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1 Een wetenschappelijke basis voor een
meetinstrument
1.1 Inleiding
In dit rapport wordt de theoretische basis beschreven voor de ontwikkeling van een
meetinstrument Request. Het meetinstrument Request heeft als doel:
Het vaststellen van de mate waarin een organisatie empowerend handelt
naar de cliënt met een arbeidsvraag
Een persoon met een arbeidsvraag is veelal afhankelijk van instanties die hem
kunnen ondersteunen in zijn vraag. Of het nu een vraag betreft over
arbeidsmogelijkheden, arbeidsmarktkansen, perspectieven of concrete
ondersteuning bij het zoekgedrag; in alle gevallen zal de persoon met zijn vraag
afhankelijk zijn van verschillende instanties.
Dat kan een re-integratiebedrijf zijn, een uitzendbureau, een uitkeringsinstelling,
een sociale dienst of gewoon een bedrijf waar de persoon werkzaam is.
Het feit dat mensen een arbeidsgerelateerde vraag hebben, kan velerlei oorzaken
hebben. Het kan zijn omdat mensen niet weten wat ze willen, niet weten waar ze
‘het’ moeten zoeken of omdat ze wél weten wat ze willen en gewoon aan de slag
willen. Met andere woorden, mensen kunnen in meer of mindere mate empowered
zijn in datgene wat ze willen.
Een empowerde persoon 1 heeft vertrouwen in de eigen vaardigheden om een
bepaalde taak tot een goed einde te brengen en heeft het gevoel controle te
hebben op de eigen situatie en maakt zelfstandig keuzes omtrent het eigen leven.
De empowerde persoon wordt naar zijn idee serieus genomen en heeft het gevoel
invloed te hebben op belangrijke besluiten over hem. De keuzes die de empowerde
persoon maakt zijn voor hem betekenisvol, dat wil zeggen dat ze aansluiten bij de
waarden, opvattingen en gedragingen eigen aan hem en hij voert taken uit die voor
hem betekenisvol zijn. De empowerde persoon heeft de eigen handicap realistisch
geaccepteerd en heeft niet het gevoel dat de eigen handicap het eigen leven
domineert.Tenslotte beseft de empowerde persoon dat er in situaties waarin men
verkeert, altijd sprake is van een onderlinge afhankelijkheid waarbij samenwerking
met anderen nodig is.
De ondersteunende instanties hebben dus te maken met een diversiteit aan
mensen; mensen die helemaal niet empowered zijn en mensen die zeer empowered
1

In een voorgaand onderzoek is een theoretische basis gelegd voor het begrip Empowerment. Het
betreft het VrijBaan onderzoek waarin een meetinstrument om de mate van empowerment te meten is
ontwikkeld alsmede een methodiek om de empowerment van mensen te vergroten: www.vrijbaan.nl.
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zijn in datgene wat ze willen en daarmee het maken van keuzes. Hoe méér een
persoon empowered is in het maken van eigen keuzes, hoe groter de kans dat de
arbeidsvraag succesvol wordt opgelost. Immers, wanneer een persoon, in zijn
zoektocht naar de oplossing van de vraag, in staat is om datgene te ‘doen’ dat het
dichtst bij zijn wensen en zijn capaciteiten ligt, is de slaagkans groter. Naarmate
ondersteunende instanties adequaat kunnen inspelen op de mate van
empowerment van een cliënt, is derhalve de slaagkans groter. Dat betekent dat de
ondersteunende instantie een taak heeft in het vergroten van de mate van
empowerment bij die personen die hierover nog onvoldoende beschikken. Dat
betekent eveneens dat de ondersteunende instantie een taak heeft in het in stand
houden van de mate van empowerment bij die personen die hierover al in
voldoende mate beschikken.
Empowerment

=

de mate waarin een persoon empowered is

Empoweren

=

het proces van het vergroten van de mate van empowerment

Empowerde cliënt

=

de cliënt die een hoge mate van empowerment heeft

Empowerende houding =

een houding om de empowerment bij anderen te stimuleren

Empowered zijn

het bezitten van een hoge mate van empowerment

=

Er is ten tijde van dit onderzoek, nog geen concreet beeld van de wijze waarop een
instantie empowerend kan zijn naar hun cliënten. Deze studie hoopt hierop een
antwoord te geven.

1.2 De studie
Ten behoeve van deze studie heeft een uitgebreid literatuuronderzoek
plaatsgevonden. Ten aanzien van deze literatuurstudie is gezocht binnen Econlit,
Psychinfo, Pubmed en Picarta. Trefwoorden waarop gezocht is, waren voornamelijk
combinaties van de volgende woorden: ‘empowerment’, ‘empowering’,
‘organisations’, ‘organisation’, ‘environment’, ‘teams’, ‘professionals’ en ‘leadership’.
Via populaire databases (Google, bibliotheken) is gezocht naar informatie over
elementen die het empowerend handelen van een organisatie en haar
dienstverlenende professionals bepalen.
Vervolgens hebben diepte-interviews plaatsgevonden met zes stakeholders 2 en zes
ervaringsdeskundigen 3 waarbij eveneens de elementen die het empowerend
handelen van met name professionals, het centrale element van de interviews
vormde.

2

3

Stakeholders zijn vertegenwoordigers van relevante partijen die vanwege hun positie en rol kennis
bezitten over een bepaald onderwerp.
Ervaringsdeskundigen zijn vertegenwoordigers van cliënten die op basis van hun eigen ervaringen
kennis bezitten over een bepaald onderwerp
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De gegevens voortkomend uit de literatuur en de diepte-interviews zijn
geanalyseerd en gecategoriseerd en voorgelegd aan deskundigen binnen de aan dit
project deelnemende instituten. Hun commentaren zijn middels twee Delphi-rondes
verwerkt.
Uiteindelijk zijn er puntsgewijs handelingen en vaardigheden van de professional
geformuleerd alsmede randvoorwaarden vanuit een organisatie die kenmerkend
zijn voor het op een empowerende wijze omgaan met cliënten.
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2 De empowerende professional en de empowerende
organisatie
Een empowerende professional en een empowerende organisatie, wat bedoelen we
daarmee en aan welke ‘eisen’ moeten beide voldoen? Dat zijn de twee vragen die
centraal stonden bij het bestuderen van de literatuur en bij de interviews die
hebben plaatsgevonden. In dit hoofdstuk geven we een antwoord op deze vraag
vanuit de drie perspectieven zoals eerder genoemd, het perspectief van de cliënt,
het perspectief vanuit de literatuur en het perspectief van de stakeholders. De
VrijBaan dimensies van Empowerment gebruiken we als uitgangspunt voor de
beschrijving van de empowerende professional en de empowerende organisatie.

