
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methodebeschrijving 
VrijBaan Empowerment 
Methode 
 
 
Databank Effectieve sociale interventies  

 



 

 

 2  * * *  VrijBaan Empowerment Methode     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze methodebeschrijving is gemaakt door: 

 

Cora Brink 

MOVISIE 

030 798 20 68 

c.brink@movisie.nl  

 

Cora Brink is senior adviseur van programma Sociale zorg van MOVISIE.  

 

Maart 2012 

 

Voor meer methodebeschrijvingen en eventuele vragen of reacties kunt u terecht bij: 

www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies. 

 

Deze methodebeschrijving is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport. 

 

 

 

 

 

 

Het werkblad dat gebruikt is voor het maken van deze methodebeschrijving, is deels gebaseerd op het 

Werkblad beschrijving interventie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het RIVM. 



 

 

 VrijBaan Empowerment Methode  * * *  3 

Inhoudsopgave 

 

 

Inleiding: leeswijzer  05 

 

Samenvatting  07 

 

1. Beschrijving methode 10 

 1.1 Probleemomschrijving 10 

 1.2 Doel van de methode 11 

 1.3  Doelgroep van de methode 12 

 1.4  Indicaties en contra-indicaties 12 

 1.5  Aanpak 13 

 1.6  Materiaal 15 

 1.7  Uitvoerende organisaties 15 

 1.8 Benodigde competenties van de uitvoerder 15 

 1.9  Overige randvoorwaarden 16 

 1.10  Overeenkomsten en verschillen met andere interventies 17 

 1.11  Contactgegevens ontwikkelaar  17 

 

2.  Onderbouwing  19 

 2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 19 

  2.2  Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 21 

 

3.  Onderzoek naar praktijkervaringen 24 

 3.1  Praktijkervaringen van de uitvoerder 25 

 3.2  Praktijkervaringen van de cliënt/burger 28 

 3.3 Praktijkvoorbeeld 29 

 

4.  Effectonderzoek 31 

 4.1  Directe aanwijzingen voor de effectiviteit 31 

 4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 34 

 

5. Conclusies 35 

 5.1  Samenvatting werkzame elementen  35 

 5.2 Samenvatting effectonderzoek 35 

 

6 Verantwoording 37 

 6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 37 

 6.2 Literatuur 37 

 

 Bijlage 1: Toelichting effectonderzoek 39 

 Bijlage 2: Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 41 

Bijlage 3: Methodologische kenmerken en resultaten effectonderzoeken: Evaluatieonderzoek       

  project VrijBaan. Eindrapport 43 

 



 

 

 4  * * *  VrijBaan Empowerment Methode     

Bijlage 4:  Methodologische kenmerken en resultaten effectonderzoeken: Gestandaardiseerde 

  emPOWERment training voor jongvolwassenen met een visuele beperking    46

       

 



 

 

 VrijBaan Empowerment Methode  * * *  5 

Inleiding: leeswijzer 

 

Professionals en burgers worden in de sociale sector geconfronteerd met een wirwar aan informatie 

waar ze een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig 

toegankelijk. In de Databank Effectieve sociale Interventies brengen wij methoden waarmee in de 

sociale sector gewerkt wordt, bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven een zo volledig mogelijk 

beeld van alle beschikbare informatie over een methode. Als hulpverlener, actief burger of vrijwilliger 

kunt u hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie iets 

wil doen. Als gemeente kunt u zich op de hoogte stellen van de methoden die er zijn en wat er bekend 

is over de effectiviteit. Op basis daarvan kunt u met organisaties in uw gemeente in gesprek gaan over 

de inzet van deze methoden. Indien u besluit om met de methode aan de slag te gaan, verwijzen we u 

naar de ontwikkelaar voor het handboek en eventuele andere beschikbare materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel 1 van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel 2 laat de onderbouwing van de 

methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar heeft 

gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel 3 geeft zicht op de praktijkervaringen van de 

uitvoerder en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel 4 geeft inzicht in wat er wetenschappelijk 

bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. Soms schrijft de ontwikkelaar zelf de methodebeschrijving, dan biedt 

MOVISIE begeleiding en geeft zij feedback. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de 

ontwikkelaar op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode 

staat dus niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de medewerker die de methodebeschrijving maakt en een informatiespecialist van 

de afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over 

methoden zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De verantwoording van de toegepaste 

zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De zoekgeschiedenis is in 

uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is opgenomen in het archief 

van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het literatuuroverzicht in 

onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage 3 en 

verder. 
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Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee 

een goed beeld kunt vormen van wat deze methode u te bieden heeft.  
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Samenvatting  

 

 

 
1. Beschrijving methode  

 

Doel 

Doel van de VrijBaan Empowerment Methode is het vergroten van de empowerment (innerlijk 

leiderschap) van mensen om hen beter in staat te stellen zelf actief deel te nemen aan de 

maatschappij en werk te vinden en behouden. 

 

Doelgroep 

De methode richt zich op alle mensen in een situatie die zijzelf als belemmerend ervaren bij het 

verwerven van een maatschappelijke positie of een plaats op de arbeidsmarkt. 

 

Aanpak 

De kern van de methode is de empowermenttraining. Ter voorbereiding op de training wordt de 

VrijBaan Empowerment Vragenlijst afgenomen en besproken. Op basis van de resultaten 

formuleren de deelnemers doelen en vervolgens wordt een daarop aansluitend 

trainingsprogramma samengesteld. Na afloop van de training wordt de vragenlijst opnieuw 

afgenomen en wordt de training geëvalueerd. In een eindgesprek komt aan de orde hoe de 

deelnemer verder gaat met het geleerde. Leidraad bij dit alles zijn de zes componenten van 

empowerment: competentie, zelfbeschikking, impact, betekenis, positief identiteitsgevoel en 

groepsoriëntatie. 

 

Materiaal  

De methode is beschreven in het (trainers)handboek Zelfregie. VrijBaan Empowerment 

Methode, geschreven door J. de Koning, A. Meelker, I. Scheurink, H. Veltman, T. Zaeyen en F. 

Nijhuis, uitgegeven in 2011 door REA College Nederland in Ermelo. REA College Nederland 

verzorgt een training voor professionals die de VrijBaan Empowerment Methode willen 

toepassen.  

 

Uitvoerende organisaties 

De methode wordt toegepast door REA College Nederland, regionale opleidingscentra, SW-

bedrijven, re-integratiebedrijven, organisaties voor beschermd wonen en UWV. 

 

Ontwikkelaar 

REA College Nederland 

REQUEST-VrijBaan team 

Jan de Koning 

0341 49 85 23 

www.vrijbaan.nl  
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2. Onderbouwing  
 

Belangrijke onderbouwing van de methode vormt het literatuuronderzoek (Van Lierop, Ven, 

Schouten, Janssen, & Cima, 2003) naar empowerment. In navolging van Van de Ven (2002, in: 

De Koning et al., 2011) wordt empowerment omschreven als een vorm van innerlijk leiderschap 

of zelfsturing, waardoor iemand het gevoel heeft controle te hebben over en vertrouwen in de 

eigen vaardigheden om een bepaald doel te bereiken. Het begrip is meetbaar gemaakt door 

concretisering in zes componenten: competentie, zelfbeschikking, impact, betekenis, positief 

identiteitsgevoel en groepsoriëntatie (Van Lierop et al., 2003). 

 

Andere belangrijke bronnen zijn de self-determination theory (Deci & Ryan, 1985, in: Van Lierop 

et al., 2003) ontwikkelingsgericht coachen van Vandamme uit 2004 (persoonlijke communicatie, 

Annemarieke Meelke, 28 november 2011) en handelingsgericht werken. Volgens de self-

determination theory zijn mensen van nature gemotiveerd om te blijven leren en om hun eigen 

leven te bepalen door middel van keuzes en beslissingen. Ontwikkelingsgericht coachen focust 

op dat wat iemand in een bepaalde periode in zijn leven aan het leren is. Concrete 

coachingsvragen worden gezien in het licht van die bepaalde ontwikkelingstaak. 

Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken in het onderwijs. Deze 

aanpak is niet zozeer gericht op wat er mis is met een leerling, maar meer op wat deze nodig 

heeft om bepaalde doelen te bereiken. 

 

 

3. Onderzoek naar praktijkervaringen  
 

Er zijn twee onderzoeken naar praktijkervaringen gedaan (Crombag-Roben & Dijcks, 2009; Van 

Lierop, Janssen, & Heykers, 2005). Zowel trainers als testers zijn positief over de methode en 

zien duidelijke veranderingen in gedrag bij de deelnemers. De deelnemers vertoonden meer 

initiatief en waren beter in staat om sturing aan hun traject te geven. Cruciaal is een goed 

begrip van empowerment en de zes componenten bij alle betrokkenen. Daarnaast is aandacht 

voor en aansluiten bij de motivatie van de deelnemers belangrijk, bijvoorbeeld door voldoende 

keuzemogelijkheden in het traject te bieden. 

 

Ook de deelnemers in beide onderzoeken zijn positief over de methode. Een groot deel geeft 

aan veranderingen bij zichzelf te merken. Ze vinden zichzelf mentaal sterker, meer zelfbewust 

en kunnen beter keuzes maken. Daarnaast geven ze aan beter sturing te kunnen geven aan 

hun traject richting werk. Ze weten beter waar ze op moeten letten bij het zoeken naar werk, 

vinden het gemakkelijker om te solliciteren en durven het beter aan te geven als anderen 

dingen regelen op een manier die ze niet willen. Een aandachtspunt is de extra fysieke en 

mentale belasting die de training betekent. Aanbevolen wordt de belasting te beperken in tijd, te 

plannen in vakantieperiodes of op te nemen in bestaande schoolprogramma’s en te zorgen voor 

een goed bereikbare locatie. 
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4. Effectonderzoek  
 

Er zijn twee effectonderzoeken gedaan naar de methode, een veranderingsonderzoek (E) 

onder de 69 deelnemers aan de VrijBaan pilot trainingen (Van Lierop et al., 2005) en een 

onderzoek dat deels als quasi-experimenteel onderzoek in de praktijk zonder follow-up (C) te 

typeren is en deels als veranderingsonderzoek (E). Dit tweede onderzoek is uitgevoerd onder 

36 jongvolwassenen met een visuele beperking (Crombag-Roben & Dijcks, 2009). 

 

Beide onderzoeken laten een significante verbetering zien op drie van de zes componenten van 

empowerment, namelijk impact, positieve identiteit en competentie. In het onderzoek onder de 

jongvolwassenen met een visuele beperking heeft 85.7% van de interventiedeelnemers de 

doelen die zij met behulp van de Goal Attainment Scaling hebben vastgesteld in het logboek 

volgens of zelfs boven verwachting gehaald. Uit de scores op stellingen over veranderingen in 

het gedrag blijkt dat over het geheel genomen de interventiegroep meer een positieve 

verandering aangeeft dan de controlegroep. De scores van zes van de acht geselecteerde 

andere vragenlijsten voor (elementen van) empowerment laten een verbetering in score zien bij 

de deelnemers van de interventiegroep; de andere twee laten een verslechtering zien. 

 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 
 

� Empowerment van mensen om hen beter in staat te stellen actief deel te nemen aan de 

maatschappij en werk te vinden en te behouden. 

� De uitwerking van empowerment in zes concrete componenten waaraan gewerkt wordt. 

� De vragenlijst zet deelnemers aan het denken over de eigen mate van empowerment en de 

componenten van empowerment die versterkt kunnen worden. 

� Maatwerk: het trainingsaanbod wordt afgestemd op de trainingsbehoefte van de deelnemer. 

� Aansluiten bij de intrinsieke motivatie van de deelnemers: nadruk op reflectie en zelfkennis 

en het gezamenlijk formuleren van persoonlijke leer- of ontwikkeldoelen. 

� Het gebruik van actuele situaties en gebeurtenissen van de deelnemers in de trainingen leidt 

tot herkenning en stimuleert de deelnemers. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende handboek: 

 

Zelfregie. VrijBaan Empowerment Methode, geschreven door J. de Koning, A. Meelker, 

I. Scheurink, H. Veltman, T. Zaeyen en F. Nijhuis, uitgegeven in 2011 door REA College 

Nederland in Ermelo. 

 

Als er voor specifieke onderdelen in de beschrijving aanvullende informatiebronnen van de 

ontwikkelaar worden gebruikt, dan worden verwijzingen opgenomen in de tekst.  

