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Professiona I iseri ng ua n
lnstrument om participatie naar

vermogen te faciliteren

Door: Roel Cremer

De reìhtegratiemarkt heeft behoef-

te aan oblectieve loonwaa¡debe-

paling. Ook is een meer gerichte en

integrale aanpak voor de begelei-

ding van langdurig werklozen naar

participatie naar vermogen nodig.

Professionalisering is een vereiste

om op effectieve en eenduidige

wiize het we¡k te kunnen doen.

In dit artikel wo¡dt daartoe een

handreiking gedaan.

Samenwerking tussen TNO, ChainWorks,

LANDER Groep en Atlant Groep heeft

geleid tot een applicatie voor de sociale

werkvoorziening en de reïntegratiebranche.

Onder de naam Dariuz" BV moet deze

applicatie de weg rraar duurzaamwerk voor

langdurig werláozen effecttever maken.

De patt!¡'en hebben bestaande methodie-

ken vertaald naar één geautomatiseerd

instrumentr een combinatie van diagnosg

ø s s es sfi ent en loonwaardemeting.

Aanleiding
Aanleiding voor het initiatief is de samen-

ioop van een aantaifactoren.'We zien een

landeli¡'ke trend waarbij SW-bedr!¡'ven steeds

vaker worden ingezet voor réintegratietra-

jecten die gericht zi'jn op arbeidsparticipatie

van bijstandsgerechtigden. Deze verandering

zorg! ervoor dat de SW-medewerkers en

uitkeringsgerechtþden frsiek steeds vaker bij

elkaar over de (werþvloer komen.

De SW-branche ontvangt nu nog een

algemene subsidie, maar de verwachting is

dat er een dtfferentiatíe wordt ingevoerd,

waarbij de afstand tot de arbeidsmarkt

bepalend is voor de hoogte van de subsidie.

Verder speelt een rol dat opdrachtgevers

van trajecten kritischer worden op de

kosten-batenrelatie en meer inzicht wensen

in kwaliteitscriteria. Daar komt nog eens

bij dat afromin g van de aþlopen jaren

van klantbestanden, heeft bijgedragen aan

meer complexe problematiek bij de klanten

van de reintegratiedienstverlening. Ook de

invoering van het participatiebudget vraagt

om een eenduidige beoordelingsystematiek.

De samenwerkende organisaties waren zich

bewust van deze ontwikkelingen en begon-

nen ean de ontwikkelingvan effectieve
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rei ntegrati ed i e n stue rl e n i ng

Toegevoegde waardemeetinstrumenten voor het vaststellen van

passende úajecten,het meten en volgen

vân competentieontwikkeling en een valide

loonkostenmeting,

D¡ensten voor professionals
Professionals spelen in de reïntegratiemarkt

een cruciale rol, Ze votmen de link met de

klanten en bepalen voor een groot deel de in-
vulling van trajecçlannen. Kwaliteit leveren

is daarmee van belang voor alie betrokkenen.

Om haar werk goed te kunnen doen heeft de

sociale dienst, h et teintegratie'of SW-bedr!'f
er veel belang bi¡' dat de professional de regie-

voerder is voor het inzamelen van betrouw-

bare informatie over de klanç om vervoþns
effecdef en efÊciënt te kunnen handelen.

T!'dens het gehele proces is het van belang

dat de interacties tussen professional en klant
een activerende werking hebben, Ten slotte

draagt de professional b{j aan de keuze voor

de best passende interventie,

Oplossingen
Afhankelijk van de vraag wordr de geinte-

greerde aanpak of worden losse modules

ingezet, De instrumenten die de betrok-
ken partijen inbrengen, zijn gebaseerd op

theoretische kennis en ervaringen uit de

praktg'k. Met de nieuwe applicarie kan dan

ook euidence bøsed worden gewerkt,

Bedrijven krijgen een objectiefbeeld van

de mogel!'kheden van medewerkers in het
kader van het tweede spoor. Kandidaten
worden geselecteerd op basis van insrroom-
criteria voor een bepaalde baan. Aan de

hand van deze selectie kan de kiantmanager

cliënten uitnodigen en op individueel ni-
veau selecteren voor een sollicitatiegesprek.