2.1 De empowerende professional vanuit het perspectief van
de cliënt
In deze paragraaf worden de resultaten van de interviews vanuit het perspectief
van de cliënt beschreven. Deze zijn gericht op de empowerende vaardigheden van
de professional. Voor deze interviews is een semi-gestructureerde vragenlijst
ontwikkeld. Ten behoeve van de interviews met cliënten heeft naast het inleidende
lezen, een tweetal voorbereidende interviews met cliënten plaatsgevonden. De
voorbereidende interviews hadden als doel de semi-gestructureerde vragenlijst te
toetsen op bruikbaarheid en helderheid, tekortkomingen en redundantie.
Als hij daarmee rekening houdt betekent dit dat de cliënt het volgende mag
verwachten.
2.1.1 Competentie
De dimensie Competentie heeft betrekking op het vertrouwen in de eigen
vaardigheden. De cliënt heeft vertrouwen in de eigen vaardigheden om een
bepaalde taak tot een goed einde te brengen. De cliënt mag van de professional
verwachten dat deze er voor zorg draagt dat de cliënt dit vertrouwen in de eigen
vaardigheden heeft.
De cliënt mag van de professional verwachten dat deze hem een reëel beeld geeft
van zijn persoonlijke capaciteiten. Indien hiervoor bepaalde assessment
instrumenten nodig zijn, dan zullen deze door de professional worden ingezet.
Vervolgens mag de cliënt van de professional verwachten dat deze de cliënt zijn
eigen wensen laat formuleren over de begeleiding bij het reïntegratietraject. Als de
cliënt de vaardigheden niet bezit om deze eigen wensen te formuleren dan mag een
cliënt van de professional verwachten dat deze hem traint of laat trainen zodat hij
de competenties krijgt om wél beter zijn eigen wensen te formuleren. Een cliënt
mag van de empowerende professional dat deze uitgaat van wat de cliënt kan. De
cliënt mag niet het gevoel krijgen heeft niet te kunnen beantwoorden aan het
verwachtingspatroon van de professional.
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2.1.2 Zelfbeschikking
De dimensie Zelfbeschikking heeft betrekking op het zelfstandig maken van keuzes
omtrent het eigen leven, het gevoel controle te hebben op de eigen situatie.
Zelfbeschikking in een reïntegratietraject wil zeggen keuzes hebben en deze
kunnen maken.
De cliënt mag derhalve van de professional verwachten dat deze de cliënt keuzes
laat maken en zelf laat bepalen wat er in het traject gebeurt en dus de regie kan en
mag houden over zijn eigen reïntegratietraject. De cliënt mag vervolgens van de
professional verwachten dat deze een goede kennis heeft van de aanwezige
beperkingen, een goede kennis heeft van de wet, beschikt over relevante kennis
van reïntegratiebedrijven en beschikt over een goed en groot netwerk. De cliënt
mag tevens van de professional verwachten dat deze zorgt dat hij gemotiveerd
wordt om deel te nemen aan een arbeidsreïntegratietraject en zo snel als mogelijk
in een reïntegratietraject terecht komt en dan vervolgens alle informatie krijgt
waaraan hij behoefte heeft - inclusief informatie over rechten en plichten - om
beslissingen te kunnen nemen over zijn reïntegratietraject. Tenslotte mag de cliënt
van de professional verwachten dat deze er voor zorgt dat de cliënt snel de juiste
persoon in een organisatie te pakken krijgt, dus snel contact kan opnemen met de
professional indien nodig en zo snel als mogelijk antwoord krijgt op bestaande
vragen of een aanvraag, bijvoorbeeld zo snel mogelijk wordt voorzien van de
noodzakelijke hulpmiddelen.
2.1.3 Impact
De dimensie Impact heeft betrekking op het gevoel invloed te kunnen hebben op
belangrijke uitkomsten binnen een organisatie, serieus genomen te worden; het
gevoel hebben dat de keuzes die iemand maakt ook daadwerkelijk van invloed is op
het eigen reïntegratietraject.
De cliënt mag derhalve van de professional verwachten dat deze de cliënt het
gevoel geeft serieus genomen te worden door zowel de organisatie als de
professional en dat deze hem het gevoel geeft dat de professional begrip heeft voor
zijn situatie, naar hem luistert en open staat voor datgene wat hij zegt en zich voor
hem wil inspannen. De cliënt krijgt daarmee het gevoel dat er daadwerkelijk dingen
gebeuren, dat er vaart in het traject zit en dat hij steun krijgt wanneer hij dat
noodzakelijk vindt. Het is hierbij van belang dat de cliënt gedurende het gehele
traject ondersteund wordt door één professional - een ervaren en getrainde
professional - en regelmatig contact heeft met deze professional. Indien van
toepassing en noodzakelijk dient de cliënt het gevoel te hebben de eigen (wellicht
tegengestelde) mening te kunnen uiten, zonder angst voor sancties of bedreigingen
of gewoon onaangename reacties van de professional. De cliënt mag eveneens van
de professional verwachten dat hij de zijn mening omtrent belastbaarheid deelt en
dat de cliënt passend werk krijgt en gehoord wordt wanneer dit niet het geval is.
Ook mag de cliënt van de professional verwachten dat deze er voor zorgt dat hij
één vast contactadres heeft en op de hoogte wordt gebracht van wijzigingen in
adressen van de organisatie. Tenslotte mag de cliënt van de professional
verwachten dat deze hem geen onpersoonlijke en gestandaardiseerde brieven
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stuurt waarin eveneens dreigingen zijn opgenomen en hem niet het gevoel geeft
dat hij zich strikt moeten houden aan een termijn terwijl de organisatie van de
professional voortdurend termijnen overschrijdt, dat hij niet wordt geconfronteerd
met een uitslag van een beoordeling terwijl het medisch onderzoek bij hem nog niet
afgerond is en dit zou worden meegenomen in de beoordeling en tenslotte mag de
cliënt van de professional verwachten dat deze hem niet confronteert met
verschillende berichten ten aanzien van toekenningen.
2.1.4 Betekenis
De dimensie Betekenis heeft betrekking op de betekenis van de taken voor de
uitvoerder. De uitgevoerde taken zijn betekenisvol voor de uitvoerder; de keuzes
die hij maakt in het reïntegratietraject zijn betekenisvol, dat wil zeggen dat ze
aansluiten bij de waarden, opvattingen en gedragingen eigen aan het individu met
een arbeidshandicap.
De cliënt mag van de professional verwachten dat deze er voor zorgt dat hij te
maken heeft met keuzes en besluiten die voor hem betekenis hebben, dat hij wordt
gestimuleerd in het zoveel mogelijk vanuit zichzelf te handelen en in een
reïntegratietraject komt dat past bij zijn normen en waarden. Hierbij is het van
belang dat de cliënt het gevoel heeft dat de professional volledig op de hoogte is
van zijn ‘zaak’ en dat hij en de professional op één lijn te zitten in de doelen die
dienen te worden bereikt en dat hij niet in trajecten wordt meegenomen die bij
voorbaat geen kans van slagen hebben.
2.1.5 Positieve identiteit
De dimensie Positieve Identiteit heeft betrekking op het ontwikkelen van een
positieve identiteit als persoon; men heeft zichzelf als zodanig geaccepteerd en niet
het gevoel dat bepaalde persoonlijke aspecten het eigen leven domineren.
De cliënt mag derhalve van de professional verwachten dat deze hem actief
ondersteunt dat hij zijn beperkingen op een reële wijze accepteert en dat hij hem
niet het gevoel heeft dat zijn beperking / handicap de schuld is van de situatie
waarin hij zich nu bevindt. De cliënt mag van de professional verwachten dat deze
hem de mogelijkheid geeft om zijn beperkingen te leren accepteren.
2.1.6 Groepsoriëntatie
De dimensie Groepsoriëntatie heeft betrekking op het besef dat er in situaties
waarin men verkeert, altijd sprake is van een onderlinge afhankelijkheid waarbij
samenwerking met anderen nodig is. Men werkt samen met anderen en participeert
in de gemeenschap en helpt anderen wanneer dit nodig is. Men ziet in van wie men
afhankelijk is in het reïntegratietraject en hoe er met deze mensen samengewerkt
kan worden.
De cliënt mag van de professional verwachten dat deze de cliënt niet het idee geeft
dat hij alles zelf moet doen en naar een passend reïntegratiebedrijf wordt
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verwezen. Daarbij is het tevens van belang dat de cliënt hem als professional zo
goed mogelijk voor zichzelf als cliënt inzet en daarmee één persoon heeft waaraan
zonder consequenties dingen gevraagd kunnen worden.
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2.2 De empowerende organisatie vanuit de literatuur
De resultaten in deze paragraaf hebben betrekking op de literatuurstudie.
In hoeverre een organisatie empowerend is, hangt af van de wijze waarop de
organisatie in haar benadering naar de professional en de cliënt rekening houdt met
de zes VrijBaan Dimensies van Empowerment. Als hij daarmee rekening houdt
betekent dit dat de professional het volgende mag verwachten.
2.2.1 Competentie en organisatie
De dimensie Competentie heeft betrekking op het vertrouwen in de eigen
vaardigheden. De professional heeft vertrouwen in de eigen vaardigheden om een
bepaalde taak tot een goed einde te brengen. De professional mag van de
organisatie verwachten dat deze er voor zorg draagt dat de professional dit
vertrouwen in de eigen vaardigheden heeft.
De professionals kunnen vanuit dat opzicht verwachten dat de organisatie hen
voorziet in hun behoefte om voortdurend te leren (4, 10) en bij voortduring te
worden getraind in hun taakuitoefening (8, 9, 10, 12, 16). Van de organisatie mag
worden verwacht dat deze er voor zorg draagt dat de professionals geschoold zijn
in alle vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie (3, 15) en
dus ook geschoold zijn in empowerment (3). De professionals mogen tevens van de
organisatie verwachten dat deze hen feedback geeft op hun handelen (double
looped learning) (6, 16), hun eigen tekorten laat leren erkennen en zichzelf te leren
corrigeren (11). Ook kan van de organisatie worden verwacht dat deze de
professionals voldoende efficiënte communicatie strategieën aanleert (4, 9) en er
voor zorg draagt dat de professionals over een groot probleem oplossend vermogen
beschikken (4). Het werken in kwaliteitscirkels, waarin wordt gewerkt met
zelfcontrole en het delen van macht wordt derhalve aanbevolen, het bevordert
eveneens het groepsdenken (10).
Professionals zijn vervolgens op hun eigen wijze verantwoordelijk voor de
interpretatie van de visie en missie van de organisatie (10). Van de organisatie mag
worden verwacht dat deze hen aanmoedigt om om te gaan met verschillende
doelen (cross- functionalism) (10, 12, 23) maar ook dat deze hen op de hoogte
houdt welke resultaten er van hen worden verwacht (7, 8). Van de organisatie mag
tenslotte worden verwacht dat deze ervoor zorg draagt dat professionals de
beschikking hebben over een goed werkend informatiesysteem over de behoeften
van cliënten (10, 12).
2.2.2 Zelfbeschikking
De dimensie Zelfbeschikking heeft betrekking op het zelfstandig maken van keuzes.
Ingeval van de professional betreft het keuzes omtrent de eigen werksituatie
binnen de toegestane marges en het gevoel controle te hebben op de eigen
werksituatie. De professional mag van de organisatie verwachten dat deze er voor
zorg draagt dat de professional zelfstandig keuzes kan maken en controle heeft op
de eigen werksituatie.
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De professional mag derhalve verwachten dat de organisatie er voor zorg draagt
dat de professionals verantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen handelen, daarop
ook kunnen worden afgerekend (4, 11, 12), daarmee ‘eigenaar’ zijn van hun eigen
werk (4), dus ook beslissingen mogen nemen rond de eigen taakuitoefening (4) en
veel controle hebben op het directe eigen werk (20). Daarnaast mogen
professionals van de organisatie verwachten dat deze er voor zorg draagt dat zij
een gedeelde verantwoordelijkheid dragen zodat zij ook risico’s kunnen en durven
nemen (4, 10, 20) maar daarbij zich wel verzekerd weten van een management dat
hen vertrouwt (15).
De professionals mogen van hun organisatie verwachten dat deze hen niet
tegenwerken in hun reeds bestaande vormen van empowerment door bijvoorbeeld
regelgeving van bovenaf (12, 23), juist mag de professional verwachten dat de
organisatie hen steunt bij het implementeren van hun actieplannen voor het op een
empowerende wijze bereiken van doelen (3). Door zichtbare maatregelen vanuit
het management, heldere procedures (14, 16,18) en door te weten waar de
organisatie naar toe wil (14, 16,18) kunnen professionals merken dat ze gesteund
worden door de organisatie (16, 18) en gesteund worden in de doelen die zij
beogen teneinde een interne consistentie te bereiken met de organisatiedoelen
vanuit het management (11).
De professional mag van de organisatie verwachten dat deze hen laat delen in de
macht en de verantwoordelijkheden in een niet hiërarchische structuur (13, 23) en
dat zij hun werk kunnen uitoefenen in een juiste balans tussen autonomie en
afhankelijkheid (4). Professionals mogen van hun organisatie verwachten dat zij de
mogelijkheid te krijgen om zoveel als noodzakelijk te kunnen communiceren in de
organisatie (16) en daarmee ook de mogelijkheid krijgen om hun ideeën te
ventileren (16), om hun verwachtingen af te stemmen met het management (16)
en om betrokken te worden bij het formuleren van doelen binnen de organisatie
(16).
De professionals mogen tenslotte verwachten van hun organisatie dat zij, als
professionals te maken hebben met een geduldig en standvastig management
(8,14, 15), een management dat over passende leiderschapsstijlen beschikt (3, 9),
dat op een positieve wijze bijdraagt aan het verminderen van weerstanden in de
organisatie (3) op een effectieve wijze met hen omgaat (3) en werkelijk
gecommitteerd is aan empowerment en het delen van beslissingsbevoegdheid (10,
16, 23).
2.2.3 Impact
De dimensie Impact heeft betrekking op het gevoel invloed te kunnen hebben op
belangrijke uitkomsten binnen een organisatie; het gevoel hebben dat de keuzes
die iemand maakt ook daadwerkelijk van invloed is op de eigen besluitvorming, het
gevoel serieus genomen te worden. De professional mag van de organisatie
verwachten dat deze er voor zorg draagt dat de professional invloed heeft op
belangrijke uitkomsten binnen een organisatie.
De professional mag derhalve verwachten van de organisatie dat deze er voor zorg
draagt dat professionals in een klimaat werkzaam zijn waarin onderling en met
elkaar veel wordt gecommuniceerd (16), waarin afwijkende meningen geuit kunnen
worden en gewaardeerd worden (6) en waar ze worden gestimuleerd om zoveel
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mogelijk op de hen eigen wijze te handelen om daarmee zelfmanagement te
bevorderen (7). Met andere woorden, een organisatie die een empowerende
werkstijl hanteert (1, 8).
De professional mag tevens van de organisatie verwachten dat deze hen, als
professionals in een klimaat werkzaam laat zijn, waarin actieve inbreng van hen
wordt gestimuleerd en bevorderd (13, 16), waarin ze macht krijgen om besluiten te
nemen (19) maar waarin ze ook valide argumenten krijgen bij tegenstrijdige