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

Onvoldoende aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in re-integratietrajecten 

Een groeiende groep personen heeft problemen om aan het werk te komen of om zich in de 

maatschappij staande te houden. Zij ervaren belemmeringen door de sociale situatie waarin zij 

verkeren, of als gevolg van functionele of psychische beperkingen, of cognitieve problemen, 

zoals leer- en concentratieproblemen. Mensen die langere tijd niet actief zijn in arbeid, krijgen 

vaak te maken met een vermindering in sociale contacten en een verlies van autonomie, 

eigenwaarde en zelfbeschikking. Zij geven aan dat begeleiders in re-integratietrajecten 

onvoldoende aandacht voor deze persoonlijke omstandigheden hebben en te voortvarend 

inzetten op de procesmatige kant van integratie. Voor een positieve uitkomst van 

arbeidsintegratie is het noodzakelijk dat iemand het gevoel heeft dat zijn leven zin heeft en 

vertrouwen heeft in kansen en mogelijkheden. Dat vraagt om aandacht voor persoonlijke 

ontwikkeling in de zin van verwerking en acceptatie van de handicap/belemmeringen en het 

opbouwen van een nieuwe eigenwaarde en motivatie om zelfstandig te leven of te werken (De 

Koning, 2004b).  

 

Groter beroep op actieve participatie in re-integratieproces 

In de arbeids(re)integratie wordt steeds meer een beroep gedaan op actieve participatie in het 

proces, onder meer door het zelfstandig nemen van beslissingen in het (re)integratietraject. 

Daarmee is voor mensen die belemmeringen ervaren om via arbeid of op een andere manier 

deel te nemen aan de maatschappij, empowerment in de betekenis van innerlijk leiderschap of 

het vermogen de regie te nemen van groot belang geworden. Wie (opnieuw) wil instromen in de 

arbeidsmarkt of een overstap wil maken naar een andere werkplek, moet gemotiveerd zijn en 

bereid en in staat om actief zelf de regie te nemen. Iemands vermogen om dit te doen, heeft te 

maken met empowerment in de betekenis van innerlijk leiderschap. Empowerment draagt ertoe 

bij dat iemand zijn talenten en capaciteiten effectief gebruikt en zelfbewust invulling geeft aan 

zijn handelen. Daarmee bevordert empowerment prestaties, initiatief en het nemen van 

verantwoordelijkheid. 
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Empowerment nodig voor effectievere re-integratie 

De ervaring leert dat mensen in een (re)integratietraject vaak onvoldoende beschikken over de 

attitudes, vaardigheden en kennis om een zelfsturende rol in hun traject te vervullen (Van 

Lierop et al., 2005). Het grote belang van empowerment vereist de mogelijkheid om de 

doelgroep gericht te empoweren. Empoweren, het vergroten van het vermogen om zelf de regie 

te nemen, leidt tot grotere autonomie en tot het maken van zelfstandige en bewuste keuzes. 

Dat resulteert in een toename van de slaagkans om een plaats in de maatschappij of op de 

arbeidsmarkt te verwerven en te behouden (Samoocha, Bruinvels, Anema, Steenbeek, & Beek, 

2009). 

 

Omvang van het probleem 

De documentatie over de methode bevat geen informatie over de omvang van het probleem. 

 
 

1.2 Doel van de methode  
 

Doel van de VrijBaan Empowerment Methode is empowerment van mensen om hen beter in 

staat te stellen zelf actief deel te nemen aan de maatschappij en om werk te vinden en te 

behouden.  

 

Het begrip empowerment verwijst hier naar innerlijk leiderschap, het vermogen om zelf sturing 

te geven aan de eigen (re)integratie. Het begrip is geconcretiseerd met behulp van de volgende 

zes componenten. 

1. Competentie: het vertrouwen in je eigen vaardigheden. 

2. Zelfbeschikking: zelfstandig keuzes kunnen en durven maken over je eigen leven. 

3. Impact: het gevoel via je keuzes daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op de 

uitkomsten en het verloop van je (persoonlijk of beroepsmatig) ontwikkelingsproces. 

4. Betekenis: voelen en ervaren dat je werk, je persoonlijke of beroepsmatige ontwikkeling en 

de keuzes die je daarin maakt betekenis hebben. 

5. Positief identiteitsgevoel: positief staan ten opzichte van jezelf.  

6. Groepsoriëntatie: het besef dat je deel uitmaakt van een gemeenschap, dat er daarom altijd 

sprake is van enige afhankelijkheid van anderen en dat samenwerking met anderen nodig 

is. 

 

Concreet doel is het versterken van één of meerdere componenten van empowerment, zodat 

mensen sturing kunnen geven aan hun eigen (re)integratieproces.  

 

Toelichting naamgeving methode 

De naam ‘VrijBaan’ is een woordspeling die aangeeft dat empowerment de weg vrij maakt naar 

een baan. Anderzijds geeft vrijbaan ook iets aan van jezelf vrij maken, je eigen weg kunnen en 

durven gaan. 
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1.3 Doelgroep van de methode  

 

De methode richt zich op alle mensen in een situatie die door henzelf als belemmerend wordt 

ervaren bij het verwerven van een maatschappelijke positie of een plaats op de arbeidsmarkt. 

De eerste versie van de methode (De Koning et al., 2008) was specifiek bedoeld voor mensen 

met een arbeidsbeperking in een re-integratieproces. 

 

De mogelijke belemmerende situaties zijn onder te verdelen in de volgende vijf gebieden. 

� Lichamelijke, visuele of auditieve beperkingen. 

� Psychische aandoeningen, zoals autisme, niet-aangeboren hersenletsel, ADHD of 

gedragsproblemen. 

� Problemen met concentratie, leren, onthouden en ontwikkeling. 

� Chronische ziekte, zoals diabetes, astma of reuma. 

� De sociale situatie: werkloos, allochtoon, taalachterstand. 

 

De methode is geschikt voor mensen met een leervraag op gebied van persoonlijke of 

beroepsmatige ontwikkeling. Dit kunnen mensen zijn in een (arbeids)re-integratietraject, een 

reorganisatie- of mobiliteitstraject binnen een bedrijf, een traject gericht op integratie, activering 

of maatschappelijke participatie of een traject gericht op het verwerven van een baan vanuit 

bijvoorbeeld bijstand, werkloosheid of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. 

 

Bij voorkeur hebben mensen bij wie de methode ingezet wordt minimaal mbo-niveau 1. Om de 

VrijBaan Empowerment Vragenlijst - een belangrijk onderdeel van de methode - te kunnen 

invullen, moet de deelnemer de taal waarin de lijst is gesteld kunnen begrijpen, verstaan en 

lezen. De deelnemer moet bovendien de vragen kunnen begrijpen en beantwoorden. In 

situaties waar de respondent moeite heeft met het begrijpen van de vragen, kan een 

gekwalificeerde trainer of coach een toelichting of uitleg geven. 

 

De documentatie over de methode bevat geen informatie over hoe rekening gehouden kan 

worden met (etnische) diversiteit binnen de doelgroep. 

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

In de documentatie over de methode worden de volgende indicaties genoemd.  

� Deelnemers hebben enig zelfinzicht of zelfreflectief vermogen. 

� Deelnemers zijn leerbaar/trainbaar. 

� Deelnemers zijn gemotiveerd en bereid om deel te nemen aan het traject. 

� Deelnemers hebben bij voorkeur minimaal mbo-niveau 1. 

� Deelnemers zijn minimaal 18 jaar. 

� Deelnemers zijn qua fysieke en mentale belastbaarheid in staat om de vragenlijst in te vullen 
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en aan de trainingen van de geplande omvang deel te nemen. 

 

 

1.5 Aanpak 

 

Overzicht activiteiten 

De kern van de methode is de empowermenttraining. Voorafgaand daaraan vindt voorlichting 

en werving plaats. Ter voorbereiding op de training wordt de VrijBaan Empowerment Vragenlijst 

afgenomen en besproken. Op basis van de besproken doelen van de deelnemers wordt een 

trainingsprogramma samengesteld. Na afloop van de training wordt de vragenlijst opnieuw 

afgenomen en wordt de training geëvalueerd. In een eindgesprek komt aan de orde hoe de 

deelnemer verder gaat met het geleerde. 

 

Empowerende benadering 

Er is een aantal voorwaarden, criteria en uitgangspunten geformuleerd voor het empowerend 

benaderen van mensen bij de uitvoering van de VrijBaan Empowerment Methode. Deze liggen 

op de volgende vijf vlakken. 

1. Omgeving: praktische zaken zoals de ruimte waarin het contact plaatsvindt, de ontvangst en 

de manier waarop de afspraak gemaakt is. Daarnaast dossiervorming, schriftelijke 

communicatie, informatievoorziening en de kennis van zaken van de professional. 

2. Communicatie tussen professional en mensen die beperkingen ervaren: het type vragen dat 

de professional stelt, de manier waarop hij goede of slechte boodschappen overbrengt en of 

hij de ander op zijn gemak kan stellen, mee kan denken en reageert op de ander. 

3. Verwachtingen verhelderen: aansluiten bij de belevingswereld van de ander en onderscheid 

maken tussen eigen verwachtingen en die van de ander. Bewustzijn van eigen overtuigingen 

en (voor)oordelen. 

4. Belangen respecteren: erkennen dat professionals en de mensen met wie zij in gesprek zijn 

elk hun eigen belangen hebben. Bij tegengestelde belangen is het zaak dat beide partijen 

hun identiteit, zelfrespect en zelfvertrouwen kunnen behouden, maar ook dat zij elkaar 

daarin waarderen. 

5. Motiveren/inspireren: empathie en oprechte interesse, luisteren naar de wensen en 

drijfveren van de ander als voorwaarde voor motiveren en inspireren. 

 

Deze uitgangspunten gelden niet alleen voor de interactie tussen de professional en de mensen 

met beperkingen, maar ook tussen de leidinggevende en de professional en binnen de 

organisatie als geheel. In het handboek is voor elk van de hierboven beschreven componenten 

van empowerment in kaart gebracht wat deze betekenen voor zowel organisatie, professional 

als ‘klant’.  

 

VrijBaan Empowerment Vragenlijst  

De VrijBaan Empowerment Vragenlijst is een zelfrapportagelijst die de deelnemer inzicht geeft 

in zijn zwakke en sterke punten wat betreft de componenten van empowerment. Uitkomst is een 

profiel dat inzicht geeft in hoeverre iemand volgens zijn eigen inschatting in staat is de regie te 
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nemen in zijn persoonlijk of beroepsmatig ontwikkelingstraject. De vragenlijst bestaat uit 60 

items en wordt via internet afgenomen. Doel van het gebruik van de vragenlijst is iemand aan 

het denken te zetten over zijn mate van empowerment in het ontwikkelingsproces en de 

componenten van empowerment die eventueel versterkt kunnen worden. Het is dus geen 

diagnostisch instrument dat tekorten of leemten op het gebied van empowerment objectief kan 

vaststellen.  

 

Bespreking van de uitkomsten van de vragenlijst 

Een uitvoerige bespreking van de uitkomsten van de vragenlijst met de deelnemer is essentieel 

voor het vervolgtraject. In deze bespreking kan de deelnemer zijn mening geven over de 

informatie die de vragenlijst heeft opgeleverd en kan hij samen met de trainer persoonlijke leer- 

of ontwikkelingsdoelen formuleren. De trainer licht de mogelijkheden toe om bepaalde 

empowermentcomponenten te versterken via een trainingsprogramma. Het testresultaat brengt 

niet alleen de trainingsbehoefte van de deelnemer in beeld, maar ook de aandachtspunten voor 

training en begeleiding door de ondersteunende professionals (trainers, docenten en 

trajectbegeleiders). Besproken wordt of de deelnemer aan zijn leerdoelen wil werken door het 

meedoen aan een training en zo ja, voor welke componenten dat het geval is (De Koning, 

2004a; De Koning et al., 2011). 

 

De VrijBaan Empowerment Training 

In het (trainings)handboek zijn ongeveer 160 oefeningen en opdrachten opgenomen die elk 

geschikt zijn om één of meer componenten van empowerment te versterken. Zo zijn er 

bijvoorbeeld trainingsmodules gericht op het ontdekken, versterken, overbrengen of 

presenteren van de eigen vaardigheden die passen binnen de component competentie. (De 

Koning, 2004a). Deelnemer(s) en trainer stellen op basis van de gekozen leerdoelen een 

trainingsprogramma samen uit de beschikbare oefeningen en opdrachten. Aanbevolen omvang 

van het trainingsprogramma is 30 tot 50 uur (Van Lierop et al., 2005). 

 

De training wordt individueel of groepsgewijs aangeboden. In veel gevallen heeft een 

groepsgerichte aanpak meerwaarde: deelnemers stimuleren elkaar en de groep creëert een 

natuurlijke leeromgeving. Bij een groepstraining gebruikt de trainer een matrix met de 

empowermentprofielen van de deelnemersgroep en een overzicht van de individuele 

leerdoelen. Door het trainingsprogramma te baseren op de bevindingen van de deelnemer(s) 

zelf is een positief effect te verwachten op de motivatie om aan een training deel te nemen en 

op het rendement van die training. Op basis van evaluaties kan de trainer het programma 

tussentijds aanpassen. 

