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Arbeid en jongvolwassenen 

Programma Rijndam Revalidatie focust op kwaliteiten

Tienjarig jubileum voor de 
module ‘Aan het werk?!’

Tekst: Lineke Verhoef en 

Natascha van Schaardenburgh

In 2007 vond de implementatie van de module ‘Aan het werk?!’ op de polikliniek Jongvolwassenen van Rijndam 
Revalidatie plaats. Inmiddels is het 10 jaar later en draait de module tweemaal per jaar met succesvol resultaat. 
Zo vertelde een 24-jarige oud-deelnemer met reumatoïde artritis: “Voordat ik aan de module begon had ik al zo’n 
twintig sollicitatiebrieven geschreven, maar steeds werd ik afgewezen vanwege mijn beperkte fysieke mogelijk-
heden. Tijdens de module heb ik geleerd hoe ik mezelf moet verkopen. Nu weet ik waar mijn kwaliteiten liggen, 
maar ook wat mijn zwakten zijn. Ik heb geleerd om me te focussen op mijn kwaliteiten.” 1.

In	de	overgang	naar	het	volwassen	worden	verandert	er	

lichamelijk	en	sociaal-emotioneel	 veel.	De	polikliniek	 Jong-

volwassen	van	Rijndam	Revalidatie	helpt	jongeren	met	een	

chronische	beperking	 tussen	de	18	en	25	 jaar	op	weg	naar	

zelfstandigheid.	 Er	 is	 voor	 hen	 een	 breed	 aanbod	 van	 ver-

schillende	modules	waarin	ze	advies	krijgen	en	vaardigheden	

kunnen	 leren	die	 te	maken	hebben	met	opleiding,	werken,	

wonen,	 vrijetijdsbesteding,	 sport,	 vervoer,	 hulpmiddelen,		

relaties	of	seksualiteit.	Een	van	de	modules	van	de	polikliniek	

Jongvolwassenen	is	de	module	‘Aan	het	werk!?’	2.

‘Aan het werk?!’
Binnen	de	module	‘Aan	het	werk!?’	ondersteunen	we	deze	

jongeren	 bij	 hun	 zoektocht	 naar	 passend	 werk.	 De	 module	

wordt	 ‘just	 in	 time’	 aangeboden,	 namelijk	 als	 de	 jongere	

zijn	of	haar	opleiding	heeft	afgerond	en	werk	zoekt.	De	be-

geleiding	van	de	module	bestaat	uit	een	ergotherapeut	van	

Rijndam	 Revalidatie	 locatie	 Erasmus	 MC	 (op	 dit	 moment	

afwisselend	Frederieke	van	der	Blom	en	Lineke	Verhoef)	en	

een	jobcoach	van	Bureau	Volzin	(op	dit	moment	afwisselend	

Natascha	 van	 Schaardenburgh	 en	 Theo	 Blom).	 We	 komen	

gedurende	 zeven	 bijeenkomsten	 van	 twee	 uur	 bij	 elkaar.		

Onderwerpen	die	aan	bod	komen	zijn	onder	andere:

•	 balans	in	belasting	en	belastbaarheid;

•	 	coping,	zelfbeeld	en	acceptatie	(begeleid	door	maatschap-

pelijk	werker	 Jeekle	Worst	en	psycholoog	Rachèl	Kemps	

van	Rijndam	Revalidatie	locatie	Erasmus	MC);

•	 het	schrijven	van	een	curriculum	vitae	en	sollicitatiebrief;

•	 het	oefenen	van	een	sollicitatiegesprek	met	een	acteur.	

De	 groepsbijeenkomsten	 bieden	 informatie,	 discussie	

en	zelfreflectie	over	de	genoemde	thema’s	met	betrekking	tot	

het	(gaan)	werken.	De	bijeenkomsten	zijn	gericht	op	het	ver-

groten	van	inzicht	in	de	eigen	mogelijkheden	en	beperkingen,	

het	trainen	van	communicatie	en	sociale	vaardigheden,	het	

delen	 van	 ervaringen	 en	 het	 vergroten	 van	 zelfvertrouwen.	

