
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenten 
 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van alle 
procedures en formulieren, 

die worden toegepast in de verschillende modules, 
die onderdeel uitmaken van de arbeidsrehabilitatie-  en de 

resocialisatiemethodiek van Relim. 
 



Instrumenten  

 

Instrumenten Selectieprocedure  

1 Procedurebeschrijving 

De beschrijving van de procedure is een handleiding voor de trajectbegeleiders. Het geeft aan wat er bij 

elke stap binnen de module moet worden gedaan. Startpunt is het moment waarop de kandidaat 

deelneemt aan een kennismaking met de inhoud en werkwijze van de methodiek.  

 

Kennismaking  

 De kennismaking heeft als doel om de kandidaat een duidelijk beeld te geven van wat de methodiek 

Relim te bieden heeft, zodat de kandidaat zelf de keuze kan maken om zich wel of niet aan te melden. 

 De kennismaking heeft tegelijkertijd als doel om voldoende informatie te verzamelen over de 

geschiktheid van de kandidaat om deel te nemen aan de methodiek van Relim. 

 

De kennismaking bestaat uit een gesprek met de kandidaat.  De kandidaat krijgt de ruimte om zijn verhaal 

te vertellen. De kandidaat medewerker legt uit waarom hij belangstelling heeft voor deelname aan Relim, 

welke doelen hij wil bereiken. Waar nodig ondersteunt de trajectbegeleider de kandidaat door het stellen 

van gerichte vragen. De trajectbegeleider vertelt over de doelstelling en werkwijze van Relim en over de 

huisregels van de organisatie, de aard van het dienstverband en wat het betekent om medewerker van 

Relim te zijn. De trajectbegeleider geeft duidelijk aan dat deelname aan de modules niet vrijblijvend is en 

overlegt vervolgens met de kandidaat of hij deze verantwoordelijkheid aankan en wil. De 

trajectbegeleider vraagt eveneens aan de kandidaat of dit het juiste moment is om te starten met werken 

en of de begeleiding/ behandelaar achter dit besluit staat. Doel van deze vraag is om te achterhalen of 

wellicht de problematiek nog te veel op de voorgrond staat.   

 

 Als de kandidaat opteert voor een traject gericht op doorstroom naar de beschermde of reguliere 

arbeidsmarkt stelt de trajectbegeleider extra vragen om in te kunnen schatten of arbeids-

integratie haalbaar is. Zo stelt de trajectbegeleider vragen over de sterke en zwakke punten in het 

scholings- en arbeidsverleden van de kandidaat. De trajectbegeleider zoekt samen met de 

kandidaat naar cruciale periodes in het arbeidsverleden en ze overleggen of deze situaties 

‘situatiegebonden’ waren of dat deze te maken hadden met factoren die in de kandidaat waren 

gelegen. Ze praten over hoe de kandidaat met deze situaties is omgegaan en wat het resultaat 

ervan was. De trajectbegeleider vraagt tenslotte naar de beroepswens van de kandidaat en ze 

praten over de realiteit hiervan en de kansen van dit beroep op het vinden van een baan op de 

arbeidsmarkt. 

 

In de kennismaking is eveneens een rondleiding opgenomen langs de verschillende werkplaatsen waarin 

medewerkers werken binnen de modules van Relim . De trajectbegeleider observeert de reacties van de 

kandidaat tijdens deze rondleiding.  

 

 Het is van belang dat de kandidaat ‘mensen aan het werk’ zie: bij het plannen van de rondleiding moet 

hiermee rekening worden gehouden 

 

De trajectbegeleider vraagt na de rondleiding welk beeld de kandidaat medewerker heeft gekregen. 

Vragen als ‘hoe zie je jezelf op één van de werkplaatsen functioneren’, ‘wat vind je van de doelgroep en 
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de sfeer op de werkplaatsen’, zijn hierbij richtinggevend. De trajectbegeleider koppelt naar de kandidaat 

terug wat hem opviel tijdens de rondleiding: de dingen die de kandidaat vertelde en de houding van de 

kandidaat tijdens de rondleiding. De trajectbegeleider peilt daarmee de belangstelling van de kandidaat.  

 

De kandidaat kan op dat moment aangeven gerichte belangstelling te hebben. Dan krijgt hij meteen een 

aanmeldingsformulier mee. Aanmelden kan ook altijd op een later tijdstip. Dan wordt het 

aanmeldingsformulier naar de kandidaat opgestuurd.  

 

Als een ingevuld aanmeldingsformulier binnenkomt, wordt dit administratief verwerkt en vervolgens aan 

de trajectbegeleider doorgegeven, samen met een volgformulier. De trajectbegeleider draagt zorg voor 

opslag van de formulieren in zijn eigen administratieve systeem. De trajectbegeleider nodigt de kandidaat 

uit voor een sollicitatiegesprek.  

 

Intakegesprek  

Tijdens het intakegesprek informeert de trajectbegeleider naar de achtergronden van de kandidaat 

medewerker om helder te krijgen of hij tot de doelgroep van Relim behoort. De trajectbegeleider gebruikt 

hiervoor het aanmeldingsformulier. Dit formulier wordt tijdens het gesprek verder in- en aangevuld indien 

dit nodig is. 

 

Tegelijkertijd bespreekt de trajectbegeleider samen met de kandidaat eventuele aandachtspunten en de 

behoefte aan begeleiding in het werk. Het gaat om begeleiding met betrekking tot de werktijden, 

werkzaamheden, werksfeer en fysiek en psychisch belastende omstandigheden. Het verleden van de 

medewerker wordt hiervoor als uitgangspunt genomen: wat ging goed, wat ging fout en welke 

begeleiding was nodig. De medewerker beschrijft aan de trajectbegeleider hoe de ideale werksituatie er 

voor hem uit ziet en hoe hij zijn ‘ideale baas’ ziet en op welke wijze hij door de baas wil worden benaderd. 

De trajectbegeleider beschrijft tenslotte een trajectvoorstel en vult dit in op het intakeformulier. Hierin  

worden de aandachtspunten en begeleidingsaspecten genoteerd. 

 

Doelgroep bepaling 

Het doel van dit onderdeel is het nemen van een gefundeerd besluit omtrent de aanname van de 

kandidaat. De trajectbegeleider schetst aan de indicatiecommissie een beeld van de kandidaat. Het beeld 

omvat alle elementen die van belang zijn voor de indicatiecommissie om hun keuze te kunnen maken.  

 

De indicatiecommissie overlegt met de trajectbegeleider en bepaalt of de kandidaat tot de doelgroep 

behoort en wordt toegelaten tot Relim. De kandidaat past binnen de doelgroep van Relim als:  

 bij de kandidaat sprake is van psychische problematiek of een psychiatrische stoornis 

Dit houdt in dat er sprake is van aantasting van de geestelijke gezondheid, dat zich kan uiten in een 

psychiatrisch ziektebeeld zoals bijvoorbeeld depressiviteit, schizofrenie en Borderline syndroom. 

 de kandidaat gemotiveerd is 

De kandidaat wil zelf werken; het is geen opgelegde vraag voor derden. De kandidaat dient tevens 

bereid te zijn om te veranderen. Uitingen van motivatie van de kandidaat om te werken en te 

veranderen zijn de wensen die hij heeft, de interesse die hij toont en het enthousiasme dat hij 

uitstraalt. 

 de kandidaat de capaciteit heeft om te functioneren in een arbeidssituatie 
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De problematiek van de kandidaat mag geen belemmering vormen om te functioneren in een 

arbeidssituatie. 

 er geen andere alternatieven aanwezig zijn 

Na overweging van mogelijke alternatieven en het bespreken van eerdere stappen en ervaringen, 

blijkt dat het volgen van de Relim-methodiek de beste optie is voor de kandidaat.  

  

 Het is van belang dat de trajectbegeleider in de contacten met de kandidaat gerichte vragen stelt over 

alle aspecten die nodig zijn voor de selectiecommissie om te kunnen bepalen of de kandidaat tot de 

doelgroep van Relim. Als de trajectbegeleider vindt dat meer informatie nodig is, raadpleegt hij 

begeleidende, verwijzende en/of uitkerende instanties. Uiteraard met instemming van de kandidaat.  

 

Handvatten voor de trajectbegeleider 

Om te zorgen dat de indicatiecommissie een gefundeerde keuze kan maken, is het van belang dat de 

trajectbegeleider een scherp beeld neerzet van de kandidaat; een beeld waarin alle aspecten die van 

toepassing zijn op de toelatingscriteria, zijn opgenomen. Tijdens de kennismaking kan de 

trajectbegeleider hieraan werken door gericht vragen te stellen. Er is een aantal onderwerpen dat zeker 

aan bod moet komen in de gesprekken; onderwerpen waarvan bekend is dat ze van invloed zijn op het 

goed kunnen functioneren in de arbeidssituatie. Onderwerpen die zeker aan bod moeten komen zijn: 

 basale arbeidsvaardigheden 

 biografische factoren, met name arbeidsverleden 

 doelvaardigheid 

 sociaal functioneren 

 beroepsinteresse 

 dagelijkse bezigheden 

 specifieke arbeidsvaardigheden 

 hulpbronnen (mensen, plaatsen, activiteiten of dingen die door de medewerker als steunend 

worden ervaren bij het zich staande houden)  

 functioneren op andere levensgebieden  

 persoonlijkheidsfactoren  

 de invloed van de psychische problematiek of psychiatrische stoornis op het huidige functioneren 

in algemene zin (de thuissituatie,  tijdsinvulling, sociale contacten, behandelende of begeleidende 

instanties, reden werkloosheid, etc.) 

 coping met psychiatrische beperkingen (indien van toepassing) 

 ernst en aard van de psychiatrische symptomen  (indien van toepassing, niet naar oorzaak 

vragen) 

 

Afwijzing  

Als een kandidaat niet tot de doelgroep behoort, ontvangt hij een brief waarin staat dat hij niet is 

aangenomen. De trajectbegeleider neemt in dat geval snel contact op om de beslissing te motiveren. 

 

Toelating  

Als de kandidaat wordt toegelaten, overlegt de trajectbegeleider met de algemeen coördinator van de 

modules in welke werkplaats de kandidaat zal worden ingezet en welke dagdelen de kandidaat aanwezig 

zal zijn. Vervolgens overlegt de trajectbegeleider met de toekomstige werkbegeleider van de kandidaat 

over het startmoment. De trajectbegeleider vult alle nieuwe gegevens in op het volgformulier.  
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De trajectbegeleider maakt tenslotte een trajectplan, op basis van de intake. In het trajectplan staan het 

doel dat de medewerker wil bereiken, de aandachtspunten en de begeleidingsaspecten.   

 

De medewerker ontvangt een brief met de startdatum en het werkrooster. Op zijn eerste werkdag 

introduceert de trajectbegeleider hem op de werkplaats. Tevens wordt het dossier aan de werkbegeleider 

gegeven. Op deze eerste werkdag ondertekent de kandidaat ook het contract. De werkbegeleider draagt 

vervolgens het dossier over aan de algemene administratie.  
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2 Formulieren 

 

Bij de selectieprocedure behoren de volgende formulieren: 

- aanmeldingsformulier Relim 

- intakeformulier Relim 

- selectieprocedure/informatie kandidaat 

- individuele  interne rapportage formulier behorend bij de module selectie 

- trajectplan Relim 
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Instrumenten Module Arbeidsgewenning 

1 Procedure 

Op de eerste dag draagt de trajectbegeleider het dossier over aan de werkbegeleider. De 

trajectbegeleider bespreekt met de werkbegeleider de aandachtspunten die op het intakeformulier staan. 

Tenslotte spreekt de trajectbegeleider een datum af voor een evaluatiegesprek, samen met de 

medewerker en de werkbegeleider. Het gesprek vindt ongeveer na één maand plaats. 

 

De eerste maand 

Gedurende de maand van de module arbeidsgewenning observeert de werkbegeleider de medewerker. 

De observaties zijn gericht op de gewenningsaspecten die  op het intakeformulier staan en op de 

aandachtspunten van de medewerker die in zijn trajectplan zijn beschreven. De medewerker weet aan 

welke gewenningsaspecten hij moet werken en kent ook de aandachtspunten. Hij weet ook dat het 

intakeformulier dient ter ondersteuning van zijn groeiproces en niet wordt ingezet om hem te 

beoordelen. De assistent werkbegeleider en de werkbegeleider werken aan de ontwikkeling van de 

genoemde gewenningsaspecten en aandachtspunten. De werkbegeleider gebruikt de checklist om 

begeleidingspunten van de medewerker helder te krijgen en om nieuwe doelen te formuleren. 

 

Evaluatiegesprek  

Kort voor het evaluatiegesprek bespreekt de werkbegeleider samen met de medewerker de module 

arbeidsgewenning en vult deze in. Ook ruimt de werkbegeleider tijd in om de aandachtspunten uit het 

trajectplan te bespreken. De ingevulde checklist arbeidsgewenning vormt de basis voor het 

evaluatiegesprek, samen met de aandachtspunten uit het trajectplan. De medewerker bespreekt samen 

met de werkbegeleider en de trajectbegeleider in hoeverre hij al gewend is aan de arbeidssituatie. Als de 

medewerker voldoende gewend is, heeft hij de module arbeidsgewenning succesvol afgesloten en kan hij 

doorstromen naar een volgende module. Als dat nog niet het geval is, wordt de module met een maand 

verlengd. De verlengingen gaan net zolang door totdat de medewerker gewend is. 

 

Succesvolle afsluiting  

Een eerste element van gewenning omvat algemene aspecten waaraan de medewerker moet voldoen. De 

medewerker sluit de module succesvol af als hij in staat is om een vervolgtraject richting (betaalde) arbeid 

en/of scholing te volgen en hij in staat is om tenminste vier dagdelen te werken binnen de methodiek. 

Een tweede element van gewenning omvat de verschillende vormen van aanpassing waaraan de 

medewerker moet voldoen. De medewerker heeft de module arbeidsgewenning succesvol doorlopen als 

hij op de volgende vier aanpassingsvormen voldoende scoort:  

 Sociale aanpassing: De medewerker is gewend op sociaal gebied als hij geïntegreerd is in de groep 

collega’s. De medewerker heeft het gevoel dat hij erbij hoort en de collega’s vinden dat ook. Ook het 

contact met de werkbegeleider verloopt soepel. 

 Mentale aanpassing:  De medewerker is mentaal aangepast indien hij na het werk voldoende energie 

over heeft om zijn dagelijkse bezigheden op te pakken. Hij is niet geestelijk moe na het werk.  

 Emotionele aanpassing: De medewerker is emotioneel aangepast als hij zich veilig en geaccepteerd 

voelt op de werkvloer. Het werken roept geen belastende gevoelens, emoties op. 

 Fysieke aanpassing: De medewerker is fysiek gewend als hij geen fysieke klachten heeft tijdens maar 

ook na het werken.  
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Uitwerking algemene aspecten en aanpassingsvormen 

 

1 Arbeidstijden 

Bij de sollicitatie bespreekt de trajectbegeleider met de kandidaat medewerker wat de 

vervoersmogelijkheden zijn. De methodiek schrijft voor dat de medewerker zoveel mogelijk met eigen 

vervoer komt. Indien dit niet mogelijk is, vanwege problemen op psychisch of medisch gebied, kan de 

trajectbegeleider besluiten van deze regel af te wijken.  

Als het de medewerker lukt niet om op tijd op het werk te komen, vraagt de werkbegeleider aan de 

medewerker waarom het hem niet lukt om op tijd te komen. De medewerker moet uitleggen waarom het 

hem niet lukt. Bijvoorbeeld omdat de busverbinding niet gunstig is, of omdat hij geen wekker heeft of 

omdat hij te laat naar bed is gegaan, enzovoorts. De werkbegeleider denkt mee over een eventuele 

oplossing en maakt afspraken met de medewerker. Indien het een motivatie probleem betreft overleggen 

de werkbegeleider en de trajectbegeleider over mogelijke alternatieven; bijvoorbeeld een overstap naar 

een andere werkplaats of een motivatiegesprek met de trajectbegeleider met wie de medewerker het 

kennismakingsgesprek had. 