 

Evaluatie en eindgesprek 

Na de training evalueren de trainer en de deelnemer(s) de inhoud en het proces van de training. 

Hiervoor is een evaluatieprotocol beschikbaar. 

 

Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek met de deelnemer. Centrale vraag is hoe de 

deelnemer verder gaat. De deelnemer kan na de training opnieuw de vragenlijst invullen. Dan 

wordt in het eindgesprek ook het resultaat van deze tweede afname besproken en vergeleken 

met het resultaat van de eerste afname. De overdracht van informatie over resultaten en 
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training naar andere begeleiders en verzorgers wordt overgelaten aan de deelnemer zelf. 

 

 

1.6 Materiaal  
 

De methode is beschreven in Zelfregie. VrijBaan Empowerment Methode, geschreven door J. 

de Koning, A. Meelker, I. Scheurink, H. Veltman, T. Zaeyen en F. Nijhuis, uitgegeven in 2011 

door REA College Nederland in Ermelo. 

 

Dit handboek, door de ontwikkelaar ook wel trainingshandboek genoemd, is de belangrijkste 

bron van informatie voor het toepassen van de methode. Het handboek beschrijft de 

achtergronden van de vragenlijst en geeft een richtlijn voor gebruik van de vragenlijst, 

interpretatie van de resultaten en bespreking van de resultaten met de deelnemer. Daarnaast 

geeft het handboek aan hoe op basis van de resultaten van de vragenlijst en het gesprek met 

de deelnemer daarover een passend trainingsprogramma samengesteld kan worden. Hiervoor 

worden oefeningen aangereikt. In het handboek zijn ongeveer 160 verschillende 

trainingsmodules en oefeningen opgenomen waaruit een trainingsprogramma kan worden 

samengesteld. Deze modules en oefeningen zijn beschreven in een vast format en per module 

is aangegeven welk(e) empowermentcomponenten er mee te trainen zijn. 

 

Het handboek hoort bij het materiaal van de training over de methode; deelnemers van deze 

training ontvangen het handboek.  

 

 

1.7 Uitvoerende organisaties  

 

De methode wordt toegepast door REA College Nederland, regionale opleidingscentra (ROC’s), 

SW-bedrijven, re-integratiebedrijven, organisaties voor beschermd wonen en UWV. REA 

College Nederland wordt gevormd door vier instellingen die middelbaar beroepsonderwijs 

verzorgen voor jongeren met beperkingen. Deze vier instellingen passen de methode jaarlijks 

toe bij naar schatting 150 deelnemers. Er zijn in totaal ongeveer 300 trainers opgeleid in het 

uitvoeren van de VrijBaan Empowerment Methode.  

 

 

1.8 Benodigde competenties van de uitvoerder  
 

Belangrijkste taken van de professionals die de methode uitvoeren zijn het afnemen van de 

vragenlijsten en het samenstellen en geven van de training. Bij het bespreken van de 

benodigde competenties maken we daarom onderscheid tussen de competenties van de tester 
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en die van de trainer. 

 

Zowel testers als trainers hebben specifieke kennis en vaardigheden als trainer of coach nodig. 

Ze moeten in hun benadering de deelnemer kunnen stimuleren de regie te nemen. Daarnaast 

zijn minimaal een hbo-achtergrond en enige jaren praktijkervaring vereist. Trainers hebben 

bovendien ervaring in het trainen en/of begeleiden van mensen. Testers hebben ervaring in het 

afnemen van vragenlijsten en tests. 

 

Het op basis van de individuele leervragen van de deelnemers samenstellen van het 

trainingsprogramma vraagt veel van de vaardigheden van de trainers (Van Lierop et al., 2005). 

Bij de aanmelding van nieuwe trainers wordt getoetst of nieuwe trainers voldoende opleiding en 

ervaring hebben om dit adequaat uit te voeren. 

 

Om de samenhang tussen de vragenlijst en de empowermenttraining te bevorderen, is het aan 

te bevelen dat de trainer die het trainingsprogramma samenstelt en uitvoert, ook de uitkomst 

van de vragenlijst (het empowermentprofiel) met de deelnemer bespreekt. 

 

Het trainershandboek geeft een uitgebreide beschrijving van empowerende competenties van 

de professionals die de methoden toepassen, gebaseerd op de zes componenten van het 

VrijBaan Empowerment model (zie onderdeel 1.2 en 2.2). 

 

Training 

REA College Nederland verzorgt een tweedaagse intensieve methodiektraining voor 

professionals die de VrijBaan Empowerment Methode willen toepassen. Na de 

methodiektraining is een deelnemer gecertificeerd als VrijBaan Empowermenttrainer. Dit houdt 

in dat hij een licentie heeft op het gebruik van de VrijBaan Empowerment Vragenlijst en dat hij 

gekwalificeerd is om de VrijBaan Empowerment Trainingen te geven. 

 

In de methodiektraining wordt aandacht besteed aan de empowermentcomponenten, de 

vragenlijst en de afnameprocedure en aan het samenstellen van een individueel 

trainingsprogramma op basis van het trainingshandboek. Daarnaast leren de professionals hoe 

ze hun empowerende competenties verder kunnen ontwikkelen. Ten slotte wordt ook het 

invoeren van de methode behandeld (REA college Nederland, jaartal onbekend). Elke 

methodiektraining wordt afgesloten met een schriftelijke evaluatie. 

 

 

1.9 Overige randvoorwaarden 

 

Kwaliteitsbewaking 

Trainers die de training van REA College Nederland (zie 1.8) hebben gevolgd en gecertificeerd 

zijn, moeten minimaal eens per jaar deelnemen aan een expertbijeenkomst om de licentie te 

behouden. Deze expertbijeenkomsten vinden vier maal per jaar plaats. In deze bijeenkomsten 

wordt aandacht besteed aan afname van de vragenlijst (bijvoorbeeld voor bijzondere 
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doelgroepen), het doorontwikkelen van trainersexpertise, bijvoorbeeld NLP- 

trainersvaardigheden en het doornemen van een aantal oefeningen uit de trainershandleiding. 

 

Organisaties en professionals kunnen met behulp van de REQUEST Quick Scan feedback 

krijgen over de mate waarin zij een empowerende omgeving hebben gerealiseerd. De Quick 

Scan levert ontwikkelingspunten op, gericht op versterking of verbetering van de empowerende 

kwaliteit (Zaeyen, Meelker, & Scheurink, jaartal onbekend). Naar aanleiding van de resultaten 

van de REQUEST Quick Scan kan een organisatie haar empowerende kwaliteit versterken, 

bijvoorbeeld door reorganisatie van bedrijfsprocessen, protocollering van procesonderdelen of 

door training. Binnen het REQUEST project is een aantal ontwikkelingsmodules ontworpen die 

kunnen dienen als onderdeel van een verbeterprogramma. 

 

De wijze van kwaliteitsbewaking wordt verder bepaald door de uitvoerder. 

 

Kosten van de interventie 

Een organisatie die gaat werken met de methode, moet rekening houden met de volgende 

investeringen en kosten. 

� De kosten van de methodiektraining en de expertbijeenkomsten voor de trainers: € 1.350 per 

persoon voor individuele deelname of € 7.000 voor een in company methodiektraining voor 

maximaal 12 personen;  € 125 voor deelname aan een expertbijeenkomst. 

� Kosten voor afname van de vragenlijst: € 10 per deelnemer voor tweemaal afnemen. 

� Ureninvestering voor een voorlichtingsbijeenkomst in de eigen organisatie. 

� Ureninvestering voor de werving van deelnemers.  

� Tweemaal afnemen van de vragenlijst per deelnemer: 2 uur. 

� Voorbereiding van de training: 1 uur per 3 uitvoeringsuren, dus bij een training van 30 tot 50 

uur gaat het om 10 tot 17 uur voorbereiding per groep. 

� Uitvoering van de training: 30 tot 50 uur per groep. 

� Kosten voor trainingsmateriaal. 

 

 

1.10 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  
 

Bij de ontwikkelaar zijn geen soortgelijke methoden bekend. Ook in de literatuursearch zijn 

geen soortgelijke methoden gevonden.  

 

 

1.11 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

REA College Nederland 

REQUEST-VrijBaan team 

Putterweg 140 
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3851 VG Ermelo 

0341 – 498 500 

www.vrijbaan.nl  

 

Contactpersoon 

Jan de Koning 

info@dekoningadvies.nl   
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 

 

Aanleiding 

De ontwikkelaars van de VrijBaan Empowerment Methode constateren dat meer aandacht 

nodig is voor de structurele versterking van de empowerment van mensen die zijn uitgesloten 

van de arbeidsmarkt. Hiervoor is een integrale benadering nodig, een instrument om de mate 

van empowerment te meten en interventies om empowerment te vergroten. Vóór de 

ontwikkeling van de VrijBaan Empowerment Methode waren deze niet voorhanden (De Koning, 

2004a). 

 
Ontwikkeling van de methode 

Bovenstaande was aanleiding voor de ontwikkeling van de VrijBaan Empowerment Methode. 

De methode werd ontwikkeld door een samenwerkingsverband van het iRv, REA College 

Nederland en twee cliëntorganisaties. REA College Nederland wordt gevormd door vier 

instellingen die middelbaar beroepsonderwijs verzorgen voor jongeren met beperkingen. 

Daarnaast waren er partners in Finland, Tsjechië, België en Oostenrijk. 

 

1. Het begrip empowerment 

De eerste stap in de ontwikkeling van de VrijBaan Empowerment Methode was een 

literatuuronderzoek naar en diepte-interviews over empowerment in de context van 

(re)integratie. Dit onderzoek heeft geleid tot een model van empowerment met zes 

componenten (Van Lierop et al., 2003) (zie 1.2 en 2.2). 

 

2. De VrijBaan Empowerment Vragenlijst 

Tweede stap was de ontwikkeling van de VrijBaan Empowerment Vragenlijst. Deze vragenlijst 

is in een aantal stappen ontwikkeld (Samoocha et al., 2011). Begonnen is met een 

literatuuronderzoek naar bestaande meetinstrumenten voor empowerment of elementen van 

empowerment. Hieruit is een selectie gemaakt van instrumenten die voldoende valide waren, 

(elementen van) empowerment meten en waarvan de scores konden worden vertaald in een 5-

punts schaal. Op basis van items uit de geselecteerde instrumenten is een concept vragenlijst 

samengesteld, met 128 verschillende items verdeeld over de zes empowermentcomponenten. 

 

De conceptvragenlijst is getest door 15 mensen met een arbeidsbeperking in een re-

integratietraject. Daarnaast is de vragenlijst geëvalueerd door een groep experts en 

vertegenwoordigers van cliëntorganisaties. De resultaten zijn gebruikt om de conceptvragenlijst 

aan te passen. Vervolgens is de vragenlijst verzonden naar 976 personen in een re-

integratietraject. Op basis van een statistische analyse van de 385 ingevulde vragenlijsten zijn 

overbodige items verwijderd.  

 

De bevindingen uit evaluatieonderzoek (Crombag & Dijcks, 2009; Van Lierop et al., 2005) zijn 

gebruikt om de vragenlijst te verbeteren. Zo zijn bijvoorbeeld in de handleiding bij de VrijBaan 
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Empowerment Vragenlijst kernachtige samenvattingen van de empowermentcomponenten in 

simpele bewoordingen opgenomen, om te gebruiken in het gesprek met de cliënt (Van Lierop et 

al., 2005). 

 

3. Trainingsmodules 

De derde stap was het samenstellen van een pakket trainingsmodules aansluitend bij de 

componenten van empowerment. Een interdisciplinaire groep van trainers, re-

integratiebegeleiders, psychologen en ambulante begeleiders van leerlingen in het 

beroepsonderwijs hebben trainingsmodules verzameld en een selectie gemaakt van modules 

die aansluiten bij de componenten van empowerment. Om ze praktisch toepasbaar te maken 

voor verschillende trainers, zijn ze beschreven in het trainingshandboek (De Koning et al., 

2008). 

 

De methode is in een pilot aangepast voor en getoetst op bruikbaarheid voor jongvolwassenen 

met een visuele beperking. De resultaten van het bijbehorende onderzoek zijn beschreven in 

onderdeel 3 en 4 van deze beschrijving (Crombag & Dijcks, 2009). Omdat niet voldoende 

duidelijk was of de methode zoals bedoeld is uitgevoerd, zijn de resultaten van dit onderzoek 

maar beperkt gebruikt voor aanpassing van de methode (persoonlijke communicatie met 

Annemarieke Meelker, 28 november 2011). 