meningen (11, 16) en waarin ze, in gezamenlijkheid met het management, doelen
kunnen formuleren (11, 16).
2.2.4 Betekenis
De dimensie Betekenis heeft betrekking op de betekenis van de uitgevoerde taken
voor de uitvoerder. Ten aanzien van de professionals geldt in relatie tot Betekenis
dat de keuzes die ze maken in hun advisering zinvol zijn, dat wil zeggen dat ze
aansluiten bij de waarden, opvattingen en gedragingen eigen aan het individu. De
professional mag van de organisatie verwachten dat hij/zij keuzes kan maken die
bij hem/haar aansluiten.
De professionals mogen derhalve van hun organisatie verwachten dat deze hen
waardeert en dat de organisatie hen ook waardering geeft (aanmoedigend
management) (4, 8, 9). Tevens mogen professionals verwachten dat de organisatie
hen stimuleert in zelfmanagement en eigen leiderschap (7).
2.2.5 Positieve identiteit
De dimensie Positieve Identiteit heeft betrekking op het ontwikkelen van een
positieve identiteit als persoon; men heeft zichzelf als zodanig geaccepteerd en niet
het gevoel dat bepaalde persoonlijke aspecten het eigen leven domineren. De
professional mag van de organisatie verwachten dat deze de professional de
mogelijkheid geeft een reeds aanwezige positieve identiteit te handhaven. De
professional mag tevens van de organisatie verwachten dat deze de professional
ondersteunt bij het ontwikkelen van een positieve identiteit ingeval deze
onvoldoende aanwezig is.
De professionals mogen derhalve van hun organisatie verwachten dat deze hen
steunt in het behouden van de controle over hun eigen gevoelens en hun gedrag
(zelfbeeld in stand houden). Ook mogen professionals verwachten dat hun
organisatie aandacht heeft voor eventuele emoties (11, 16).
2.2.6 Groepsoriëntatie
De dimensie Groepsoriëntatie heeft betrekking op het besef dat er in situaties
waarin men verkeert, altijd sprake is van een onderlinge afhankelijkheid waarbij
samenwerking met anderen nodig is. Men werkt samen met anderen en participeert
in de gemeenschap en helpt anderen wanneer dit nodig is.
De professional mag van de organisatie verwachten dat deze de professional
bewust maakt van deze wederkerige afhankelijkheid.
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De professional mag derhalve van de organisatie verwachten dat deze ervoor zorgt
dat de professional zich goed voelt in de bestaande groepsculturen in de organisatie
(15, 20). Ook mag de professional verwachten dat de organisatie er voor zorgt dat
zij, als professionals taken uitvoeren die zij als groep belangrijk vinden, waarin zij
als groep goed kunnen samenwerken (8, 9, 10, 13), dat ze helpend gedrag naar
elkaar vertonen (22), gemakkelijk van rol kunnen wisselen (5, 9, 10, 23) én dat ze
plezier hebben in hun taken. Wanneer de organisatie hiervoor zorg draagt
bevordert dit het instandhouden van ‘een groep’ (9).
De professional mag tevens van de organisatie verwachten dat zij zich inzet om
haar professionals actief te scharen achter een gezamenlijk waardensysteem met
heldere doelen (5, 9, 21, 23). De professional mag van de organisatie verwachten
dat deze zich actief inzet om de professional het gevoel te geven mede ‘eigenaar’ te
zijn van de eigen dienstverlening (5) en hen in de gelegenheid te stellen op een
passende wijze hun rol te kunnen vervullen (5, 9). Professionals mogen van hun
organisatie verwachten dat deze hen steunt (16, 18) maar dienen zelf ook loyaal te
zijn naar de organisatie (11, 18). Professionals mogen van hun organisatie
verwachten dat deze hen faciliteert door middel van een goed ondersteunend
systeem, gebaseerd op lotgenoten (peers), een goede psychologische begeleiding
(5, 9) en het ontsluiten van/het verkrijgen van toegang tot andere relevante
netwerken (9, 17).
De professional mag derhalve vanuit het management een empowerende
managementstijl ervaren (1, 10,15, 18) waarbij de professional kennis krijgt
aangereikt over leiderschapsstijlen en hun toepassing (3). Tevens mag de
professional verwachten door de organisatie te worden aangemoedigd om
verwachtingen over de uitkomsten van empowerment processen uit te spreken (3)
en om zonder problemen feedback naar de top te kunnen afgeven (3, 6, 8, 16, 23).
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2.3 Resultaten interviews met professionals
In de hiernavolgende paragrafen 2.3.1 en 2.3.2 worden de resultaten van de
interviews met professionals weergegeven. Voor deze interviews is een semigestructureerde vragenlijst ontwikkeld.
Ten behoeve van de interviews met professionals heeft naast het inleidende lezen,
een tweetal voorbereidende interviews met professionals uit dezelfde branche
plaatsgevonden. De voorbereidende interviews hadden als doel de semigestructureerde vragenlijst te toetsen op bruikbaarheid en helderheid,
tekortkomingen en redundantie.
Uit de resultaten van de interviews komen de randvoorwaarden vanuit de
professional in relatie tot het empowerend handelen van de professional naar de
cliënt naar voren. Deze worden beschreven in paragraaf 2.3.1. Ook komen uit de
interviews randvoorwaarden vanuit de organisatie in relatie tot het empowerend
handelen van de professional naar de cliënt naar voren. De resultaten hiervan
worden beschreven in paragraaf 2.3.2.
De resultaten zijn eveneens ingedeeld in de zes dimensies zoals deze binnen het
construct Empowerment bestaan. Voorafgaande aan de resultaten zal wederom een
korte definitie van de betreffende dimensie worden gegeven, betrekking hebbende
op de professional en op de organisatie.
Om zo volledig mogelijk te zijn is bij de beschrijving van de resultaten getracht om
zoveel mogelijk alle opmerkingen van de professionals te verwerken. Hiermee kan
echter niet worden voorkomen dat soms de indruk wordt gewekt dat er ‘hetzelfde’
staat. Het is wél van belang zich te realiseren dat de volgende teksten volledig
bestaan uit een weergave van de opmerkingen van de professionals.
2.3.1 Randvoorwaarden vanuit de professional in relatie tot het
empowerend handelen van de professional naar de cliënt
2.3.1.1 Competentie en professional
De dimensie Competentie heeft betrekking op het vertrouwen in de eigen
vaardigheden om een bepaalde taak tot een goed einde te brengen.
De cliënt mag van de professional verwachten dat deze hem steunt in het
verkrijgen van een reëel zelfbeeld, dus een goed inzicht heeft in datgene wat hij
nog wél kan, wat zijn eigen mogelijkheden zijn, zijn eigen kwaliteiten/capaciteiten
zijn, zijn beperkingen kent en zichzelf niet onderschat. De cliënt mag tevens van
de professional verwachten dat deze er voor zorg draagt dat de cliënt zijn
intrinsieke motivatie(s) leert kennen, over de eigen keuzes nadenkt en deze in
relatie legt met wat hij wil, weet welke keuzes reëel zijn en welke niet, hierover kan
reflecteren en vervolgens zelf besluiten leert te nemen. In dat verband is het van
belang dat de cliënt weet dat het eigen gedrag veranderbaar is, dat anderen zich
niet laten veranderen en dat hij zich alleen moet richten op dingen die
daadwerkelijk veranderbaar zijn. Ook is het van belang dat de cliënt weet dat zijn
eigen gedrag een bepaalde impact heeft op zijn omgeving en dus ook op zijn eigen
reïntegratietraject en dus weet dat bepaald gedrag impact heeft op zijn kansen op
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de arbeidsmarkt. Het is de cliënt die moet beseffen dat hij en niemand anders
verantwoordelijk is voor zijn handelen zichzelf verantwoordelijk voelt voor hun
eigen reïntegratietraject en het is aan de professional om daarvoor te zorgen. De
cliënt mag van de professional verwachten dat deze hem stimuleert in zijn
zelfredzaamheid, in het zelf initiatieven nemen, zelf dingen uitzoeken en het in
staat zijn de eigen boontjes te doppen in zijn traject, het kunnen omgaan met
teleurstellingen en het niet overal tegenin moeten gaan. De cliënt mag van de
professional verwachten dat deze hem bewust maakt van het feit dat er situaties
zijn waarin hij ongelijk heeft en moet toegeven dat hij ongelijk heeft en dat hij het
‘oude’ achter zich moet laten alvorens het nieuwe te beginnen en dan niet snel
opgeeft. De cliënt mag verwachten dat de professional er voor zorg draagt dat de
cliënt beseft dat de arbeidsmarkt ‘zakelijk’ is en dat hij daarmee moet leren
omgaan en dus ook zijn eigen situatie / problematiek op een zakelijke wijze moet
benaderen en dus ‘zichzelf moet leren verkopen’ en creatief en mondig moet zijn.
De cliënt mag van de professional verwachten dat deze hem steunt in het leren
omgaan met mensen in zijn omgeving die werk niet belangrijk vinden, dat hij moet
geduld hebben en dat hij niet verwachten dat alles meteen kan.
2.3.1.2 Zelfbeschikking en professional
De dimensie Zelfbeschikking heeft betrekking op het zelfstandig maken van keuzes
omtrent het eigen leven, het gevoel controle te hebben op de eigen situatie.
Zelfbeschikking in een reïntegratietraject wil zeggen keuzes hebben en deze
kunnen maken.
De cliënt mag van de professional verwachten dat deze hem in de gelegenheid stelt
om een beeld te krijgen van zijn competenties, vervolgens eigen keuzes maakt
maar zich wel bewust is van de impact van zijn keuzes. De cliënt mag vervolgens
van de professional verwachten dat deze hem het vertrouwen geeft om zelf dingen
te ondernemen. Dit houdt in dat de professional de cliënt de gelegenheid geeft om
een eigen verantwoordelijkheid te hebben maar wel met regelmaat te moeten
rapporteren over de vorderingen in het reïntegratietraject. De cliënt mag van de
professional verwachten dat deze hem niet vertelt/oplegt wat hij moet doen maar
dat deze hem de gelegenheid geeft om zelf besluiten te nemen en te sturen, mits
binnen de marges. De cliënt mag van de professional eveneens verwachten dat
deze hem de gelegenheid geeft om zelf te bepalen of hij al dan niet bepaalde
onderdelen van zijn reïntegratietraject volgt en dus ook de mogelijkheid krijgt en
gemotiveerd en ondersteund wordt om in zijn traject eigen beslissingen te nemen
en zelf keuzes te maken, ook al druisen deze keuzes tegen de opvattingen van de
professional in of ook al denkt de professional dat de cliënt het keuzeproces niet
aankan. De cliënt krijgt dus ook de gelegenheid om te kiezen voor een bepaald
reïntegratiebedrijf of voor een bepaalde organisatie om hem te ondersteunen
richting werk. Wanneer dat noodzakelijk is, is het van belang dat de cliënt snel
contact kan opnemen met de professional en niet gehinderd wordt door fysieke of
andere obstakels in het contact met de professional.
De cliënt mag van de professional verwachten dat deze ‘weet waar hij het over
heeft’ en hem de juiste informatie geeft indien dingen onduidelijk zijn. Ook mag de
cliënt er van uitgaan dat hij van de professional de mogelijkheid krijgt om vragen te
stellen en door de professional op de hoogte wordt gesteld en voldoende informatie
krijgt over kansen en mogelijkheden van instanties in relatie tot zijn
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reïntegratietraject. Het is van belang dat de cliënt heldere en duidelijke informatie
krijgt over wat er van hem wordt verwacht en dus weet wat er van hem wordt
verwacht en welke activiteiten hij moet verrichten, de regels kent en zich aan de
regels houdt en dat de cliënt altijd te maken heeft met een heldere en betrouwbare
(door ieder ander op dezelfde manier onderbouwd en met dezelfde uitslag)
besluitvormingsprocedure.
2.3.1.3 Impact en professional
De dimensie Impact heeft betrekking op het gevoel invloed te kunnen hebben op
belangrijke uitkomsten binnen een organisatie, serieus genomen te worden; het
gevoel hebben dat de keuzes die iemand maakt ook daadwerkelijk van invloed is op
het eigen reïntegratietraject.
De cliënt mag van de professional verwachten dat deze de cliënt mee laat besluiten
in datum en tijd van overleg en hem op de hoogte stelt van de reden van het
contact. Ook mag de cliënt van de professional verwachten dat deze op een voor de
cliënt begrijpelijke wijze uitlegt waarover het gesprek gaat en hem inzicht geeft in
zijn eigen dossier. De cliënt bepaalt zelf waarover hij de professional informatie
geeft, binnen de marges van wat kan en mag natuurlijk. De cliënt mag verwachten
dat de professional over goede werkgerelateerde sociale vaardigheden beschikt en
dat hij, als cliënt, de mogelijkheid heeft om zijn opbouwende kritiek te geven
zonder het risico van sancties of andere negatieve reacties. De cliënt moet ook in
de gelegenheid zijn om gehoord te worden wanneer hij het niet eens is met
eventuele beslissingen. De professional laat door concrete acties zien dat hij luistert
naar de wensen van de cliënt. Tenslotte mag de cliënt verwachten dat hij, als
cliënt, één aanspreekpunt heeft gedurende het gehele traject.
2.3.1.4 Betekenis en professional
De dimensie Betekenis heeft betrekking op de betekenis van de taken voor de
uitvoerder. De uitgevoerde taken zijn betekenisvol voor de uitvoerder; de keuzes
die hij maakt in het reïntegratietraject zijn betekenisvol, dat wil zeggen dat ze
aansluiten bij de waarden, opvattingen en gedragingen eigen aan het individu met
een arbeidshandicap.
De cliënt mag van de professional verwachten dat deze hem de gelegenheid geeft
om zijn verhaal te doen en dat de professional daar op aansluit. De cliënt wordt
eveneens door de professional gestimuleerd om eventuele problemen, vragen en
opmerkingen van de professional of van zichzelf, bij zichzelf terug te leggen en
erover na te denken. Hierbij wordt de cliënt gestimuleerd om ‘het hier en nu’ én
‘ervaringen uit het verleden’ te koppelen aan de toekomst.
De cliënt mag van de professional verwachten dat datgene wat hij aan informatie
en begeleiding krijgt, ook kan ‘behappen’ en dus de hoeveelheid informatie
dusdanig kan verwerken dat deze betekenis blijft hebben en daarmee de
gelegenheid krijgt te wennen aan situaties die volledig nieuw en onbekend zijn. Van
belang is dat de cliënt gemotiveerd wordt, hetgeen alleen kan wanneer wordt
aangesloten bij datgene dat voor hem betekenis heeft en vervolgens zijn hoge
motivatie van het begin, vasthoudt gedurende het traject. Tenslotte mag de cliënt
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verwachten dat de professional er voor zorgt dat de cliënt dicht bij zichzelf blijft en
iets gaat doen dat bij hem past.
2.3.1.5 Positieve identiteit en professional
De dimensie Positieve Identiteit heeft betrekking op het ontwikkelen van een
positieve identiteit als persoon; men heeft zichzelf als zodanig geaccepteerd en niet
het gevoel dat bepaalde persoonlijke aspecten het eigen leven domineren.
De cliënt mag van de professional verwachten dat deze hem actief ondersteunt om
zichzelf te accepteren inclusief zijn beperkingen anders blijft hij een strijd voeren
die hij nooit wint. Ook blijkt van belang dat de cliënt leert dat zijn beperking geen
excuus is voor bepaald gedrag. De cliënt mag eveneens van de professional
verwachten dat deze actief gericht is op het vergroten van de eigenwaarde van de
