
 

Programma:  

15:00 – 15.05 uur Opening door Bernadette Linssen 

15.05 – 15.10 uur Sofie Sergeant, Coördinator onderwijs DSiN 

15:10 – 15.30 uur Selma van Huijzen 

15.30 – 16.00 uur Rien Kolkman 

16:00 – 16.30 uur Interactief gedeelte geleid door Bernadette Linssen  

16.30 – 17.00 uur Afsluiting met een hapje & drankje 

Incompany Workshop  

 ‘Verweven verhalen: 

loopbaantrajecten van mensen met 

een fysieke beperking’ 



Cartoons 

• Cartoons 

  

• Onderwijsmateriaal 

 

http://disabilitystudies.nl/dsin-mixed-forest-cartoons
http://disabilitystudies.nl/dsin-mixed-forest-cartoons
http://disabilitystudies.nl/les-en-studiemateriaal


12-05-2016 

Verweven verhalen:  

Loopbaantrajecten van mensen met een fysieke beperking 

Selma van Huijzen, MSc 

 

Titel over 

Meerdere regels 



Inhoud 

 

• Toelichting project:  

Diversiteit in Loopbaantrajecten: Wat werkt!? 

• Resultaten 

• Aanbevelingen voor de praktijk 

• Vervolg projecten 



Doelstelling project: Diversiteit in Loopbaantrajecten: 

wat werkt!? 

 

- Op basis van ervaringskennis de diversiteit in 
loopbaantrajecten in kaart te brengen. 

 

- Te onderzoeken wat wèl en niet werkt. 

 

- Zodoende tot aanbevelingen te komen voor de 
praktijk.  

 



Doelgroep: mensen die tijdens loopbaan blijvende 

beperking oplopen 

 

• Mensen tussen de 30-60 jaar 

• Minimaal 5 jaar ervaringsdeskundigheid met de 
aandoening. 

 

Als groep minder zichtbaar. 

Leeftijdsfase waarin men ook een gezin heeft en midden in 
het leven staat. 

Kwaliteit van leven voor deze mensen en hun 
naastbetrokkenen. 

 

 



Methode  

Levensloopbenadering  

 

Kwalitatieve dataverzameling met behulp van 
levensloopinterviews:  

 27 interviews zijn uitgevoerd 

 22 interviews zijn geanalyseerd 

 

Participanten zijn geworven via patiëntenorganisaties, 
studenten en onderzoeker 

 

Interview had twee delen:  

 deel 1: open en uitnodigende vraag 

 deel 2: levensloopthema’s 

 

 

 



Vijf uitgangspunten  

Levensloopbenadering (Elder & Giele, 2009) 

1. Levensloop gesitueerd in tijd & plaats. 

2. “Linked Lives”: levenslopen zijn met elkaar verbonden. 

3. “Human agency”: doelgericht, zelf sturen, behoeften 
vervullen. 

4. “Timing” levensloopgebeurtenissen. 

 

Vanuit Disability Studies: 

5.  Rol van het zieke lichaam. 



Methode (vervolg) 

 

 

Twee focusgroepen aanbevelingen maken voor de praktijk 

 per toeval één focusgroep met mannen en één 
 focusgroep met vrouwen 

 

Klankbordgroep met mensen uit het werkveld. 

 

 



Analyse 

 
- Alle interviews meermalen geheel gelezen, korte 

portretten geschreven. 

 

- Thematische analyse met Atlas-ti aan de hand van de vijf 
uitgangspunten levensloop. 

 

- Verhalen als geheel analyseren (plot, boodschap) 
geïnspireerd door het Life Thread Model (Ellis-Hill et al., 
2008).  

 

 



Levensverhalenlen 

 

Het visueel weergeven helpt om de huidige 

situatie in een groter geheel te kunnen 

plaatsen.  

Samenhang tussen sociale identiteiten worden 

duidelijk. 

Samenhang tussen gebeurtenissen ene 

ervaringen 



LIFE THREAD MODEL: HET LEVEN ALS EEN VERZAMELING DRAADJES DIE 

MET ELKAAR VERBONDEN, VERWEVEN ZIJN. 