 

 De medewerker is succesvol gewend aan de arbeidstijden als hij iedere dag op tijd op het werk komt 

en op tijd ermee ophoudt. Tevens houdt de medewerker op de afgesproken tijden pauze. 

 

2 Arbeidsstructuur 

In het kennismakingsgesprek en het sollicitatiegesprek maakt de trajectbegeleider de medewerker 

bewust dat hij een “nieuwe” structuur in zijn leven gaat krijgen. Als de medewerker ergens naar toe moet, 

bijvoorbeeld naar de dokter of tandarts, dan moet hij die afspraken buiten werktijd plannen. Als er nog 

afspraken lopen, kan de medewerker deze nakomen zonder verlies van verlofuren. De medewerker start 

met minimaal vier dagdelen. Hij kan wisselen met dagdelen als dat bijvoorbeeld nodig is om structurele 

afspraken na te komen. 

 

 De medewerker is succesvol gewend aan de arbeidsstructuur als hij moeite heeft gedaan om 

afspraken die binnen werktijd vallen zoveel mogelijk buiten werktijd te regelen; bijvoorbeeld door met 

de instantie waar de afspraak mee gemaakt is te bellen om de afspraak te verzetten. Ook meldt de 

medewerker zich af bij ziekte en neemt hij verlof op volgens de regels. 

 

3 Sociale aanpassing 

In het kader van de sociale aanpassing kan de medewerker een “buddy” krijgen waar hij terecht kan met 

vragen en problemen en die hem extra ondersteuning geeft. De buddy betrekt de medewerker bij het 

groepsgebeuren. Bij de sociale aanpassing hoort eveneens dat de medewerker moet meedoen aan het 

werkoverleg op de werkplaats en dat hij samen werkt met verschillende collega’s. Hij kan zich opgeven als 

lid van de personeelsvereniging. De werkbegeleider vraagt de medewerker regelmatig naar zijn mening 

over het werk, werken, de werkplaats en andere aspecten die met werken te maken hebben. De 

werkbegeleider leert de medewerker te luisteren naar zijn collega’s en op een adequate wijze te reageren 

op verbaal en non verbaal gedrag van collega’s.  

 

 De medewerker is succesvol sociaal gewend als hij in staat is om contact te leggen met collega’s en 

leidinggevenden: de medewerker spreekt zelf zijn collega’s aan en de collega’s betrekken de 
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medewerker bij een gesprek. De medewerker voelt zich op zijn gemak en geaccepteerd op de 

werkplek. 

4 Mentale aanpassing 

In deze module arbeidsgewenning krijgt de medewerker de ruimte om korte pauzes te nemen tijdens het 

werk. De werkbegeleider legt de medewerker geen druk op in het werk. Ook geeft de werkbegeleider op 

een gedoseerde wijze informatie aan hem en let hij nog niet op het werktempo; de nadruk ligt op het 

aanleren van het werk. De werkbegeleider heeft regelmatig een gesprek met de medewerker en tijdens 

het werkoverleg kan de medewerker zijn ervaringen delen met zijn collega’s.  

 

 De medewerker is succesvol mentaal gewend als hij voldoende energie over heeft om na werktijd nog 

privéactiviteiten te ondernemen. Tegelijkertijd is de medewerker minder geestelijk vermoeid, kan hij 

zich beter op zijn werk concentreren en zijn aandacht bij het werk houden. En tenslotte is hij succesvol 

mentaal aangepast als hij zich aan de werkomstandigheden aanpast. 

 

5 Emotionele aanpassing 

De trajectbegeleider vangt de medewerker de eerste werkdag op en stelt de medewerker voor aan de  

werkbegeleider en andere begeleiders op de werkvloer. De werkbegeleider stelt de medewerker voor aan 

zijn nieuwe collega’s. De werkbegeleider heeft een eerste gesprek met de medewerker waarin hij uitlegt 

hoe het er op de werkplaats aan toe gaat. De werkbegeleider bespreekt de huisregels en maakt afspraken 

met de medewerker. De medewerker krijgt een map met alle informatie die voor hem van belang is.  

De werkbegeleider en de assistent werkbegeleider leggen het werk uit aan de medewerker, net zolang 

totdat de medewerker het goed begrijpt en aan de slag kan. De werkbegeleider en de assistent 

werkbegeleider stralen rust uit en zijn bereid om meerdere keren uitleg te geven over hetzelfde 

onderwerp. De werkbegeleider en de assistent werkbegeleider vragen regelmatig hoe het gaat; zij 

observeren wat de medewerker kan en luisteren naar wat hij wil. De werkbegeleider en de assistent 

werkbegeleider geven regelmatig positieve feedback.  

De medewerker begint met werk dat hij in elk geval aankan zodat hij succeservaringen opdoet. De 

werkbegeleider biedt steeds complexer werk aan en geeft de medewerker de gelegenheid om zijn 

mogelijkheden en zijn grenzen te ontdekken. De werkbegeleider laat de medewerker samenwerken met 

collega’s en aan het groepsproces deelnemen. De werkbegeleider nodigt de medewerker uit om tijdens 

het wekelijkse werkoverleg zaken bespreekbaar te maken. De werkbegeleider heeft een klankbordfunctie 

en bouwt een vertrouwensrelatie op met de medewerker. 

 

 De medewerker is succesvol emotioneel gewend als hij zich prettig en geaccepteerd voelt in de 

werksituatie. De medewerker komt graag werken. 

 

6 Fysieke aanpassing 

De werkbegeleider heeft via de checklist arbeidsgewenning een beeld van de fysieke beperkingen en laat 

de medewerker starten met handelingen die fysiek niet te belastend zijn. De werkbegeleider geeft de 

medewerker de ruimte om onder begeleiding, werkzaamheden uit te proberen en zijn mogelijkheden en 

grenzen te ontdekken. De werkbegeleider observeert de mogelijkheden van de medewerker en past de 

handelingen aan, indien nodig. Als het binnen de capaciteiten van de medewerker ligt, worden de 

handelingen uitgebreid totdat de medewerker in staat is om een geheel product te vervaardigen. 
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 De medewerker is succesvol fysiek gewend als hij op dit vlak geen problemen meer ondervindt. 

Bijvoorbeeld als hij geen spierpijn meer heeft, de werkplek is aangepast aan zijn beperkingen, hij de 

goede werkhouding heeft gevonden of geen blaren meer heeft.  

2 Formulieren  

 

Bij de module Arbeidsgewenning behoort een individueel intern rapportageformulier, waarop  gedrag aan 

de hand van en 5-puntsschaal wordt gescoord.  
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Instrumenten Module Arbeidsoriëntatie   

1 Procedure  

Medewerkers die nog geen keuze hebben gemaakt voor een bepaalde vakrichting, kunnen in deze 

module intern en extern activiteiten ondernemen om een beter beeld te krijgen van hun wensen en 

interesses.  

Samen met de trajectbegeleider stelt de medewerker een voorlopig rooster op van activiteiten die de 

medewerker gaan ondernemen. In de loop van de module kan het rooster worden bijgesteld. Dat is 

afhankelijk van de uitkomsten van de oriëntaties.  

 

Activiteiten  

De volgende activiteiten kunnen als interne en externe oriëntatie ingezet worden: 

Interne oriëntatie: 

 Rouleren binnen de verschillende afdelingen  

 Beroepsinteresse - en beroepskeuze- tests 

 

Externe oriëntatie: 

 Excursies naar bedrijven en instellingen 

 Bezoeken aan scholen en opleidingsinstituten, op afspraak of tijdens een open dag 

 Snuffelstages bij bedrijven, met name in die sectoren waarin de organisatie die de methodiek niet 

in voorziet; denk aan beroepen als loodgieter, monteur of beroepen in de zorgsector 

 Interviews met brancheconsulenten of beroepsbeoefenaren 

 Verzamelen van informatie, bijvoorbeeld via internet, bij het Werkplein of in de bibliotheek 

 

Voor deze module is het van belang dat de organisatie die de  arbeidsrehabiliatiemethodiek van Relim 

toepast, voldoende excursies en stageplaatsen in de aanbieding heeft.  

 

Succesvolle afsluiting  

 De medewerker heeft deze module succesvol afgesloten als hij een duidelijker beeld heeft van de 

arbeids- en opleidingsmogelijkheden en als hij een duidelijker beeld heeft van zijn eigen wensen en 

interesses, zodat hij tot een gerichte keuze kan komen. 

 

2 Formulieren  

Bij de module Arbeidsorientatie behoort een individueel intern rapportageformulier, waarop  gedrag aan 

de hand van en 5-puntsschaal wordt gescoord.  
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Instrumenten Module Algemene Arbeidstraining 

1 Procedure 

In de module Algemene Arbeidstraining wisselen onderzoek en training elkaar voortdurend af.  De 

werkbegeleider onderzoekt de mogelijkheden van de medewerker en besluit samen met de medewerker 

aan welke arbeidsvaardigheden hij gaat werken. Dan traint hij de medewerker in de verbetering van die 

algemene arbeidsvaardigheden die nog ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn. Vervolgens overleggen 

de werkbegeleider en de medewerker de stand van zaken en stellen de nieuwe trainingsagenda vast.  

 

Het begin van de module 

Aan het begin van deze module bespreekt de werkbegeleider met de medewerker welke aspecten 

onderdeel uitmaken van de algemene arbeidsvaardigheden. De werkbegeleider benoemt de 

aandachtspunten vanuit de module Arbeidsgewenning en vertaalt deze naar trainingsaspecten voor de 

module Algemene Arbeidsvaardigheden. Hij vult hiervoor, voor zover mogelijk, al de Algemene 

Arbeidsvaardigheden Scorelijst in. De medewerker vult eveneens deze scorelijst in. De werkbegeleider en 

de medewerker overleggen over de scores die zij hebben gegeven en besluiten vervolgens samen aan 

welke arbeidsvaardigheden de medewerker gaat werken en hoe hij hieraan gaat werken; bijvoorbeeld 

door het uitbreiden van het aantal taken of het vergroten van de moeilijkheidsgraad van het werk of een 

combinatie hiervan. Ook maken ze afspraken over de periode waarin de medewerker werkt aan deze 

trainingsaspecten. De eerste keer is dit ongeveer twee maanden, daarna telkens ongeveer een maand.  

 

Algemene Arbeidsvaardigheden: vaardigheden die in nagenoeg alle soorten werksituaties vereist of gewenst zijn 

A Instrumentele/ technische vaardigheden: Aandachtsgebied: 

 Nauwkeurigheid, kwaliteit van het werk  mentale en fysieke aanpassing 

Tempo, kwantiteit van het werk mentale en fysieke aanpassing 

Werkritme (in staat zijn de hele dag te werken) mentale en fysieke aanpassing 

Omgang met materialen mentale en fysieke aanpassing 

B Arbeidshouding: Aandachtsgebied: 

 Tonen van initiatief, bereidheid, inzet  sociale en emotionele aanpassing 

Geïnternaliseerde discipline: doen wat je zegt sociale en emotionele aanpassing 

Externe discipline:aan regels houden die anderen stellen sociale en emotionele aanpassing 

C  Sociale arbeidsvaardigheden:  Aandachtsgebied: 

 Omgang met collega’s   sociale aanpassing 

Samenwerking met collega’s sociale aanpassing 

Conflicthantering op het werk sociale aanpassing 

Omgang met en accepteren van leiding sociale aanpassing 

Assertiviteit  sociale aanpassing 

D Overige arbeidsvaardigheden:  Aandachtsgebied: 

 Zelfstandigheid in werk en bij vragen om instructie  emotionele, sociale en mentale aanpassing 

Omgang met de psychische belastbaarheid: grensbepaling emotionele, mentale en fysieke aanpassing 

Zelfzekerheid  mentale aanpassing 

Leervaardigheid: nieuwe dingen kunnen leren mentale aanpassing 

Aandacht en concentratie  mentale aanpassing 

Instrueerbaarheid mentale aanpassing 
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Aan het werk 

Tijdens de uitvoering van de taken observeren de werkbegeleider en de assistent werkbegeleider de 

medewerker. De werkbegeleider kan de medewerker nog extra werktaken laten uitvoeren; taken 

waarvoor andere vaardigheden nodig zijn. De medewerker kan daardoor laten zien of hij nog andere 

arbeidsvaardigheden bezit en of hij andere, nieuw vaardigheden kan aanleren. Tegelijkertijd werken de 

werkbegeleider en de assistent werkbegeleider aan het ontwikkelen van de arbeidsvaardigheden van de 

medewerker.  

 

Aan het einde van de vooraf bepaalde periode vult de medewerker de Algemene Arbeidsvaardigheden 

Scorelijst in. Ook de werkbegeleider vult deze scorelijst in, samen met de assistent werkbegeleider. De 

medewerker en de werkbegeleider overleggen over de scores die zij hebben gegeven en de resultaten die 

zijn gehaald in de voorafgaande periode. Ze stellen samen de nieuwe trainingsaspecten vast; dat kunnen 

dezelfde arbeidsvaardigheden zijn en het kunnen nieuwe arbeidsvaardigheden zijn of een combinatie van 

beide. Van belang is dat de doelen die ze stellen, helder en concreet zijn voor de medewerker. De 

werkbegeleider en de medewerker bepalen samen op welke wijze de medewerker gaat werken aan de 

trainingsaspecten en spreken weer een periode af waarin hij hieraan gaat werken en wanneer weer een 

evaluatie plaatsvindt. Aan het einde van deze periode vullen de medewerker en de werkbegeleider weer 

de Algemene Arbeidsvaardigheden Scorelijst in en overleggen ze over de bereikte resultaten.  

 

 De cyclus herhaalt zich totdat de medewerker over voldoende algemene arbeidsvaardigheden 

beschikt.   

 

Het trainen van de algemene arbeidsvaardigheden 

De werkbegeleider en zijn assistent werkbegeleider maken gebruik van korte interventies om de 

algemene arbeidsvaardigheden van de medewerker te verbeteren als deze nog niet optimaal zijn. Volgt 

nu een aantal van deze interventies. De tekst richt zich direct op de werkbegeleider en zijn assistent.  

 

A Instrumentele en technische vaardigheden 

Nauwkeurigheid in het werk 

Interventie: Leg de medewerker uit dat het belangrijk is goede producten te leveren en het niet zo erg is 

dat de productie dan vermindert. Controleer regelmatig op fouten. Probeer de oorzaak te achterhalen 

van de gemaakte fouten. Indien bijvoorbeeld de werkwijze voor de medewerker onduidelijk is, maak dan 

de medewerker duidelijk dat hij altijd vragen kan stellen. Indien teveel kletsen een oorzaak is,  maak 

hierover duidelijke afspraken. 

 

Werktempo 

Interventie: Maak duidelijk dat het minder energie kost om in een constant tempo te werken, dan 

wanneer de medewerker de langzame perioden moet compenseren met haasten. Een snel tempo 

verhoogt de kans op het maken van fouten. 

 

Continuïteit in het werken 

Interventie: Probeer te achterhalen wat de oorzaken zijn van het onderbreken van de werkzaamheden. 

Indien de medewerker zich “drukt”, bijvoorbeeld door vaak naar het toilet te gaan of veel te kletsen met 

collega’s, spreek hem dan hierop aan. Gebruik als argument dat de medewerker deel uit maakt van een 
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bedrijf. Als het onderbreken wordt veroorzaakt door een te groot aantal verschillende taken, beperk deze 

dan door taken af te bakenen of de taken te verminderen. 