cliënt verhoogt, onder meer door de cliënt duidelijk te laten ‘voelen’ dat hij geen
beter of slechter mens is door zijn uitkering.
2.3.1.6 Groepsoriëntatie en professional
De dimensie Groepsoriëntatie heeft betrekking op het besef dat er in situaties
waarin men verkeert, altijd sprake is van een onderlinge afhankelijkheid waarbij
samenwerking met anderen nodig is. Men werkt samen met anderen en participeert
in de gemeenschap en helpt anderen wanneer dit nodig is. Men ziet in van wie men
afhankelijk is in het reïntegratietraject en hoe er met deze mensen samengewerkt
kan worden.
De cliënt mag van de professional verwachten dat deze hem bewust laat zijn dat
het eigen gedrag een uitwerking op anderen kan hebben, negatief en positief en dat
hij dus ook de cliënt bewust maakt van de gevolgen van zijn handelen op anderen.
Ook is het goed dat een cliënt weet dat relevante informatie over hem beschikbaar
is bij anderen zodat hij zijn verhaal niet iedere keer opnieuw hoeft te doen. De
cliënt mag van de professional verwachten dat deze hem bewust maakt dat er
mensen in zijn omgeving zijn die werk niet belangrijk vinden maar ook dat er
mensen in zijn omgeving zijn die hem er bij voortduring op wijzen dat het hebben
van een uitkering een niet gewenste situatie is. Van groot belang is dat de cliënt
wordt gestimuleerd in communicatie te blijven met alle relevante betrokkenen en
daarbij leert zoveel mogelijk ‘gebruik’ te maken van de kwaliteiten en de kennis
van anderen en daarmee dus gebruik leert maken van alle kanalen die tot zijn
beschikking staan zodat hij bij eventuele problemen zich naar de professional of
naar anderen kan wenden voor ondersteuning. Hierbij moet de cliënt wel het
belang van het zich houden aan afspraken inzien.
2.3.2 randvoorwaarden vanuit de organisatie in relatie tot het
empowerend handelen van de professional naar de cliënt
In het voorgaande werd er een relatie gelegd tussen de dimensies en de
professional, nu volgt een weergave van de opmerkingen van de professionals
betreffende de relatie tussen de dimensies en de organisatie.
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2.3.2.1 Competentie en organisatie
De dimensie Competentie heeft betrekking op het vertrouwen in de eigen
vaardigheden. De professional heeft vertrouwen in de eigen vaardigheden om een
bepaalde taak tot een goed einde te brengen. De professional mag derhalve van de
organisatie verwachten dat deze er voor zorgt dat de professional dit vertrouwen in
de eigen vaardigheden heeft.
De professional mag van de organisatie verwachten dat de professional in de
gelegenheid is om zijn eigen competenties zoveel mogelijk te benutten maar ook de
mogelijkheid heeft om bepaalde elementen van zijn taak te trainen indien deze
onvoldoende ontwikkeld zijn en dus voldoende wordt geschoold om met cliënten te
werken aan hun reïntegratie. De professional mag derhalve van de organisatie
verwachten dat deze er voor zorgt dat hij getraind is of wordt in het communiceren
met cliënten, in klantvriendelijk werken, in het brengen van minder positieve
boodschappen, in de juiste vragen op de juiste manier te stellen, in een
empowerende houding naar cliënten en daarmee de vaardigheden kan trainen die
hij specifiek nog nodig heeft om empowerend te kunnen handelen.
De professional mag tevens van de organisatie verwachten dat deze het als haar
verantwoordelijkheid ziet dat de professional geïnteresseerd is in cliënten en een
geïnteresseerde houding heeft naar cliënten en dus ook kan meedenken met de
cliënt en de keuzes van de cliënt ondersteunen en naar kansen en mogelijkheden
kan zoeken voor de cliënt in relatie tot reïntegratie.
Het is daarbij van belang dat de professional zelf empowered is – hetgeen nodig is
om empowered te kunnen handelen - dan wel zijn reeds aanwezige empowerende
kwaliteiten tot uiting kan laten komen en zijn eigen empowerende vaardigheden en
empowerend handelen kan verwoorden en beschrijven en de empowerende
benadering ook in een resultaatgerichte omgeving toe te passen.
De professional mag van de organisatie verwachten dat de deze de professional
bekwaamt in het kunnen omgaan met niet-intrinsiek gemotiveerde cliënten en hem
laat beseffen dat extrinsieke motivatie onvoldoende is om cliënten te motiveren om
aan een reïntegratietraject deel te nemen. De organisatie mag het eveneens tot
haar taak rekenen om de professional bereid te laten zijn om te blijven investeren
in een cliënt (binnen de marges) en dat de professional zich bewust is dat cliënten
vaak tot veel in staat zijn. Het is daarbij van belang dat de professional sociaal
vaardig met cliënten om kan gaan teneinde te voorkomen dat ze angst hebben voor
het gesprek en dat hij de cliënten kan motiveren en wellicht de eigenwaarde van
cliënten kan verhogen maar daarnaast ook kan omgaan met de discrepantie tussen
eigen verantwoordelijkheid geven en checken of het goed gaat. De professional
mag van de organisatie verwachten dat deze hem in de gelegenheid stelt om aan
goede dossiervorming te doen. Hij mag tenslotte eveneens van de organisatie
verwachten dat deze hem niet alleen op kwantiteit maar ook op kwaliteit
beoordeelt.
2.3.2.2 Zelfbeschikking en organisatie
De dimensie Zelfbeschikking heeft betrekking op het zelfstandig maken van keuzes.
Ingeval van de professional betreft het keuzes omtrent de eigen werksituatie
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binnen de toegestane marges en het gevoel controle te hebben op de eigen
werksituatie. De professional mag van de organisatie verwachten dat deze de
professional zelfstandig keuzes laat maken en hem controle laat hebben op de
eigen werksituatie.
De professional mag derhalve van de organisatie verwachten dat deze de
professional zelfstandig laat werken en hem de ruimte en middelen geeft om
zelfsturend te handelen en hem eveneens voldoende ruimte geeft om gesprekken
te voeren met cliënten, dus zoveel tijd als nodig is krijgt met de cliënt (binnen de
marges) en zich daardoor veel meer in de cliënt kan verdiepen en daarmee een
beter beeld krijgt wat de cliënt wil. De professional mag dus van de organisatie
verwachten dat hij de cliënt de ruimte kan geven om empowered te worden en van
de organisatievoldoende instrumenten in handen krijgt (scholing, training en
begeleiding) om cliënten hiervoor te motiveren. Hierbij is het van belang dat de
professional binnen de organisatie altijd te maken heeft met een heldere en
betrouwbare (door ieder ander op dezelfde manier onderbouwd en met dezelfde
uitslag) besluitvormingsprocedure inzake cliënten. De professional mag vervolgens
van de organisatie verwachten dat deze hem inzicht geeft wat er van hem wordt
verwacht en wat zijn takenpakket is, zodat hij een duidelijk beeld heeft waarop hij
in zijn werk wordt beoordeeld. De professional mag tevens van de organisatie
verwachten dat hij voldoende vrijheden heeft in zijn werk en in zijn handelen binnen de marges van de organisatie - en dus binnen het duidelijk omschreven
takenpakket eigen ruimte heeft om te handelen maar daarnaast wel zijn
verantwoordelijkheid neemt in zijn werk en doelgericht te werk gaat en daarmee
zijn reeds aanwezige empowerende kwaliteiten tot uiting kan laten komen. Het is
daarbij van belang dat de professional de mogelijkheid krijgt om aan inhoud en
kwaliteit te werken en op de hoogte blijft van de kansen en mogelijkheden van
relevante instanties in relatie tot het reïntegratietraject van cliënten.
2.3.2.3 Impact en organisatie
De dimensie Impact heeft betrekking op het gevoel invloed te kunnen hebben op
belangrijke uitkomsten binnen een organisatie; het gevoel hebben dat de keuzes
die iemand maakt ook daadwerkelijk van invloed is op de eigen besluitvorming, het
gevoel serieus genomen te worden. De professional mag van de organisatie
verwachten dat deze hem invloed geeft op belangrijke uitkomsten binnen een
organisatie.
De professional mag van de organisatie verwachten dat deze door middel van
concrete daden aan de professional laat merken dat er naar hem wordt geluisterd
en dat hij feedback en ondersteuning krijgt ten aanzien van zijn werkwijze en
handelen, deze steun ook als zodanig ervaart en het vertrouwen krijgt vanuit de
organisatie voor zijn handelen en zijn werk en gesteund wordt wanneer hij het
‘even niet meer trekt’. Het is daarbij van belang dat de professional zijn
opbouwende kritiek inzake interne zaken zonder negatieve gevolgen kan uiten en
ook in de gelegenheid wordt gesteld om zijn eigen ‘dingen’ bespreekbaar te maken
zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn positie. De professional mag tevens van de
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organisatie verwachten dat hij kan werken met een gestandaardiseerde methode
zodat resultaten kunnen worden vergeleken en uitkomsten voorspelbaar kunnen
worden gemaakt. Tenslotte mag de professional van de organisatie verwachten dat
deze er voor zorgt draagt dat de professional vertrouwen heeft in de eigen
organisatie.
2.3.2.4 Betekenis en organisatie
De dimensie Betekenis heeft betrekking op de betekenis van de uitgevoerde taken
voor de uitvoerder. Ten aanzien van de professionals geldt in relatie tot Betekenis
dat de keuzes die ze maken in hun advisering zinvol zijn, dat wil zeggen dat ze
aansluiten bij de waarden, opvattingen en gedragingen eigen aan het individu. De
professional mag van de organisatie verwachten dat deze de professional laat
keuzes maken die aansluiten bij hem/haar.
De professional mag derhalve van de organisatie verwachten dat deze er voor zorg
draagt dat de professional de juiste man op de juiste plaats is, met andere
woorden, er moet een fit zijn tussen persoon en takenpakket
2.3.2.5 Positieve identiteit en organisatie
De dimensie Positieve Identiteit heeft betrekking op het ontwikkelen van een
positieve identiteit als persoon; men heeft zichzelf als zodanig geaccepteerd en niet
het gevoel dat bepaalde persoonlijke aspecten het eigen leven domineren. De
professional mag van de organisatie verwachten dat deze er voor zorgt dat de
professional deze positieve identiteit handhaaft dan wel ontwikkeld.
De professional mag derhalve van de organisatie verwachten dat deze er voor zorgt
dat de professional zich ‘goed’ voelt in de organisatie, met plezier naar het werk
komt en met respect wordt behandeld.
2.3.2.6 Groepsoriëntatie en organisatie
De dimensie Groepsoriëntatie heeft betrekking op het besef dat er in situaties
waarin men verkeert, altijd sprake is van een onderlinge afhankelijkheid waarbij
samenwerking met anderen nodig is. Men werkt samen met anderen en participeert
in de gemeenschap en helpt anderen wanneer dit nodig is.
De professional mag van de organisatie verwachten dat deze de professional
bewust laat zijn van deze wederkerige afhankelijkheid.
De professional mag derhalve van de organisatie verwachten dat deze er voor zorgt
dat de professional binnen een team functioneert waarin men van elkaar kan leren
en men goed kan samenwerken en de gelegenheid krijgt om aan supervisie en
intervisie te doen. Concreet betekent dit dat de professional feedback krijgt van
collega’s en hij aan collega’s en anderen positieve feedback geeft. De professional
mag eveneens van de organisatie verwachten dat deze er voor zorg draagt dat de
professional in een team functioneert waarin de leden van het team gezamenlijk de
verantwoording dragen voor de cliënten en de professional indien noodzakelijk,
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begrip krijgt van anderen en op een adequate wijze bepaalde taken kan overdragen
aan een andere professional indien hij niet in staat blijkt deze taken goed uit te
voeren. Het is wel van belang dat de professional zich bewust is van de impact van
zijn uitspraken, zijn handelen en zijn gedrag op anderen en daarmee rekening
houdt . Tevens dient hij zich bewust te zijn van zijn eigen houding naar cliënten en
daarmee zijn voorbeeldfunctie naar cliënten.
De professional mag tenslotte van de organisatie verwachten dat deze er voor zorgt
draagt dat de professional kan functioneren in een organisatie waarin rollen,
verantwoordelijkheden en taken duidelijk zijn.
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3 De empowerende professional en de empowerende
organisatie
Zoals aangegeven in de inleiding wordt binnen de Request, aan de hand van een
nog te ontwikkelen meetinstrument, de mate waarin de omgeving empowerend
handelt naar de cliënt, vastgesteld. In dit hoofdstuk 3 wordt de basis aangereikt
voor het meten van dié elementen die het empowerend handelen van de
professional en de organisatie kunnen bepalen. De resultaten van de literatuur en
de interviews uit het voorgaande hoofdstuk 2 zijn geanalyseerd, gecategoriseerd en
samengevat in een overzichtelijk aantal elementen dat als basis dient voor het
meetinstrument.
Deze elementen zullen in het eerste deel van hoofdstuk 3 puntsgewijs worden
weergegeven, losgekoppeld van dimensies. Die elementen die bepalend zijn voor
het empowerend handelen en de empowerende vaardigheden van de professional
zullen worden weergegeven in paragraaf 3.1, waarna in paragraaf 3.2 een
puntsgewijze opsomming volgt van kenmerkende elementen van de empowerende
organisatie.
Een organisatie is van zich zelf niet empowerend, de leidinggevenden/managers
van een organisatie zijn diegenen die empowerend kunnen handelen naar hun
medewerkers, lees professionals. Vandaar dat in paragraaf 3.3 een puntsgewijze
opsomming volgt van het empowerend handelen van een leidinggevende (lees ook:
hoofd / manager / directeur). Bij de weergave van de kenmerkende elementen
zullen in een aantal gevallen de in hoofdstuk 2 genoemde aspecten worden
toegevoegd, dit ter ondersteuning en illustratie van het betreffende kenmerkende
element.
Deze puntsgewijze opsomming geeft een overzichtelijk beeld van de handelingen
en vaardigheden van de professional en hun leidinggevenden alsmede een
overzichtelijk beeld van de randvoorwaarden van de organisatie. Echter, ten
behoeve van de ontwikkeling van het meetinstrument dienen deze elementen
eveneens te worden gekoppeld aan de dimensies. Deze koppeling vindt plaats in
het tweede deel van hoofdstuk 3, waarin de kenmerkende elementen, nu niet meer
ondersteund met voorbeelden, worden weergegeven in matrixvorm.
De concrete invulling van de empowerende elementen kan pas plaatsvinden op het
moment dat per partner besloten is op welke niveau de empowerende kwaliteit van
de organisatie zal worden gemeten.
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3.1 De empowerende professional
3.1.1 Het empowerende handelen van de professional
De onderstaande zestien handelingen van de professional zijn gericht op het
versterken van de empowerment van cliënten. Ze zijn volledig gebaseerd op de zes
dimensies. In alle gevallen geldt dat de handelingen plaatsvinden binnen de marges
van wat volgens wet- en regelgeving en binnen de organisatie mogelijk is.
1.