PORTRET PETER 



Resultaten: de samenhang tussen de thema’s 



Bezieling 

Centraal staat:  

Bezieling! 

Andere termen daarvoor:  Spiritualiteit, geloof. 

 

Taartpunt van de regels: omdat de regels invloed 

hebben op alle drie de gebieden. 



De drie niveau’s 

Het verband over en weer tussen:  

 

In verbinding zijn met jezelf 

In verbinding zijn met anderen 

In verbinding zijn met de wereld om je heen 



Resultaten: Thema’s uitgelegd.  



Citaten 

 

Verbinding met je baan: identiteit:  

Ja. Een baan heeft een hele grote invloed. Op je hele leven; op hoe 
je denk dat anderen mensen jou bekijken, hoe je jezelf bekijkt, 
een bepaald aanzien wat je hebt. 

 

Geen aansluiting bij de maatschappij, je niet nuttig voelen:  

Dan was ik gewoon een nietsnut voor mezelf en de buitenwereld 
had ik het idee en ik denk dat dat vooral, die denkwijze ja, die 
heeft mij uiteindelijk doen crashen 



Aanbevelingen voor wat wèl werkt om te blijven 

werken:  

 

Wat werkt volgens de mannen:  
1. Dat de professionals specialisten zijn met kennis van 

zaken en dat de professionals maatwerk leveren. 
2. Duidelijkheid en transparantie van de regels bij het 

toepassen van wetten.  
3. Inclusief denken: dat er een omslag komt in het 

denken van professionals en beleidsmakers, dat er 
oog is voor de kwaliteiten en competenties van 
mensen in plaats van oog voor de problemen.  

4. Dat de werkgever flexibel is, bijvoorbeeld in de 
werktijden, in combinatie met de flexibiliteit vanuit 
de werknemer.  

5. Dat de professionals vanuit vertrouwen werken en 
niet vanuit wantrouwen, maar het vertrouwen moet 
je als werknemer wel waarmaken. 

  

 
 

 
 

 



Aanbevelingen voor wat wèl werkt om te blijven 

werken:  

 

Wat werkt volgens de vrouwen: 

1. Steun, begrip en empathie van directe collega’s en familie en 
vrienden. Directe collega’s verdiepen zich in de persoon achter 
de aandoening.  

2. Een professional is een objectief, empathisch persoon die 
beseft wat de impact van zijn uitspraken zijn. Een professional 
verdiept zich in jou en je ziektebeeld zonder vooroordelen en 
in vertrouwen. 

3. Flexibiliteit vanuit het werk in regels en in mogelijkheden: 
Waar en hoe kunnen we deskundigheid op een juiste manier 
inzetten?  

 

 



Conclusie 

Werk is een essentieel onderdeel van het leven van mensen, het 
maakt ze mede wie zij zijn. 

Mensen vertellen in hun verhalen hun zoektocht naar verbinding, 
naar verbinding met zichzelf, met anderen en met de wereld om 
hen heen.  

Het wordt duidelijk hoe pijnlijk vervreemding is, hoe het voelt om 
er niet meer bij te horen op je werk.  

Werk en persoonlijk leven zijn verweven met elkaar.  

 

Empathie is essentieel. 

Flexibiliteit en vertrouwen zijn belangrijk, zowel vanuit de 
professional, als de werkgever als vanuit de persoon zelf. 

 



Mijn eigen ervaring bij mijn eigen interview 

Participant vertelt ruim anderhalf uur n.a.v. één open vraag.  

 soms wel wat verduidelijkingsvragen tussendoor 

Het is erg moeilijk om niets tussendoor te vragen 

Het is moeilijk om wel volledig met je aandacht bij de 
participant en zijn verhaal te blijven. Maar dit alles loont 
wel! 

Het is bijzonder wat iemand allemaal vertelt als je zijn 
gedachtegang niet verstoort. 

 

De interviews hebben grote impact gehad, zowel op mezelf als 
interviewer, als op de studenten. En ook op de 
participanten. Maar dat kan hij zelf beter vertellen!!! 