Kwantiteit van het werk 

Interventie: Stel deadlines in door af te spreken een bepaald aantal producten af te krijgen binnen een 

dagdeel, en met dezelfde kwaliteit. Probeer te achterhalen wat de oorzaak is van een lage productie. 

Wellicht is de taak te moeilijk voor de medewerker, leg deze dan nog eens uit of laat de medewerker in 

teamverband werken zodat hij uitleg en steun krijgt van anderen. Als blijkt dat de medewerker een 

onlogische werkwijze hanteert, geef dan nog eens duidelijke instructies over de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

 

Omgang met materialen en gereedschap 

Interventie: Maak de medewerker bewust van de waarde van het gereedschap en de materialen: deze 

kosten geld en anderen moeten er ook nog mee werken. Leer de medewerker aan om het materialen en 

het gereedschap terug te leggen op de plek waar het hoort. Maak de medewerker bewust van het gevaar 

van verkeerd gebruik van de materialen en het gereedschap voor zichzelf en anderen; een ongeluk zit in 

een klein hoekje. 

 

Handigheid en bekwaamheid in de omgang en het gebruik van materialen en gereedschap 

Interventie: Doe de medewerker stap voor stap voor hoe hij om moet gaan met materialen en 

gereedschap. Als duidelijk is dat de medewerker de mogelijkheid niet bezit om bepaalde vaardigheden 

aan te leren, is het niet verstandig dit te stimuleren. Laat hem dan andere materialen en gereedschap 

gebruiken waar hij beter mee om kan gaan. 

 

Bekwaamheid in het gebruik van materialen en gereedschap 

Interventie: Ook hier kan het voordoen van handelingen met materialen en gereedschap leiden tot een 

verbeterde kundigheid. 

 

Kwaliteit van het werk 

Interventie: Leg de medewerker uit dat de opdrachten moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van de 

opdrachtgever. Zeg hem dat het beter is om een lager werktempo te hebbe met een goede kwaliteit dan 

een sneller werktempo met een mindere kwaliteit. Leer de medewerker aan om zijn eigen producten te 

controleren nadat hij ze gemaakt heeft. Als het de medewerker niet lukt om bepaalde fouten zelf op te 

lossen, kijk dan met de medewerker mee hoe hij de opdracht uitvoert. Je kunt dan zien waar de 

medewerker fouten maakt en aan de medewerker uitleggen hoe deze te voorkomen. 

 

B Arbeidshouding 

Verantwoordelijkheid in het werk 

Interventie: Leg de medewerker uit dat het werk dat hij uitvoert belangrijk is omdat iemand anders graag 

de producten wil hebben die hij maakt. Leg de medewerker uit dat hij met zijn onverantwoordelijke ook 

invloed heeft op het gedrag van zijn collega’s: de negatieve houding kan overslaan op zijn collega’s of zijn 

collega’s ergeren zich aan hem en laten dat blijken. 

 

Interne discipline en het uitvoeren van taken 

Interventie: Confronteer de medewerker met de eigen gemaakte afspraken van de medewerker. Als de 

medewerker structureel zijn afspraken niet nakomt, maak dan de beloftes die hij doet meer formeel door 
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ze te noteren. Schets hem de situatie als jij je als werkbegeleider niet aan je afspraken zou houden en 

welke gevolgen dit zou hebben. 

Het nemen van taakinitiatieven 

Interventie:  Als de medewerker weet wat hij allemaal moet doen, stimuleer hem dan om alvast te 

beginnen als je zelf nog niet aanwezig bent. Schets de situatie wanneer iedereen zou gaan zitten wachten 

om te beginnen. Leer de medewerker aan om op eigen initiatief andere werkzaamheden op te pakken of 

om andere werkzaamheden te vragen als hij klaar is met de afgesproken taken. Schets de medewerker de 

voordelen van deze werkhouding zien, noem bijvoorbeeld dat het de medewerker mogelijk een 

compliment oplevert, dat de dag beter gevuld is en er minder lege momenten zijn.  

 

Nakomen van afspraken 

Interventie: Waarschuw de medewerker voor de gevolgen wanneer hij zich niet aan de afspraken houdt. 

Leg uit dat een arbeidssituatie niet kan functioneren als niemand zich aan de afspraken houdt. Geef de 

medewerker de tijd om de afspraken na te komen en evalueer dit. Schrijf desgewenst de afspraak op.  

 

Algemene inzet 

Interventie: Vertel de medewerker dat zijn houding, bijvoorbeeld de kantjes eraf lopen, negatief 

doorwerkt op zijn collega’s. Spreek de medewerker aan op het belang van het economisch product 

waaraan hij meewerkt. Leg de medewerker uit wat je ziet: “je zegt dat je het leuk vindt, maar je straalt 

……. uit”. 

 

Het bij de leiding bespreekbaar maken van issues in het werk 

Interventie: Probeer te achterhalen welke wijze van contact leggen voor de medewerker het meest 

prettig is. Nodig de medewerker uit zaken bespreekbaar te maken in het werkoverleg. Dit kun je 

bevorderen door regelmatig een informeel praatje te maken en de mogelijkheid van het werkoverleg te 

benoemen. Je vertelt ook aan de medewerker dat hij, als er iets is, altijd terecht kan bij de assistent 

werkbegeleider of de werkbegeleider. Laat de medewerker wel in zijn waarde; teveel pushen om dingen 

te bespreken kan averechts werken. 

 

C Sociale arbeidsvaardigheden 

Samenwerking met collega’s  

Interventie: Laat medewerkers dicht bij collega’s zitten, bijvoorbeeld bij iemand die wat meer kletst.  

Zorg voor werkzaamheden die “dwingen” tot samenwerken. 

 

Capaciteit met betrekking tot samenwerking  

Interventie: Benadruk bij de medewerker dat samenwerken van belang is. Leg de medewerker uit dat het 

zowel voor hem als voor zijn collega’s vervelend is als hij zijn werkzaamheden niet aanpast aan de rest.  

 

Het werken in groepen 

Interventie: Leg de medewerker uit dat het onmogelijk is om hem continu individueel te begeleiden 

omdat er nog meer medewerkers zijn die om begeleiding vragen en je daarnaast ook nog andere taken 

hebt, zoals het bijhouden van de administratie en het creëren van werk. Geef de medewerker binnen de 

groep waarin hij werkt, duidelijke opdrachten en taken waaraan hij zoveel mogelijk individueel kan 

werken. Benadruk dat irritaties bespreekbaar zijn, met als doel oplossingen te vinden voor nu en voor in 

de toekomst. 
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Acceptatie van opdrachten van de werkbegeleider en zijn assistent 

Interventie: Schets de situatie waarin alle medewerkers hun opdrachten niet zouden uitvoeren. Het werk 

zou niet afkomen; er zou een chaos ontstaan. Leg uit dat iedereen moet wel eens iets moet doen dat hij 

niet zo leuk vindt. 

 

Acceptatie van kritiek van de leiding gerelateerd aan het functioneren 

Interventie: Maak duidelijk dat kritiek niet negatief hoeft te zijn: van kritiek kun je leren. Leg uit dat kritiek 

is bedoeld om uiteindelijk het functioneren in alle opzichten te verbeteren. Vertel dat het onwerkbaar is 

als iedereen die kritiek krijgt, het werk neerlegt. 

 

De houding bij het krijgen van kritiek van de leiding 

Interventie: Maak duidelijk aan de medewerker dat boosheid en irritatie niet helpt om zijn functioneren 

te verbeteren; ook hier geldt weer dat kritiek bedoeld is om van te leren en niet om te pesten. Als 

werkbegeleider of als assistent moet je alert zijn en voorkomen dat het werken onplezierig wordt omdat 

je kritiek geeft. 

 

D Overige arbeidsvaardigheden 

Begrip arbeidsinstructies 

Interventie:  Geef de medewerker eenvoudige duidelijke instructies op papier zodat hij deze regelmatig 

kan nakijken als hij ze is vergeten. Pas de instructies aan als de werkzaamheden wisselen. Controleer 

regelmatig of de medewerker het werk nog goed uitvoert. Als de medewerker de schriftelijke instructies 

goed opvolgt, kun je als werkbegeleider of als assistent de instructies mondeling geven en uittesten of de 

medewerker deze mondelinge instructies ook begrijpt en kan onthouden. Laat de medewerker de 

mondelinge instructies herhalen om te controleren of hij de instructies begrijpt. 

 

Het opvolgen van opdrachten 

Interventie: Maak de medewerker duidelijk dat het werk niet goed uitgevoerd wordt als iedereen het op 

zijn eigen manier doet. Er ontstaan dan sneller fouten die hersteld moeten worden en dit kost onnodig 

extra tijd. Leg hem uit dat de opdrachtgever uiteindelijk een kwalitatief goed product moet ontvangen, in 

de afgesproken hoeveelheid. 

 

De organisatie van het werk bij het krijgen van meerdere opdrachten tegelijkertijd 

Interventie: Als de medewerker zijn werk niet kan organiseren, laat hem dan beginnen aan één taak. Als 

hij deze taak onder de knie heeft, kun je een tweede taak toevoegen. Mogelijk heeft de medewerker 

alleen in het begin extra instructies nodig en gaat het verder goed. Vraag regelmatig of de medewerker 

het nog kan bolwerken. Voeg als dat kan en de medewerker dit wenst, nog een taak of meerdere taken 

toe. 

 

Reactie op nieuw werk en nieuwe werkomstandigheden 

Interventie: Verzeker de medewerker dat hij bij een nieuwe situatie altijd met vragen bij je terecht kan. 

Stel de medewerker gerust dat het nieuwe werk niet meteen foutloos hoeft; fouten zijn er om van te 

leren. Geef de medewerker de ruimte om te wennen aan de nieuwe omstandigheden. Benadruk 

eveneens dat overal veranderingen plaatsvinden, dus ook hier, en dat dit van iedereen aanpassing vereist. 
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Concentratievermogen 

Interventie: Maak afspraken met de medewerker om een bepaalde tijd achter elkaar door te werken, 

zonder afleidingen. Start met een kwartier of een half uur waarin de medewerker geen andere dingen 

tussendoor doet of zijn werk op een andere manier onderbreekt. Maak duidelijk dat werken zonder 

concentratie uiteindelijk leidt tot fouten in de producten en mogelijk gevaar oplevert met alle gevolgen 

van dien. 

 

Omgaan met een bepaalde mate van prestatiedruk  

Interventie: Stimuleer de medewerker om goed door te werken als de medewerker minder doorwerkt of 

mindere kwaliteit levert. Als het gaat over een tijdelijke verhoging van de werkdruk, leg dit dan uit aan de 

medewerker en stel bijvoorbeeld beloningen in het vooruitzicht; een extra rookpauze of een traktatie.  

Als het om een oefensituatie gaat om deze vaardigheid te trainen, leg dan uit aan de medewerker dat hij 

aan deze werkdruk moet leren voldoen om straks in een baan mee te komen.  

 

Zelfstandig werken 

Interventie: Schets voor de medewerker de situatie dat alle medewerkers het werk neerleggen, als ze 

zelfstandig een taak moeten uitvoeren. Leg uit dat de medewerker ook zonder intensieve begeleiding kan 

doorwerken. Kijk ook eens wat er staat bij “begrip arbeidsinstructie”.  

 

Zelfzekerheid: zeker zijn over het eigen kunnen 

Interventie: Laat de medewerker successen ervaren, zodat hij ervan overtuigd raakt dat hij wel degelijk 

iets kan en minder onzeker wordt. Probeer het negatieve zelfbeeld om te buigen en wees alert op het 

omgekeerde, namelijk dat de medewerker het gevoel krijgt dat de verwachtingen te hoog worden 

gesteld. Dit kan immers averechts werken. 

 

Doorzettingsvermogen bij mislukkingen 

Interventie: Overtuig de medewerker ervan dat ieder mens fouten maakt: fouten zijn overkomelijk. 

Maak duidelijk dat boos of geïrriteerd raken geen zin heeft en dat juist vaak leidt tot nieuwe fouten.  

Een luchtige opmerking of een grap kan ook helpen de mislukking in de ogen van de medewerker minder 

erg te maken. 

 

Een belangrijk onderdeel: de gesprekken met de medewerker 

De werkbegeleider en de assistent werkbegeleider voeren met regelmaat gesprekken met de 

medewerker. Om zijn voortgang te bespreken of om andere zaken rondom het werken te bespreken. Het 

voeren van een gesprek met een medewerker vraagt om specifieke aandachtspunten vanwege de 

aanwezige psychische problematiek of psychiatrische stoornis.  

 

Mensen met deze problematiek hebben vaak moeite met het vasthouden van aandacht, moeite met het 

selecteren van informatie en met het vinden van informatie die al in hun hoofd is opgeslagen.  Ze hebben 

vaak problemen met het waarnemen, denken vaak of te snel of te langzaam of zijn verward en vertonen 

een geringe flexibiliteit.  

 

Volgen nu enkele aandachtspunten voor het voeren een gesprek met een medewerker met deze 

problematiek.  
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Aandachtspunten voor het gesprek 

 Geef  ruimte om de ander zelf het tempo van het gesprek te laten bepalen en stel regelmatig voor om 

pauzes te houden 

 Laat de medewerker zelf zijn gedachten formuleren, gun hem de tijd  

 Let op non-verbale signalen, bijvoorbeeld verlies van oogcontact of onrust bij de medewerker en let 

op  de verbale signalen, bijvoorbeeld als de medewerker over een ander onderwerp begint of zegt : 

“ik vind het zo wel genoeg” 

 Neem het gesprek niet over, praat nooit over het hoofd van de medewerker heen 

 Vraag steeds één ding tegelijk of praat over één onderwerp tegelijk 

 Gebruik zo min mogelijk beeldspraak, praat niet in abstracties maar concreet in voorbeelden 

 Wissel open vragen en gesloten vragen bewust af 

 Stel open vragen wanneer iets moet worden uitgediept of een gesprek op gang moet worden 

gehouden en hou er rekening mee dat medewerkers moeilijk met deze vragen om kunnen gaan 

 Stel gerichte of gesloten vragen wanneer het gesprek niet goed lukt 

 Ga er niet vanuit dat de ander een emotie ziet of aanvoelt, maar benoem de emotie 

 Probeer te voorkomen dat misverstanden ontstaan, blijf doorvragen totdat je het begrepen hebt 

 Blijf eerlijk: als je er geen zin meer in hebt of de tijd is beperkt, zeg dit dan en breek het gesprek af om 

er een andere keer op terug te komen 

 Toets regelmatig of je goed begrepen hebt wat de medewerker bedoelt; doe dit door een 

samenvatting te maken van het gesprek en te vragen of deze correct is, of herhaal in eigen woorden 

wat de medewerker zegt en vraag om bevestiging 

 

En ook….. 

 Probeer je in te leven in de omstandigheden van de medewerker, met name wat de betekenis is van 

een communicatieve beperking 

 Verwar een communicatieprobleem niet met een verstandelijke beperking 

 Streef naar een volwaardige communicatie tussen twee mensen die hun best doen om elkaar goed te 

begrijpen 

 Dwing de medewerker niet tot een gesprek als hij niet wil of niet kan 

 Benader de medewerker met respect en begrip en gedraag je niet alsof je alles weet en alles begrijpt 

 

 Medewerkers hebben soms weinig besef van hun beperkingen, hun mogelijkheden en grenzen. Laat de 

ruimte aan de medewerker om te onderzoeken en uit te spreken wat wel en niet kan, wat hij wel en 

niet wil en wat hij wil bereiken. Als er een goed contact is, hoef je als begeleider niet te schromen om 

te zeggen wat je denkt over de mogelijkheden van de medewerker. Je bent een toetssteen voor de 

realiteit. Neem de moeite om de belevingswereld, ideeën, wensen en idealen van de medewerker te 

verkennen en te leren kennen. 

