-map contact onderhouden met 
zijn casemanager (adviseur intensieve dienstverlening of 
arbeidsdeskundige) 

Formeel moeten er 6 persoonlijke gespreksmomenten per jaar 
met iedere klant plaatsvinden, waarbij het werkplan kan worden 
aangepast. 

 

 Het team werkgeversdienstverlening AG Rotterdam geeft om 
de 2 weken een vacature krant uit die verspreid word onder 
de adviseur intensieve dienstverlening en de 
arbeidsdeskundige 

 Deze casemanagers kunnen geschikte kandidaten voordragen 
op een vacature 

 
 

 



      
  UWV dienstverlening (2) 

 

De casemanager zal betrokken blijven bij de sollicitatie en 
plaatsing 

  

De werkgeversdienstverlening organiseert 4 x per jaar voor de 
specifieke doelgroepen bijeenkomsten gericht op vacatures voor 
bemiddelbare kandidaten met een arbeidsbeperking 

  Wajong werkt markt ( 4x per jaar); waar werkgevers en 
werkfitte kandidaten samen komen om kennis te maken en te 
ontdekken welke kandidaten er het beste bij de vacatures 
passen. 

 WIA café; interactief contacten tussen adviseurs 
werkgeversdienstverlening en werkfitte kandidaten met 
WAO/WIA status, met als doel voorstellen van de juiste kandidaat 
bij de juiste werkgever. 

 

 



      
  Wat verwachten wij  

  van de klant 
 

 

 Nakomen van gemaakte afspraken in het werkplan 

 Melding bij wijzigingen in de bemiddelingssituatie 

 Gehoor geven aan een oproep 

 Activiteiten kunnen gemeld worden via contact e-map 

 Klanten zijn bekend met hun rechten en plichten, mocht hier 
aanleiding voor zijn dat kunnen wij handhaving inzetten met 
als gevolg een waarschuwing danwel boete 
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Eigen regie en 

Disability Management 

Kenniscentrum Zorginnovatie 

Dr. Sander Hilberink 

 

s.r.hilberink@hr.nl 

www.kenniscentrumzorginnovatie.nl 

 



Uitdagingen voor Wajonger 

▸ Identiteit & Imago 

▸ Wel of niet EigenWijs? 

▸ Disability Management 



Identiteit vs Imago 

Identiteit?                  Imago? 



Wel of niet EigenWijs? 

▸ Ambitie en doorgroeien  

▸ Kans ‘nemen’ of ‘maken’ 

▸ Wie durft eigen koers te varen ? 



Disability Management 

▸ Gebaseerd op managementmodellen 

(Mintzberg, 1991,1995) 

▸ Ervaringsperspectief 

▸ Being in control 

▸ Model voor eigen regie? 

“Survival- en regisseurswerk door mensen met 

een chronische aandoening” (Bellemakers, 

1999) 



Disability Management 

▸ Managementrollen om burgerschap 

vorm te geven 

▸ Interpersoonlijke rollen 

▸ Informatierollen 

▸ Besluitvormende rollen 





▸ DM is overal: omgaan met beperking 

levensbreed 

▸ Flexibiliteit: ontwikkel beleid dat past bij 

adaptieve opgaven van beperking 

▸ Werken met chronische aandoening vraagt 

meer dan werkgerelateerde competenties 

Disability Management 



Beeld eigen regie 



Onderzoeksgroep Disability Studies Diversiteit in Participatie  

in samenwerking met jongeren en professionals van 

Horizon Jeugdzorg & Onderwijs, Cardea, Stek Jeugdhulp & TriviumLindenhof 

 

Titel over 

Meerdere regels 

Eigen regie bevorderen 

bij jongeren in de 

Jeugdzorg(Plus): 

  Mijn Pad 



Mijn Pad: een ‘routeplanner’ 

Doelgroep:  

 - jongeren van 16-23 jaar die vanuit Jeugdzorg(Plus) ontwikkeling naar 
 zelfstandigheid doormaken 

 

Probleem:  

 - begeleiding sluit nog onvoldoende aan bij wat deze jongeren in deze 
levensfase nodig hebben 

 

Wat is nodig?  

 -  begeleiding die ontwikkeling van eigen regie en participatie bevordert. 
 