 



Vervolg projecten 

 

Project Arbeidsdeskundig Kenniscentrum: 

• Focusgroepen met ervaringsdeskundigen 

• Focusgroepen met professionals 

Met als doel Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische ziekte 

aanvullen met de beschikbare informatie die ervaringsdeskundige 

en professionals (leidinggevenden en arbeidsre-integratie) 

noodzakelijk vinden. 

 



Promotieonderzoek 

De kracht van de ‘Onderstroom’: Hoe het systemisch denken en 

waarnemen een bijdrage kan leveren aan de balans in leven en 

werk van volwassen mensen (in de leeftijd van 30-60 jaar), met 

een chronische fysieke aandoening.  

 
• Discours analyse van huidige interviews 

• Tweede groep diepte-interviews:  

met levensloopperspectief met mensen met diverse culturele 

achtergronden in Rotterdam Zuid. 

 



Afsluiting 

 

 

► “We hebben geen tijd om de zeilen 
te hijsen, omdat we moeten 
roeien“ 

Een oude uitspraak….(onbekende herkomst) 



Bronvermelding 

Elder, G H, & Giele, J Z. (2009). The craft of life course 
research. New York: The Guilford Press. 

Ellis-Hill, C. Payne, S. & C. Ward. Using stroke to explore the 
Life Thread Model: An alternative approach to 
understanding rehabilatation following an acquired 
disability. Disability and Rehabilitation, 2008; 30 (2): 
150-159. 

Van Huijzen, S., Bramsen, I., & Cardol, M. (2015). Portrettenboek 

'Verweven verhalen'. Rotterdam: Kenniscentrum Zorginnovatie. 



 



Regels, wetmatigheden en 
ervaringen 

met (arbeids-)reintegratie 

Dr. ir. Rien Kolkman, participant in 
het onderzoek “verweven verhalen” 

en ervaringsdeskundige 



PAS OP: Ervaringsdeskundige ! 

• De ervaringsdeskundige is bezig aan een onstuitbare 
opmars in de psychiatrie, de zorg en het welzijnswerk. 
Daarbij zetten zorgorganisaties of gemeenten mensen in 
die zelf ervaring hebben met bijvoorbeeld dakloosheid, 
depressie, verslaving of armoede. (Volkskrant 15 april 2016) 
 
 

• Critici zeggen dat reguliere hulpverleners zich bedreigd 
voelen door de 'tsunami' van ervaringsdeskundigen. 
Gemeenten die moeten bezuinigen op de zorg, zetten 
ervaringsdeskundigen vaak in als vrijwilliger. 
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Dr.ir. – mijn (oude) vakgebied 

LinkedIn 
• Retired - researcher and lecturer in Integrated Assessment 

and Water Management 
 

• PhD, Civil Engineering & Management - the use of 
knowledge in integrated water management 

• M.Sc., Applied Physics 
 

• Assistant professor Water Engineering and Management, 
University of Twente 
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Indeling voordracht 

Mijn vervaringen met het 
 
I. Re-integratieproces 
     – de rol van regels 

 
II. Omgaan met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) 
     – Time Pressure Management 

 
III. Onderzoek “verweven verhalen”  
     – levenslooplijnen 
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I. Het reintegratieproces  
& niveau’s van verbinding 

• Micro  
– jezelf =  lichaam + geest. 

• Meso  
– anderen = sociale contacten en 

rollen (gezin, straat, 
verenigingen, werk). 

• Macro 
– de wereld  om je heen = 

maatschappij (regels, normen 
en waarden) 

 

• Regels 
– Natuurlijke wetmatigheden 

– Instituties (formeel, informeel) 
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De rol van regels op alle niveau’s 

 
1. Wettelijk (Wgbh/cz) 
2. Instrumenten (CBBS, FML) 

 
3. Bedrijf 
4. Sociale 

 
5. Fysieke 
6. Mentale / morele 

 
7. Bezwaar & beroep 

 
8. Financiele 
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Betrokken professionals  
in het re-integratieproces 

1. Revalidatiearts 
2. Bedrijfsarts 
3. Werkgever 
4. Re-integratiecoordinator werkgever 
5. Re-integratiespecialist NAH (extern) 
  - - - - - -  
6. Bedrijfsarbeidsdeskundige 
7. UWV-arts; -arbeidsdeskundige 
8. Arbeidsdeskundige (extern 2e lijns re-integratietraject) 
  - - - - - - 
9. NAH-coach (extern)  