 

4. De omgeving 

In pilots met de VrijBaan Empowerment Methode (Van Lierop et al., 2005) bleek het effect van 

de omgeving en bejegening op de individuele empowerment. Daarom is vervolgens verkend 

hoe de omgeving empowerment kan stimuleren. Dit is concreet gemaakt in een aantal 

voorwaarden, criteria en uitgangspunten voor empowerend benaderen. Deze zijn verwerkt in de 

REQUEST Quick Scan, een diagnose-instrument bestaande uit 78 stellingen die professionals 

en organisaties feedback geeft op de mate waarin zij empowerend werken (Zaeyen, Meelker & 

Scheurink, Jaartal onbekend). De hierop gebaseerde criteria voor een empowerende 

benadering zijn opgenomen in handboek en methodiektraining. 

 

Verbreding doelgroep 

Oorspronkelijk was de vragenlijst specifiek afgestemd op mensen met een (arbeids)beperking 

en op een werkcontext. Voor deze groep is de betrouwbaarheid van de vragenlijst ook bewezen 

(Van Lierop et al., 2005). Later is de lijst doorontwikkeld: het taalgebruik is vereenvoudigd en de 

vragenlijst is situationeel gemaakt in plaats van gekoppeld aan specifieke (arbeids)beperkingen. 

Dit betekende ook dat verschillende versies van de oorspronkelijke, op beperkingen gerichte, 

vragenlijst teruggebracht konden worden tot één situationele vragenlijst. Daarmee is de 

vragenlijst geschikt geworden voor een bredere doelgroep, namelijk alle mensen in een situatie 

die zijzelf als belemmerend ervaren bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt. 

 

Aanleiding voor de verbreding van de doelgroep waren diverse signalen en vragen vanuit 

gebruikers over toepasbaarheid in andere situaties en daarnaast het inzicht dat het in beeld 

brengen en versterken van empowerment relevant is voor alle situaties waarin sprake is van 

een maatschappelijke achterstand. Het gaat dus niet alleen om mensen met beperkingen maar 

om alle mensen die belemmeringen ervaren bij het deelnemen aan de maatschappij.  
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De aanpassing van de vragenlijst was aanleiding voor een herziening van de methode en het 

handboek (De Koning et al., 2011) De herziene vragenlijst is via het internet toegankelijk 

gemaakt. 

 

Doorontwikkeling methode 

Momenteel wordt gewerkt aan het geschikt maken van methode en vragenlijst voor jongeren 

van 14 tot 18 jaar. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met een orthopedagoog 

(persoonlijke communicatie J. de Koning, 21 februari 2012). 

 

 

 
2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

Belangrijke basis voor de ontwikkeling van de methode is een literatuuronderzoek naar het 

begrip empowerment. In het verslag van dit literatuuronderzoek wordt onder meer verwezen 

naar de Self-determination theory van Deci & Ryan (2000). De ontwikkelaar verwijst daarnaast 

naar ontwikkelingsgericht coachen van Vandamme uit 2004 en handelingsgericht werken van 

Pameijer & Beukering uit 2009 (persoonlijke communicatie met Annemarieke Meelker, 

28 september 2011).  

 

Empowerment 

Empowerment wordt in de VrijBaan Empowerment Methode in navolging van Van de Ven 

(2002, in: De Koning et al., 2011) omschreven als een vorm van ‘innerlijk leiderschap’ of 

‘zelfsturing’, waardoor iemand het gevoel heeft controle te hebben over en vertrouwen in zijn 

vaardigheden om een bepaald doel te bereiken. In deze definitie is empowerment geen 

vaststaand gegeven. Empowerment kan in de loop der tijd veranderen, bijvoorbeeld door 

levenservaringen of door training gericht op versterking. 

 

Empowerment in de betekenis van innerlijk leiderschap of het vermogen om zelf de regie te 

voeren over je leven, is geconcretiseerd in zes componenten (Van Lierop et al., 2003): 

1. Competentie: het vertrouwen in je eigen vaardigheden om een bepaalde taak tot een goed 

einde te brengen. Iemand met een sterk ontwikkelde competentie weet wat hij wel en niet 

kan, heeft vertrouwen in eigen kunnen en kan aangeven wanneer hij ondersteuning nodig 

heeft. 

2. Zelfbeschikking: zelfstandig keuzes kunnen en durven maken over je eigen leven en het 

gevoel controle te hebben over je eigen situatie. 

3. Impact: het gevoel via je keuzes daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op de 

uitkomsten en het verloop van je (persoonlijk of beroepsmatig) ontwikkelingsproces. 

Iemand met een goed ontwikkeld gevoel van impact realiseert zich dat hij met zijn keuzes 

zijn eigen ontwikkeling controleert, bestuurt en vorm geeft. Hij kent de consequenties van 

zijn keuzes en neemt zichzelf daarin serieus. Tegenover impact staat het idee dat alles je 

overkomt. 
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4. Betekenis: voelen en ervaren dat je werk, je persoonlijke of beroepsmatige ontwikkeling en  

de keuzes die je daarin maakt betekenis hebben, dat ze zinvol zijn en aansluiten bij je       

waarden, opvattingen en gedragingen. Dit is gerelateerd aan intrinsieke motivatie. 

5. Positief identiteitsgevoel: positief staan ten opzichte van jezelf. De situatie waarin je 

verkeert, speelt geen overheersende rol in hoe je naar jezelf kijkt. Je accepteert jezelf zoals 

je bent en hebt het gevoel dat je vanuit je positieve identiteit het leven aankunt. 

6. Groepsoriëntatie: het besef dat je deel uitmaakt van een gemeenschap, dat er daarom altijd 

sprake is van enige afhankelijkheid van anderen en dat samenwerking met anderen nodig 

is. Iemand met een sterke groepsoriëntatie realiseert zich dat zijn gedrag iets bijdraagt en 

van waarde is voor anderen. Hij gaat er niet op voorhand vanuit dat de omgeving zich 

volledig zal aanpassen aan zijn situatie. 

 

Deze zes componenten vormen de inhoudelijke basis van de methode. De empowerment 

vragenlijst is gericht op een juiste meting van de componenten, de uitslag wordt gepresenteerd 

per component, in het gesprek tussen deelnemer en trainer worden per component leerdoelen 

geformuleerd en de training wordt op basis van trainingsmodulen horend bij de componenten 

samengesteld. 

 

Self-determination theory 

Volgens de Self-determination theory van Deci & Ryan (1985, in: Van Lierop et al., 2003) zijn 

mensen van nature gemotiveerd om te blijven leren en om hun eigen leven te bepalen door 

middel van keuzes en beslissingen. Uit de ervaringen in projecten waarbij mensen met een 

arbeidshandicap vanaf het eerste contact met de begeleider worden gestimuleerd zelf actief te 

zijn in hun (re)integratieproces, blijkt dat dit ook geldt voor deze doelgroep (Van Doorn, 2002, 

in: Van Lierop et al., 2003). Ryan maakt onderscheid tussen verschillende soorten motivatie. Bij 

intrinsieke motivatie gaat het om natuurlijke, spontane interesses van personen, bijna te zien als 

een karaktertrek. Mensen beleven plezier aan de activiteit of het gedrag in zichzelf. Dit is de 

sterkste vorm van motivatie. Extrinsieke motivatie is meer indirect: mensen doen iets omdat het 

iets oplevert dat in principe los staat van de activiteit op zich. Extrinsieke motivatie is sterker 

naarmate het gedrag meer voortkomt uit waarden en normen van het individu zelf (meer 

autonomie) en minder vanuit opgelegde waarden vanuit de omgeving (minder autonomie). 

De Self-determination theory komt terug in de component betekenis van het concept 

empowerment en in de nadruk in de VrijBaan Empowerment Methode op de eigen motivatie, 

keuzes en oordelen van de deelnemers. Het gaat niet om een oordeel van de professional. De 

eigen beleving van de verschillende componenten en de eigen doelen van de deelnemers zijn 

leidend in het hele proces. 

 

Ontwikkelingsgericht coachen 

De ontwikkelaar heeft bij de ontwikkeling van de aanpak gebruik gemaakt van 

ontwikkelingsgericht coachen, zoals in 2004 beschreven door Rudy Vandamme in zijn 

Handboek ontwikkelingsgericht coachen (persoonlijke communicatie met Annemarieke Meelker, 

28 november 2011). Volgens hem gaat ontwikkelingsgericht coachen een stap verder dan 

persoonsgericht coachen. Persoonsgericht coachen kijkt naar de hele persoon, waarbij diens 

overtuigingen, waarden en identiteit centraal staan. Ontwikkelingsgericht coachen focust op dat 

wat iemand in een bepaalde periode in zijn leven aan het leren is. Concrete coachingsvragen  
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worden gezien in het licht van die bepaalde ontwikkelingstaak. 

 

In de aanpak van ontwikkelingsgericht coachen ligt de nadruk op reflectie, om de zelfkennis van 

de persoon over wat hij aan het doen is te bevorderen. Het gaat om groei in de manier waarop  

iemand zijn uitdagingen aanpakt en om het leren van een zodanige vorm van zelfsturing dat 

mensen alleen verder kunnen met hun project of opgave. 

 

In de VrijBaan Empowerment Methode komen het ontwikkelingsgerichte coachen en de nadruk 

op zelfsturing terug in zowel het concept empowerment als in de beschrijving van de 

empowerende benadering van tester en trainer. Centraal in de hele benadering staan de 

beleving, de motivatie en het leerproces van deelnemers: de vragenlijst draait om inzicht in zelf 

ervaren empowerment, in het gesprek gaat het om de eigen doelen en die doelen zijn leidend 

voor het samenstellen van de training.  

 

Handelingsgericht werken 

De ontwikkelaar heeft bij de ontwikkeling van de aanpak gebruik gemaakt van de beschrijving 

van handelingsgericht werken door Pameijer & Beukering uit 2009 (persoonlijke communicatie 

met Annemarieke Meelker, februari 2012). Zij beschrijven handelingsgericht werken als een 

systematische manier van werken in het onderwijs. Hierbij wordt het onderwijsaanbod 

afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van iedere leerling. Deze behoeften 

formuleer je door aan te geven wat een leerling nodig heeft om een bepaald doel te kunnen 

bereiken. Persoonskenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften. Men richt zich niet 

zozeer op wat er mis is met een leerling, maar meer op wat deze nodig heeft om bepaalde 

doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft. Het gaat niet alleen om de 

persoonskenmerken, maar ook om de kenmerken van de onderwijsleersituatie en de context. 

Het begrip afstemming staat hierbij centraal. Afstemming op de leerling, rekening houdend met 

wensen, mogelijkheden en verwachtingen van de omgeving. Het leerkrachtgedrag staat 

centraal in het zoeken naar afstemming, in het inspelen op de (specifieke) onderwijsbehoeften 

van de leerlingen in de groep. 

 

Deze benadering is zichtbaar in de VrijBaan Empowerment Methode in de nadruk op het 

formuleren van individuele positief geformuleerde doelen en het op basis van die doelen en het 

individuele empowermentprofiel bekijken wat iemand nodig heeft om de doelen te bereiken. In 

het geval van groepstrainingen herkennen we ook heel duidelijk het element van het 

combineren van individuele doelen en kenmerken met die van de andere deelnemers in de 

groep en het continu observeren en benutten van de groepsdynamiek. 
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3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

 

De beschrijving van de praktijkervaringen van de professional en cliënt/burger zijn gebaseerd 

op de volgende publicaties. 

 

1. Evaluatieonderzoek project VrijBaan. Eindrapport, geschreven door B.A.G. van Lierop, N. 

Janssen en J. Heykers, uitgegeven in 2005 door het iRv te Hoensbroek. 

 

Dit rapport beschrijft het evaluatieonderzoek dat heeft plaatsgevonden binnen het VrijBaan 

project. Het evaluatieonderzoek betreft de ontwikkeling en experimentele toepassing in pilots 

van de eerste versie van de VrijBaan Empowerment Vragenlijst en de VrijBaan Empowerment 

Methode. Het evaluatieonderzoek bestond uit een proces- en een productevaluatie. De 

procesevaluatie was gericht op het toetsen in hoeverre de activiteiten zijn uitgevoerd zoals 

gepland en op het inventariseren van ervaren knelpunten. De procesevaluatie bestond uit 

documentanalyse en diepte-interviews. Het implementatie- en ontwikkelproces staat centraal in 

de evaluatie; daarnaast wordt aandacht besteed aan ervaringen met de methode zelf. 

 

De productevaluatie was gericht op de vraag of de in het VrijBaan project ontwikkelde 

producten (vragenlijst en trainershandboek) voldoen aan de beschreven kwaliteitscriteria: zijn 

ze praktisch bruikbaar, hoe kan de praktische bruikbaarheid worden vergroot en wat is de 

houding van potentiële gebruikers tegenover de producten. De productevaluatie bestond uit de 

volgende drie deelonderzoeken en is uitgevoerd bij 14 trainingen. 