De professional geeft feedback of coaching mbt de competenties die
noodzakelijk zijn voor het maken van realistische keuzes
- de professional ondersteunt de cliënt in het zelf besluiten te nemen
- de professional stimuleert de cliënt in de ontwikkeling van vaardigheden om
zelf besluiten te nemen
- de professional ondersteunt de cliënt in het omgaan met tegenslagen in de
keuzes die gemaakt worden en eerder zijn gemaakt
- de professional ondersteunt de cliënt in het overwinnen van faalangst en het
leren accepteren dat dingen fout gaan

2.

De professional geeft feedback of coaching mbt het benutten van de eigen
vaardigheden / capaciteiten van de cliënt in relatie tot het reïntegratietraject
- de professional ondersteunt de cliënt in het verkrijgen van een reëel beeld
van zijn persoonlijke capaciteiten en van zijn mogelijkheden en
onmogelijkheden, bijvoorbeeld door de inzet van alle noodzakelijke
assessmentinstrumenten

3.

De professional geeft de cliënt het vertrouwen mbt het zelf keuzes maken
- de professional geeft de cliënt de ruimte om zelf keuzes te maken, ook al
druisen deze keuzes tegen de opvattingen van de professional in
- de professional geeft de cliënt het vertrouwen om zelf dingen te ondernemen
- de professional stimuleert de cliënt om zelf keuzes te maken

4.

De professional geeft feedback of coaching over de eigen verantwoordelijkheid
van de cliënt in het reïntegratieproces
- de professional communiceert met de cliënt dat hij en niemand anders
verantwoordelijk is voor zijn handelen en daarmee voor zijn eigen
reïntegratietraject

5.

De professional geeft de cliënt de mogelijkheid om zelf keuzes te kunnen
maken binnen het reïntegratieproces, binnen de marges van wat kan 4
- de professional geeft de cliënt de mogelijkheid krijgt om eigen beslissingen
te nemen
- de professional laat de cliënt zelf keuzes maken - al denkt de professional
dat hij het keuzeproces niet aankan - binnen de marges van wat binnen de

4

Binnen de marges die mogelijk zijn in bestaande wet- en regelgeving en binnen de eigen organisatie
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organisatie kan en de professional vanuit zijn eigen normen en waarden kan
accepteren
6.

De professional geeft de cliënt ondersteuning bij het zelf keuzes maken binnen
het reïntegratieproces
- de professional zorgt dat de cliënt in de gelegenheid wordt gesteld om een
beeld te krijgen van zijn competenties
- de professional geeft de cliënt voldoende informatie om beslissingen te
kunnen nemen
- de professional steunt de cliënt in datgene wat hij wil
- de professional zorgt dat de cliënt voldoende informatie krijgt over
mogelijkheden, kansen en mogelijke problemen
- de professional stelt de cliënt op de hoogte van kansen en mogelijkheden
van instanties in relatie tot het reïntegratietraject van de cliënt

7.