 

      De complicerende rol van een letselschadeproces 
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Revalidatiearts: beperkte beperkingen 

• … een neuropsychologisch onderzoek werd 
verricht ... AIs conclusie kan worden gemeld dat 
dhr. een normale oriëntatie heeft, geen 
stoornissen in zijn hoogintellectuele niveau en zijn 
gelijkmatige profiel. Het tempo van 
informatieverwerking is vertraagd ten opzichte van 
het geschatte premorbide functioneren. Er zijn 
geen aandachtsstoornissen, geen stoornissen in 
waarneming, geen stoornissen in het geheugen. 
Voorts zijn er geen stoornissen in 
visueelconstructieve functies en schoolse 
vaardigheden. Opvallend is dat dhr. accuraat 
berekenend te werk gaat, strategieën toepast en 
zijn werk controleert. 
 

• Abstracte (academische) werkzaamheden zijn 
geen bezwaar. 
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Bedrijfsarts: werkgever geen zin 

• Is het voor betrokkene haalbaar om terug te 
keren in zijn eigen functie? <werkgever> 
heeft aangegeven dat er qua "aanpassing" 
hier weinig ruimte voor is. 
 

• De bedrijfsarts vervolgt dat de direct 
leidinggevende behoefte heeft aan iemand 
die volledig inzetbaar is, maar dat is hier niet 
het geval.  
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• Citaat directeur bedrijfsvoering van <werkgever>: “We 
willen alleen werknemers die 150% inzetbaar zijn.” 
 

• <werkgever> heeft echter wel de reïntegratieverplichting 
die verder gaat dan wat zij nu wil. 



Werkgever: huiverig 

• Om terug te komen op uw vraag of er 
een redelijke zekerheid is of <client> 
<zijn taak> kan hervatten, ben ik van 
mening dat er vanuit onze kant geen 
aanwijzingen zijn waarop wij kunnen 
concluderen dat <client> dit werk niet 
zou kunnen verrichten.  
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• Onderwijs. Bedrijfscontinuiteit en 
verantwoordelijkheid. 
 

• Gerichte actie (brief) van 
revalidatiearts geeft zekerheid: 



Bedrijfsarts: client (te) enthousiast 

• <clients> concrete beperking is een vertraagd 
tempo van informatieverwerking. ... De winst 
zal moeten komen uit beter toepassen van 
time pressure management, discipline en 
strategie.  Aanpassingen 
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• Mijn re-integratie advies is om per 1 september 
weer 4 volledige dagen gaan werken waarvan 
16 uur effectief. 

• [ noodzakelijk om aan door werkgever gestelde 
eisen te voldoen: de formele taakomvang ] 

• ... hierover bestaat overigens helaas sinds kort verschil van mening 
tussen werknemer en werkgever. Ik heb daarom een 
deskundigenoordeel geadviseerd. 



Werkgever: Arbeidsdeskundig onderzoek 

Visie werkgever 
• <werkgever> wil serieus kijken naar passende re-

integratiemogelijkheden binnen de organisatie.  
• Hierbij is het uitgangspunt dat het dient te gaan 

om concrete functies, Jobcarving, waarbij taken 
van diverse functies worden gebundeld in een 
nieuw te creëren functie of waarbij 
werkzaamheden van bestaande functies worden 
afgesplitst is geen optie. 

M.J. Kolkman DSIN Workshop 12 mei 2016 39 

Conclusie 
• Is er passend werk bij de eigen werkgever buiten het eigen 

werk? 
• Nee, er zijn geen passende functies te benoemen uitgaande 

van de uitkomsten van de arbeidsdeskundige functieanalyse. 



FML als uitgangspunt 

• ... besprak ik de FML met <bedrijfsarts>. Deze 
gaf aan dat de FML een “gesloten” vragenlijst 
waarbij gekozen wordt uit standaard 
antwoorden (een soort multiple-choice).  
 