1. Meting van de effecten van de empowerment trainingen. Hiertoe zijn trainers, testers, 

cliënten en belangrijke contacten van cliënten bevraagd. De praktische bruikbaarheid is 

getoetst door veranderingen in de gemeten mate van empowerment te bepalen. Dit is 

gedaan door een voor- en nameting van de mate van empowerment met behulp van de 

binnen de pilot ontwikkelde VrijBaan Empowerment Vragenlijst. De resultaten van de voor- 

en nameting zijn opgenomen in deel 4 van deze methodebeschrijving. 

2. In een tweede deelonderzoek van de productevaluatie zijn de ervaringen van de trainers met 

de trainingen verzameld. Hiertoe is een bijeenkomst met trainers georganiseerd. 

3. Het draagvlak is getoetst door het bevragen van zowel mensen die bij het project betrokken 

waren als anderen binnen de pilotorganisaties op hun kennis en mening over de VrijBaan 

producten. 

 

In het VrijBaan project is de methode toegepast in de vier arbeidsre-integratiecentra voor in 

totaal 14 groepen van twee tot acht cliënten. Het totaal aantal deelnemers aan de trainingen is 

niet expliciet vermeld in het rapport. In totaal zijn van 78 cliënten onderzoeksgegevens 

beschikbaar. Van 47 van hen zijn alle evaluatiegegevens beschikbaar. Door problemen met de 

planning zijn niet altijd de definitieve producten gebruikt voor de pilots. Een andere complicatie 

was dat trainers niet bekend waren met een deel van de oefeningen in het trainershandboek. 

De betreffende trainers zijn hierin begeleid door trainers die wel ervaring met deze oefeningen 

hadden. Ook wordt aangegeven dat de opzet van de pilots op de vijf locaties onderling sterk 

verschilde, onder meer in duur en doorlooptijd van de training, inhoud van de training en wijze 
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van werven. 

 

De resultaten van het evaluatieonderzoek zijn gebruikt om de methode te verbeteren en 

verwerkt in de opzet van de methodiektraining voor trainers. 

 

2.  Gestandaardiseerde emPOWERment training voor jongvolwassenen met een visuele 

beperking. Eindrapportage, geschreven door P. Crombag en B. Dijcks, uitgegeven in 2009 door 

Vilans te Utrecht. 

 

Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de effecten van de toepassing van de VrijBaan 

Empowerment Methode bij 36 jongvolwassenen met een visuele beperking. De methode is ten 

behoeve van het onderzoek gestandaardiseerd door een deelselectie van trainingsmodulen uit 

het handboek te maken en een aantal elementen toe te voegen: extra sessies rond de 

trainingsmodulen, het gebruik van een logboek, Goal Attainment Scaling en een warming-up 

aan het begin van elke bijeenkomst. Opzet en resultaten van het effectonderzoek zijn 

beschreven in deel 4 van deze methodebeschrijving.  

 

Daarnaast zijn in het rapport ook ervaringen van de professionals en jongvolwassenen met de 

methode opgenomen. We hebben deze ervaringen in dit deel opgenomen. De ervaringen zijn 

verzameld met behulp van een logboek, een evaluatievragenlijst direct na de training, een 

groepsbijeenkomst van trainers, verslagen van de trainers, de Goal Attainment Scaling en een 

non-respons enquête. De non-respons enquête is verzonden naar 795 jongeren die wel 

benaderd zijn voor het meedoen aan de training, maar zich niet hebben aangemeld. Van de 

benaderde jongeren heeft 10.3% de enquête ingevuld geretourneerd. De evaluatievragenlijst is 

ingevuld door 17 van de 36 deelnemers uit de interventiegroep. 

 

 

3.1 Praktijkervaringen van de uitvoerder 

 

Gedragsverandering 

In de VrijBaan pilot (Van Lierop et al., 2005) hebben trainers van negen van de veertien 

pilotgroepen de vraag beantwoord of ze een gedragsverandering zagen bij hun cliënten. In elk 

van deze negen gevallen was dit het geval. Trainers zagen hun cliënten bewuster worden, 

zelfverzekerder en meer initiatief vertonen. Cliënten waren beter in staat om sturing aan hun 

eigen traject te geven. Ook zagen trainers hun cliënten elkaar feedback geven en actief plannen 

maken voor de toekomst; iets dat ze voorafgaand aan de training niet deden. Een aantal 

trainers meldt dat de cliënten zich meer bewust zijn van het feit dat ze keuzes kunnen maken in 

hun traject naar werk. Bij zeven van de negen pilotgroepen gaven de trainers aan dat de 

cliënten anders met hun handicap omgaan na de training. Ze accepteerden hun beperking 

meer, konden beter grenzen stellen en kozen bewuster wat ze wel en niet over hun beperking 

vertelden. Bij de twee pilotgroepen waar de trainers geen verandering in het omgaan met de 

handicap zagen, ging het om jonggehandicapten die ook voorafgaand aan de training al positief 

met hun handicap omgingen. 
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Opvallend is dat de testers die de vragenlijst afnamen in de VrijBaan pilot (Van Lierop et al., 

2005) aangeven dat voorafgaand aan de training driekwart van de cliënten zich niet herkent in 

de testuitslag, terwijl dit bij de nameting nog maar bij één op de zeven cliënten het geval is. Dit 

verklaren ze met een toename van zelfinzicht. Deelnemers geven in nabesprekingen zelf ook 

aan dat ze een realistischer beeld van zichzelf hebben gekregen (persoonlijke communicatie 

met Jan de Koning, 21 februari 2012). 

 

Toepasbaarheid 

Zeven van de acht bevraagde testers die de vragenlijst bij deelnemers hebben afgenomen in de 

VrijBaan pilot (Van Lierop et al., 2005) geven aan tevreden te zijn over het verloop van de 

gesprekken waarin de scores werden besproken en voorstellen werden gedaan voor het trainen 

van bepaalde componenten. De achtste afnemer van de vragenlijst was het niet voldoende 

duidelijk hoe de scores geïnterpreteerd en overgebracht moesten worden. Alle testers geven 

aan tevreden te zijn over de inhoud van het instrument.  

 

De trainers in de VrijBaan pilot (Van Lierop et al., 2005) geven aan zowel bekende als 

onbekende trainingsmodules zonder problemen toegepast te hebben. Op één locatie hebben 

trainers hierbij begeleiding gevraagd. Bij zes cliënten werden gaande de training nog extra 

modulen toegevoegd, omdat achteraf bepaalde dingen belangrijker bleken dan uit de testscores 

naar voren was gekomen.  

 

De trainers vinden de voor jongeren met visuele beperkingen geselecteerde trainingsmodules 

nagenoeg allemaal geschikt. Daarnaast geven de trainers van deze jongeren aan soms een 

ruimere keuze aan modulen nodig te hebben. Dat is mogelijk door niet uit de specifiek voor de 

jongvolwassenen met een visuele beperking gemaakte selectie van modulen te kiezen, maar uit 

de volledige lijst met VrijBaan trainingsmodules. De trainers ervaren de empowermenttraining 

voor jongvolwassenen met een visuele beperking als positief tot zeer positief. Zij willen graag 

doorgaan met het aanbieden van deze trainingen aan de doelgroep. De trainers beoordeelden 

vrijwel alle trainingsmodules als geschikt voor deze doelgroep. De trainers van de 

jongvolwassenen met een visuele beperking gaven het belang aan van het gebruik van actuele 

situaties en gebeurtenissen van de deelnemers zelf in de praktijkoefeningen van de modules. In 

die oefeningen herkennen ze zich het meest en dat blijkt stimulerend te werken voor de 

deelnemers (Crombag-Roben & Dijcks, 2009). 

 

Knelpunten 

Begeleiders van deelnemers aan de VrijBaan pilot (Van Lierop et al., 2005) gaven aan het lastig 

te vinden om het gesprek aan te gaan met cliënten die na de training in score achteruit zijn 

gegaan op een bepaalde component. Een waarschijnlijke verklaring is dat cliënten zichzelf voor 

de training hebben overschat op die component en door de training een reëler zelfbeeld hebben 

gekregen. Deze uitleg werd niet altijd op deze manier gegeven en werd ook niet altijd herkend 

door cliënten.  

 

Aanbevelingen 

Aangeraden wordt voorafgaand aan de trainingen een intake te doen, zodat individuele 

verschillen in levensfase en interesse binnen een trainingsgroep beperkt kunnen worden 



 

 

 VrijBaan Empowerment Methode  * * *  27 

(Crombag-Roben & Dijcks, 2009). Of om bij niveauverschillen binnen één groep te zorgen voor 

ongeveer evenveel mensen van de verschillende niveaus binnen de groep. 

 

Er moet voldoende aandacht besteed worden aan het bekend maken van de 

empowermenttraining onder mogelijke verwijzers én onder cliënten (Van Lierop et al., 2005).  

 

Cruciale succesfactoren 

Binnen de VrijBaan pilot wordt aangegeven dat een goed begrip van het concept empowerment 

en een vertaling van dat begrip naar het eigen handelen en de eigen overtuigingen cruciaal zijn 

voor een adequate rolvervulling van de begeleiders. Om een goed begrip te creëren, is een 

voortdurende uitwisseling over de inhoud van het begrip en de vertaling naar de interactie met 

cliënten noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van deskundigheidsbevordering, 

gesprekken tussen projectmanagement en begeleiders en intervisie. Dit goede begrip is ook 

van belang voor een goede werving van deelnemers.  

 

Motivatie voor het testen en trainen wordt in de VrijBaan pilot als een cruciale factor 

aangegeven. Daarom wordt aangeraden voldoende keuzemogelijkheden in het traject te 

bieden, de cliënt continu goed te informeren over doelen en activiteiten in het test- en 

traintraject en consequent zorgvuldig om te gaan met het uitwisselen van informatie. Motivatie 

als uitgangspunt is volledig in de methode verweven, onder meer door op elk punt in het traject 

volledig uit te gaan van eigen keuzes van de deelnemers. 

 

De tijd tussen testafname en bespreking van de resultaten moet beperkt worden tot maximaal 

een week. De training kan het beste starten binnen een maand na afname van de vragenlijst. 

De tweede testafname wordt aanbevolen binnen een week na afronding van de training (Van 

Lierop et al., 2005). 

 

Het is van belang dat de testresultaten ruim voor de start van het trainingsprogramma 

beschikbaar zijn. Dit wordt vergemakkelijkt door digitale afname van de vragenlijst (Van Lierop 

et al., 2005). 

 

Andere aspecten van uitvoering 

De trainers van de jongvolwassenen met een visuele beperking zijn positief over de aan de 

methode toegevoegde elementen: de extra inleidende en uitleidende sessies rond de 

trainingsmodules, het gebruik van het logboek en de Goal Attainment Scaling en de warming-up 

aan het begin van elke bijeenkomst. Het vaststellen van de niveaus van de Goal Attainment 

Scaling werd als lastig ervaren. Aanbevolen wordt bij verdere toepassing van dit instrument hier 

extra aandacht aan te besteden in de training van trainers (Crombag-Roben & Dijcks, 2009). Er 

is bewust voor gekozen om het gebruik van dit soort extra elementen aan de trainers over te 

laten en in het trainershandboek alleen modulen gekoppeld aan de componenten van 

empowerment op te nemen (persoonlijke communicatie met Jan de Koning, 21 februari 2012). 
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3.2 Praktijkervaringen van de cliënt 
 

Tevredenheid 

Bijna alle bevraagde cliënten in de VrijBaan pilot waren tevreden tot zeer tevreden over de 

tester (93%), de test (91%), de trainer (97%) en inhoud (98%) en andere kenmerken (89 tot 

98%) van de training. Volgens 94% van de respondenten zijn de leervragen voldoende aan bod 

geweest in de trainingen (Van Lierop et al., 2005). 

 

Van de cliënten was 20% ontevreden over de voorlichting over de training. Oorzaken van deze 

ontevredenheid waren dat alleen schriftelijke informatie was gegeven, dat de inhoud van de 

training afweek van wat van tevoren was besproken of dat de uitleg van de trainer te globaal 

was. Van de bevraagde cliënten geeft 57% aan dat de training volledig aan hun verwachtingen 

heeft voldaan en 38% dat deels aan hun verwachtingen is voldaan, bijvoorbeeld omdat ze 

hadden verwacht beter te kunnen omgaan met ál hun problemen of omdat ze de training te kort 

vonden om alles wat ze wilden aanpakken aan bod te laten komen (Van Lierop et al., 2005). In 

het handboek zijn nu adviezen opgenomen over het geven van voorlichting zodat bij alle 

betrokkenen een reëel beeld van de training ontstaat. Als voorwaarde daarvoor wordt 

aangegeven dat de betrokkenen overeenstemming bereiken over verantwoordelijkheden, 

doelstellingen, planningen en kwaliteitsnormen. 