Huiswerkopdrachten	dragen	bij	aan	actieve	deelname	en	het	

trainen	van	planning	en	organisatie	3.	

Samenwerking revalidatie met re-integratie
Essentieel	 is	 de	 combinatie	 van	 zowel	 revalidatie	 als	

re-integratie	 in	 de	 module.	 Vanuit	 de	 revalidatie	 is	 er	 veel	

kennis	 aanwezig	 over	 de	 aandoening	 en	 welke	 gevolgen	

deze	heeft	op	het	werken	en	dagelijks	handelen.	Daarnaast	

signaleert	 men	 het	 binnen	 de	 revalidatie	 relatief	 snel	 wan-

neer	er	vragen	spelen	op	het	gebied	van	werk	en/of	studie.	

Er	is	alleen	minder	kennis	aanwezig	over	het	vinden	van	werk	

en	het	behouden	van	werk.	Binnen	de	re-integratie	bestaat	

juist	wel	de	kundigheid	om	jongeren	met	een	beperking	te		

begeleiden	 bij	 hun	 zoektocht	 naar	 passend	 werk	 en	 alles	

wat	 daarbij	 komt	 kijken,	 zoals	 wet-	 en	 regelgeving,	 jezelf		

verkopen	 en	 solliciteren.	 Door	 deze	 twee	 specialismen	

te	 combineren	 ontvangen	 de	 deelnemende	 jongeren	 een		

totaalpakket	om	daarna	aan	het	werk	te	gaan.	
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Groepstraject en individuele begeleiding
Het	specifieke	van	deze	module	is	de	combinatie	van	een	

groepsprogramma	met	individuele	begeleiding.	Het	is	voor	

de	 jongeren	mogelijk	om	naast	het	groepsprogramma	een	

individueel	re-integratietraject	te	volgen	bij	re-integratiebedrijf	

Bureau	VolZin.	Wanneer	de	jongere	al	begeleiding	voor	het	

zoeken	 naar	 passend	 werk	 vanuit	 de	 gemeente	 ontvangt,	

wordt	met	deze	jobcoach	samenwerking	gezocht.	

Ook	kunnen	de	jongeren	bij	de	behandelaars	van	Rijndam	

Revalidatie	zo	nodig	extra	begeleiding	krijgen	met	betrekking	

tot	werk	of	bij	andere	aandachtspunten	die	zij	ervaren	bin-

nen	het	dagelijks	handelen.	Binnen	de	ergotherapie	bieden	

we	onder	andere	ondersteuning	bij	het	verder	ingaan	op	de	

principes	 van	 belasting	 en	 belastbaarheid,	 vragen	 rondom	

vervoer	en	het	geven	van	werkplekadviezen.	Ook	individuele	

begeleiding	vanuit	maatschappelijk	werk	of	een	psycholoog	

om	verder	in	te	gaan	op	thema’s	zoals	coping,	zelfbeeld	en	

acceptatie	komt	regelmatig	voor.	

Financiering 
Voor	deze	 interventie	 is	een	gemeenschappelijke	finan-

ciering,	 die	 zeer	 uniek	 voor	 Nederland	 is.	 De	 re-integratie	

wordt	 betaald	 door	 het	 UWV,	 de	 gemeente	 of	 een	 andere		

niet-zorggerelateerde	financieringsbron.	De	revalidatie	wordt	

gefinancierd	door	de	ziektekostenverzekering	(DBC).	

Tot	2015	liep	deze	gedeelde	financiering	vanzelfsprekend.	

De	meeste	deelnemende	jongeren	hadden	een	Wajong-uitkering	

en	soms	een	WIA-uitkering	van	het	UWV.	De	financiering	voor	

‘Aan	het	Werk?!’	werd	bekostigd	uit	de	re-integratiebudgetten	

van	het	UWV.	Echter,	met	de	invoering	van	de	Participatiewet	

(2015)	 is	de	financiering	voor	het	 re-integratiegedeelte	niet	

meer	vanzelfsprekend.	De	deelnemende	jongeren	vallen	nu	

over	het	algemeen	onder	de	Participatiewet,	die	is	onderge-

bracht	bij	de	gemeente	waar	ze	wonen.	Gemeentes	hebben	

binnen	deze	wet	verschillende	wijzen	van	invulling	gegeven	

aan	re-integratie	voor	 jongeren,	en	het	gefinancierd	krijgen	

hiervan	loopt	helaas	moeizaam.	Momenteel	worden	alterna-

tieve	financieringsmogelijkheden	onderzocht.