• Deze standaardterminologie maakt het 
moeilijk om duidelijk te maken wat precies 
de aard en omvang van de beperkingen c.q. 
mogelijkheden zijn van mijn specifieke NAH-
handicap. De FML kan daarom alleen 
gebruikt worden door een arbeidsdeskundige 
die de vertaalslag kan, wil, en mag maken 
naar de arbeidspraktijk.  
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Jobcarving beperkt tot “eenvoudig” 

• De werkgever hanteert de volgende 
definitie in haar visie (citaat) “Jobcarving, 
waarbij (eenvoudige) taken worden 
gebundeld in een nieuwe functie of 
waarbij werkzaamheden van bestaande 
functies worden afgesplitst is niet aan de 
orde.”  
 

• Kwalijk hierin is het woord “eenvoudige”, 
waarmee gesuggereerd wordt dat ik geen 
hoogwaardig academisch werk kan doen 
– dat kan ik juist wél. 
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Re-integratiebegeleider NAH 

• ... doordat de werkgever géén “jobcarving” 
toestaat ... is elke functie geblokkeerd, en is 
het herplaatsingsonderzoek een farce.  
 

• ... voor de specifieke situatie (en voor NAH in 
het algemeen), is het afsplitsen van 
deeltaken de enige mogelijkheid om 
succesvol te kunnen re-integreren. 
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• Dit ... bevestigt mijn eerdere conclusie dat ik het volledig oneens 
ben met de gang van zaken zoals de <werkgever> die nu ingezet 
heeft met het ontheffen van <client> van zijn <taak>.  

 
• Ik adviseer de <client> om hiertegen bezwaar aan te tekenen. 



UWV als wijze raadgever 

• UWV: systematiek geeft vreemde uitkomsten: ... is 
client maximaal in staat te achten om ongeveer 4 
uur per dag en 20 uur per week te kunnen werken.  
 

• UWV: Echter: ... alle door het CBBS gepresenteerde 
functies kennen een onacceptabele overschrijding 
op 1 of meer van de bovenstaande items. Alle 
functievoorbeelden werden met de 
verzekeringsarts besproken. Deze geeft aan dat 
geen der geduide functies voor client uitvoerbaar 
kunnen worden geacht met het oog op de gestelde 
beperkingen. 
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• UWV: --- wij (verzekeringsarts en arbeidsdeskundige) op basis van de 
actuele belastbaarheid geen mogelijkheden tot het duiden van reguliere 
arbeid aanwezig achten. 

• UWV: Duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid = financiele zekerheid. 



Financiën & Letselschade traject 

Letselschadevergoeding 
• Het is volgens de Hoge Raad (arrest Zwolsche Algemeene / De 

Greef uit 2001) voldoende dat kan worden vastgesteld dat de 
klachten: “reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet 
overdreven zijn”. 
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WGA-uitkering of IVA-uitkering? 
• “Geen enkele werkgever zal u nog in dienst 

nemen” 
 
Objectiveerbare beperking 
• Letselschadeverzekering: waarom kan 

<client> niet werken? De diagnose van de 
neuroloog en het NPO van het 
revalidatiecentrum geven geen enkel 
aanknopingspunt daartoe. 
 



II. Omgaan met een (NAH-) 
beperking 

Een ontdekkingsreis in een nieuwe wereld  

 

(over het omgaan met dilemma’s en het 
hervinden van eigenwaarde en identiteit) 



Hoe gaat het met u? 
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Hoe gaat het met mij? 
(NAH : Niet Aangeboren Hersenletsel) 

Neuroloog: U bent genezen 
 
Revalidatiecentrum: uitbehandeld 
 
Werkgever: nutteloos 
 
UWV: volledig arbeidsongeschikt 
 
Letselschade: u mankeert niets 
 
Thuis: lastig 
 
Ikzelf: ...? 
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Verstoorde informatieverwerking: 
• Traag 
• Licht en geluid 
• Dubbeltaken 
• Korte termijn geheugen 
• Bewegingscoordinatie 
• Vermoeidheid 
 

M.J. Kolkman 

Bron: http://www.gezondheidsnet.nl/hersenen-en-geheugen/de-hersenen-onderverdeeld 



Omgaan met een beperking: 
Time Pressure Management 

• Rusten voor het te 
laat is. 
 