 

In de evaluatievragenlijst geven deelnemers aan de interventiegroep van de 

empowermenttraining voor jongvolwassenen met een visuele beperking gemiddeld een ruime 

7.5 aan de training als geheel. De deelnemers beoordeelden de inhoud en de uitvoering door 

de trainers als goed. De oefeningen vonden ze stimulerend, vooral als ze hun eigen actuele 

situatie in de modules kunnen gebruiken (Crombag-Roben & Dijcks, 2009). 

 

Behaalde resultaten 

Ongeveer tweederde van de cliënten in de VrijBaan pilot geeft aan door de training anders in 

het leven te staan. Ze vinden zichzelf mentaal sterker, zelfbewuster, durven eerder nee te 

zeggen, kunnen beter met kritiek omgaan, hebben minder faalangst en kunnen beter keuzes 

maken. Driekwart van de respondenten heeft meer zelfinzicht. Een derde deel geeft aan door 

de training anders om te gaan met de handicap, bijvoorbeeld door zichzelf meer ruimte te 

geven om de handicap te hebben en in het verlengde hiervan de grenzen beter te bewaken. 

Het grootste deel had ook voor de training al geen problemen met de eigen handicap. Van de 

cliënten geeft 42% daarnaast aan veranderd te zijn in gedrag. Tweederde zegt beter sturing te 

kunnen geven aan het traject richting werk. Ze weten beter waar ze op moeten letten bij het 

zoeken naar werk, ze vinden het gemakkelijker om te solliciteren op banen die ze willen en ze 

durven het beter aan te geven als anderen dingen regelen op een manier die ze niet willen. 

Nagenoeg alle cliënten zijn blij dat ze de training hebben gevolgd. Ze zijn naar eigen zeggen 

gegroeid, zelfverzekerder geworden en hebben veel geleerd (Van Lierop et al., 2005).  

 

De jongvolwassenen met een visuele beperking geven aan dat de training heeft bijgedragen 

aan hun zelfvertrouwen en het kunnen omgaan met hun handicap binnen hun opleiding en/of 

hun traject naar een vervolgopleiding of werk (Crombag-Roben & Dijcks, 2009). 
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Van 40 deelnemers aan de VrijBaan pilot zijn privécontacten benaderd. Vier van hen hebben 

meegedaan aan het onderzoek. Aan hen is in een telefonisch interview gevraagd of zij 

veranderingen hebben bemerkt bij de cliënt, gerelateerd aan de componenten van 

empowerment. Op de meeste vragen zagen twee of drie van de vier een verandering bij de 

cliënt. Op de overall vraag gaven drie van de vier aan dat ze vonden dat de cliënt anders in het 

leven stond. Zo vinden ze bijvoorbeeld dat een cliënt makkelijker zijn grens aangeeft, directer is 

geworden in de communicatie en zekerder is geworden in het zoeken naar werk. Andere 

veranderingen zijn: gerichter bezig zijn met het zoeken naar werk, meer ondernemen, meer 

zelfvertrouwen uitstralen, zelfbewuster geworden, stemming verbeterd, meer greep op het 

leven, komt spontaan op bezoek, acceptatie verbeterd, heeft doel teruggevonden (Van Lierop et 

al., 2005). 

 

Ervaren belasting 

In de VrijBaan pilot namen 12 cliënten wel deel aan de vragenlijst, maar niet aan de training, 

omdat het traject voor hen lichamelijk te zwaar is of omdat data of tijdstippen niet uitkwamen. 

Een klein deel van de cliënten die wel deelnamen, gaf achteraf toch aan de training te zwaar te 

vinden, zowel emotioneel als qua duur van de bijeenkomsten (Van Lierop et al., 2005). In het 

handboek wordt aanbevolen de training bij een minder belastbare groep anders te verdelen 

over de tijd, bijvoorbeeld door met losse dagdelen te werken in plaats van met hele dagen. 

 

Uit de non-respons enquête gedaan onder de benaderde jongvolwassenen met een visuele 

beperking bleek dat voor het bereiken van de doelgroep belangrijk is dat de trainingslocatie 

dichtbij huis of school is, dat de doorlooptijd van de training beperkt moet worden tot zes tot 

twaalf weken en bij voorkeur in een vakantieperiode moet plaatsvinden. Aangegeven werd ook 

dat ofwel de training zelf, ofwel de tijd die aan andere dingen besteed moet worden, beperkt 

moet worden, zodat voldoende energie over is voor de training. Eén van de mogelijkheden om 

dat te bereiken is de training in schooltijd te plannen. Een deel van de respondenten gaf aan 

geen behoefte te hebben aan de training omdat ze al voldoende ‘empowered’ waren (Crombag-

Roben & Dijcks, 2009). 

 

 

3.3 Praktijkvoorbeeld 
 

Hieronder het verhaal van een deelnemer aan een empowermenttraining voor doofblinde 

mensen. Hij beschrijft wat hij ervaren heeft en wat voor hem het belang was van de training 

(Koç, 2010). 

 

Afgelopen juli kreeg ik een tip van een vriendin dat de empowermenttraining bij het REA 

College iets voor mij zou zijn. Ik wist niet wat het inhield. In september ben ik bij een 

informatiedag geweest en daar werd uitgelegd wat empowerment was. Het klonk interessant en 

ik heb besloten me voor de training aan te melden. 

 

We deden eerst de empowermenttest met zes thema’s. Zo kon ik zien op welke thema’s ik laag, 
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midden en hoog scoorde. Ik vond de statistiek interessant. 

 

Afgelopen maanden heb ik samen met de docente en de andere cursisten veel geleerd en 

gediscussieerd. In het begin vond ik het moeilijk om gestructureerd bezig te zijn met 

huishoudelijke taken, eten en drinken en slapen. Ik kreeg veel feedback en tips van anderen. 

Maar toch was het lastig. Ik zag rommel in mijn woning en daardoor voelde ik me niet goed, had 

ik geen energie. Van een schone en opgeruimde woning ga ik me goed voelen, daar geniet ik 

van. Ik heb mijn best gedaan en het is me gelukt. Soms lukt het niet doordat ik het te druk heb. 

Maar ik kan ook niet altijd de structuur vasthouden. Het is belangrijk dat ik dat accepteer en 

probeer het bij te houden. 

 

Ik heb veel dingen geleerd, zoals feedback geven, de 4 G’s (gedrag, gevoel, gevolg, gewenst), 

luisteren-samenvatten-doorvragen. Ook hebben we een rollenspel gedaan. Dat was heel 

leerzaam. 

 

Tijdens de laatste training heb ik opnieuw de test gedaan. Toen bleek dat ik op veel thema’s 

van laag naar midden of hoog was gegaan. Dat is een goede score! 

 

Waarom is een empowermentcursus zo belangrijk voor doofblinde mensen? Veel doofblinde 

mensen vinden het lastig om sociale contacten te krijgen. Veel familie zorgt teveel voor 

doofblinde mensen. Ze denken dan dat ze het niet zelf kunnen, maar ze kunnen het wel. Ze 

durven het alleen niet. Daarom is het belangrijk dat er een cursus is waar doofblinde mensen 

kunnen leren krachtig in hun leven te worden en zelfstandig te worden naar anderen toe. Dan 

kan iedereen gewoon in de maatschappij leven en genieten. 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

1.Evaluatieonderzoek project VrijBaan. Eindrapport, geschreven door B.A.G. van Lierop, 

N.Janssen en J.Heykers, uitgegeven in 2005 door het iRv te Hoensbroek. 

 

Onderzoeksvraag 

Onderzocht is of er een toename is in de scores op de VrijBaan Empowerment Vragenlijst bij de 

deelnemers aan de empowermenttrainingen. Daarnaast zijn ervaringen van trainers en 

deelnemers onderzocht. Opzet en resultaten van dat deel van het onderzoek zijn beschreven in 

onderdeel 3 van deze beschrijving. 

 

Onderzoeksopzet 

Het betreft een veranderingsonderzoek (E). Voorafgaand aan en na afloop van de training 

hebben de deelnemers de VrijBaan Empowerment Vragenlijst ingevuld. In totaal zijn de 

vragenlijsten ingevuld door 69 deelnemers aan de pilottrainingen. Het totaal aantal deelnemers 

is niet bekend. Deze pilottrainingen vonden plaats in het kader van de ontwikkeling van de 

VrijBaan Empowerment Methode. Ze vonden plaats op verschillende locaties en verschilden 

onderling onder meer in duur en doorlooptijd van de training, inhoud van de training en wijze 

van werven. Door problemen met de planning zijn niet altijd de definitieve producten gebruikt 

voor de pilots. Meer informatie over de pilots is opgenomen in onderdeel 3. 

 

Onderzoeksresultaten 

De gemiddelde scores van de deelnemers zijn op drie van de zes dimensies significant hoger 

bij de nameting dan bij de voormeting. Het gaat om de dimensies impact, positieve identiteit en 

competentie. Zie bijlage 3 voor meer informatie over de cijfermatige uitkomsten van de 

metingen. 

 

2. Gestandaardiseerde emPOWERment training voor jongvolwassenen met een visuele 

beperking. Eindrapportage, geschreven door P. Crombag en B. Dijcks, uitgegeven in 2009 door 

Vilans te Utrecht. 

 

Onderzoeksvraag 

Onderzocht is het effect van de training op empowerment en op de kansen op de arbeidsmarkt. 

Daarnaast zijn ervaringen van deelnemers en professionals onderzocht. Die ervaringen zijn 

beschreven in onderdeel 3 van deze beschrijving. 

 

Onderzoeksopzet 

Het onderzoek is deels een quasi-experimenteel onderzoek in de praktijk, zonder follow-up (C), 

deels een veranderingsonderzoek (E). Onderzoeksgegevens zijn verzameld met behulp van de 

VrijBaan Empowerment Vragenlijst (E), een vragenlijst met cross-validatievragen (andere 

empowerment meetinstrumenten) (E) en stellingen over empowered gedrag (C) en Goal 
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Attainment Scaling (C). De VrijBaan Empowerment Vragenlijst was op het moment dat het 

onderzoek werd uitgevoerd nog niet gevalideerd. Bij het gebruik van de Goal Attainment 

Scaling schrijven deelnemers voorafgaand aan de training hun leerdoelen op. Na afronding van 

de training beoordelen ze of die doelen volgens verwachting of onder of boven verwachting zijn 

gehaald. 

 

Oorspronkelijk was het de bedoeling een Randomized Controlled Trial uit te voeren met 60 

deelnemers in zowel interventie- als controlegroep. Vanwege achterblijvende aanmeldingen is 

uiteindelijk gekozen voor een Controlled Trial met minimaal 30 deelnemers in zowel interventie- 

als controlegroep, in combinatie met een non-respons enquête (795 enquêtes verstuurd; 10,3% 

retour) onder jongeren die wel benaderd zijn voor het meedoen aan de training, maar zich niet 

hebben aangemeld. Belangrijkste redenen voor het niet aanmelden waren de reisafstand en de 

tijdbelasting van de trainingen. 

 

De mate van uitval is niet bekend. Door het lagere aantal deelnemers aan zowel de interventie- 

als de controlegroep, was slechts een beperkt deel van de gemeten resultaten significant. 

 

De vragenlijsten zijn afgenomen bij de interventiegroep (N=36), belangrijke anderen van de 

interventiegroep (N=17) en de controlegroep (N=31). Deelnemers (interventiegroep en 

controlegroep) waren cliënten van Bartimeus, Sensis en Visio, die in opleiding waren in het 

voortgezet speciaal onderwijs of op zoek naar werk. Een klein deel van de jongeren wist niet 

wat ze verder wilden doen. De deelnemers in de interventiegroep volgden een training van 10 

trainingssessies á 3 uur. De controlegroep kreeg geen interventie aangeboden. Ten behoeve 

van deze doelgroep en het onderzoek is de methode op verschillende manieren 

gestandaardiseerd. Het belangrijkste is dat uit het totaal aantal beschikbare trainingsmodules 

een selectie is gemaakt op basis van geschiktheid voor de doelgroep (jongvolwassenen, visuele 

beperking) en de verdeling over de empowermentcomponenten.  

 

Gemeten is voorafgaand aan de training (T0), direct na de training (T1), drie maanden na de 

training (T2) en zes maanden na de training (T3). De resultaten van de laatste twee 

meetmomenten bij de interventiegroep zijn niet meegenomen in de rapportage omdat er te 

weinig data waren. Deelnemers bleken lastig te motiveren om na afloop van het traject 

vragenlijsten ingevuld terug te sturen. Bij de controlegroep is op twee momenten met drie 

maanden tussentijd gemeten. Het bleek organisatorisch lastig om de Empowerment Vragenlijst 

af te nemen, omdat dit alleen onder begeleiding kon. Daarom zijn alleen de resultaten van de 

door de controlegroep ingevulde cross-validatievragenlijst meegenomen in de analyse. 

 

Uiteindelijk zijn de volgende metingen meegenomen in de resultaten. 