Resultaten 
In	 de	 afgelopen	 10	 jaar	 zijn	 er	 meerdere	 onderzoeken	

verricht	 naar	 de	 effectiviteit	 van	 ‘Aan	 het	 werk?!’.	 Uit	 het		

promotieonderzoek	van	Joan	Verhoef		3,	verricht	bij	de	eerste	

deelnemers	aan	de	groep,	komen	positieve	resultaten	naar	
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voren.	Post-interventie	en	na	 twee	en	drie	 jaar	 follow-up	 is	

een	 significant	 groter	 deel	 van	 de	 deelnemers	 werkzaam	

(67%	post-interventie	in	tegenstelling	tot	16%	pre-interventie),	

met	 een	 ratio	 betaald:onbetaald	 werk	 van	 post-interventie	

4:4,	na	twee	jaar	5:3	en	na	drie	jaar	7:1.	Dit	betekent	dat	na	

het	 volgen	 van	 de	 module	 bijna	 70%	 van	 de	 deelnemers		

(n	 =	 12)	 uit	 de	 onderzoeksgroep	 passend	 werk	 vindt.		

De	arbeidsparticipatie	van	deze	deelnemers	lijkt	hierbij	over-

wegend	duurzaam	te	zijn.	Deelnemers	tonen	daarnaast	een	

verbetering	in	dagelijks	handelen	in	zowel	werk,	zelfzorg	als	

vrije	tijd.

Het	onderzoek	van	Marjolijn	Bal	1	gaat	in	op	de	ervaringen	

van	de	deelnemers	aan	de	module.	Een	21-jarige	deelneemster	

vertelt:	 “Ik	 heb	 veel	 geleerd	 van	 de	 sollicitatietraining.	 Bij-

voorbeeld	 hoe	 ik	 vragen	 kan	 beantwoorden	 die	 gaan	 over	

mijn	aandoening.	Ook	heb	ik	geleerd	hoe	ik	dingen	nu	anders	

kan	verwoorden.”	De	deelnemers	geven	aan	na	het	volgen	

van	de	module	meer	inzicht	te	hebben	in	welk	werk	passend	

is	bij	hun	fysieke	mogelijkheden.	Het	is	voor	hen	belangrijk	

dat	de	werkgever	een	positieve	houding	heeft	en	meewerkend	

is	op	het	gebied	van	bijvoorbeeld	flexibele	werkuren	en	af-

wezigheid	door	doktersbezoeken.	Educatie	aan	de	werkgever	

over	sociale	verzekeringen	en	de	chronische	beperking	zorgt	

voor	meer	begrip	bij	de	werkgever,	waardoor	de	werkgever	

meer	bereid	is	tot	meedenken	en	uitvoeren	van	oplossingen.	

Naast	 omgevingsfactoren	 spelen	 volgens	 de	 deelnemers	

ook	persoonlijke	factoren	zoals	zelfvertrouwen,	assertiviteit	

en	 openheid	 een	 rol	 bij	 duurzame	 arbeidsparticipatie.	 Dit	

zijn	factoren	die	tijdens	het	groepsprogramma	maar	ook	in	

het	 individuele	 traject	aan	bod	komen.	Daarnaast	vergroot	

peer-support tijdens	 de	 module	 het	 zelfvertrouwen	 van	 de	

deelnemers.	

De	module	‘Aan	het	werk?!’	is	door	middel	van	een	train-de-	

trainer-cursus	ook	bij	Rijnlands	Revalidatiecentrum	in	Leiden	

en	revalidatiecentrum	Reade	in	Amsterdam	geïmplementeerd.