• Is echter niet altijd 
mogelijk door 
gezins- of sociale 
context, of 
werksituatie. 
 

• Dilemma’s! 
 

• Balans vinden en 
houden. 
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Bron: F. Kovács http://www.how-psychology-tests-brain-injury.com/vermoeidheid-en-beste-behandeling.html 

Bron: Proefschrift Winkens 2009 http://pub.maastrichtuniversity.nl/f9cb2ba1-56c0-4bef-8df6-a3ee47d13c7e 
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Dan ga je toch lekker achter de geraniums 
zitten? 

• Neerwaartse spiraal 
ontstaat bij toegeven aan 
te hoge eisen en 
verlangens van de 
omgeving (roofbouw) en 
het ervaren van onbegrip 

 

• Oplossing: niet meer 
participeren en volledig 
terugtrekken (achter de ...) 
= verbanning uit de 
maatschappij 
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III. Relatie met het project: Diversiteit in 
Loopbaantrajecten: Wat werkt!?  

 
• Deze studie heeft tot doel ... 

meer en diepgaander inzicht 
worden verkregen in tot nu 
toe onderbelichte factoren 
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Beinvloedingsfactoren reintegratie 
Time Pressure Management 

Interne context: 
• nah-beperkingen 
• lijf, conditie 
• geheugen 
• gedachten 
• gevoelens 

 

Externe context:  
• thuis 
• werk/ uwv 
• sociaal 
• Regels (ook informele) 
 

Motivatie voor balans 
• Erkenning 
• Zelf regie voeren 
• Bezieling 
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Levensloop-interviews 
Hoe heb ik die ervaren? 

• Het interview heeft er best "ingehakt". Dat maakte veel los, en veel 
dromen (over werk) de nachten erna. 
 

• Besproken werden zaken als het verleden, de crisis, het loslaten, 
aanvaarding en nieuwe start.  
 

• Gevoelens van niet meer gezien worden, er niet meer zijn mogen 
(op allerlei fronten) kwamen naar boven. Dat maakte zo’n gesprek 
best pijnlijk en tamelijk pittig.  
 

• In een maatschappij waarin werk, succes, status en geld belangrijk 
geacht worden geeft gebrek daaraan het gevoel dat ik te kort 
schiet. Ik voelde me nutteloos, machteloos, gefrustreerd, boos, 
moedeloos. 
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Levensloop-interviews 
Wat doet het met mijn verwerkings-proces? 

• Het verwoorden van mijn ervaringen en beleven van emoties 
en gevoelens hielpt mij om zowel mijn oude als mijn nieuwe 
(na-ongevals-) situatie in beeld c.q. verhaal te brengen. 

 

• Zo’n levensloopgesprek heeft therapeutische aspecten. De 
interviewer dient daar op voorbereid te zijn.  

• Een gekwalificeerde opvangmogelijkheid kan zinvol zijn (door 
begeleider of therapeut).  

 

53 DSIN Workshop 12 mei 2016 M.J. Kolkman 



Levensloop-interviews 
Wat heb ik geleerd? 

• Op zoek naar een uitweg is de vraag welke bagage (kennis, 
vaardigheden, levenswijsheid) ik in de loop van de 
(loopbaan-) tijd heb verzameld, en wat daarvan de 
algemene, dus loopbaanonafhankelijke aspecten zijn. Die 
laatste kan ik (juist nu) inzetten, om een nieuwe 
levensinvulling te vinden. 

 

• Het is een zoeken mijn eigen kracht. Naar "wat gaf/geeft mij 
plezier, energie, vervulling", "Waar leef ik voor". Vragen die 
daarbij behulpzaam zijn (van mijn NAH-coach): Hoe heb ik 
mij toen laten zien? Door wie ben ik gezien? Waarin ben ik 
gezien? 
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Spelen met levenslooplijnen 
(na het vraaggesprek) 

• Plezier. 
 