� Empowermentvragenlijst, 35 van de 36 deelnemers uit de interventiegroep, T0 en T1, 

analyse met behulp van een T-test. 

� Goal Attainment Scaling, 21 van de 36 deelnemers uit de interventiegroep, T1 ten opzichte 

van T0. 

� Stellingen over veranderingen in het empowered gedrag, 24 van de 36 deelnemers uit de 

interventiegroep, 27 van de 31 jongeren in de controlegroep, 17 belangrijke anderen van de 

36 deelnemers in de interventiegroep, T1 ten opzichte van T0. 
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� Acht relevante andere meetinstrumenten voor (componenten van) empowerment, 25/26 van 

de 36 deelnemers uit de interventiegroep, 23/25 van de 31 jongeren in de controlegroep, T0 

en T1, correlatie met empowermentvragenlijst getoetst met behulp van de Pearson 

correlatietest. 

� Een vragenlijst naar achtergrondvariabelen als leeftijd, geslacht, organisatie, en kenmerken 

van de beperking. Getoetst is op significante verschillen in resultaat op de verschillende 

achtergrondvariabelen. De gebruikte statistische toets is niet vermeld. 

 

Onderzoeksresultaten 

Het onderzoek laat zien dat na de VrijBaan training de deelnemers meer empowered zijn. De 

resultaten van de Empowerment Vragenlijst in de interventiegroep laten een groei zien op alle 

zes de componenten tussen T0 (voorafgaand aan de training) en (T1) direct na de training. Op 

de componenten Competentie, Impact en Positieve identiteit is deze groei significant. De 

resultaten op de competenties Competentie en Zelfbeschikking zijn bevestigd met behulp van 

beschikbare andere meetinstrumenten. De duurzaamheid van deze resultaten is niet bekend, 

doordat de metingen drie en zes maanden na afloop van de training onvoldoende 

meetresultaten hebben opgeleverd.  

 

Van de interventiedeelnemers heeft 85.7% de met behulp van de Goal Attainment Scaling 

(GAS) vastgestelde doelen in het logboek volgens of zelfs boven verwachting gehaald. De 

gemiddelde GAS van 21 deelnemers is 58.24, waarbij een GAS van 50,00 staat voor het 

behalen van het doel volgens verwachting. Als kanttekening hierbij geven de onderzoekers aan 

dat het gebruik van dit meetinstrument nieuw was en dat doelen mogelijk te gemakkelijk zijn 

gesteld. 

 

Uit de stellingen over veranderingen in het empowered gedrag blijkt dat over het geheel 

genomen de interventiegroep meer een positieve verandering in empowerment aangeeft dan de 

controlegroep. Zo is een groter deel uit de interventiegroep (68% tegen 47% in de 

controlegroep) het eens of zeer eens met de stelling dat men nu anders in het leven staat dan 

drie maanden geleden. Ook zegt een groter deel (63% tegen 54% in de controlegroep) dat men 

nu beter zelf de regie kan nemen in een traject richting opleiding, stage of werk dan 

voorafgaand aan de training. Van de deelnemers uit de interventiegroep geeft 36% aan dat er 

een verandering is opgetreden in hun situatie in termen van opleiding, stage of werk. In de 

controlegroep is dat 19%. Veel interventiedeelnemers geven aan dat ze sterker en positiever in 

hun schoenen staan en daardoor een betere grip op het leven hebben. Dit resultaat wordt 

bevestigd door de belangrijke anderen die zijn bevraagd. 

 

De scores van de zes van de acht geselecteerde andere vragenlijsten voor (elementen van) 

empowerment laten een verbetering in score zien bij de deelnemers van de interventiegroep; 

twee laten een verslechtering zien. Bij zes van de acht meetinstrumenten is de gemeten 

verandering voor de interventiegroep gunstiger dan die voor de controlegroep. De correlatie 

tussen de VrijBaan Empowerment Vragenlijst en de andere meetinstrumenten is sterk en 

significant voor de component Competentie en voor de component Zelfbeschikking alleen op 

T1. Voor de andere vier componenten is de correlatie niet significant. 
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Er zijn geen significante verschillen gevonden in effecten tussen deelnemers met verschillende 

achtergrondkenmerken.  

 

Zie bijlage 3 voor meer informatie over de cijfermatige uitkomsten van de metingen. 

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, 

noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door MOVISIE 

uitgevoerde literatuursearches (zie 6.1). 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 
 

� Empowerment van mensen om hen beter in staat te stellen actief deel te nemen aan de 

maatschappij en werk te vinden en te behouden (1, 2, 3, 4). 

� De uitwerking van empowerment in zes concrete componenten waaraan gewerkt wordt (1, 2, 

3). 

� De vragenlijst zet deelnemers aan het denken over de eigen mate van empowerment en de 

componenten van empowerment die versterkt kunnen worden (1, 3). 

� Maatwerk: het trainingsaanbod wordt afgestemd op de trainingsbehoefte van de deelnemer 

(1, 2). 

� Aansluiten bij de intrinsieke motivatie van de deelnemers: nadruk op reflectie en zelfkennis 

en het gezamenlijk formuleren van persoonlijke leer- of ontwikkeldoelen (1, 2, 3). 

� Het gebruik van actuele situaties en gebeurtenissen van de deelnemers in de trainingen leidt 

tot herkenning en stimuleert de deelnemers (1, 2, 3). 

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek. 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen van het werkblad. 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 
 

Er zijn twee effectonderzoeken gedaan naar de methode, een veranderingsonderzoek (E) 

onder de 69 deelnemers aan de VrijBaan pilottrainingen (Van Lierop et al., 2005) en een 

onderzoek dat deels te typeren is als quasi-experimenteel onderzoek in de praktijk zonder 

follow-up (C) en deels als veranderingsonderzoek (E). Dit tweede onderzoek is uitgevoerd 

onder 36 jongvolwassenen met een visuele beperking (Crombag-Roben & Dijcks, 2009). 

 

Beide onderzoeken laten een significante verbetering zien op drie van de zes 

empowermentcomponenten, namelijk impact, positieve identiteit en competentie. In het 

onderzoek onder de jongvolwassenen met een visuele beperking heeft 85,7% van de 

interventiedeelnemers hun met behulp van de Goal Attainment Scaling vastgestelde doelen in 

het logboek volgens of zelfs boven verwachting gehaald. Uit de scores op stellingen over 

veranderingen in empowered gedrag blijkt dat over het geheel genomen de interventiegroep 

meer een positieve verandering aangeeft dan de controlegroep. De scores van zes van de acht 

geselecteerde andere vragenlijsten voor (elementen van) empowerment laten een verbetering 
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in score zien bij de deelnemers van de interventiegroep; twee laten een verslechtering zien. 

 

Verklaring classificatie voor typering onderzoeksopzet:  

A = Experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

B = Quasi-experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

C = (Quasi-) experimenteel onderzoek, in de praktijk (zonder follow-up)   

D = (Quasi-) experimenteel onderzoek, niet in de praktijk   

E = Veranderingsonderzoek  

F = Monitoring 

Z = Geen van de voorgaande alternatieven. 

Zie voor een toelichting bijlage 3. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

Wat is bekend over de praktijkervaringen met en de effectiviteit van de VrijBaan Empowerment 

Methode om mensen in een situatie die als belemmerend wordt ervaren bij het verwerven van 

een maatschappelijke positie of van een plaats op de arbeidsmarkt beter in staat te stellen zelf 

de regie te nemen over zijn leven in het algemeen en over het vinden en behouden van werk in 

het bijzonder. 

 

Zoektermen: vrijbaan, empowerment 

 

Zoekstrategieën 

Er is materiaal opgevraagd bij de ontwikkelaar en referenties van reeds gevonden materiaal zijn 

gecheckt. In de gevonden documenten werd herhaaldelijk verwezen naar andere bronnen. 

Deze zijn vervolgens gericht opgevraagd bij de ontwikkelaar. Daarnaast is gezocht in 

Nederlandse databanken, namelijk de MOVISIE database, PiCarta, NARCIS, HBO Kennisbank 

en Google Scholar. 

 

Selecteren van literatuur 

Van de gevonden treffers zijn die bronnen gebruikt die daadwerkelijk informatie bevatten over 

de aanpak, onderbouwing en effecten van de VrijBaan Empowerment Methode. Een lijst van 

gebruikte literatuur is te vinden in onderdeel 6.2. 
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) wordt het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

� Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode 

die in het onderhavige document is beschreven.  

 

� Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’.  

 

Het gaat hier om: 

• resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering of de 

Amerikaanse ABCD-methode als voorloper van de Nederlandse ABCD-methode)  

• resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die alle gebaseerd zijn 

op Supported employment of de methode Samenwerking tegen agressie, een op Turkse en 

Marokkaanse plegers van huiselijk geweld gerichte versie van de methode Niet meer door het 

lint).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzingen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve sociale interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire 

onderzoeken dan al geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie 

uit deze overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals 

gebleken uit de overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van 

de (recente) primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden die een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  

 

Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 
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samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial ofwel RCT-

onderzoek) en diverse vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de 

uitspraken over de effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo 

zwaar mogelijk effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de 

kenmerken en het ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Monitoring wordt alleen meegenomen als ‘effectonderzoek’ wanneer het een cijfermatige indicatie 

geeft van de behaalde resultaten met betrekking tot de doelen van de methoden. Bijvoorbeeld: bij 

buurtbemiddeling gaat het bij het monitoren om het aantal geslaagde bemiddelingen afgezet tegen het 

totaal aantal bemiddelingen dat heeft plaatsgevonden. Het gaat hier niet om tevredenheidonderzoek, 

dit hoort bij deel 3. 

 

Bijlage 3 geeft een stapsgewijze uiteenzetting van de kenmerken per onderzoek en geeft een typering 

van de onderzoeksopzet. Het gaat daarbij om het objectief beschrijven van de kenmerken (onderdelen 

B t/m D).  

 

Gemeten effecten 

In een tabel (bijlage 3, onderdeel E) worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De 

onderzoeksresultaten kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten. In 

bijlage 3 wordt het effect dan ook per uitkomstmaat aangegeven. 

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele groep en de controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in 

kleine groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar 

als zeer significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn.  

 

De laatste jaren wordt er vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten 

effectgrootte d (‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft 

hoe groot het waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen de experimentele 

(interventie-) en controlegroep. In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten 

gebruikt. In deze methodebeschrijving worden de effectmaten overgenomen uit de oorspronkelijke 

onderzoeksrapporten. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken naar praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 Onderzoek 2 

Titel rapport Evaluatieonderzoek project VrijBaan 

Eindrapport 

Gestandaardiseerde emPOWERment 

training voor jongvolwassenen met een 

visuele beperking 

Auteur B.A.G. van Lierop,  

N. Janssen en J. Heykers 

P. Crombag en B. Dijcks 

Jaar 2005 2009 

Onderzoeks- 

vraag 

Is het VrijBaan project zo gelopen als 

gepland en voldoen de in het project 

ontwikkelde producten aan de kwaliteits-

eisen? 

Wat zijn de ervaringen van trainers en 

deelnemers aan een empowerment- 

training? 

In het onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

Mensen met een beperking in een 

arbeidsre-integratie- traject  

Jongvolwassenen met een visuele 

beperking op het voortgezet speciaal 

onderwijs of op zoek naar werk 

Aantal 

geïncludeerde 

subjecten (n) 

78 36 

 

Effectonderzoeken (deel 4) 

 

Methode Onderzoek 1 Onderzoek 2 

Titel rapport Evaluatieonderzoek project VrijBaan 

Eindrapport 

Gestandaardiseerde emPOWERment 

training voor jongvolwassenen met een 

visuele beperking 

Auteur B.A.G. van Lierop,  

N. Janssen en J. Heykers 

P. Crombag en B. Dijcks 

Jaar 2005 2009 

Onderzochte 

doelen 

Vergroting van empowerment Vergroting van empowerment 

In het onderzoek 

betrokken 

Mensen met een beperking in een 

arbeidsre-integratietraject 

Jongvolwassenen met een visuele 

beperking op het voortgezet speciaal 
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doelgroep onderwijs of op zoek naar werk 

Aantal 

geïncludeerde 

subjecten (n) 

69 36 

Typering 

onderzoeksopzet 

( zie bijlage 3) 

E C/E 
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Bijlage 3 – Methodologische kenmerken en resultaten    
effectonderzoeken  

 

  

A. Naam effectonderzoek: Evaluatieonderzoek project VrijBaan. Eindrapport 

 
 
B. Waar en waarover het onderzoek is uitgevoerd  

Kruis ja of nee aan. 

 

  Ja Nee 

1 Het onderzoek betreft de hier beschreven Nederlandse methode  

(en niet een andere, soortgelijke methode of een buitenlandse variant). 

x  

 

 
C. Typering methodologische kenmerken van het onderzoek  

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen (nee, niet van 

toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan. 