 

Tenslotte nog dit 

Veel mensen met een communicatieprobleem voelen zich niet prettig in grotere gezelschappen. Ze 

kunnen niet echt aan een gesprek deelnemen. Hou hiermee rekening door de achtergrondgeluiden te 

verminderen. Ga na of je de omstandigheden waaronder het gesprek plaatsvindt, kunt verbeteren. 
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Rond een gesprek op een duidelijke en prettige manier af. Laat de medewerker zelf het onderwerp nog 

eens samenvatten of vat het samen met de medewerker samen. Zet de afspraken nog eens op een rij en 

zet ze eventueel op papier als geheugensteuntje.  

Succesvolle afsluiting 

 

 De medewerker heeft deze module succesvol afgesloten als hij de basale arbeidsvaardigheden bezit 

die nodig zijn om in ieder geval te kunnen functioneren in de beschermde arbeidssituatie binnen de 

organisatie waar dearbeidsrehabiliatie methodiek van Relim wordt toegepast. Tevens is helder welke 

arbeidsperspectieven er voor de medewerker zijn. 

 

 

2  Formulieren  

Bij de module Algemene Arbeidstraining behoort een individueel intern rapportageformulier, waarop  

gedrag aan de hand van en 5-puntsschaal wordt gescoord.  
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Instrumenten Module  Arbeid en Balans  

 

1 Procedure 

In deze module staat het bereiken van een evenwicht in het werk centraal. Voor de werkbegeleider en de 

assistent werkbegeleider betekent dit dat zij de medewerkers begeleiden in het bereiken van dit 

evenwicht. En, als het evenwicht wordt verstoord, zij de medewerker weer op weg helpen het evenwicht 

opnieuw te bereiken. Het evenwicht is idealiter bereikt als de medewerker zich aan het einde van het 

continuüm van de zes situaties bevindt. Een verstoring van het evenwicht zal bij iedere medewerker een 

andere oorzaak hebben, hetgeen inhoudt dat er voor iedere medewerker andere oplossingen en 

activiteiten worden gezocht en de begeleiding van iedere medewerker anders zal zijn. 

 

Het begin 

Aan het begin van de module Arbeid in Balans overleggen de trajectbegeleider, de werkbegeleider en de 

medewerker over de dimensies waar nog geen evenwicht in is bereikt. Hiervoor maken ze gebruik van de 

checklist Werk in Balans. Op de checklist zijn  de situaties waarin de medewerker een evenwicht moet 

vinden, beschreven aan de hand van kernwoorden. Het is de bedoeling om per kernwoord aan te geven 

waar de medewerker op dit moment staat. Dit “scoren” vindt plaats door met behulp van het 

moduleformulier waarbij een 5-puntsschaal gebruikt wordt. Afhankelijk van de uitslag hiervan, besluiten 

de trajectbegeleider, de werkbegeleider en de medewerker welke acties nodig zijn om het evenwicht te 

bereiken.  

Ter afsluiting van het gesprek worden de resultaten en de afgesproken acties kort samengevat. Van 

belang is om te blijven benadrukken dat de checklist bedoeld is als begeleidingsinstrument en geen 

beoordeling inhoudt. Als laatste onderdeel van het gesprek wordt een nieuwe afspraak gemaakt om de 

vorderingen te bespreken.  

 

Vervolggesprekken  

Het is moeilijk om een richtlijn te geven voor de frequentie waarin de begeleidingsgesprekken in deze 

module moeten plaatsvinden. In ieder geval vindt minimaal één maal per jaar een gesprek plaats. 

Afhankelijk van de afgesproken acties kunnen in een jaar meerdere gesprekken plaatsvinden.  

Gedurende de periode tussen de gesprekken in, observeren de werkbegeleider en de assistent 

werkbegeleider de medewerker. In het vervolggesprek verwoordt de werkbegeleider zijn observaties en 

deelt deze met de trajectbegeleider en de medewerker. Samen praten zij over de nieuwe situatie, vullen 

de checklijst in en stellen activiteiten vast voor de komende periode.  

Op deze wijze wordt de groei van de medewerker gedurende de tijd dat hij aan deze module deelneemt, 

gegarandeerd.  

 

Begeleidingsaspecten en praktijkvoorbeelden  

Per situatie wordt aangegeven welke begeleiding trajectbegeleider, de werkbegeleider en de assistent 

werkbegeleider kunnen bieden om te zorgen dat de medewerker in zijn evenwicht blijft. Ter illustratie 

worden per situatie mogelijke interventies beschreven en wordt een aantal praktijkvoorbeelden 

geschetst. Tegelijkertijd is duidelijk dat iedere medewerker uniek is; de begeleidingsaspecten en 

sprekende voorbeelden dienen vooral om een beeld te krijgen van de mogelijkheden die de 

werkbegeleider, de assistent werkbegeleider en de trajectbegeleider ter beschikking staan. De tekst richt 

zich direct op de werkbegeleider en zijn assistent. 
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1 Van chaos naar structuur 

Vaak heerst er chaos in het leven van een medewerker dat veelal veroorzaakt wordt door de achtergrond 

en de privésituatie van de medewerker. De module Werk in Balans moet er mede voor zorgen dat de 

chaos beperkt wordt. Door te komen werken, kan er meer stabiliteit en structuur in het leven komen van 

de persoon. 

 

Algemene interventie: 

Leg, indien nodig in een gesprek, het belang van de aanwezigheid van de medewerker uit. Leg uit dat het 

voor de medewerker zelf belangrijk is dat hij komt werken en dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn 

voor het realiseren van de opdrachten die we van de opdrachtgevers krijgen. Doe actief aan 

verzuimbegeleiding. Houd regelmatig informele gesprekjes, waarin je informeert hoe het met de 

medewerker gaat. Organiseer indien nodig een “formeel” gesprek met een mogelijke begeleidende of 

verwijzende instantie. Zorg zo veel mogelijk voor continuïteit, wissel niet te vaak van dagdelen. 

 

Praktijksituatie 1: Een medewerker moet dagelijks naar het meldpunt voor methadonverstrekking. 

Hierdoor ontstaat er een knelpunt met betrekking tot zijn aanwezigheid in de werkplaats. 

Interventie: Signaleer dit knelpunt. Bespreek vervolgens met de medewerker dat bij werken een bepaalde 

structuur hoort die op deze wijze verstoord wordt. Laat de medewerker in overleg met het meldpunt het 

tijdstip van verstrekking aanpassen, pas indien nodig het werkrooster aan. Maak de medewerker zo veel 

als mogelijk zelf verantwoordelijk hiervoor. Laat de medewerker bijvoorbeeld zelf contact opnemen. Bied 

wel ondersteuning wanneer je merkt dat de medewerker deze verantwoordelijkheid niet of niet helemaal 

zelf kan dragen. Neem eventueel samen contact op met de betreffende instantie. 

 

Praktijksituatie 2: Een familielid of partner van een medewerker is ziek. De medewerker geeft aan dat de 

zieke verzorging behoeft en dat de medewerker dit moet doen. Hierdoor kan de medewerker niet komen 

werken. 

Interventie: Ga een gesprek aan met de medewerker waarin je eerst onderzoekt of er alternatieven zijn 

voor de verzorging van de zieke. Zijn er nog andere familieleden of bekenden die de verzorging geheel of 

deels kunnen overnemen? Bied de medewerker eventueel de mogelijkheid aan terug te gaan in dagdelen, 

maar onderstreep het belang van blijven komen om te werken. Houd regelmatig een kort gesprek om op 

de hoogte te blijven van de situatie en maak afspraken over de wederopbouw van dagdelen. 

 

Praktijksituatie 3: De medewerker verkeert in een onstabiele of ongewenste woonsituatie waardoor hij 

tijdens zijn werk veel zaken moet regelen. Hierdoor komt hij nog nauwelijks aan werken toe, blijft zelfs 

regelmatig weg. 

Interventie: Signaleer en bespreek dit met de medewerker. Probeer in een gesprek te achterhalen wat er 

ongewenst is aan de woonsituatie, wat de medewerker wil veranderen en wat moet hij hiervoor doen. 

Adviseer en bied de mogelijke hulp van gespecialiseerde instanties aan waarop de medewerker indien 

nodig een beroep kan doen. Doe dit om te bewerkstelligen dat de medewerker toch naar zijn werk kan 

komen. Indien er sprake is van een begeleidende of verwijzende instantie kan ook hierop in overleg met 

de medewerker een beroep worden gedaan. 
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2 Van zelfover- en onderschatting naar een reëel zelfbeeld 

Mensen kunnen zichzelf zowel over- als onderschatten. Het doel is om zover te komen dat de 

medewerker in het werken bereikt, dat hij datgene kan doen wat hij kan en ook wil. De wensen en de 

feitelijke arbeidsmogelijkheden van een medewerker dienen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd te 

worden. 

 

Algemene interventie 

Kom je medewerkers in hun voorkeuren voor werk tegemoet, maar probeer ze ook bij zoveel mogelijk 

taken in de werkplaats te betrekken. Registreer je waarnemingen: welke taken kan en wil iemand en 

welke niet. Waar liggen de grenzen, is de medewerker geschikt voor deze werkplaats. Op deze manier 

ontstaat er over en weer duidelijkheid over de prestaties en aspiraties van de medewerker. Nadat de 

module arbeidsgewenning succesvol is doorlopen, is het van belang de medewerker kennis te laten 

maken met een diversiteit aan afdelingsgebonden werkzaamheden, zodat er proefondervindelijk meer 

zicht ontstaat op zijn wensen en mogelijkheden.  

 

Praktijksituatie 1: Een medewerker is alleen maar geïnteresseerd in eenvoudig en monotoon werk. Hij is 

bang om ander werk te doen of te proberen.  

Interventie: Signaleer en bespreek dit met de medewerker. Probeer in een gesprek de achterliggende 

redenen hiervan te achterhalen. Welke drempels zijn er, is er sprake van faalangst? Bepaal vervolgens 

samen met de medewerker of er acties nodig zijn en welke acties nodig zijn om de drempels te verlagen. 

Bied de mogelijkheid om samen met een buddy het andere werk op een veilig en rustig moment uit te 

proberen. Doel hiervan is vertrouwen kweken en de medewerker laten ervaren wat het andere werk 

inhoudt en of zijn beeld terecht is. Evalueer samen en maak afspraken. 

 

Praktijksituatie 2: Een medewerker heeft moeite met zijn inschattingsvermogen voor wat betreft zijn 

eigen mogelijkheden. Hij wil bijvoorbeeld chauffeur zijn. 

Interventie: Breng samen met de medewerker in kaart wat deze functie met zich meebrengt en wat dit 

voor de medewerker betekent. Laat de medewerker vervolgens zelf een aantal taken uitvoeren zodat hij 

zelf ervaart waar mogelijkheden en beperkingen liggen. Probeer acceptatie bij de medewerker te creëren 

wanneer deze tegen zijn grenzen aanloopt. 

 

Praktijksituatie 3: Gezien zijn ervaringen uit het verleden kiest een medewerker voor werkzaamheden die 

hij kent en die voor hem veilig zijn en die aansluiten bij diens vaardigheden. Hij heeft weliswaar geen 

positieve herinneringen aan zijn arbeidsverleden en is bang voor een terugval en toch kiest hij voor het 

bekende. 

Interventie: De begeleider kan met de medewerker afspreken om hier voor een deel aan tegemoet te 

komen. Wanneer er eenmaal een voor de medewerker veilige sfeer is, kan er samen met hem worden 

besproken of hij ook open staat voor andere taken of werkplaatsen, zodat hij zijn eigen mogelijkheden 

beter leert kennen. De veilige sfeer is er wanneer de medewerker zich thuis en op zijn gemak voelt of zelf 

aangeeft aan een vervolgstap toe te zijn. 
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3 Van zinloos bezig zijn naar zinvol bezig zijn 

Het is belangrijk dat een medewerker het zinvol vindt om te komen werken. Het werken moet voldoening 

geven en de medewerker moet zich met het werken kunnen identificeren: de medewerker krijgt status 

omdat hij werkt. De medewerker moet de werkzaamheden niet vervelend of saai vinden omdat zijn 

motivatie om te komen daardoor zal afnemen. 

 

Algemene interventie 

Geef de medewerker uitleg over de belangrijkheid van het werk en het maatschappelijk nut hiervan: er is 

bij klanten vraag naar de producten die de medewerker produceert. Geef uitleg over ieders rol in het 

geheel; iedereen vormt een onmisbare schakel. Geef de medewerker verantwoording over het product, 

maar leg hierbij geen druk op, doe dit voorzichtig. Betrek medewerkers bij de kwaliteitseisen die 

opdrachtgevers stellen en leg het belang van uit van het voldoen aan de kwaliteitseisen. De 

opdrachtgevers betalen voor hun diensten en als er niet wordt voldaan aan de kwaliteit stoppen de 

opdrachten en wordt er geen geld meer verdiend.  

 

Praktijksituatie 1: Er moet schuurpapier worden ingepakt. De medewerker vindt dit saai en onzinnig werk. 

Interventie: Toon het belang en de verantwoordelijkheid voor dit werk aan. Er is een maatschappelijke 

vraag naar deze producten. Maak de gezamenlijke prestatie duidelijk: “vandaag hebben we samen x-

aantal geproduceerd en daarmee hebben we voldaan aan de vraag van de opdrachtgever.” Geef hiervoor 

complimenten. Zorg voor sfeervolle werkomstandigheden door de medewerkers de mogelijkheid te 

bieden samen aan werktafels te zitten, zodat sociale contacten mogelijk zijn. Zorg voor muziek op de 

afdeling, bied gevarieerd werk, maak een praatje. 

 

Praktijksituatie 2: Er zijn geen vooruitzichten voor een medewerker, de werksituatie is altijd hetzelfde en 

de medewerker ervaart geen persoonlijke ontwikkeling. 

Interventie: Spreek met de medewerker tijdens bijvoorbeeld een functioneringsgesprek bepaalde 

werkdoelen af en ga daarbij uit van de wensen van de medewerker. Creëer hierdoor zingeving. Maak ook 

duidelijk wat de medewerker kan leren of wat hij tot nu toe geleerd heeft. Denk daarbij aan structuur, 

sociale contacten, maar ook concrete vaardigheden zoals machines bedienen, solderen, lassen, etc. 

 

Praktijksituatie 3: De motivatie en productiviteit van een medewerker nemen af, want hij vindt het werk 

saai. 

Interventie: Signaleer en bespreek dit met de medewerker. Bied de mogelijkheid om af te wisselen in 

taken, laat de medewerker waar mogelijk rouleren op de afdeling, acquireer verschillende 

werkzaamheden van diverse complexiteit. Betrek hierbij ook medewerkers die geen signaal afgeven dat 

ze het werk saai vinden. 
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4 Van een onveilige sfeer naar een veilige sfeer  

Het doel is om ervoor te zorgen dat er onderling een prettige, veilige en collegiale sfeer is. Er moet geen 

prestatie- en concurrentiestrijd ontstaan; dit zou werkdruk verhogend werken en dat is niet de bedoeling. 

Tegelijkertijd is het van belang dat de medewerker zich veilig genoeg voelt om problemen bespreekbaar 

te maken en dat er op zijn tijd plaats is voor humor. De werksfeer dient van dien aard te zijn dat de 

medewerker het leuk vindt om  te komen werken. Het moet echter niet zo vrijblijvend worden, dat er 

teveel lol en plezier is, zodat er te weinig van werken terechtkomt. 

 

Algemene interventie 

Houd regelmatig werkoverleg en betrek iedereen hierbij. Kom tot een goede verdeling van sterkere en 

zwakkere medewerkers. Maak medewerkers als team verantwoordelijk. Let ook op veiligheid, gezondheid 

en welzijn van medewerkers in het kader van de Arbo-wet. Schenk hieraan aandacht in het werkoverleg. 