• Een oefening in 
“waarderen” van mijn 
situatie – hoe is het nu 
met mij en waar kom 
ik vandaan?  
 

• Hoe verhouden zich 
de waarden van de 
verschillende thema’s 
/ levenslijnen tot 
elkaar?  
 

• Hoe concretiseer ik 
“welbevinden” of 
“geluk”? (welke 
indicatoren heb ik 
daar voor?)  
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Spelen met levenslooplijnen 
Wat doet het met mijn verwerkings-proces? 

• Het maken van zo’n levenslijn-plaatje helpt (in mijn geval) 
bij de verwerking van traumatische gebeurtenissen.  
 

• Het maakte mij bewust dat de ene ingrijpende gebeurtenis 
(ongeval) ook de andere levenslijen laat “instorten”, en dat 
mijn leven tamelijk turbulent is geweest tijdens de 
arbeidsreintegratieperiode. 
 

• Mij hielp het om meer zicht op (de verschillende aspecten = 
draden van) mijn situatie te krijgen. Bijvoorbeeld door te 
kijken naar “wat gaat goed” en “wat gaat er nu precies 
slecht” d.m.v. het toekennen van een waardering. Dat geeft 
helderheid. 

56 DSIN Workshop 12 mei 2016 M.J. Kolkman 



Focusgroep-discussie 

Confronterend: 
• Riep een stukje van mijn “oude” 

werkzame leven op: samen nuttig 
bezig zijn op academisch niveau.  

• Een uitdaging voor mijn TPM 
 
Herkenbaar: 
• Verhalen van anderen. 
• Op zoek naar een nieuwe 

identiteit (met of zonder werk). 
• De rol van regels en van bezieling 

c.q. intrinsieke motivatie. 
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Reflectie 

Balanceren 



Conclusies 
Aanbevelingen voor reintegratie 

I. Onafhankelijke begeleiding van client 
in de uitvoeringsjungle. Regels 
handhaven. Maak reintegratie 
aantrekkelijk voor bedrijven. VN-
verdrag. 
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II. Bewustwording. Zoek een nieuwe 
balans op alle niveau’s. Vindt bezieling. 
Leer omgaan met emoties en dilemma’s. 
Geeft helderheid in de samenhang van 
lichamelijk, geestelijk en sociaal 
functioneren. 

III. Praat erover. Levensloopverhaal 
vertellen. Levenslijnen tekenen en 
bespreken. Dat geeft helderheid in de 
situatie en zicht op toekomst.  



VN-verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap 

• Bestaat uit een opsomming van bestaande rechten van personen 
met een handicap met een nadere uitwerking van die rechten. Het 
verdrag omvat tevens de verplichting dat verdragsstaten alle 
passende maatregelen nemen om te waarborgen dat redelijke 
aanpassingen worden verricht. 

 

• Wijzigingen van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap 
of chronische ziekte (Wgbh/cz) en van de Kieswet en dient ter 
uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap. 

 

• De Eerste Kamer heeft het verdrag en de wijzigingen Wgbh/cz op 12 
april 2016 goedgekeurd. 

• De uiteindelijke ratificatie zal begin 2017 zal plaatsvinden. 
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Spel van regels, wetmatigheden en niveau’s 

Niveau’s 

• Micro  
– jezelf =  lichaam + geest. 

• Meso  
– anderen = sociale contacten en 

rollen (gezin, straat, 
verenigingen, werk). 

• Macro 
– de wereld  om je heen = 

maatschappij (regels, normen 
en waarden) 

 

• Regels 
– Natuurlijke wetmatigheden 

– Instituties (formeel, informeel) 
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Regels 
1. Wettelijk 
2. Instrumenten 

 
3. Bedrijf 
4. Sociale 

 
5. Fysieke 
6. Mentale / 

morele 
 

7. Bezwaar & 
beroep 
 

8. Financiele 





 

 

Bedankt voor uw Aandacht 

  

Wel Thuis  

 

Tot de Volgende Keer! 