Ook kan de toepassing managementinfor-

matie leveren, Een belangrijke toegevoegde

waaráe van het nieuwe instrument is het

normbestand. Hoe groter het normbestand

immers is, hoe nauwkeuriger de voorspel-

ling van de resultaten zaI zrjn,

Gebruiker uan het eerste uur
We stelden de vraagwaarom eenþrofes- De Diamant-groep (een SW-organisatie)
sional'de bewuste applicacie nodig zou invesreerr in de optimalisarie van ar-
hebben. Kenmerkend voor professionals beidsontwikkeling. Hiervoor is dringend
is dat ze veel praktijkervating hebben behoefte eân een valide en rransperenr

opgedaan en vrij snel zien waar het belang meerinsrrume nt dat inzichtelijk maakt

van klanten bij gebaat is, Ze doorlopen als hoe de werknemer scoorr op comperenries

het ware een evolutionair proces waarin en wear ontwikkelmogelijkheden liggen.

de beste ervaringen uitvergroot worden Het instrument ondersteunt in het maken

eîgaen behoren tot het successcenario ven een individueel ontwikkelingsplan
van een professional. Het nadeel is dat er (IOP).8tienK (een aan de genoemde SW-
weinig ruimte is voor andere inzichten en organisatie gelieerde BV die acdef is als

werkwijzen, Door systematisch te wer- personele diensrverlener) voert echter ook
ken volgens een methode die op effect is loonwaardebepalingen uir voor de gemeente

getoetst, kan het werk er alleen maar berer Tilburg brj werknemers in gesubsidieerde

en gemakkel!'ker op worden. arbeid. Ook worden er jaarlljks honderden

arbeidsdiagnoses uitgevoerd, evenals intakes
In uiteenlopende projecten hebben de voor insrroom in de Diamant-gtoep. Het
samenwerkngspertners een beeld gekre- nieuwe diagnose-instrument is ook daarin

gen vân vereiste basisvaardigheden die het een prima ondersteunend instrument.
werken van een reïntegratieprofessionai Wel dient opgemerkt re worden dat het geen

typeren: experrsysreem is, dar met de spreekwoordeli¡'-

' gesprekstechnieken: kritisch luisreren en ke druk op de knop het ultieme anrwoord op
helder communiceren; elke diagnosevraaggeeft, Het is een sysreem

. de informatie die de cliënt verstrekt kun- dat tansparant en objectief (persoonllike

nen vertaien in een plan van aanpak; waarden en normen ven de professional zijn
. een hypotheseroetsende w erkwijze uitgesloten) een inzicht geeftin de situatie

volgen: (tussen)doelen formuleren op van de klanr en in diens mogelijkheden en

basis van de kennis over de cliënt, steeds belemmeringen, kansen en risico's. De profes-
negaaî of doelen worden bereikt en of sional blijft vol op aen zet, maar wordt wel
bljstellingen nodigzrjn; snel voorzien van informatie en kan daardoor

. doelmatig werken: het kortste ttaject met getichter het diagnosegesprek in en daarmee

hoogste rendement nasrreven; een heldere diagnose maken. Daarenboven is

. de kunst beheersen om de klant in bewe- gebleken dat de klant door de beanrwoording

ging te kr!'gen, waar mogeli¡'k verschuiven van de geauromatiseerde vragenli¡'st genoo&
van rcgíe voeren naer zeIfwerkzaamheid, zaakt is, om over zljn eþn sinrarie na re

De applicatie ondersteunt deze basisvaar- denken en zich serieus genomen voelt.
digheden. Om ermee re kunnen werken

zijn een training en cerrificering verplicht, Roel cremer is lid van de redøctie van

Hiervoor is een trainingsprogrâmme ont- Maandblød Reintegrøtie, Deze impressie van

wikkeld dat zich specifiek op de genoemde het Døriuz'-initiatief kwam tot stønd door

vaardigheden richt, Het is geen opleiding gesprekken met Cees uan Pagée (Dariuz.),
cesemanegement, maer een aanvullende Ben uan Zon (Stienk) en Fembe Bennen-

trainingsmodule voor casemaîager en broek (TNO).
werkleiders.
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