Geef duidelijk de grenzen aan van acceptabel en niet acceptabel gedrag. Niet acceptabel is bijvoorbeeld 

grof taalgebruik, agressie, vernielingen, uiten van bedreigingen en anderen belasten met persoonlijke 

problematiek. Zorg voor een open, vertrouwde werksfeer, bijvoorbeeld door het bieden van 

bewegingsvrijheid, muziek en dergelijke. 

 

Praktijksituatie 1: Een medewerker is aan de terughoudende kant, voelt zich zichtbaar niet op zijn gemak 

en trekt zich terug in zichzelf. 

Interventie: Signaleer en bespreek dit met de medewerker. Vertel wat je ziet gebeuren, benoem dit 

concreet. Probeer de redenen van dit gedrag te achterhalen. Vraag of de medewerker het op prijs stelt 

meer betrokken te worden bij de groep. Koppel hem bijvoorbeeld aan een buddy of plaats hem in een 

klein groepje medewerkers zodat de betrokkenheid wordt verhoogd. Of bied taken aan die meer tot 

samenwerking “dwingen”. 

 

Praktijksituatie 2: Er zou werkdruk kunnen ontstaan, doordat enkele medewerkers elkaar opjagen bij 

inpakwerk. Voor sommige medewerkers roept dit een gevoel van onveiligheid op. 

Interventie: Signaleer dit en maak het bespreekbaar met de medewerkers. Leg bijvoorbeeld het werk voor 

een moment stil, spreek een maximaal te halen productie-aantal af, benoem het belang van de goede 

onderlinge samenwerking die hierdoor in het gedrang komt. Benadruk kwaliteit en niet zo zeer kwantiteit. 

 

Praktijksituatie 3: Er is een afspraak gemaakt met een opdrachtgever. Deze afspraak staat onder tijdsdruk. 

Deze druk komt ook bij de medewerkers te liggen en veroorzaakt een onveilige sfeer. 

Interventie: Maak dit bespreekbaar in de groep. Zoek naar ondersteuning, bijvoorbeeld de steun van 

medewerkers van andere afdelingen. Hierdoor ontlast je de druk. Verdeel de taken zo dat de meest 

kwetsbare mensen beschermd worden. Beloon de medewerkers nadat de taak volbracht is met 

complimenten, pauze, vlaai, etc. 
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5 Van sociaal isolement naar sociale contacten 

Het komt vaak voor dat de medewerkers in een sociaal isolement verkeren dat veroorzaakt wordt door 

hun ziektebeeld en achtergrond. Werken brengt nieuwe sociale contacten met zich mee waardoor de 

persoon meer aanspraak heeft. Overdag is de medewerker onder de mensen en wellicht leidt het werken 

ook tot sociale contacten buiten de werktijden om; bijvoorbeeld in de weekenden. Aan de andere kant 

kunnen sociale contacten voor een medewerker heel bedreigend zijn en als een druk worden ervaren. Bij 

de medewerker waarvoor dit geldt, is het niet verstandig het aangaan van sociale contacten sterk te 

bevorderen. 

 

Algemene interventie 

Houd regelmatig werkoverleg. Kweek een vertrouwensband met je medewerkers; neem zo nu en dan de 

tijd om interesse te tonen in de vrijetijdsbesteding van medewerkers. Geef de mogelijkheid tot het leggen 

van sociale contacten maar verlies niet uit het oog dat werken centraal staat en dat voor sommigen heel 

weinig contact al een prestatie is. Organiseer regelmatig een afdelingsuitstapje. 

 

Praktijksituatie 1: Een medewerker is eenzaam en teruggetrokken. 

Interventie: Signaleer dit en maak het bespreekbaar. Betrek de medewerker geleidelijk aan bij de groep.  

Schakel indien nodig, in overleg met de medewerker een begeleidende instantie in en bekijk of dit 

probleem zich ook voordoet in de privésituatie van de medewerker. Spreek nodige acties af, geef 

bijvoorbeeld de opdracht één keer per dag een praatje met een begeleider of een medewerker te maken. 

 

Praktijksituatie 2: Collega’s ervaren het bemoeizuchtige contact van een medewerker als storend, terwijl 

deze zich van geen kwaad bewust is: voor hem zijn sociale contacten immers belangrijk. 

Interventie: Signaleer dit en maak het bespreekbaar. Maak met de medewerker afspraken over zijn werk: 

bedeel hem bepaalde taken toe, spreek een minimale prestatie af en maak hem hiervoor 

verantwoordelijk. Maak ook duidelijk waarom zijn gedrag voor anderen storend is en dat dit 

belemmerend of bedreigend kan werken. Geef aan dat contacten belangrijk zijn maar dat er ook gewerkt 

moet worden. Wijs de medewerker niet af maar geef hem ook niet onbeperkt de ruimte. 

 

Praktijksituatie 3: Een medewerker heeft sociale contacten met collega’s buiten werktijd. Hij neemt dit 

mee naar het werk, waardoor werk en privé moeilijk gescheiden worden. Het werk lijdt hieronder. 

Interventie: Signaleer dit en bespreek het. Leg uit welke invloed dit op het werk heeft. Confronteer de 

medewerker met zijn gedrag, bijvoorbeeld door hem te vragen hoe hij het zou vinden als anderen 

hetzelfde bij hem zouden doen en leg daarbij ook de gevolgen uit van dit gedrag. Maak afspraken om 

weer tot een werkbare situatie te komen en om privé en werk weer te scheiden. Plaats desnoods 

medewerkers uit elkaar, eventueel naar een andere afdeling.   

 



Instrumenten  

 

6 Van onder- en overbelasting naar een evenwichtige belasting 

De module Arbeid in Balans moet ervoor zorgen dat de medewerker voldoende uitdaging vindt in de 

werkzaamheden. Zowel onder- als overbelasting zal zorgen voor ontevredenheid en stress. Het is de 

bedoeling dat de medewerker voldoening haalt uit het werk. Het is de kunst om een medewerker 

voldoende te stimuleren om te werken, zonder dat de medewerker druk ervaart. 

 

Algemene interventie 

Luister goed naar de wensen van de medewerker. Bied ruimte voor de veiligheid van het bekende en 

creëer openingen om nieuwe dingen in een rustige sfeer te proberen. Bijvoorbeeld door variatie aan te 

brengen en te rouleren in het werk. Bied werk aan dat de medewerker stimuleert en spreek bijvoorbeeld 

in een functioneringsgesprek af wat er de komende periode bereikt kan worden. Maak medewerkers 

bewust van de onderlinge verschillen in mogelijkheden en bespreek dat men elkaars verschillen dient te 

respecteren. 

 

 Praktijksituatie 1: Een medewerker vormt een schakel in bepaalde werkzaamheden en veroorzaakt een 

stagnatie in de vooruitgang. Dit levert druk op bij deze medewerker. De anderen worden onderbenut en 

er ontstaat wrijving. 

Interventie: Signaleer dit en maak het bespreekbaar. Maak zo nodig een herverdeling van de 

werkzaamheden. Zorg voor een goed evenwicht tussen sterke en minder sterke medewerkers. Neem de 

druk bij de medewerker weg; bijvoorbeeld door zonder hem af te wijzen, uit te leggen dat andere taken 

voor hem passender zijn. 

 

Praktijksituatie 2: Een medewerker komt zijn energie niet kwijt, hij wordt lichamelijk en geestelijk 

onderbelast, waardoor verveling optreedt. 

Interventie: Signaleer dit en maak het bespreekbaar. Probeer in een gesprek de oorzaken vast te stellen. 

Onderzoek wat de medewerker mist en spreek af welke acties kunnen worden ondernomen om het 

evenwicht te hervinden: bijvoorbeeld de kwantiteit verhogen, de dagdelen uitbreiden, meer rouleren of 

de complexiteit werk verhogen. Creëer een situatie, waarin de medewerker zijn energie gelijkmatig kan 

verdelen. 

 

Praktijksituatie 3: Een medewerker verricht een bepaalde taak en voelt zich daarbij veilig maar benut 

daardoor wellicht niet volledig zijn capaciteit. 

Interventie: Signaleer dit en maak het bespreekbaar. Probeer te achterhalen wat zorgt dat dit de 

medewerker bevalt, achterhaal wat hij belangrijk vindt. Bied de mogelijkheid om samen met een buddy 

andere taken te proberen in een veilige sfeer. Leg geen druk op en sta het maken van fouten toe. Evalueer 

achteraf en houd de mogelijkheid open om de medewerker terug te laten keren naar de oude situatie.  

 

Succesvol 

 De medewerker is succesvol bezig in deze module als hij zoveel mogelijk in evenwicht is in de 

genoemde situaties.  
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2 Formulieren  

Bij de module Arbeid en Balans behoort een individueel intern rapportageformulier, waarop  gedrag aan 

de hand van en 5-puntsschaal wordt gescoord.  

 

Instrumenten Module Specifieke Arbeidstraining  

1 Procedure 

In de module Specifieke Arbeidstraining traint de medewerker bepaalde arbeidsvaardigheden die gericht 

zijn op een specifieke beroepsrichting of een specifieke opleiding. De medewerker werkt aan het 

verbeteren van deze arbeidsvaardigheden in een van de werkplaatsen binnen de organisatie die de Relim-

methodiek  toepast.  

 

De trajectbegeleider overlegt met de medewerker over welke arbeidsvaardigheden training behoeven. 

Hiervoor analyseren ze samen de toekomstige beroepsrichting of de opleiding en brengen ze de hiervoor 

benodigde specifieke arbeidsvaardigheden in kaart. Enkele voorbeelden van specifieke 

arbeidsvaardigheden zijn het werken in grote groepen, een bepaalde kwantiteit realiseren en het kunnen 

omgaan met kritiek van de werkleiding. Deze vaardigheden worden op een lijst gezet, die specifiek voor 

de medewerker aangemaakt wordt. Hierbij maakt de trajectbegeleider gebruik van het modulegesprek uit 

de module Algemene Arbeidstraining. Als hierop arbeidsvaardigheden ontbreken, vult de 

trajectbegeleider de lijst aan met de ontbrekende arbeidsvaardigheden.  

 

Voor het overige is de procedure binnen deze module overeenkomstig die van de module Algemene 

Arbeidsvaardigheden. Ook de formulieren komen overeen, zij het dat deze nu worden aangevuld met 

specifieke arbeidsvaardigheden.  

 

Als de medewerker de afgesproken specifieke arbeidsvaardigheden beheerst, zijn er drie mogelijkheden: 

 de medewerker gaat intern werken in het gekozen beroep 

 de medewerker gaat extern op zoek naar een functie om het gekozen beroep te kunnen uitoefenen 

 de medewerker gaat een opleiding volgen, waarvoor hij nu de specifieke arbeidsvaardigheden bezit 

 

Er zijn tussenvarianten denkbaar, zoals het deelnemen aan het praktijkgedeelte van een opleiding en het 

niet uitvoeren van het theoriegedeelte. Vaak vindt het praktijkgedeelte dan intern plaats en krijgt de 

medewerker een certificaat voor het succesvol uitvoeren van het praktijkgedeelte.  

 

Succesvolle afsluiting 

 De medewerker heeft deze module succesvol afgesloten als hij de afgesproken specifieke 

arbeidsvaardigheden gericht op een bepaalde beroepsrichting beheerst. Als hij een externe scholing 

heeft gevolgd, is het diploma het eindresultaat. Als de medewerker alleen intern het praktijkgedeelte 

heeft uitgevoerd, is het eindresultaat een certificaat. 

 

 

2 Formulieren  

 

Bij de module  Specifieke Arbeidstraining behoort een individueel intern rapportageformulier, waarop  

gedrag aan de hand van en 5-puntsschaal wordt gescoord.  
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Instrumenten Module Externe Arbeidstraining: Workforce  

1 Procedure 

 

Medewerkers die toe zijn aan een vervolgstap in hun traject of die ter oriëntatie buiten de setting van 

Relim willen werken kunnen deelnemen aan activiteiten in deze module. 

In het Inhoudelijk Overleg (bedrijfsleider, manager trajecten, trajectbegeleiders en werkbegeleiders) 

wordt besproken en beoordeeld of de medewerker daadwerkelijk toe is aan deze stap. De 

verantwoordelijke trajectbegeleider heeft hierbij de beslissende stem, aangezien deze verantwoordelijk is  

voor het te volgen traject. De werkbegeleider heeft hierin een ondersteunende / adviserende rol. 

In het Inhoudelijk Overleg worden tevens de vacatures en werkplekken die beschikbaar zijn in de 

Workforce besproken. Op die manier kan een match gemaakt worden met potentiële medewerkers. 

De vacatures van de Workforce worden gepubliceerd op het vacaturebord, zodat medewerkers hun 

interesse kenbaar kunnen maken. Het is uiteraard ook mogelijk dat er actief passende werkplekken 

gezocht moeten worden voor medewerkers. Dat kan door de werk- of trajectbegeleider in het Inhoudelijk 

Overleg besproken worden. 

Evaluatiegesprekken vinden plaats met de medewerker, de werkbegeleider en de trajectbegeleider. 

Hierbij worden vanzelfsprekend tevens de bevindingen van de externe werkgever meegenomen. 

 

 

 

 

 

 

2 Formulieren  

 

Bij de module Externe Arbeidsgewenning Workforce behoort een individueel intern rapportageformulier, 

waarop  gedrag aan de hand van en 5-puntsschaal wordt gescoord.  

 

 

 

 



Instrumenten  

Instrumenten Resocialisatie Module Activering/Loon naar Werken 
 

1 Procedure 

 

De module Activering  wordt uitgevoerd in de werkplaatsen Loon naar Werken Buiten en Loon naar 

Werken Binnen. 

 

Voor wie is Loon naar werken ? 

 

In 2001 werd Loon naar Werken in eerste instantie gestart als project. Inmiddels vormt Loon naar Werken 

een vast onderdeel binnen Relim. Bij Loon naar Werken bieden wij verslaafden en/of dak- en thuislozen 

de mogelijkheid om (weer) te kunnen wennen aan werk. Wij voeren in dit verband de module activering 

uit binnen de resocialisatiemethodiek van Relim. 

 

Loon naar Werken is gericht op het ontwikkelen van binding met de persoon in kwestie en op een eerste 

ontwikkeling van zogeheten pre - werknemers- competenties. In het bijzonder gaat het dan om het 

herkennen van zogenaamd “Streetwise”-gedrag dat verhindert dat je je gedraagt als een gemiddelde 

medewerker met “Workwise”-gedrag. De onderstaande werkwijze stelt ons in staat dit te bereiken. 

 

De deelnemers. 

 

De deelnemers bestaan hoofdzakelijk uit  bezoekers van de dag en nacht opvang (DNO). Verder is er een 

groeiend aantal deelnemers vanuit de Domushuizen (huisvesting voor dak- en thuislozen), die nog niet 

geschikt zijn voor instroom in de modules van de  rehabilitatiemethodiek, waarin hun dagelijks gebruik ter 

discussie wordt gesteld. 

Ook zien wij mogelijkheden voor mensen met Forensische zorg. Een andere groep bestaat uit 

justitieklanten met huisarrest (enkelbandje). Inmiddels hebben wij banden met justitie opgebouwd 

waardoor het mogelijk is dat deelnemers hun huisarrest in een van onze voorzieningen  arbeidsmatig 

doorbrengen. 

 

Het arbeidsmatige aanbod van Loon naar Werken binnen. 