De professional kent de grenzen waarbinnen keuzes gemaakt mogen worden
- de professional geeft de cliënt zicht op zijn rechten en plichten
- de professional communiceert met de cliënt dat deze zijn eigen keuzes
maakt maar zich wel bewust is van de impact van zijn keuzes
- de professional geeft de cliënt de gelegenheid om zelf besluiten te nemen en
te sturen, mits binnen de marges

8.

De professional neemt de cliënt serieus
- de professional staat open voor datgene wat de cliënt zegt
- de professional luistert naar de cliënt
- de professional neemt de beperkingen van de cliënt serieus
- de professional heeft regelmatig contact met de cliënt
- de professional spant zich aantoonbaar in voor de cliënt
- de professional laat zien dat hij de cliënt begrijpt
- de professional laat door concrete acties zien dat hij naar de wensen van de
cliënt luistert

9.

De professional laat zien aan de cliënt dat deze betekenis voor hem heeft
- de professional stuurt geen onpersoonlijke en gestandaardiseerde brieven
- de professional laat de cliënt dat hij er voor hém is
- de professional geeft de cliënt de gelegenheid om zijn opbouwende kritiek te
uiten
- de professional bewaakt de privacy van de cliënt

10. De professional beslist niet zonder de cliënt over de cliënt
- de professional geeft de cliënt de gelegenheid om gehoord te worden
wanneer deze het niet eens is met eventuele beslissingen
- de professional betrekt de cliënt in het maken van afspraken
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11. De professional sluit aan bij de waarden en normen van de cliënt
- de professional stimuleert de cliënt in het zoveel mogelijk vanuit de eigen
betekenisgeving te handelen
- de professional stimuleert en ondersteunt de cliënt in het leren ontdekken
van de eigen waarden en normen
- de professional stimuleert de cliënt in het maken van keuzes en het nemen
besluiten die voor hem betekenis hebben
- de professional stimuleert de cliënt om in een reïntegratietraject te komen
dat past bij zijn normen en waarden
12. De professional biedt de cliënt de gelegenheid om informatie / activiteiten te
toetsen aan zijn waarden en normen
- de professional ondersteunt de cliënt in het bij zichzelf terugleggen van
problemen en vragen en hierover te reflecteren
- de professional geeft de cliënt de gelegenheid om te wennen aan situaties
die volledig nieuw en onbekend zijn, binnen de marges van wat mogelijk is
- de professional geeft niet méér informatie en begeleiding dan dat de cliënt
aangeeft te kunnen ‘behappen’
13. De professional houdt rekening met de waarden en normen van de cliënt
- de professional laat de cliënt niet aan trajecten deelnemen waarvan hij bij
voorbaat weet dat deze niet aansluiten bij de waarden en normen van de
cliënt
- de professional laat in alles merken aan de cliënt dat hij volledig op de
hoogte van zijn ‘zaak’
- de professional streeft ernaar om zoveel mogelijk op één lijn te zitten met
de cliënt in de doelen die dienen te worden bereikt
14. De professional ondersteunt de cliënt in het op een reële wijze accepteren van
de aanwezige beperkingen
- de professional creëert, indien nodig, voor de cliënt de gelegenheid om de
beperkingen te leren accepteren
- de professional communiceert met de cliënt over de reële betekenis van de
beperking voor het handelen
15. De professional stimuleert de cliënt in het samenwerken met anderen
- de professional communiceert met de cliënt dat deze niet alles zelf hoeft te
doen
- de professional communiceert met de cliënt over het belang van in
communicatie blijven met alle relevante betrokkenen
- de professional communiceert met de cliënt dat hij met problemen zich altijd
tot in ieder geval de professional maar ook naar anderen kan wenden voor
ondersteuning
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16. De professional communiceert met de cliënt over de impact van zijn gedrag op
anderen
- de professional stimuleert de cliënt in zijn bewustwording en laat de cliënt
ervaren dat zijn eigen gedrag een uitwerking op anderen heeft, negatief en
positief
- de professional stimuleert de cliënt in zijn bewustzijn van de gevolgen van
zijn handelen op anderen
3.1.2 De vaardigheden van een empowerende professional
Een professional kan alleen empowerend handelen als hij weet wat dit inhoudt en
hij vervolgens de vaardigheden kan aanleren (indien nog niet aanwezig) die bij het
empowerend handelen horen en die hij nog niet van zichzelf bezit. Hierbij is een
onderscheid te maken tussen algemene counselingvaardigheden en vaardigheden
typisch nodig om om te gaan met elementen rondom empowerment.
Algemene counselingvaardigheden en empowerende vaardigheden vallen deels
samen. In dit overzicht zullen alleen de empowerende vaardigheden worden
beschreven, de algemene counselingvaardigheden worden als bekend
verondersteld.
De vaardigheden worden in het hiernavolgende gepresenteerd als leerdoelen.
1. De professional kan feedback geven
- de professional kan minder positieve boodschappen op een adequate wijze
overbrengen
- de professional kan omgaan met de discrepantie tussen eigen
verantwoordelijkheid geven en checken of het goed gaat
2. De professional kan de juiste vragen stellen
- de professional kan vragen stellen die zijn gerelateerd aan de zes
componenten van empowerment
3. De professional kan de verantwoordelijkheid voor het eigen handelen dragen
- de professional kan zelfstandig werken
4. De professional kan zijn werk uitoefenen in goede balans tussen autonomie en
afhankelijkheid
- de professional kent zijn handelingsruimte, binnen de marges van de
organisatie
- de professional maakt gebruik van zijn handelingsruimte ten behoeve van de
cliënt
5. De professional weet wat nodig is aan tijd, ruimte en middelen om een cliënt
empowerend te kunnen benaderen
- de professional kent de ruimte die binnen de organisatie bestaat ten aanzien
van tijd, ruimte en middelen en kan aanbod en vraag op elkaar afstemmen

27

6. De professional kan naar de organisatie toe, duidelijk maken waaraan hij als
professional behoefte heeft (tijd, ruimte en/of middelen) om de cliënt
empowerend te kunnen benaderen
7. De professional kan de normen en waarden van de cliënt verwoorden
8. De professional kan ruimte aan de cliënt geven om besluiten over hem en
adviezen aan hem, te toetsen aan zijn eigen normen- en waardenpatroon
9. De professional kan naar zijn organisatie toe feedback geven in hoeverre
cliënten empowerend worden benaderd
10.De professional kan zijn eigen empowerende gedrag naar de cliënt toe
verwoorden en beschrijven
11.De professional kan feedback geven aan en feedback krijgen van collega’s en
andere professionals over de wijze waarop hij zijn cliënten empowerend
benaderd
- de professional kan de mening van anderen ten aanzien van zijn eigen
empowerend handelen verwoorden
- de professional kan zijn eigen empowerende stijl aanpassen wanneer blijkt dat
deze volgens anderen minder empowerend is dan hij zelf dacht
12.De professional weet wat zijn sterke en zwakke punten zijn in zijn
empowerende houding naar de cliënt
13.De professional kan taken overdragen naar anderen wanneer hij merkt dat hij in
bepaalde opzichten in gebreke blijft bij de cliënt
14.De professional kan met andere professionals en andere instanties
samenwerken aan de voortgang van de cliënt
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3.2 Het empowerend handelen van de organisatie
Niet alleen de professional, zeker ook de organisatie dient aan een aantal
basisvoorwaarden te voldoen om cliënten op een empowerende wijze te benaderen
In het hiernavolgende worden deze basisvoorwaarden 5 beschreven. De
voorwaarden zijn geformuleerd vanuit de ideale situatie dat alle voorwaarden
aanwezig dienen te zijn om een ‘maximale’ mate van een empowerende benadering
te bereiken.
Het empowerend handelen van de organisatie kan op verschillende niveaus
plaatsvinden, namelijk:
1.
de organisatie als geheel
2.
de organisatie naar de professional toe
3.
de organisatie naar de cliënt toe
Deze indeling wordt in het hiernavolgende gehanteerd.
3.2.1 De organisatie als geheel

1.

De organisatie bezit de instrumenten om de mate van empowerend
handelen van de professional naar de cliënt toe, te kunnen vaststellen

2.

De organisatie heeft een duidelijke structuur, waarin helder is (beschreven)
wat ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn

3.

De organisatie heeft een communicatiestructuur waarin alle voor de
professional relevante communicatielijnen zijn gedefinieerd en
geprotocolleerd

4.

De organisatie heeft een empowerende benadering opgenomen in haar visie
en missie

5.

De organisatie heeft een heldere en betrouwbare (door ieder ander op
dezelfde manier onderbouwd en met dezelfde uitslag)
besluitvormingsprocedure inzake cliënten

6.

De organisatie heeft in haar besluitvormingsprocedures ruimte om de
professional (deels) mee te laten beslissen over zaken die direct of indirect
impact hebben op het handelen van de professional

7.

De organisatie heeft een duidelijke en heldere beoordelingssystematiek naar
zijn professionals

8.

De organisatie heeft een structuur waarin actieve inbreng van professionals
wordt gestimuleerd en gehonoreerd

9.

De organisatie heeft een toegankelijk cliëntvolgsysteem om informatie
aangaande cliënten op te zoeken en informatie aan toe te voegen

5

Daar waar professional staat, kan eveneens leidinggevende (hoofd, manager etc.) worden gelezen
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10.

De organisatie heeft een structuur waarin de eigen verantwoordelijkheid van
de professionals wordt gestimuleerd

11.

De organisatie creëert een werkomgeving waarin de professional zich goed
voelt in zijn werk

12.

De organisatie creëert een werkomgeving waarin de professional met
respect wordt bejegend

13.

De organisatie creëert intern een overlegstructuur waarin relevante
professionals met elkaar kunnen overleggen en samenwerken aan de
casuïstiek van de cliënt

3.2.2 De organisatie naar de professional toe

1.

De organisatie schoolt de professionals op een optimale wijze in
empowerend handelen

2.

De organisatie geeft de professional professionele instrumenten om de cliënt
te ondersteunen en te begeleiden

3.

De organisatie creëert voor de professional voldoende tijd, ruimte en
middelen om de cliënt te ondersteunen en te begeleiden

4.

De organisatie creëert voor de professional een takenpakket dat is
afgestemd is op zijn persoon

5.

De organisatie laat de professional het werk uitvoeren zonder daarbij in
conflict te komen met zijn eigen normen en waarden

6.

De organisatie voorziet de professional van informatie over de
mogelijkheden en kansen van andere instanties in relatie tot het
reïntegratietraject van cliënten

7.

De organisatie ondersteunt de professional om de cliënt zoveel mogelijk
invloed te geven op het reïntegratieproces

8.

De organisatie geeft de professional de ruimte om beslissingen te nemen
over het reïntegratietraject van de cliënt, binnen de marges van wet- en
regelgeving en de organisatie

9.

De organisatie zorgt voor ondersteuning voor de professional, door collega’s
en leidinggevenden

3.2.3 De organisatie naar de cliënt

1.