Wat is Mijn Pad? 

- Instrument dat jongeren ondersteunt bij het  maken van keuzes over hun 
leven en toekomst, zodat zij hun eigen pad gaan vinden en volgen 

Bron: Inge Bramsen, Kees Willemse & Mieke Cardol (2015). Mijn Pad, mijn leven, mijn toekomst. Een routeplanner 
voor jongeren die eigen regie en participatie ondersteunt. Rotterdam: Kenniscentrum Zorginnovatie. 
www.kenniscentrumzorginnovatie.nl  

http://www.kenniscentrumzorginnovatie.nl/


Theoretisch kader: Autonomie & Participatie 

▸ Autonomie ontwikkeling in de adolescentie 

▸ Leren om zelf keuzes te maken  

▸ Die van binnenuit ondersteund worden (in tegenstelling tot externe druk) 

▸ En geïntegreerd zijn in eigen waarden en opvattingen 

▸ Nadruk op vrijwilligheid (in tegenstelling tot onafhankelijkheid) 

▸ Participatie = erbij horen, meetellen, verbondenheid 

▸ Autonomie als voorwaarde voor participatie 

▸ Perspectief jongeren centraal (“Nothing about us, without us”) 

 
Bron: Inge Bramsen, Kees Willemse & Mieke Cardol (2015). Mijn Pad, mijn leven, mijn toekomst. Een routeplanner voor jongeren 

die eigen regie en participatie ondersteunt. Rotterdam: Kenniscentrum Zorginnovatie. www.kenniscentrumzorginnovatie.nl  

   
 

 

http://www.kenniscentrumzorginnovatie.nl/


Onderzoeksmethode: vier fasen 

Twee jongeren gaven bij start en tijdens het project adviezen. 

I. Verkenning leefwereld jongeren jeugdzorg(plus) 

II. Verkenning inhoud en vorm meetinstrument 

III. Ontwerpen, uittesten en bijstellen Mijn Pad 

IV. Uittesten Mijn Pad in de praktijk 

Zie voor meer informatie: 

http://www.hr.nl/mijnpad  

 

 

 

http://zorginnovatie.hr.nl/nl/Projecten/Zelfmanagement-en-Participatie/Participeren-kun-je-leren-ontwikkeling-van-een-meetinstrument/
http://zorginnovatie.hr.nl/nl/Projecten/Zelfmanagement-en-Participatie/Participeren-kun-je-leren-ontwikkeling-van-een-meetinstrument/


Ontwerpeisen voor Mijn Pad 

1. Ruimte voor elke jongere om op elk moment in het traject 

de eigen punten van aandacht aan te geven. Ook bij korte 

spanningsboog of moeilijk bereikbare jongeren 

2. Gelegenheid voor exploratie, eigen mening ontwikkelen. 

Past bij ontwikkelingsfase: puberteit. 

3. Toegankelijk en ook echt van de jongere (eigenaarschap) 

4. Waardeert de kleine stapjes die nodig zijn in de 

persoonlijke ontwikkeling naar volwassenheid 

  

 

 



Jongeren en professionals zeiden bijvoorbeeld: 

  

 

 

Over kleine stapjes: 
Jongen: “ik moest echt eerst wennen aan de vrijheid. De kracht is de omvang, weet je 

langzaam stappen beginnen” 

 

Professional: “dat wij vaak te hoge eisen stellen aan deze jongeren (in vergelijking 

met eigen kinderen), dat bepaalde reacties ook horen bij de puberteit” 

 

Over eigenaarschap: 
 

Meisje: “Als je (..) met je mentor je behandelplan gaat maken (..), kan je zo spieken in 

het boekje van wat was dat ook alweer?” 