 

Zoals gezegd laten wij de medewerker wennen aan werk. Dit doen wij door te beginnen met per dag een 

aantal uren te werken zonder dat vooraf allerlei voorwaarden worden gesteld. De enige voorwaarden die 

gesteld worden zijn: niet storend onder invloed zijn; tijdens het werk niet gebruiken en je “gedragen” 

(niet nader omschreven). Aan het eind van de gewerkte dag ontvangt de medewerker een bescheiden 

vergoeding, die contant wordt uitbetaald. Vervolgens kan de medewerker iedere dag opnieuw de keuze 

maken of hij die dag aan de slag wilt.  

Tijdens de werkzaamheden wordt de medewerker begeleid door een werkbegeleider. Daarnaast wordt de 

medewerker bij zijn ontwikkeling en het bewerken van (praktische) belemmeringen ondersteund door 

een trajectbegeleider/persoonlijk coach. 

 

In eerste instantie vonden de werkzaamheden uitsluitend in de buitenlucht plaats. Denk hierbij aan het 

opruimen van zwerfvuil en eenvoudig groenonderhoud. Omdat deze werkzaamheden voor sommige 
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medewerkers te zwaar waren, is besloten om de werkplaats Loon naar Werken te splitsen in Loon naar 

Werken Buiten en Loon naar Werken Binnen. Bij Loon naar Werken Binnen bieden wij  de mogelijkheid 

om in een werkplaats aan de slag te gaan. De werkzaamheden bestaan hier voornamelijk uit eenvoudig 

inpak- en ompakwerk.  

 

De participatieladder. 

 

Deelnemers aan de rehabilitatiemodules  die in de leerwerkplaatsen worden uitgevoerd, hebben vaak als 

doel uitstroom naar gesubsidieerd  werk of zelfs een plek op de vrije arbeidsmarkt. Dergelijke hoge 

doelen stellen wij voor de deelnemers aan de activeringsmodule binnen de werkplaatsen Loon naar 

Werken niet. Dit wil echter niet zeggen dat zij geen stappen op de participatieladder kunnen maken 

middels deelname. 

Zes  niveaus: 

 niveau 6: betaald werk  

 niveau 5: betaald werk met ondersteuning  

 niveau 4: onbetaald werk  

 niveau 3: deelname aan georganiseerde activiteiten (cursus, vereniging)  

 niveau 2: sociale contacten buitenshuis  

 niveau 1: geïsoleerd levend 

Niveau 1: wij brengen mensen van geen deelname naar gestructureerde deelname Aan dit project. 

Niveau 2: De deelnemer maakt meer sociale contacten (leefgebied punt 7) 

Niveau 3: De deelnemer neemt deel aan georganiseerde activiteiten (leefgebieden 1 en 7) 

Niveau 4:  De deelnemer verricht  laagdrempelig onbetaald  arbeidsmatig werk als voorbereiding op 

doorstroom naar hogerdrempelig onbetaald werk. (leefgebied 1) 

In het kader van deze module worden de niveaus 5 en 6 niet nagestreefd. Wel wordt het eerste 

fundament gelegd om dit later mogelijk te maken. 

 

Het begeleidingsaanbod.  

 

De begeleiding richt zich op de onderstaande acht leefgebieden met als doel hierin samen met de 

deelnemer stabiliteit in te brengen. 

 

1. Dagbesteding 

 

Door deelname aan  de module activering in de werkplaatsen Loon naar Werken wordt de dagbesteding 

gewaarborgd. 

 

2. Huisvesting. 

         

Het ligt niet in de bedoeling dat een verblijf binnen de dag- en nachtopvang een  permanente oplossing 

wordt voor het woonprobleem van de deelnemer. Tijdens hun deelname wordt met de persoonlijk coach 



Instrumenten  

gekeken of betrokkene  toe is aan huisvesting  en welke huisvesting dan het beste past. Dit gaat in 

samenspraak met de ketenpartners die de woonzorg leveren. 

 

3.           Schulden.  

 

Samen met de deelnemers en de ketenpartners wordt gewerkt aan het wegwerken van schulden en het 

voorkomen van nieuwe schulden door middel van het inzetten van budgetbeheer, bewindvoering of de 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). 

 

4.           Justitie. 

 

Door deelname komen mensen al minder met justitie in aanraking. Daarnaast onderzoeken wij of er nog 

openstaande straffen zijn en hoe die vervolgens weggewerkt kunnen worden, zodat er voor de deelnemer 

een schone lei ontstaat. 

  

5           Inkomen. 

 

Voor zover er problemen met het verkrijgen van een  uitkering  , ondersteunen we de deelnemers hierin. 

Daarnaast helpt de dagelijkse vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden bij Loon naar Werken bij 

het grip  krijgen op het bestedingspatroon. 

 

 

6          Gezondheid. 

 

Wij inventariseren de fysieke beperkingen van de deelnemer en passen het werkaanbod daarop aan. De 

begeleiding richt zich in hun methodiek echter veel meer op het vergroten van de mogelijkheden van de 

deelnemer, dan zich te focussen op de beperkingen. 

De deelnemers leren om hun behoefte bevrediging te sturen en te beheersen, doordat ze  tijdens het 

werk niet storend onder invloed mogen zijn. Zij mogen tijdens deelname niet gebruiken. Ook zijn de 

rookpauzes gestructureerd en beperkt. 

 

7.          Sociale contacten. 

 

Dakthuisloze mensen met een verslavingsprobleem zijn vaak verstoken van “normale” sociale contacten. 

Door hun familie zijn ze aan de kant gezet en gewone sociale contacten zijn er niet of nauwelijks. Hun 

focus ligt duidelijk bij de scene en medegebruikers die weten waar het om gaat. 

In onze begeleidingscontacten brengen wij om te beginnen een verandering in hun taalgebruik. Van 

straattaal brengen wij ze naar meer acceptabele taalgebruik. Via het werken komen zij ook in contact met 

opdrachtgevers .  De begeleiding binnen en de opdrachtgevers buiten vormen hun eerste referentiekader 

voor verandering. Wanneer deelnemers zich voldoende ontwikkeld hebben, biedt Relim zelfs de 

mogelijkheid een cursus te volgen  (bv. computercursus). Deze vindt extern plaats. Ook daar leggen zij 

contacten met niet gebruikers. 
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8.  Zingeving. 

 

Middels steun van de persoonlijk coach leert de deelnemer een doel te formuleren.  Het is een doel 

waaraan gewerkt kan worden gedurende hun deelname. 

Doelen kunnen zijn: 

Het stabiliseren of verminderen van hun druggebruik. 

Betere huisvesting 

Volgende stappen op de maatschappelijke ladder, zoals doorstroom naar een volgende voorziening.  

 

 

2 Formulieren  

 

Bij het moduul activering hoort een formulier waarop de 8 leefgebieden worden gescoord. 
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Instrumenten Resocialisatie Modules Via Via 

1 Procedure 

De module Via Via omvat vier fases, de eerste gewenningsfase, daarna een aanpassingsfase, gevolgd door 

een fase waarin het leren verantwoordelijkheid nemen centraal staat en als laatste doorloopt de 

medewerker een fase waarin wordt gewerkt aan de volharding van het geleerde.  

 

Het begin 

Bij aanvang van de module Via Via vindt een intakegesprek plaats waarin de trajectbegeleider samen met 

de medewerker een trajectplan opstelt. Hij brengt eventuele belemmeringen in kaart en brengt vooral de 

de mogelijkheden van de medewerker in kaart. De medewerker stelt, met de hulp van de 

trajectbegeleider zijn eigen doel. In principe is dit in alle gevallen ‘doorstromen naar een volgende 

voorziening’. In dit eerste gesprek worden tussendoelen gesteld voor de eerste fase en worden 

aandachtspunten geformuleerd. Aan het einde van dit gesprek vat de trajectbegeleider het gesprek kort 

samen en herhaalt hij alle afspraken. Als iets niet duidelijk is, krijgt de medewerker de gelegenheid om 

vragen hierover te stellen.  

 

Fase 1 Werken aan gewenning 

In de maanden volgend op het intakegesprek werkt de medewerker aan de afgesproken doelen. De 

werkbegeleider en zijn assistent ondersteunen de medewerker in het behalen van zijn doelen: zij 

signaleren en observeren. Als het even tegen zit, dan zijn de werkbegeleider en zijn assistent er om de 

medewerker aan te moedigen. De werkbegeleider bewaakt met de medewerker of hij zijn nieuwe 

vaardigheden ook leert. Dagelijks staat de werkbegeleider naast de betrokkene om hem deze 

vaardigheden aan te leren en bij te sturen. 

De trajectbegeleider neemt met regelmaat contact op met de medewerker om zo het vertrouwen op te 

bouwen. Hij schuift aan bij het werk of bij gesprekken tussen de werkbegeleider en de medewerker.  

De trajectbegeleider is tegelijkertijd verantwoordelijk voor de contacten met externe hulpverleners om 

zaken terug te koppelen of door te spreken.  

 

Einde van de eerste fase 

Na ongeveer drie maanden evalueert de trajectbegeleider samen met de medewerker en de 

werkbegeleider hoe de eerste fase is verlopen. Hiervoor maken ze gebruik van de checklist fase 1 van 

deze module. Gezamenlijk overleggen ze over de stand van zaken en bespreken ze met name de punten 

waarover ze mening verschillen. Het gaat er in dit gesprek om dat de medewerker zich bewust is van de 

eigen situatie. Zodra hij geaccepteerd heeft in welke situatie hij zich bevindt, is er ruimte voor 

ontwikkeling. De trajectbegeleider maakt een verslag van het gesprek en bespreekt de resultaten van het 

gesprek in een teamvergadering waarbij in ieder geval de trajectbegeleider, de werkbegeleider en de 

assistent werkbegeleider in ieder geval aanwezig zijn. Er zijn drie uitkomsten mogelijk: 

1 De doelen zijn niet behaald en het team besluit tot beëindiging van het traject 

2 De doelen zijn deels behaald en het team besluit tot verlenging van de eerste fase 

3 De doelen zijn behaald en het team besluit dat de medewerker door kan stromen naar de tweede 

fase 

In het tweede geval worden de bestaande doelen geherformuleerd, in het derde geval worden nieuwe 

doelen geformuleerd voor de volgende fase.  
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Belangrijke basisregels voor de begeleiding 

Het succes van de medewerker in deze eerste fase binnen de module Via Via hangt grotendeels af van de 

wijze waarop hij begeleiding ontvangt. Ter illustratie wordt een aantal belangrijke aspecten van de 

begeleiding met bijbehorende mogelijke interventies beschreven en wordt een aantal voorbeelden 

geschetst. Tegelijkertijd is duidelijk dat iedere medewerker uniek is; de begeleidingsaspecten en 

sprekende voorbeelden dienen vooral om een beeld te krijgen van de mogelijkheden die de 

werkbegeleider, de assistent werkbegeleider en de trajectbegeleider ter beschikking staan. De tekst richt 

zich direct op de trajectbegeleider, de werkbegeleider en zijn assistent. 

 

Veilig en vertrouwd voelen 

Interventie: Ga naast de medewerker staan en niet erboven, benader iedere nieuwe medewerker op die 

manier.  Stel je voor en noem je naam. Het is niet altijd handig om meteen je functie te noemen, dit kan 

een nieuwe medewerker afschrikken. Ga een praatje met hem aan en vertel wat je doet. Belangrijk is dat 

het gesprek op basis van gelijkwaardigheid plaatsvindt. Wanneer de medewerker aangeeft dat hij de kat 

uit de boom kijkt of nog moet wennen, geef hem terug dat dit ‘normaal’ is en dat hij zich vooral de tijd 

moet nemen om te wennen. Leg geen druk op. Laat hem zijn verhaal vertellen. Toon interesse in zijn 

verhaal. 

 

Aansluiting bij de groep vinden 

Interventie: Geef de medewerker de kans om zich in te voegen in het arbeidsproces. Zorg dat je op de 

hoogte bent van eventuele conflicten in de groep zijn met de nieuwe medewerker. Vraag ernaar bij de 

intake. Als dat zo is laat hem in ieder geval niet meteen met zijn vijand uit de scène samenwerken. 

Observeer verder hoe beiden zich tot elkaar verhouden. Wordt daardoor de sfeer negatief beïnvloed, 

grijp dan in en ga een gesprek met ze aan en maak duidelijk dat scèneconflicten hier niet gelden. Wijs ze 

weer op de regels van de module en leg uit dat er nu sprake is van een nieuwe start. Zo stuur je dan bij. 

Daarnaast koppel je de nieuwe medewerker aan een ‘goede’ andere medewerker. Deze medewerker 

betrekt hem dan bij de groep. Door hem op te nemen vindt er al snel aansluiting bij de groep plaats. 

 

Contact met de begeleiding 

Interventie: als begeleider kun je de medewerker beïnvloeden in de wijze waarop je met de medewerker 

contact hebt. Benader de medewerker in eerste instantie serieus en vriendelijk maar ook met een 

consequent gedrag. Wees ervan bewust dat de nieuwe medewerker een zorgmijder was en dat 

wantrouwen de basis is van zijn bestaan. Bouw heel langzaam aan een band met de medewerker; de basis 

van deze band is vertrouwen gedurende de gehele periode dat de medewerker aan deze module 

deelneemt. Het is zo’n kwetsbaar proces dat het vertrouwen door foute opmerkingen of handelingen ook 

zo weer verloren gaat. Als het je lukt om het vertrouwen te winnen, wees dan alert op het feit dat de 

medewerker jou als zijn beste vriend gaat zien en ga hier op een professionele wijze mee om. 

 

Houden aan huisregels 

Er is een aantal regels die voor iedereen gelden. Zo zijn er strikte rookpauzes en zijn begin en eind tijden 

vastgelegd. Deze regels zijn er om structuur en rust te creëren. Regels geven ook duidelijkheid. 

Interventie: Hanteer als begeleider altijd deze huisregels, dat maakt het gemakkelijker voor de 

medewerker om deze eveneens te volgen en zorgt er tegelijkertijd voor dat je weinig hoeft te corrigeren. 

Als begeleider heb je in die zin een voorbeeldfunctie.  
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Voorbeeld 1 

Moeilijk wordt het als de medewerker zich niet aan de huisregels houdt. Zo geldt er een rookverbod 

binnen het gebouw waar de modules plaatsvinden. Er moet buiten worden gerookt. Wanneer het regent, 

zoeken sommigen toch de warmte van het gebouw op en gaan in de open deur staan. Met de sigaret 

binnen. Belangrijk is om hier meteen op te reageren en de regels te handhaven. Want, wat vandaag mag, 

mag morgen ook. Wees hier zeer consequent in en geef de medewerker hierin geen ruimte. In een andere 

situatie, wanneer er bijvoorbeeld werk wegvalt en het soms een dag duurt voordat er nieuw werk komt, 

kun je flexibel zijn en een extra rookpauze in lassen.  

 

Voorbeeld 2 

Een ander voorbeeld is het te laat komen. Wanneer een deelnemer te laat van de pauze terugkomt en de 

bus voor de medewerkers naar de werkplek moet wachten op deze medewerker, wees dan bij de eerste 

overtreding nog wel bereid om hem mee te nemen. Spreek de medewerker wel aan op diezelfde dag. 

Maak verder afspraken met hem voor de overige dagen. Komt hij zonder reden niet op tijd, dan vertrekt 

de bus. Wanneer hem dat eens is overkomen, is hij meestal de keren daarna op tijd. Hiermee geef je ook 

een signaal naar de andere deelnemers. 

 

Houden aan werkafspraken: dagdelen 

De medewerker dient zo snel mogelijk van één naar vier tot vijf dagdelen te komen. De reden is dat hoe 

meer hij deelneemt, hoe minder hij gebruikt en hoe meer beïnvloedbaar hij is.  

Interventie: Door hem positief te bekrachtigen, probeer je hem zelf de keus te laten maken om uit te 

breiden.  