De organisatie geeft de cliënt de mogelijkheid om instrumenten toe te
passen om een beeld te krijgen van zijn mogelijkheden, capaciteiten en
vaardigheden
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2.

De organisatie geeft de cliënt instrumenten in handen, zoals scholing,
training en begeleiding om zijn reïntegratietraject - op een te verwachten
succesvolle wijze - vorm te geven

3.

De organisatie geeft de cliënt de ruimte om mee te beslissen over zijn eigen
reïntegratieproces, binnen de marges van wet- en regelgeving en organisatie
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3.3 De empowerende leidinggevende
Evenals voor de organisatie in haar geheel gelden ook voor een leidinggevende
specifieke elementen om empowerend te kunnen handelen naar zijn medewerkers
(lees: professionals). Deze verschillen niet tot nauwelijks van die van de
professional, toch worden ze apart beschreven omdat ze ook als zodanig zullen
worden verwerkt in het meetinstrument. In eerste instantie worden de
empowerende handelingen beschreven (2.4.1), wederom volgens de zes dimensies.
Vervolgens worden de leerdoelen beschreven voor een leidinggevende (2.4.2).
3.3.1 Het empowerend handelen van de leidinggevende

De onderstaande handelingen van de leidinggevende zijn gericht op het versterken
van de empowerment van cliënten. Ze zijn volledig gebaseerd op de zes dimensies.
1.

De leidinggevende geeft feedback of coaching mbt de competenties die
noodzakelijk zijn voor het maken van realistische keuzes
- de leidinggevende ondersteunt de professional in het zelf besluiten te nemen
- de leidinggevende stimuleert de professional in de ontwikkeling van
vaardigheden om zelf besluiten te nemen
- de leidinggevende ondersteunt de professional in het omgaan met
tegenslagen in de keuzes die gemaakt worden en eerder zijn gemaakt

2.

De leidinggevende geeft feedback of coaching mbt het benutten van de eigen
vaardigheden / capaciteiten van de professional in relatie tot het handelen
naar de cliënt
- de leidinggevende ondersteunt de professional in het verkrijgen van een
reëel beeld van zijn persoonlijke capaciteiten en van zijn mogelijkheden en
onmogelijkheden, bijvoorbeeld door de inzet van alle noodzakelijke
assessmentinstrumenten

3.

De leidinggevende geeft de professional het vertrouwen mbt het zelf keuzes
maken
- de leidinggevende geeft de professional de ruimte om zelf keuzes te maken,
ook al druisen deze keuzes tegen de opvattingen van de leidinggevende in
- de leidinggevende geeft de professional het vertrouwen om zelf dingen te
ondernemen
- de leidinggevende stimuleert de professional om zelf keuzes te maken

4.

De leidinggevende geeft feedback of coaching over de eigen
verantwoordelijkheid van de professional in het reïntegratieproces
- de leidinggevende communiceert met de professional dat hij en niemand
anders verantwoordelijk is voor zijn handelen en daarmee voor zijn eigen
reïntegratietraject
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5.

De leidinggevende geeft de professional de mogelijkheid om zelf keuzes te
kunnen maken binnen het reïntegratieproces van de cliënt, binnen de marges
van wat kan
- de leidinggevende geeft de professional de mogelijkheid krijgt om eigen
beslissingen te nemen
- de leidinggevende laat de professional zelf keuzes maken - al denkt de
leidinggevende dat hij het keuzeproces niet aankan - binnen de marges van
wat binnen de organisatie kan en de leidinggevende vanuit zijn eigen
normen en waarden kan accepteren

6.

De leidinggevende geeft de professional ondersteuning bij het zelf keuzes
maken binnen het reïntegratieproces van de cliënt
- de leidinggevende geeft de professional voldoende informatie heeft om
beslissingen te kunnen nemen
- de leidinggevende steunt de professional in datgene wat hij wil
- de leidinggevende zorgt dat de professional voldoende informatie krijgt over
mogelijkheden, kansen en mogelijke problemen
- de leidinggevende stelt de professional op de hoogte van kansen en
mogelijkheden van instanties in relatie tot het reïntegratietraject van de
professional

7.

De leidinggevende kent de grenzen waarbinnen keuzes gemaakt mogen
worden
- de leidinggevende geeft de professional zicht op zijn taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden
- de leidinggevende communiceert met de professional dat deze zijn eigen
keuzes maakt maar zich wel bewust is van de impact van zijn keuzes
- de leidinggevende geeft de professional de gelegenheid om zelf besluiten te
nemen en te sturen, mits binnen de marges

8.

De leidinggevende neemt de professional serieus
- de leidinggevende luistert naar de professional
- de leidinggevende neemt de professional serieus
- de leidinggevende heeft regelmatig contact met de professional
- de leidinggevende laat zien dat hij de professional begrijpt
- de leidinggevende laat door concrete acties zien dat hij naar de wensen van
de professional luistert

9.

De leidinggevende laat de professional zien dat deze betekenis voor hem heeft
- de leidinggevende laat de professional zien dat hij er voor hém is
- de leidinggevende geeft de professional de gelegenheid om zijn opbouwende
kritiek te uiten

10. De leidinggevende beslist niet zonder de professional over de professional
- de leidinggevende geeft de professional de gelegenheid om gehoord te
worden wanneer deze het niet eens is met eventuele beslissingen
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- de leidinggevende betrekt de professional in het maken van afspraken
11.

De leidinggevende sluit aan bij de waarden en normen van de professional
- de leidinggevende stimuleert de professional in het zoveel mogelijk vanuit
zichzelf te handelen
- de leidinggevende stimuleert de professional in het van keuzes en het
nemen besluiten die voor hem betekenis hebben
- de leidinggevende stimuleert de professional om te handelen, passend bij
zijn normen en waarden

12. De leidinggevende biedt de professional de gelegenheid om informatie /
activiteiten te toetsen aan zijn waarden en normen
- de leidinggevende ondersteunt de professional in het bij zichzelf terugleggen
van problemen en vragen en hierover na te denken
- de leidinggevende geeft de professional de gelegenheid om te wennen aan
situaties die volledig nieuw en onbekend zijn, binnen de marges van wat
mogelijk is
- de leidinggevende geeft niet méér informatie en begeleiding dan de
professional kan ‘behappen’
13. De leidinggevende houdt rekening met de waarden en normen van de
professional
- de leidinggevende laat de professional niet aan activiteiten deelnemen
waarvan hij bij voorbaat weet dat deze niet aansluiten bij de waarden en
normen van de professional
- de leidinggevende laat in alles merken aan de professional dat hij volledig op
de hoogte van zijn ‘situatie’
- de leidinggevende streeft ernaar om zoveel mogelijk op één lijn te zitten met
de professional in de doelen die dienen te worden bereikt
14. De leidinggevende stimuleert de professional in het samenwerken met
anderen
- de leidinggevende communiceert met de professional dat deze niet alles zelf
hoeft te doen
- de leidinggevende communiceert met de professional over het belang van in
communicatie blijven met alle relevante betrokkenen
- de leidinggevende stimuleert de professional om zoveel mogelijk ‘gebruik’ te
maken van de kwaliteiten en de kennis van anderen
- de leidinggevende communiceert met de professional dat hij met problemen
zich altijd tot in ieder geval de leidinggevende maar ook naar anderen kan
wenden voor ondersteuning
15. De leidinggevende communiceert met de professional over de impact van zijn
gedrag op anderen
- de leidinggevende stimuleert de professional in zijn bewustwording dat zijn
eigen gedrag een uitwerking op anderen kan hebben, negatief en positief
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- de leidinggevende stimuleert de professional in zijn bewustzijn dat zijn
gedrag invloed heeft op gedrag van anderen
- de leidinggevende stimuleert de professional in zijn bewustzijn van de
gevolgen van zijn handelen op anderen
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3.3.1.1 De vaardigheden van een empowerende leidinggevende
Een leidinggevende kan alleen empowerend handelen naar zijn medewerkers (lees:
professionals) als hij weet wat dit inhoudt en hij vervolgens de vaardigheden kan
aanleren (indien nog niet aanwezig) die bij het empowerend handelen horen en die
hij nog niet van zichzelf bezit.
Het is van belang om bij de vaardigheden die de leidinggevende dient te bezitten,
een onderscheid te maken tussen algemene counselingvaardigheden en
vaardigheden typisch nodig om om te gaan met elementen rondom empowerment.
Algemene counselingvaardigheden en empowerende vaardigheden vallen deels
samen. Als dat het geval is, worden ze wél in het hiernavolgende overzicht
opgenomen. Wanneer dit niet het geval is, zullen de algemene
counselingvaardigheden niet als zodanig apart worden beschreven. Deze worden in
die zin als bekend verondersteld.
Deze vaardigheden worden in het hiernavolgende gepresenteerd als leerdoelen.
1. De leidinggevende kan feedback geven
- de leidinggevende kan minder positieve boodschappen op een adequate wijze
overbrengen
- de leidinggevende kan omgaan met de discrepantie tussen eigen
verantwoordelijkheid geven en checken of het goed gaat
2. De leidinggevende kan de juiste vragen stellen
- de leidinggevende kan vragen stellen die zijn gerelateerd aan de zes
componenten van empowerment
3. De leidinggevende kan de verantwoordelijkheid voor het eigen handelen dragen
- de leidinggevende kan zelfstandig werken
4. De leidinggevende kan zijn werk uitoefenen in goede balans tussen autonomie
en afhankelijkheid
- de leidinggevende kent zijn handelingsruimte, binnen de marges van de
organisatie
- de leidinggevende maakt gebruik van zijn handelingsruimte ten behoeve van
de professional
5. De leidinggevende weet wat nodig is aan tijd, ruimte en middelen om een
professional empowerend te kunnen benaderen
6. De leidinggevende kan naar de organisatie toe, duidelijk maken waaraan hij als
leidinggevende behoefte heeft (tijd, ruimte en/of middelen) om de professional
empowerend te kunnen benaderen
7. De leidinggevende kan de normen en waarden van de professional verwoorden
8. De leidinggevende kan ruimte aan de professional geven om besluiten over hem
en adviezen aan hem, te toetsen aan zijn eigen normen- en waardepatroon
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9. De leidinggevende kan naar zijn organisatie toe feedback geven in hoeverre
professionals empowerend worden benaderd
10.De leidinggevende kan zijn eigen empowerende gedrag naar de professionals
toe verwoorden en beschrijven
11.De leidinggevende kan feedback geven aan en feedback krijgen van collega’s en
andere leidinggevenden over de wijze waarop hij zijn medewerkers
(professionals) empowerend benaderd
- de leidinggevende kan de mening van anderen ten aanzien van zijn eigen
empowerend handelen verwoorden
- de leidinggevende kan zijn eigen empowerende stijl aanpassen wanneer blijkt
dat deze volgens anderen minder empowerend is dan hij zelf dacht
12.De leidinggevende weet wat zijn sterke en zwakke punten zijn in zijn
empowerende houding naar de professional
13.De leidinggevende kan taken overdragen naar anderen wanneer hij merkt dat
hij in bepaalde opzichten in gebreke blijft bij de professional
14.De leidinggevende kan met andere leidinggevenden samenwerken aan de
ontwikkeling van de professionals werkende met de cliënt
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4 Empowerend handelen, vaardigheden en
randvoorwaarden in een schema
De puntsgewijze opsomming van handelingen en vaardigheden van de professional
en de leidinggevende alsmede de puntsgewijze opsomming van de
randvoorwaarden vanuit de organisatie worden in deze paragraaf beschreven in een
matrix. Door de weergave van de genoemde kenmerkende handelingen,
vaardigheden en randvoorwaarden in een matrix kan op een systematische wijze
worden weergegeven welke elementen tot een bepaalde dimensie ‘behoren’.
In eerste instantie worden de handelingen en vaardigheden van de professional in
relatie tot de cliënt weergegeven, vervolgens de randvoorwaarden vanuit de
organisatie naar professional en cliënt en tenslotte de handelingen en vaardigheden
van de leidinggevende naar de medewerkers (lees professionals) toe.
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Competentie