 

1 De meting is (mede) gericht op doelgroep, doelen en bijbehorende veronderstelde 

determinanten van de interventie. 

x 

2 Er is een voormeting (voorafgaand aan / bij de start van de interventie). x 

3 Er is een nameting (aan het einde van de interventie). x 

4 De resultaten zijn met een statistische techniek geanalyseerd en op significantie getoetst. x 

 

5 De resultaten hebben een praktische relevantie. x 

6 Het onderzoek is uitgevoerd in een situatie die vergelijkbaar is met de dagelijkse praktijk van 

de uitvoering van de interventie (´externe validiteit´). 

x 

 

7 Er is minimaal zes maanden na einde interventie een follow-up.  

 

8 Er is een experimentele en een controleconditie.  

 

9 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld.  
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Typering opzet 

Kruis aan van welk type de opzet is op basis van de aangekruiste antwoorden in het bovenstaande 

schema. Alle antwoorden in de aangegeven range moeten aangekruist zijn. 

 

 Z Geen van de onderstaande alternatieven      

 F Monitoring 1,3 5-6    

x E Veranderingsonderzoek 1-4 5-6 (7)   

 D Onderzoek met (quasi-)experimenteel design  

(niet in de praktijk) 

1-4 

 

 (7) 8 (9) 

 C Onderzoek met (quasi-)experimenteel design in de praktijk 

(zonder follow-up) 

1-4 5-6  8 (9) 

 B Onderzoek met quasi-experimenteel design in de praktijk en 

met follow-up 

1-4 5-6 7 8  

 A Onderzoek met experimenteel design in de praktijk en met 

follow-up 

1-4 5-6 7 8 9 

 

Typering overige methodologische kenmerken 

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen  

(nee, niet van toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan.  

 

 11 Er is een controlegroep zonder interventie met de methode en/of met de gebruikelijke zorg. 

 12 Er is een controlegroep met interventie met een gespecificeerde andere, duidelijk 

gespecificeerde methode. 

 13 Het design bevat een herhaalde N=1-opzet met een baseline-controleconditie: onderzoek 

waarbij herhaalde metingen worden verricht bij één cliënt om na te gaan of er sprake is van 

vooruitgang op de gestelde doelen. 

x 14 Het onderzoek is uitgevoerd door anderen dan de ontwikkelaars of de aanbieders van de 

methode. 

 15 De uitval/non-respons van subjecten tussen de meetmomenten is gespecificeerd (omvang en 

specifieke eigenschappen). 

 16 De representativiteit van de geïncludeerde subjecten is bepaald. 

 17 De implementatiegetrouwheid is bepaald (i.e. nagegaan is wat de mate is waarin het protocol,  

de handleiding of de methodiek getrouw is gevolgd - ook wel behandelingsintegriteit, ‘treatment 

integrity’ of ‘fidelity’ genoemd). 
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D. Eventuele toelichting op scores onder C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
E. Overzicht van het effect per uitkomstmaat 

 

Onderzoek 1 Uitkomst

maat 1 

Uitkomst

maat 2 

Uitkomst

maat 3 

Uitkomst

maat 4 

Uitkomst

maat 5 

Uitkomst

maat 6 

Omschrijving 

uitkomstmaat 

Zelfbe-

schikking 

Impact Betekenis Groeps-

oriëntatie 

Positieve 

identiteit 

Competen-

tie 

Meetinstrument VrijBaan 

Empower-

ment 

vragenlijst 

VrijBaan 

Empower-

ment 

vragenlijst 

VrijBaan 

Empower-

ment 

vragenlijst 

VrijBaan 

Empower-

ment 

vragenlijst 

VrijBaan 

Empower-

ment 

vragenlijst 

VrijBaan 

Empower-

ment 

vragenlijst 

Voormeting** 3,4 3,4 4,0 3,2 3,5*** 3,4 

Nameting** 3,5 3,6* 4,0 3,3 3,5*** 3,6* 

*  Significante toename 

** Score op een vijfpuntsschaal. 

*** In het onderzoeksrapport wordt aangegeven dat uitkomstmaat 5 een significante toename laat zien. Uit de 

cijfers in de tabel blijkt dit niet (voor- en nameting beide 3,5). De cijfers uitgesplitst per locatie doen vermoeden 

dat het overall gemiddelde foutief in de tabel in het onderzoeksrapport is opgenomen. 

 

 

G. Eventuele toelichting op scores onder E. 
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Bijlage 4 – Methodologische kenmerken en resultaten    
effectonderzoeken  

 

  

A. Naam effectonderzoek:  Gestandaardiseerde emPOWERment training voor jongvolwassenen 

met een visuele beperking.  
 
 
B. Waar en waarover het onderzoek is uitgevoerd  

Kruis ja of nee aan. 

 

  Ja Nee 

1 Het onderzoek betreft de hier beschreven Nederlandse methode  

(en niet een andere, soortgelijke methode of een buitenlandse variant). 

x  

 

 
C. Typering methodologische kenmerken van het onderzoek  

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen (nee, niet van 

toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan. 

 

1 De meting is (mede) gericht op doelgroep, doelen en bijbehorende veronderstelde 

determinanten van de interventie. 

x 

2 Er is een voormeting (voorafgaand aan / bij de start van de interventie). x 

3 Er is een nameting (aan het einde van de interventie). x 

4 De resultaten zijn met een statistische techniek geanalyseerd en op significantie getoetst. x 

 

5 De resultaten hebben een praktische relevantie. x 

6 Het onderzoek is uitgevoerd in een situatie die vergelijkbaar is met de dagelijkse praktijk van 

de uitvoering van de interventie (´externe validiteit´). 

x 

 

7 Er is minimaal zes maanden na einde interventie een follow-up.  

 

8 Er is een experimentele en een controleconditie. deels 

 

9 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld.  
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Typering opzet 

Kruis aan van welk type de opzet is op basis van de aangekruiste antwoorden in het bovenstaande 

schema. Alle antwoorden in de aangegeven range moeten aangekruist zijn. 

 

 Z Geen van de onderstaande alternatieven      

 F Monitoring 1,3 5-6    

x E Veranderingsonderzoek 1-4 5-6 (7)   

 D Onderzoek met (quasi-)experimenteel design  

(niet in de praktijk) 

1-4 

 

 (7) 8 (9) 

x C Onderzoek met (quasi-)experimenteel design in de praktijk 

(zonder follow-up) 

1-4 5-6  8 (9) 

 B Onderzoek met quasi-experimenteel design in de praktijk en 

met follow-up 

1-4 5-6 7 8  

 A Onderzoek met experimenteel design in de praktijk en met 

follow-up 

1-4 5-6 7 8 9 

 

Typering overige methodologische kenmerken 

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen  

(nee, niet van toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan.  

 

deels 11 Er is een controlegroep zonder interventie met de methode en/of met de gebruikelijke zorg. 

 12 Er is een controlegroep met interventie met een gespecificeerde andere, duidelijk 

gespecificeerde methode. 

 13 Het design bevat een herhaalde N=1-opzet met een baseline-controleconditie: onderzoek 

waarbij herhaalde metingen worden verricht bij één cliënt om na te gaan of er sprake is van 

vooruitgang op de gestelde doelen. 

x 14 Het onderzoek is uitgevoerd door anderen dan de ontwikkelaars of de aanbieders van de 

methode. 

 15 De uitval/non-respons van subjecten tussen de meetmomenten is gespecificeerd (omvang en 

specifieke eigenschappen). 

 16 De representativiteit van de geïncludeerde subjecten is bepaald. 

 17 De implementatiegetrouwheid is bepaald (i.e. nagegaan is wat de mate is waarin het protocol,  

de handleiding of de methodiek getrouw is gevolgd - ook wel behandelingsintegriteit, ‘treatment 

integrity’ of ‘fidelity’ genoemd). 
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D. Eventuele toelichting op scores onder C. 
 
 
 
 

 

 
 
E. Overzicht van het effect per uitkomstmaat 

 

Onderzoek 2 Uitkomst

maat 1 (E) 

Uitkomstma

at 2 (E) 

Uitkomst

maat 3 

(E) 

Uitkomst

maat 4 

(E) 

Uitkomst

maat 5 (E) 

Uitkomst

maat 6 (E) 

Omschrijving 

uitkomstmaat 

Competen-

tie 

Zelfbeschik-

king 

Betekenis Impact Positieve 

identiteit 

Groeps- 

oriëntatie 

Meetinstrument VrijBaan 

Empower-

ment 

vragenlijst 

VrijBaan 

Empower-

ment 

vragenlijst 

VrijBaan 

Empower-

ment 

vragenlijst 

VrijBaan 

Empower

-ment 

vragenlijst 

VrijBaan 

Empower-

ment 

vragenlijst 

VrijBaan 

Empower-

ment 

vragenlijst 

Voormeting** (sd) 3,51 (0,57) 3,36 (0,80) 3,83 

(0,62) 

3,47 

(0,86) 

3,47 (0,74) 3,09 (0,67) 

Nameting** (sd) 3,67*(0,63) 3,65 (0,58) 4,05 

(0,51) 

3,77*(0,5

0) 

3,69*(0,63) 3,24 (0,52) 

*  Significante toename 

** Score op een vijfpuntsschaal 

Zie voor toelichting: bijlage 1. 

 

 

Onderzoek 2 Uitkomst-

maat 7 (E) 

Uitkomst-

maat 8 (C) 

Uitkomst-

maat 9 (C) 

Uitkomst-

maat 10 (C) 

Uitkomst-

maat 11 (C) 

Omschrijving 

uitkomstmaat 

Bereik 

gestelde 

leerdoelen 

Anders in het 

leven staan 

Anders 

omgaan met 

handicap 

Beter zelf 

regie kunnen 

nemen 

Iets 

veranderd in 

situatie 

Meetinstrument Goal 

Attainment 

Scaling 

(GAS) 

Stelling Stelling Stelling Stelling 

Effectsize Gemiddelde 68% eens in 20% eens in 63% eens in 36% ja in 
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GAS = 58,24* interventiegro

ep tegen 47% 

in 

controlegroep 

interventiegro

ep tegen 25% 

in 

controlegroep 

interventiegro

ep tegen 54% 

in 

controlegroep 

interventiegro

ep tegen 19% 

in 

controlegroep 

*  Een GAS van 50 betekent dat het gestelde leerdoel volgens verwachting is gehaald. 

 

Zie voor toelichting: bijlage 1. 

 

Onderzoek 2 Uitkomst-

maat 12 

(C) 

Uitkomst-

maat 13 

(C) 

Uitkomst-

maat 14 

(C) 

Uitkomst-

maat 15 

(C) 

Uitkomst-

maat 16 

(C) 

 

Uitkomst- 

maat 17 

(C) 

Omschrijving 

uitkomstmaat 

Competen-

tie 

Zelfbe-

schikking 

Vermogen 

om nieuwe 

situaties te 

hanteren 

Interne 

oriëntatie 

Globale 

zelfwaarde

ring 

Groeps-

oriëntatie 

Meetinstrument ALCOS POQ AGS30 MHLC Rosenberg POQ 

Voormeting inter-

ventiegroep (sd) 

14,4 (5,8) 7,8 (2,3) 18,4 (4,7) 21,8 (5,1) 20,9 (7,3) 10,2 (2,1) 

Nameting inter-

ventiegroep (sd) 

13,3 (4,6) 8,6 (1,9) 18,7 (4,5) 21,2 (6,2) 23,6 (5,9) 10,5 (2,4) 

Voormeting 

controlegroep (sd) 

14,2 (4,5) 8,0 (2,4) 17,4 (4,3) 18,7 (4,8) 22,7 (6,4) 9,8 (2,7)) 

Nameting 

controlegroep (sd) 

14,0 (6,1) 8,2 (2,5) 18,1 (5,0) 18,5 (5,8) 22,4 (6,4) 9,4 (3,3) 

Zie voor toelichting: bijlage 1. 

 

 

G. Eventuele toelichting op scores onder E. 
 
 

Er is gemeten met vier verschillende meetinstrumenten.  

 

Bij twee van deze meetinstrumenten zijn zowel gegevens van de interventie- als van de 

controlegroep verzameld. Het gaat om stellingen over veranderingen in empowered gedrag en om 

de acht relevante instrumenten voor (componenten van) empowerment. Dit deel van het onderzoek 

is te typeren als quasi-experimenteel onderzoek in de praktijk, zonder follow-up (C). Er is geen 

toelichting gegeven op de betekenis van de getallen bij uitkomstmaten 12 tot en met 17. 
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Bij de andere twee meetinstrumenten zijn alleen gegevens van de interventiegroep verzameld. Het 

gaat om de VrijBaan Empowerment Vragenlijst en om de Goal Attainment Scaling. Dit deel van het 

onderzoek is te typeren als veranderingsonderzoek (E). 

 

 

 