 

Professional (eigenaarschap is niet vanzelfsprekend ): “ze kon het niet geloven dat ze 

het echt zelf mocht bepalen” 

 



Ontwerpeisen Mijn Pad (vervolg) 

5. Bevordert de vertrouwensrelatie, o.a. grenzen jongere 

over wat hij wel en niet wil vertellen respecteren 

6. Bevordert de dialoog en de samenwerking 

7. Niet probleemgericht (niet stigmatiserend, normaliserend) 

8. Geschikt om veranderingen in autonomie en participatie 

betrouwbaar en valide te meten 

  

 

 



Het belang van echt luisteren en hoe moeilijk dat is: 

  

 

 

Jongeren over luisteren en gehoord worden: 

 

“Ik heb drie jaar lang gezegd (..) ik heb hulp nodig (..) kreeg ik niet (..) vandaar dat (..) 

luisteren en wat ermee doen is een ander verhaal”  

 

“bijvoorbeeld rust, wat is rust voor jou? Wat geeft jou rust? Maar die vragen stellen ze 

niet, ze zeggen: ga maar een uurtje op je kamer zitten” 

 
Een professional: “je lijkt het ook nooit goed te doen” 

 
Normatief en bestraffend reageren verhindert het luisteren naar de achterliggende 

boodschap: “luister je maar hoor je ook wat er bedoeld wordt?” 

 



Luisteren voorbij het pantser…… 

Zie Brené Brown  

http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=nl  

http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=nl




“Iedereen zou zo’n 

ding moeten invullen 

joh, om erover na te 

denken, Het is 

geeneens zo raar. 

Ook al zit je in 

jeugdzorg.”  



“Het zijn normale 

vragen” 



… maar inderdaad als je 

zo’n schema dan maakt, 

dan kan je alles weer op 

een rijtje zetten, en weet je 

precies waar je aan toe 

bent (..) waar liggen mijn 

prioriteiten? 



  

 

 

  

 

 

Handleiding professional bij Mijn Pad 

- Non-directieve, niet-veroordelende houding: “het gaat om jouw 

mening” 

 

- Keuzemogelijkheden inbouwen rondom het invullen, zodat ook in 

het proces de regie echt bij de jongere ligt 

 

- Positief bekrachtigen wat de jongere inbrengt (wat je aandacht 

geeft, groeit). 

 

- Doel: jongere gaat ruimte ervaren om zelf te kiezen en zelf 

initiatieven te nemen 

 

- Eigenaarschap van Mijn Pad ligt bij de jongere 

 

Sluit aan bij: Oplossingsgerichte benadering (De Jong & Berg, 2004) 

 

 

 



Begeleidingsmethodiek: autonomie ondersteuning 

Autonomie ondersteunende professionals stimuleren vrijwillig 

functioneren, in tegenstelling tot een functioneren onder externe druk.  

Zij doen dit door:  

- Empathie d.w.z. rekening houden met het perspectief van de 

ander en het tonen van begrip voor zijn gevoelens 

- Keuzemogelijkheden bieden en ruimte laten voor eigen initiatief 

- Een zinvolle verantwoording geven voor taken die de ander 

spontaan niet zou doen 

- Grenzen aangeven 

- zo min mogelijk externe druk/drang/dwang, en zoveel mogelijk op basis 

van overtuigingskracht, en  

- ook dan rekening houden met gevoelens en perspectief van de ander 

  

 

 



Sono di lesca miu tunosci sinta leteni ane qui che 

netoru sunta di merio noscu. Le teni chi sentare 

nosso niuto che mera questinori de messero. Otti 

de mari senote ledisco de mi che diole nesetra 

qui vai santoni etrena di idolore.  

Marieke Smit 

Conclusies 

- Mijn Pad lijkt een geschikt instrument om eigen regie en eigenaarschap van jongeren op een methodische 

wijze te bevorderen  

- Mijn Pad lijkt ruimer toepasbaar te zijn dan alleen bij deze doelgroep 

- Het onderzoek maakte ook duidelijk: belang van randvoorwaarden voor eigen regie en eigenaarschap 

- Belang van bijbehorende gespreks- en begeleidingsmethodiek 

 

 

Meer informatie over Mijn Pad en het 

onderzoek: 

 

www.hr.nl/Mijnpad  

http://www.hr.nl/Mijnpad


Sono di lesca miu tunosci sinta leteni ane qui che 

netoru sunta di merio noscu. Le teni chi sentare 

nosso niuto che mera questinori de messero. Otti 

de mari senote ledisco de mi che diole nesetra 

qui vai santoni etrena di idolore.  

Marieke Smit 

Meer informatie over Mijn Pad en het 

onderzoek: 

 

www.hr.nl/Mijnpad  

Zijn er vragen? 

http://www.hr.nl/Mijnpad


 