Zelfbeschikking

Impact

De empowerende professional ……
geeft de cliënt feedback /
coaching mbt de competenties die
noodzakelijk zijn voor het maken
van realistische keuzes

geeft de cliënt de mogelijkheid neemt de cliënt serieus
om zelf keuzes te kunnen
maken binnen het
reïntegratieproces binnen de
marges van wat kan

geeft de cliënt ondersteuning
geeft de cliënt feedback /
coaching mbt het benutten van de bij het zelf keuzes maken
eigen vaardigheden / capaciteiten binnen het reïntegratieproces
van de cliënt in relatie tot het
reïntegratietraject

laat de cliënt zien dat deze
betekenis voor hem heeft

geeft de cliënt het vertrouwen
kent en communiceert met de beslist niet zonder de cliënt
met betrekking tot het zelf keuzes cliënt de grenzen waarbinnen over de cliënt
kunnen maken
keuzes gemaakt mogen
worden
geeft de cliënt feedback /
coaching over de eigen
verantwoordelijkheid van de cliënt
in het reïntegratieproces

De vaardigheden van de professional
De empowerende professional …….
kan feedback geven

kan de verantwoordelijkheid
voor het eigen handelen
dragen

kan zijn werk uitoefenen in
kan in zijn begeleiding /
gesprekken alle zes de dimensies een goede balans tussen
autonomie en afhankelijkheid
aan de orde laten
komen/verwerken
kan zijn eigen empowerende
gedrag naar de cliënt toe
verwoorden en beschrijven

weet wat nodig is aan tijd,
ruimte en middelen om een
cliënt empowerend te kunnen
benaderen
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kan naar de organisatie toe,
duidelijk maken waaraan hij
als professional behoefte heeft
(tijd, ruimte en/of middelen)
om de cliënt empowerend te
kunnen benaderen
kan naar zijn organisatie toe
feedback geven in hoeverre
cliënten empowerend worden
benaderd

Betekenis

Positieve identiteit

Groepsoriëntatie

De empowerende professional ……
sluit aan bij de waarden en
normen van de cliënt

stimuleert de cliënt in het op
stimuleert de cliënt in het
een reële wijze accepteren van samenwerken met anderen
de aanwezige beperkingen
communiceert met de cliënt over
de impact van zijn gedrag op
anderen

biedt de cliënt de gelegenheid
om informatie / activiteiten te
toetsen aan zijn waarden en
normen

houdt rekening met de
waarden en normen van de
cliënt

De vaardigheden van de professional
De empowerende professional …….
kan de normen en waarden
van de cliënt verwoorden

kan ruimte aan de cliënt
geven om besluiten over hem
en adviezen aan hem te
toetsen aan zijn eigen normen
en waardepatroon

kan feedback geven aan en
feedback krijgen van collega’s en
andere professionals over de
wijze waarop hij zijn cliënten
empowerend benaderd
weet wat zijn sterke en
kan taken overdragen naar
zwakke punten zijn in zijn
anderen wanneer hij merkt dat hij
empowerende houding naar de in bepaalde opzichten in gebreke
blijft bij de cliënt
cliënt
kan met andere professionals en
andere instanties samenwerken
aan de voortgang van de cliënt
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Competentie

Zelfbeschikking

Impact

De empowerende organisatie ……
schoolt de professionals op een
optimale wijze in empowerend
handelen

heeft een
communicatiestructuur waarin
alle voor de professional
relevante communicatielijnen
zijn gedefinieerd en
geprotocolleerd

bezit de instrumenten om de
mate van empowerend handelen
van de professional naar de cliënt
toe, vast te stellen

heeft een duidelijke structuur heeft een empowerende
waarin helder is (beschreven) benadering opgenomen in
wat ieders taken,
haar visie en missie
verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zijn
heeft een structuur waarin de
eigen verantwoordelijkheid
van de professionals wordt
gestimuleerd

heeft in haar
besluitvormingsprocedures
ruimte om de professional
(deels) mee te laten beslissen
over zaken die direct of
indirect impact hebben op het
handelen van de professional

heeft een structuur waarin
actieve inbreng van
professionals wordt
gestimuleerd en gehonoreerd

heeft een duidelijke en heldere heeft een heldere en
beoordelingssystematiek naar betrouwbare (door ieder op
zijn professionals
dezelfde manier onderbouwd
en met dezelfde uitslag)
besluitvormingsprocedure
inzake cliënten
heeft een toegankelijk
cliëntvolgsysteem om
informatie aangaande cliënten
op te zoeken en informatie
aan toe te voegen

geeft de professional de
ruimte om beslissingen te
nemen over het
reïntegratietraject van de
cliënt, binnen de marges van
wet- en regelgeving en de
organisatie

geeft de professional
professionele instrumenten om
de cliënt te ondersteunen en
te begeleiden

ondersteunt de professional
om de cliënt zoveel mogelijk
invloed te geven op het
reïntegratieproces

creëert voor de professional
voldoende tijd, ruimte en
middelen om de cliënt te
begeleiden
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Betekenis

Positieve identiteit

Groepsoriëntatie

De empowerende organisatie …..
creëert voor de professional
een takenpakket dat is
afgestemd is op zijn persoon

creëert een werkomgeving
waarin de professional zich
goed voelt in zijn werk

zorgt voor ondersteuning voor de
professional, door collega’s en
leidinggevenden

laat de professional het werk
uitvoeren zonder daarbij in
conflict te komen met zijn
eigen normen en waarden

creëert een werkomgeving
waarin de professional met
respect wordt bejegend

creëert intern een
overlegstructuur waarin relevante
professionals met elkaar kunnen
overleggen en samenwerken aan
de casuïstiek van de cliënt
voorziet de professional van
informatie over de mogelijkheden
en kansen van andere instanties
in relatie tot het
reïntegratietraject van cliënten

De empowerende organisatie naar de cliënt toe
De empowerende organisatie …..
geeft de cliënt de mogelijkheid
om instrumenten toe te passen
om een beeld te krijgen van zijn
mogelijkheden, capaciteiten en
vaardigheden

geeft de cliënt instrumenten in
handen, zoals scholing,
training en begeleiding om zijn
reïntegratie - op een te
verwachten succesvolle wijze vorm te geven
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geeft de cliënt de ruimte om
mee te beslissen over zijn
eigen reïntegratieproces,
binnen de marges van wet- en
regelgeving en organisatie

Competentie

Zelfbeschikking

Impact

De empowerende leidinggevende ……
geeft de professional feedback /
coaching mbt de competenties die
noodzakelijk zijn voor het maken
van realistische keuzes

neemt de professional serieus
geeft de professional de
mogelijkheid om zelf keuzes te
kunnen maken binnen het
reïntegratieproces binnen de
marges van wat kan

geeft de professional feedback /
coaching mbt het benutten van de
eigen vaardigheden / capaciteiten
van de professional in relatie tot
het handelen naar de cliënt

geeft de professional
ondersteuning bij het zelf
keuzes maken binnen het
reïntegratieproces van de
cliënt

geeft de professional het
vertrouwen met betrekking tot
het zelf keuzes maken

kent en communiceert met de beslist niet zonder de
professional over de
professional de grenzen
professional
waarbinnen keuzes gemaakt
mogen worden

laat de professional zien dat
deze betekenis voor hem heeft

geeft de professional feedback /
coaching over de eigen
verantwoordelijkheid van de
professional in het
reïntegratieproces
De vaardigheden van de leidinggevende
De empowerende leidinggevende …….
kan feedback geven

kan de verantwoordelijkheid
voor het eigen handelen
dragen

kan naar de organisatie toe,
duidelijk maken waaraan hij
als leidinggevende behoefte
heeft (tijd, ruimte en/of
middelen) om de professional
empowerend te kunnen
benaderen

oefent het werk uit in een
kan in zijn begeleiding /
gesprekken alle zes de dimensies goede balans tussen
autonomie en afhankelijkheid
aan de orde laten
komen/verwerken

kan de professional de ruimte
geven om keuzes te kunnen
maken

kan zijn eigen empowerende
gedrag naar de professionals toe
verwoorden en beschrijven

kan naar zijn organisatie toe
feedback geven in hoeverre
professionals empowerend
worden benaderd

weet wat nodig is aan tijd,
ruimte en middelen om een
professional empowerend te
kunnen benaderen
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Betekenis

Positieve identiteit

Groepsoriëntatie

De empowerende leidinggevende……
sluit aan bij de waarden en
normen van de professional

stimuleert de professional op stimuleert de professional in het
een reële wijze omgaat met
samenwerken met anderen
zijn eigen zwaktes en sterktes

communiceert met de
professional over de impact van
zijn gedrag op anderen

geeft de professional de
gelegenheid om informatie /
activiteiten te toetsen aan zijn
waarden en normen
houdt rekening met de
waarden en normen van de
professional

De vaardigheden van de leidinggevende
De empowerende leidinggevende …….
kan de normen en waarden
van de professional
verwoorden

weet wat zijn sterke en
kan feedback geven aan en
zwakke punten zijn in zijn
feedback krijgen van collega’s en
empowerende houding naar de andere leidinggevenden over de
wijze waarop hij zijn
professional
medewerkers (lees:
professionals) empowerend
benaderd
kan taken overdragen naar
anderen wanneer hij merkt dat hij
in bepaalde opzichten in gebreke
blijft bij de professional

kan ruimte aan de professional
geven om besluiten over hem
en adviezen aan hem te
toetsen aan zijn eigen normen
en waardepatroon

kan met andere professionals
samenwerken aan de voortgang
van de professional
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Tenslotte
In de voorgaande paragrafen zijn op twee wijzen de resultaten van de
wetenschappelijke fundering van het nog te ontwikkelen meetinstrument en de
hierop gebaseerde trainingen ter verbetering van het empowerend handelen van de
professional en de organisatie naar de cliënt toe, weergegeven.
Voor zover ons bekend zijn alle aspecten gevonden in de literatuur en genoemd
door professionals en cliënten inzake het empowerend handelen en de zes
dimensies, beschreven.
De basis voor het meetinstrument is gelegd!
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