 

Voorbeeld 

Zo kan het dat een medewerker het amper haalt om zijn vier dagdelen te maken. Als dit het geval is, 

benoem dan als eerste hoe ver hij al is, benoem dan het kleine stukje dat hij nog maar moet. Wanneer je 

merkt dat de medewerker de stap wel wil maken maar niet weet hoe dit haalbaar kan zijn, doe hem dan 

een aantal suggesties aan de hand. Bijvoorbeeld: “dit laatste kleine stukje mag je zelf invullen, kom maar 

op een dag die je zelf kiest”. Vervolgens ga je aan de slag met de medewerker om dit structureel te 

maken. Geef regelmatig aan dat structuur en regelmaat belangrijk zijn om te slagen. Laat hem zelf de 

nieuwe werkafspraken formuleren. 

 

Controle druggebruik 

De medewerker krijgt controle op zijn druggebruik door hem regelmaat en structuur aan te bieden. 

Medewerkers die in het begin komen, redden het vaak maar een ochtend om niet te gebruiken. Tegen de 

klok van twaalf uur worden ze onrustig en willen ze snel weg om te scoren.  

Interventie: Een manier is, om hierover een open gesprek aan te gaan. Een andere mogelijkheid biedt het 

groepsgesprek; het delen van ervaringen helpt vaak om vast te houden aan hun voornemens. Help hen 

hierbij door hen kleine stapjes aan te bieden. Lukt dit niet, probeer dan de medewerker te motiveren om 

een klinische opname te overwegen. Laat het echter bij suggesties en probeer dwang te vermijden. 

 

In de praktijk blijkt dat wanneer medewerkers er niet toe komen om hun dagdelen uit te breiden er ook 

weinig verandering in hun druggebruik optreedt, uitzonderingen daargelaten.  
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Interventie: Een goed hulpmiddel is een vrijwillige urinecontrole. Dit helpt de medewerker standvastig te 

blijven. Omdat het vaak polidruggebruikers betreft, is het goed om voor te stellen om eerst eens met één 

middel te minderen of te stoppen. Wanneer de medewerker de schriftelijke uitslag van de urinecontrole 

ziet, stimuleert hem dit enorm. Hij kan dan zelf kiezen voor een volgend middel. Soms willen 

medewerkers te vlug stoppen met middelen waardoor zij in een afkick terecht komen. Zij worden dan ziek 

en kunnen niet meer functioneren. Het is dan zaak om contact leggen met andere hulpverleners die bij de 

medewerker betrokken zijn.  

Als het je lukt om de medewerker toch naar het werk te laten komen, lukt het hem ook vaak om toch 

door de afkick periode heen te komen; immers, werken geeft afleiding. Rekening houdend met zijn 

beperkingen geef je hem de nodige steun.   

 

Invloed op de algemene sfeer 

Nieuwe medewerkers met scènegedrag en agressie kunnen de sfeer goed verpesten. Nieuwkomers 

brengen vaak logischerwijze scènegedrag mee naar binnen.  

Interventie: Als begeleider moet je hier alert op zijn. Wanneer de groep stevig genoeg is, zullen er vanzelf 

correcties hierop komen. Is de groep niet sterk genoeg, is het jouw taak om het groepsbelang in de gaten 

te houden: een onhandelbare medewerker trekt de anderen mee naar beneden.  

 

Voorbeeld 

Een begeleider heeft een keer een zeer moeilijke persoon definitief moeten verwijderen. Hij is het 

gesprek met hem aangegaan en benoemde regelmatig dat de medewerker waarschijnlijk een individualist 

is en dat hij beter functioneert zonder groep. De medewerker nam deze ingevingen helemaal over en 

bevestigde dat hij een eenling was. Hij kwam zelfs tot de conclusie dat het beter voor hem was, dat hij 

ging. Enkele maanden later trof de begeleider hem en hij liet weten dat hij een goed besluit had 

genomen. Hij was alleen gelukkiger dan in de groep. 

 

Succesvolle afsluiting eerste fase 

 De medewerker heeft deze eerste fase succesvol afgesloten als hij: 

 gaandeweg de eerste fase in staat is om 4 dagdelen aanwezig te zijn  

 zich veilig en vertrouwd voelt in de nieuwe omgeving 

 zich opgenomen voelt in de groep 

 zich vertrouwd voelt bij de begeleiding 

 controle ontwikkelt over zijn druggebruik 

 

Fase 2  Aanpassing 

De trajectbegeleider bespreekt met de medewerker de nieuwe doelen die zijn gesteld voor deze tweede 

fase. Qua inhoud verandert het werk niet, de medewerker gaat in deze tweede fase werken aan het zich 

steeds beter leren aanpassen aan het arbeidsritme en aan het leren onderkennen van zijn eigen 

problemen.  

Na ongeveer drie maanden evalueert de trajectbegeleider samen met de medewerker en de 

werkbegeleider hoe de eerste fase is verlopen. Hiervoor maken ze gebruik van de checklist fase 1 van 

deze module. Gezamenlijk overleggen ze over de stand van zaken en bespreken ze met name de punten 

waarover ze mening verschillen. De trajectbegeleider maakt een verslag van het gesprek en bespreekt de 

resultaten van het gesprek in een teamvergadering waarbij in ieder geval de trajectbegeleider, de 

werkbegeleider en de assistent werkbegeleider in ieder geval aanwezig zijn.  
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Er zijn drie uitkomsten mogelijk: 

4 De doelen zijn niet behaald en het team besluit tot beëindiging van het traject 

5 De doelen zijn deels behaald en het team besluit tot verlenging van de eerste fase 

6 De doelen zijn behaald, het team besluit dat de medewerker door kan stromen naar de tweede fase 

In het tweede geval worden de bestaande doelen geherformuleerd, in het derde geval worden nieuwe 

doelen geformuleerd voor de volgende fase.  

 

Belangrijke basisregels voor de begeleiding 

Het succes van de medewerker in deze tweede fase binnen de module Via Via hangt grotendeels af van de 

wijze waarop hij begeleiding ontvangt. Ter illustratie wordt een aantal belangrijke aspecten van de 

begeleiding met bijbehorende mogelijke interventies beschreven en wordt een aantal voorbeelden 

geschetst. De begeleidingsaspecten en sprekende voorbeelden dienen vooral om een beeld te krijgen van 

de mogelijkheden die de werkbegeleider, de assistent werkbegeleider en de trajectbegeleider ter 

beschikking staan. De tekst richt zich direct op de trajectbegeleider, de werkbegeleider en zijn assistent. 

 

Aanwezigheid 

Om een gedragsverandering te realiseren is het noodzakelijk dat er voldoende beïnvloedingsmomenten 

zijn. In deze module wordt gewerkt met een financiële prikkel; deze prikkel is gekoppeld aan een 

minimaal aantal dagdelen, alvorens tot betaling over te gaan. Deelnemers krijgen per dagdeel € 3,00 maar 

kunnen dit pas verzilveren bij vier dagdelen. Aan het eind van de week krijgen ze dan € 12,- uitbetaald. 

Hun aanwezigheid kan oplopen tot negen dagdelen en een bedrag van € 27,- per week. Dit is de primaire 

prikkel om de medewerker te helpen zijn dagdelen te halen. Er is ook nog een andere prikkel. Deze 

secundaire prikkel ontwikkelt zich gedurende hun verblijf bij ViaVia. De deelnemer maakt deel uit van een 

groep en er ontstaat vaak een hechte band met de andere groepsleden. Dit motiveert vaak meer om 

langer aanwezig te zijn, dan de financiële prikkel. 

Interventie: als begeleider kun je de aanwezigheid eveneens prikkelen door deze positief te bekrachtigen. 

  

Deelname aan het arbeidsproces 

Het is belangrijk dat de medewerker uit zichzelf deelneemt aan het arbeidsproces. Dit is namelijk het 

begin van een interne motivatie. Wanneer de medewerker pas gestopt is met alcohol of druggebruik, 

heeft hij vaak nog last van momenten waarop de behoefte heel sterk wordt. Hij wordt dan onrustig en wil 

naar buiten. 

Interventie: Geef de medewerker op dat moment aandacht. Haal ze even weg uit de werksituatie, maak 

een praatje, toon begrip maar laat ze vooral niet zomaar gaan. Weggaan betekent meestal, kiezen voor 

gebruik. Gebruiken betekent voor de medewerker zelf dat hij gefaald heeft. Vaak is daar maar een korte 

periode voor nodig, soms maar een half uur. De medewerker gaat vaak uit zichzelf weer aan de slag.  

 

Inzicht ontwikkelen in de eigen problematiek 

Een nieuwe medewerker heeft maar een beperkt inzicht in zijn eigen problematiek. Vaak speelt 

ontkenning een rol of wordt het probleem naar een minder ernstig niveau verschoven.  

Interventie: Biedt de medewerker steun om het minderen te stimuleren. Blijf de medewerker observeren 

en als je merkt dat hij inderdaad mindert, bekrachtig dit dan positief. Als de medewerker niet mindert, 

blijf hem dan toch ondersteuning aanbieden. Voer bijvoorbeeld met regelmaat een gesprek met hem of 

verwijs hem door naar de verslavingszorg om het probleem klinisch aan te pakken. 

Het kenbaar maken van de eigen problematiek 
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Voor de medewerker is er een aantal mogelijkheden om zijn problemen kenbaar te maken. Hij kan dit 

doen bij de begeleiding, tijdens groepsgesprekken en bij andere deelnemers.  

Interventie: blijf alert op signalen dat de medewerker dit leerpunt heeft opgepakt. Wanneer dit niet of 

niet voldoende gebeurt, blijf hem actief stimuleren. Begin er over en gebruik bijvoorbeeld citaten als: ”ik 

had een collega, die zei gewoon tegen de mensen dat ze verslaafd waren, dat ze zich gedragen als junks 

en dat ze er iets aan zouden moeten doen. Ik zou zoiets nooit tegen jou of iemand anders zeggen”. Heel 

snel komt er dan vaak een discussie op gang waarin de medewerker zijn probleem kenbaar maakt.  

 

Het accepteren van ondersteuning bij het oplossen van zijn problemen 

Het merendeel van de medewerkers was voor deelname aan het project een echte zorgmijder. 

Gefrustreerd door hun eigen falen maar ook door het niet ontvangen van de juiste hulp ontbrak het 

vertrouwen in de hulpverlening volledig.  

Interventie: Het is aan jou als begeleider de taak om dit vertrouwen in de zorg te herstellen. Ook hier 

geldt weer: ga naast de medewerker staan en niet erboven. Wees vooral jezelf en durf ook je eigen 

zwakheden te tonen. Vraag de medewerker hulp bij het oplossen van jouw problemen. Vanuit de band 

die hierdoor ontstaat, accepteert de medewerker al snel jouw hulp. Je kunt het vertrouwen winnen door 

bijvoorbeeld te spiegelen. ”Als ik meegemaakt had, wat jou is overkomen dan zou ik ook….”. Een andere 

manier is de judogreep toepassen. Ga heel erg mee in de plannen van de medewerker en confronteer 

hem pas op het laatst met de negatieve gevolgen van zijn handelen. 

 

Het functioneren in de groep 

Een bepalende factor voor het slagen van de medewerker is het accepteren van de groep, maar ook de 

acceptatie door de groep. De meeste fricties treden op tussen nieuwkomers en oudgedienden. Voor de 

medewerkers die al langer deelnemen zijn nieuwkomers een pijnlijke confrontatie met hun recente 

verleden. Het is vaak een confrontatie tussen gebruikers en ex-gebruikers 

Interventie: Je kunt als begeleider niet vaak genoeg benadrukken dat bij ViaVia iedereen een kans krijgt. 

Hou tegelijkertijd rekening met de verschillen en start bewust het samenwerkingsproces. Geef beide 

partijen een positieve bekrachtiging; de een maakt een goede start en de ander dient goed af te sluiten. 

Als jij als begeleide de posities ten opzichte van elkaar duidelijk maakt, kan dat de stabiliteit binnen de 

groep ten goede komen. Streef er dan ook bewust naar die factoren te benoemen die de groep 

homogeen maken. Noem bijvoorbeeld dat iedereen een verslavingsprobleem heeft, is iedereen dak- en 

thuisloos geweest en heeft iedereen veel problemen en negatieve ervaringen in zijn leven gekend. Uit die 

homogeniteit ontstaat het groepsgevoel. De groep voelt zich op een bepaald moment verantwoordelijk 

voor elkaar. Er ontstaat sociale controle en een gevoel voor verantwoordelijkheid voor elkaar. 

 

Voorbeeld 

Een medewerker kreeg een insult en ging tegen de grond. Hij trok met zijn hele lichaam en had schuim op 

de mond. Normaal gesproken schrikken mensen en verstarren, voordat ze hulp bieden. De groep greep 

echter zo snel in, dat ze zelfs de begeleider voor waren. Vier handen gaven zijn hoofd steun, één persoon 

snelde naar de telefoon en reikte die de begeleider aan. Iemand anders haalde een glas water. Ze namen 

verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. 

 

Succesvolle afsluiting van de tweede fase in deze module 

 De medewerker heeft de tweede fase van deze module succesvol afgesloten als hij: 

 in staat is om 4 dagdelen aanwezig te zijn 
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 in staat is om onder begeleiding aan het arbeidsproces deel te nemen 

 zijn problemen onderkent 

 zijn probleem bespreekbaar kan maken 

 meewerkt om samen met de begeleider zaken op te lossen 

  

Fase 3 Verantwoordelijkheid en veranderen 

De trajectbegeleider bespreekt met de medewerker de nieuwe doelen die zijn gesteld voor deze derde 

fase. Qua inhoud kan het werk veranderen, de medewerker krijgt meer verantwoording en complexere 

taken. De medewerker gaat in deze vierde fase werken aan het vergroten van zijn verantwoordelijkheid 

voor de zaken waar hij mee bezig is; in de werksituatie en in de privésituatie.   

 

Na drie maanden vindt toetsing plaats. Worden de doelen gehaald, dan vindt doorstroom naar de 

volgende fase plaats. Bij het niet halen van de doelen wordt binnen het casuïstiekoverleg van het team tot 

beëindiging of verlenging van de fase besloten. 

 

Belangrijke basisregels voor de begeleiding 

Het succes van de medewerker in deze vierde fase binnen de module Via Via hangt grotendeels af van de 

wijze waarop hij begeleiding ontvangt. Ter illustratie wordt een aantal belangrijke aspecten van de 

begeleiding met bijbehorende mogelijke interventies beschreven en wordt een aantal voorbeelden 

geschetst. De begeleidingsaspecten en sprekende voorbeelden dienen vooral om een beeld te krijgen van 

de mogelijkheden die de werkbegeleider, de assistent werkbegeleider en de trajectbegeleider ter 

beschikking staan. De tekst richt zich direct op de trajectbegeleider, de werkbegeleider en zijn assistent. 

 

Het handhaven van het arbeidsritme binnen de geboden structuur 

In deze fase dient het vanzelfsprekend te zijn dat de medewerker minimaal vier dagdelen aanwezig is. 

Zoals eerder gesteld, maken medewerkers meer kans op resocialisatie en doorstroom wanneer zij meer 

dan vier dagdelen aanwezig zijn. Hier ligt ook een keerpunt. Wanneer medewerkers er vrijwillig voor 

kiezen om langer aanwezig te zijn, zonder dat dit een noemenswaardige financiële verbetering inhoudt, 

vindt er een verschuiving plaats van een externe naar een interne motivatie. Hij heeft dan allang 

begrepen dat het probleem, zijn probleem is. In deze fase neemt de medewerker zijn 

verantwoordelijkheid tot zijn problemen.  

Interventie: Als begeleider kun je de medewerker ondersteunen om zijn probleem als een uitdaging te 

gaan zien.  