Conclusie 
Tien	 jaar	geleden	 is	de	module	 ‘Aan	het	werk?!’	 vanuit	

de	 polikliniek	 Jongvolwassenen	 gestart	 binnen	 Rijndam		

Revalidatie	 (locatie	 Erasmus	 MC).	 In	 samenwerking	 met	

Binnen de module ‘Aan het werk!?’ ondersteunen we 

jongeren bij hun zoektocht naar passend werk. 
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re-integratiebedrijf	 Bureau	 VolZin	 draait	 er	 nog	 steeds	

tweemaal	 per	 jaar	 een	 succesvolle	 groep.	 Onderzoek	 naar	

deze	interventie	laat	tot	nu	toe	positieve	resultaten	zien	op	

het	 gebied	 van	 arbeidsparticipatie,	 maar	 ook	 wat	 betreft		

tevredenheid	en	ervaringen	van	de	deelnemers.	Voor	de	toe-

komst	willen	we	onderzoeken	hoe	deze	succesvolle	module	

gefinancierd	kan	blijven	worden.

Casus
K.	 is	 een	 jonge	 vrouw	 van	 24	 jaar,	 ze	 werd	 door	 haar	 	

revalidatiearts	 aangemeld	 voor	 de	 module	 ‘Aan	 het	

Werk!?’.	 Twee	 jaar	 voordat	 zij	 hieraan	 deelnam	 liep	

ze	hersenletsel	 op	 bij	 een	 ongeval.	 Als	 gevolg	hiervan	

heeft	K.	cognitieve	klachten:	onder	andere	moeite	met	 	

functioneren	 onder	 tijdsdruk,	 geheugenproblemen	 en	

aandachtsproblemen.	Voor	haar	ongeluk	was	zij	werk-

zaam	als	kapster	 in	een	kapperszaak	 in	Breda.	Ze	zou	

graag	 weer	 als	 kapster	 willen	 werken,	 maar	 weet	 niet	

goed	wat	haar	mogelijkheden	zijn.	

Inmiddels	heeft	K.	de	module	doorlopen.	Ze	werkt	weer	

twee	 dagen	 per	 week	 als	 kapster	 in	 een	 kapperszaak,	

nu	 in	Rotterdam.	Haar	reistijd	 is	aanzienlijk	korter,	dit	

bespaart	haar	energie.	Haar	werkgever	is	op	de	hoogte	

van	haar	situatie	en	K.	kan	goed	haar	mogelijkheden	en	

beperkingen	naar	de	werkgever	 toe	aangeven.	 In	over-

leg	kan	zij	regelmatig	haar	pauzes	nemen	waardoor	ze	

haar	werkdag	goed	kan	blijven	volhouden.	Wanneer	ze	

heeft	gewerkt	houdt	ze	rekening	met	de	hersteltijd	die	

ze	nodig	heeft.	

K.	 geeft	 aan	 dat	 de	 module	 haar	 meer	 inzicht	 heeft	 	

gegeven	 in	 haar	 eigen	 situatie	 en	 haar	 heeft	 gehol-

pen	om	te	relativeren.	Ook	vond	ze	het	erg	prettig	om		

informatie	te	krijgen	over	alle	relevante	regels	en	wetten.	

De	groep	heeft	ze	als	erg	gezellig	ervaren.	De	hulp	die	

ze	tijdens	de	module	heeft	gekregen	met	het	schrijven	

van	een	sollicitatiebrief	kwam	haar	goed	van	pas	tijdens	

het	solliciteren	(onder	begeleiding	van	een	jobcoach	van	

Bureau	VolZin).	Haar	volgende	doel	is	om	zelfstandig	te	

gaan	 wonen.	 Wellicht	 samen	 met	 haar	 nieuwe	 vriend,	

maar	dat	zal	de	tijd	uitwijzen.	
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Contact
Heeft	 u	 vragen	 of	 opmerkingen,	 dan	 kunt	 u	 contact	

opnemen	 met	 Lineke	 Verhoef:	 lverhoef@rijndam.nl	 of		

010-7034841.	
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Educatie aan de werkgever over sociale verzekeringen en de 

chronische beperking zorgt voor meer begrip bij de werkgever.