 

Neemt verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn werk 

Interventie: werk bij de medewerker aan het verbeteren van zijn geloof in eigen kunnen. Doe dit 

bijvoorbeeld door hem meer en moeilijkere opdrachten te geven. Leer hem verantwoording te dragen 

voor in eerste instantie twee of drie anderen. De medewerker krijgt dan de controle over een stukje van 

het werk, bijvoorbeeld de productielijn. Wanneer dit goed gaat, kun je hem steeds meer 

verantwoordelijkheden geven. Zo leert hij moeilijke werkproblemen op te lossen.  

 

 

Lost zelfstandig problemen op 
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Veel medewerkers zijn heel sterk in het redeneren vanuit eigen normen en hebben een eigen kijk op de 

wereld. Vaak voelen ze zich niet verantwoordelijkheid voor datgene hen overkomt, het ligt altijd aan 

anderen.  

Interventie: Als begeleider heb je een voorbeeldfunctie naar de medewerker toe. Je kunt situaties die zich 

voordoen, benutten om het wereldbeeld van de medewerker te veranderen. Je kunt bijvoorbeeld 

aangeven dat alle andere problemen buiten de persoon liggen, maar dat dit ene probleem toch echt van 

hem is en dat je verwacht dat hij er iets mee doet. Zo maak je op een gecontroleerde wijze de 

medewerker steeds meer verantwoordelijk voor zijn eigen problemen en help je hem die zelfstandig op te 

lossen. Een andere techniek is het meegaan met de medewerker en vervolgens sterk gaan overdrijven om 

hem inzicht te geven in zijn redenaties.  

 

Voorbeeld 

Een medewerker geeft aan dat de schuld van de begeleidende instantie was, dat hij zich steeds versliep. 

De begeleider kan dan aangeven dat zij het ook schuld zijn dat hij zijn lunchpakket gemist heeft. En zij het 

ook schuld zijn dat hij twee verschillende sokken aanheeft. En hij kan afsluiten met de mededeling dat zij 

eigenlijk schuld hebben aan alle wereldproblemen. Als het niet meteen is, komt de medewerker er 

meestal de volgende dag op terug met een bijgesteld beeld van de werkelijkheid.  

 

Over een langere periode deelnemen aan het arbeidsproces 

In deze fase is het belangrijk dat het arbeidspatroon deel uitmaakt van het leven van de medewerker en 

het de gewoonste zaak van de wereld is dat hij komt werken.  

Interventie: Als je als begeleider merkt dat de medewerker hiermee nog problemen ondervindt, 

bijvoorbeeld omdat de medewerker ‘s morgens nog geforceerd opstaat en zich de dag doorsleept, gebruik 

dan dezelfde technieken als in de voorgaande fasen. Spiegel, overdrijf of werk met citaten om de 

medewerker bij te sturen. Breng in deze fase el een nuance aan in je taalgebruik. Je taalgebruik dient nu 

meer het sociaal wenselijke te benaderen om ook hierin een verandering teweeg te brengen. 

 

Controle over zijn gebruik hebben 

In fase 3 heeft de medewerker zelf een keuze gemaakt om te minderen of te stoppen met gebruik.  

Interventie: Als begeleider kun je deze interne motivatie volgen en stimuleren. Je hebt je als begeleider 

ontwikkeld in het interpreteren van de lichaamstaal van mensen met een verslaving; een lichaam onder 

invloed reageert heel anders dan een lichaam zonder middelen. Wees alert op spierspanning, 

pupilverwijding of vernauwing, of ze congruent reageren of juist niet. Al deze non-verbale reacties 

vertellen je of de persoon meer of minder gebruikt, gestopt is of niet. Ook kun je zien of de persoon in 

een afkick zit of niet. Als je deze verschijnselen ziet, ga dan in een gesprek na of je waarnemingen kloppen 

en stimuleer de medewerker zijn gebruik te stoppen of verwijs de medewerker naar de verslavingszorg.  

Daarnaast is er ook nog de sociale controle van de groep. Wanneer iemand zich beter voordoet dan de 

situatie werkelijk is, krijgt hij commentaar uit de groep.  

 

Brengt veranderingen aan in zijn sociaal netwerk 

Wanneer er een interne motivatie is ontstaan om te veranderen, ontstaat er bijna altijd een agitatie over 

de bestaande situatie. Medewerkers beginnen te klagen dat ze niet verder komen zolang ze in hetzelfde 

pand wonen als andere gebruikers.  
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Interventie: Stimuleer de medewerker om andere activiteiten te ontwikkelen. Maak hierbij gebruik van de 

overlapmethode: kijk waar de medewerker in geïnteresseerd is en verplaats deze interesse naar een 

activiteit die hij niet heeft ontwikkeld en die beter past bij zijn nieuwe leven. 

 

Voorbeeld 

Een medewerker was gek op computerspelletjes. Die spelletjesdrang was al eerder ingezet om hem te 

motiveren te werken omdat hij zo geld zou verdienen om de spelletjes te kopen.  

Om zijn sociaal netwerk te veranderen zou deelname aan een computercursus met niet verslaafde 

mensen welkom zijn. Wederom dienden de computerspelletjes als inzet. De begeleider vertelde aan de 

medewerker dat hij nog  behendiger zou worden in het halen van diverse levels als het hem lukte de 

cursus met goed gevolg af te sluiten. Ook zou hij zelf spelletjes kunnen downloaden. Zijn interesse voor de 

computercursus werd gewekt door een overlappende interesse te stimuleren. Zo kan de begeleider het 

uitbreiden van het sociale netwerk verder stimuleren. 

 

Het formuleren van een uitstroom doel 

Het formuleren van een uitstroom doel, gaat met heel wat bedreigingen gepaard voor de medewerker. 

Hij dient het vertrouwde los te laten. Hij staat voor nieuwe uitdagingen. Hij heeft vaak angst voor het 

onbekende.  

Interventie: Vanuit het vertrouwen dat je hebt opgebouwd ga je de markt verkennen. De medewerker 

geeft aan wat hij wil en samen met de medewerker ga je op zoek naar de mogelijkheden om zijn wens te 

realiseren. Bezoek samen met de medewerker een aantal uitstroomplekken, zodat de medewerker zich 

een beeld kan vormen, voordat hij een keuze maakt. Deze bezoekjes helpen de medewerker ook al kennis 

te maken met mogelijk toekomstige begeleiders. Hierdoor wordt de drempel om uit te stromen al lager. 

Je kunt hiervoor ook gebruik maken van proefplaatsingen. Deze geven de medewerker de kans om de 

situatie te ervaren in de andere omgeving. Geef hem ook de kans zich hier mentaal op voor te bereiden. 

Vaak ontdekt hij dat hij helemaal niet meer zo zeker is over de haalbaarheid van zijn voornemen. Als je 

signalen krijgt over grote twijfel, pak dit meteen op en ondersteun en motiveer de medewerker om door 

te gaan en naar alternatieven te zoeken. Je kunt samen met de medewerker doelen bijstellen of het 

moment van uitstroom uitstellen. Ook hier heb je de mogelijkheid om het moment van uitstroom zo ver 

naar achteren te plaatsen dat het zelfs voor de medewerker te lang gaat duren en hij geprikkeld wordt om 

de tijd te verkorten. De motivatie om zijn doel te halen wordt groter dan zijn angst.  

Het tegenovergestelde gebeurt ook wel eens; de medewerker denkt dat hij al klaar is en de laatste fase 

kan overslaan. Dan is het zaak dat je als begeleider hierin bijstuurt. 

 

Succesvolle afsluiting van fase 3 van deze module 

 De medewerker heeft de vierde fase van deze module succesvol afgesloten als hij:  

 een arbeidsritme van minimaal 4 dagdelen heeft ontwikkeld 

 zijn werk zelfstandig kan uitvoeren 

 zelfstandig een probleem kan oplossen 

 in staat is om meer verantwoording te dragen voor opgedragen werkzaamheden  

 een uitstroomdoel heeft geformuleerd 

 een positieve verandering in zijn leefstijl aanbrengt: bijvoorbeeld minder gebruik, geen criminele 

activiteiten, geen prostitutie, een ander sociaal netwerk 

 in staat is om zich tussen 8.00 en 18.00 uur niet te laten bepalen door de middelen die hij gebruikt 
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Fase 4  Volharden in veranderingen 

De trajectbegeleider bespreekt met de medewerker de nieuwe doelen die zijn gesteld voor deze vierde 

fase. Qua inhoud verandert het werk niet in vergelijking met de vorige fase. De medewerker gaat in deze 

vierde fase werken aan het volharden en stabiliseren van alles wat hij van te voren heeft opgebouwd. 

Tegelijkertijd werkt hij aan het realiseren van zijn doel, namelijk uitstroom.  

 

Na drie maanden vindt toetsing plaats. Worden de doelen gehaald, dan vindt uitstroom plaats of 

doorstroom naar een van de reguliere modules van de arbeidsrehabilitatie-methodiek van Relim. Bij het 

niet halen van de doelen wordt binnen het casuïstiekoverleg van het team tot beëindiging of verlenging 

van de fase besloten. 

 

Belangrijke basisregels voor de begeleiding 

Het succes van de medewerker in deze vierde fase binnen de module Via Via hangt grotendeels af van de 

wijze waarop hij begeleiding ontvangt. Ter illustratie wordt een aantal belangrijke aspecten van de 

begeleiding met bijbehorende mogelijke interventies beschreven en wordt een aantal voorbeelden 

geschetst. De begeleidingsaspecten en sprekende voorbeelden dienen vooral om een beeld te krijgen van 

de mogelijkheden die de werkbegeleider, de assistent werkbegeleider en de trajectbegeleider ter 

beschikking staan. De tekst richt zich direct op de trajectbegeleider, de werkbegeleider en zijn assistent. 

 

Eerder verworven competenties continueren 

In deze laatste fase is het belangrijk het eerder geleerde vast te houden. Tegelijkertijd ligt er de 

verwachting, dat de medewerker ook bepaalde zaken leert loslaten; medewerkers hechten sterk aan de 

bestaande situatie, dus ook aan de begeleiding. Iedere keer wanneer er een nieuw personeelslid wordt 

aangetrokken heeft dit een enorme impact op de medewerkers. Vaak levert dit stagnatie in het traject op. 

Een medewerker in fase 4 dient zijn geleerde vaardigheden vast te houden en nieuwe vaardigheden aan 

te leren. Een van die noodzakelijke vaardigheden is het omgaan met nieuwe begeleiders. Bij doorstroom 

is dat een van de noodzakelijke uitdagingen waar hij voor komt te staan. Het is dan ook in het kader van 

de methodiek handig en verstandig om het nieuwe personeel specifiek te koppelen aan een aantal 

uitstromers. Er ontstaat een win-win situatie. Beide partijen leren van elkaar. De medewerker leert wat 

het betekent om opnieuw te beginnen. Hij kan zich zo voorbereiden op een volgende stap. Het nieuwe 

personeelslid kan zich sneller inwerken door de coöperatieve houding van de uitstromers. 

 

Veranderingen in zijn leven bespreekbaar maken 

In het gehele proces is de communicatie belangrijk geweest, maar nu, meer dan ooit, is het belangrijk dat 

medewerker en begeleiding blijven communiceren.  

Interventie: Ondersteun de medewerker wanneer hij bedreigingen en stressoren ervaart en transformeer 

deze naar uitdagingen. Doe dit door steeds terug te grijpen op de behaalde resultaten in de fasen 1, 2 en 

3.  Herinner de medewerker aan zijn successen, zoals de computercursus, het stoppen met druggebruik, 

het niet meer crimineel zijn, etc. Je behaalt het meeste resultaat als je jezelf als voorbeeld stelt. 

Bijvoorbeeld: “Kijk toen ik dit probleem had, heb ik dat zo aangepakt”. Vertel hem hoe goed het kan 

voelen om zulke uitdagingen aan te pakken. 

 

Stressoren in zijn leven beter hanteren 

Alle veranderingen in iemands leven levert een vorm van stress op. In deze laatste fase is het belangrijk 

dat de medewerker goed voorbereid wordt op de volgende stap. 
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Interventie: Geef de medewerker oefeningen als voorbereiding op de nieuwe situatie; de zogenoemde 

suggestieve obstakels. Door het stellen van vragen veroorzaak je al stressoren. Alleen is de medewerker 

nu nog in een veilige omgeving en kan hij zich voorbereiden op wat mogelijk komen gaat. Zo leert hij 

steeds beter met stressoren omgaan. Daardoor groeit zijn gevoel van eigen waarde. 

 

Voorbeeld 

Een medewerker stroomt uit naar een gesubsidieerde baan en moet hiervoor 15 km reizen. De begeleider 

geeft hem de opdracht na te denken over het regelen van het vervoer. Hij vraagt hem vervolgens zijn 

oplossing terug te koppelen. De medewerker komt met de eenvoudige oplossing en zegt met de bus te 

gaan. De volgende vraag is: “Hoe betaal je de bus?”.  Wanneer hij hier een adequate oplossing voor heeft 

gevonden en denkt klaar te zijn met de voorbereidingen, stelt de begeleider de volgende vraag: “Stel, je 

begint op de nieuwe plek en ze vragen jou wat jouw achtergrond is, wat zeg je dan?”.  

 

Een start maken met voor doorstroom noodzakelijke activiteiten 

In deze laatste fase kijken de begeleiders samen met de medewerker vooruit. 

Interventie: Wanneer de medewerker wil uitstromen naar de Sociale Werkvoorziening, is het jouw taak 

als begeleider om de aanmelding te regelen. Samen met de medewerker bereid je de aanmelding voor en,  

indien de medewerker dat graag wil, ga je ook samen het gesprek aan. Wanneer de medewerker wil 

doorstromen naar een van de reguliere modules binnen de arbeidsrehabiliatie-methodiek van Relim  

neem je de medewerker mee naar een werkplaats van deze module om hem te laten kennis maken met 

de nieuwe situatie. Je kunt dat vaker doen als je merkt dat de medewerker wel wil maar toch nog 

weerstand voelt bij zichzelf.  

 

De medewerker heeft in het begin van fase 4 de mogelijkheid gehad om over een aantal problemen na te 

denken. Nu, bijna aan het eind van deze fase, moet hij zaken in praktijk gaan brengen. Het vervoer dient 

geregeld te worden. Er dient een plan klaar te liggen voor eventuele doorstroom naar een andere 

woonvoorziening. Hij komt in een fase waarin hij leert los te laten. Voor doelgroep van de module Via Via 

is dat een heel moeilijk punt. Vanuit hun situatie als zorgmijder heeft het veel moeite gekost om weer te 

leren vertrouwen en om een binding aan te gaan. Nu is de tijd van loslaten  aangebroken. Dit proces kost 

veel moeite en gaat vaak met pijn en verdriet gepaard.  

Interventie: Als begeleider steun je de medewerker in zijn proces van loslaten. Als de medewerker elders 

werkzaam is, kun je hem steunen door contact op te nemen en te vragen hoe het gaat. Afhankelijk van de 

steun die de medewerker nodig heeft, doe je dit meer of minder. Van belang is wel dat je langzaam 

afbouwt. 

 

Succesvolle afronding van de module  

 De medewerker heeft deze module succesvol afgerond als hij:  

 de eerder verworven competenties kan continueren 

 veranderingen in zijn leven bespreekbaar kan maken 

 stressoren in zijn leven beter kan hanteren 

 een start heeft gemaakt met de voor doorstroom noodzakelijke activiteiten 
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2 Formulieren  

 

Bij iedere fase van het moduul Via Via  (aanpassing, gewenning, verantwoordelijkheid en volharding) 

behoort een individueel intern rapportageformulier, waarop  gedrag aan de hand van en 3-puntsschaal 

wordt gescoord.  

De 3- puntschaal bestaat uit een drietal categorieën: 

- matig 

- voldoende  

- goed  

 


