Je eigen regie
Lang hebben hulpverleners, begeleiders, trainers en/of verzorgers een
hoofdrol gehad bij de toeleiding naar de arbeidsmarkt of terugkeer in
het arbeidsproces van arbeidsgehandicapten. VrijBaan wil die hoofdrol
leggen waar deze thuishoort: bij de arbeidsgehandicapte zelf. Deze
moet op eigen kracht weer aan het werk. Binnen VrijBaan ligt de nadruk
daarom op de actieve rol van de arbeidsgehandicapte bij de oriëntatie
op de arbeidsmarkt, het nemen van beslissingen en het zelfstandig
maken van keuzes. Deze verantwoordelijkheid kun je niet zomaar
afstaan; die mag je je ook niet zomaar af laten afnemen. VrijBaan heeft
instrumenten ontwikkeld om mensen met een (arbeids)handicap te
stimuleren en beter in staat te stellen die actieve rol te spelen en die
eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Het VrijBaanproject
Het VrijBaanproject1 heeft antwoorden opgeleverd op de volgende drie vragen:
- Wat is empowerment?
- Hoe kun je individuele empowerment meten?
- Hoe kun je empowerment versterken?
De eerste vraag werd beantwoord in een onderzoek, bestaande uit een literatuurstudie en een groot
aantal interviews met arbeidsgehandicapten en reïntegratieprofessionals. Empowerment heeft zes
componenten die van wezenlijk belang zijn in je persoonlijke ontwikkeling.
Aan de hand van deze componenten hebben wij een meetinstrument ontworpen: De VrijBaan
Empowerment Vragenlijst. Deze levert een ‘empowermentprofiel’ op dat iets zegt over de mate
waarin de zes empowermentcomponenten bij iemand aanwezig zijn en waar de betreffende persoon
aan zou moeten werken om beter in staat te zijn zelf de regie in zijn reïntegratietraject te nemen.
Om de minder ontwikkelde componenten te versterken hebben wij de VrijBaan Empowerment Training
ontwikkeld. Een gekwalificeerde trainer/coach kan met de resultaten van de vragenlijst, samen met de
cliënt een trainingspakket op maat samenstellen dat is gericht op versterking van het
empowermentniveau.

Empowerment
Empowerment of ‘innerlijk leiderschap’, heeft te maken met het gevoel controle te hebben over je
eigen situatie, vertrouwen in je eigen capaciteiten om iets te bereiken en het gevoel, dat wat je wilt
bereiken ook bij je past, dat je er zelf voor kiest. Empowerment is dynamisch en kan in de loop van de
tijd veranderen, door persoonlijke ontwikkeling, (levens)ervaring of training bijvoorbeeld. Ook de
omgeving, de manier waarop je wordt benaderd of een ingrijpende gebeurtenis, kunnen een positief of
negatief effect hebben. In Empowerment zijn zes componenten te onderscheiden:
Competentie
Zelfbeschikking
Impact
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Vertrouwen in eigen vaardigheden om een bepaald doel te bereiken;
Vaardigheid om zelfstandig keuzes te maken en het gevoel controle te
hebben over je eigen situatie;
Het gevoel dat gemaakte keuzes invloed hebben op je leven, dat je invloed
hebt op je rol in de maatschappij;

De aanpak van empowerment binnen het VrijBaanproject is op Nationaal en Europees niveau erkent als ‘best practice’.
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Betekenis

Positieve identiteit
Groepsoriëntatie

Het werk ervaren als iets zinvols, dat aansluit bij je eigen opvattingen en
waarden en het gevoel dat keuzes in het reïntegratietraject betekenis
hebben;
Een positief zelfbeeld, waarbij de (arbeids)handicap op een realistische
manier is geaccepteerd en er ruimte is voor andere zaken;
Het besef dat er altijd sprake is van onderlinge afhankelijkheid waarbij
samenwerking met anderen nodig is.

De VrijBaan Empowerment Vragenlijst
Het VrijBaan-instrument meet in hoeverre iemand met een arbeidshandicap in staat is om zelf de regie
te nemen in zijn leven en vooral in het traject naar werk.
De vragenlijst bestaat uit 60 uitspraken die op een of andere manier met empowerment te maken
hebben. De vragenlijst geeft een zelfbeoordeling en is als het ware een “spiegel” die laat zien in
hoeverre iemand zichzelf in staat acht beslissingen te nemen in het proces naar werk. Dit zelfbeeld
kan de eerste stap zijn om een nieuwe, een eigen richting te geven aan het (re)integratietraject.
De VrijBaan-vragenlijst2 is bedoeld voor personen met een (arbeids)beperking die een
(re)integratietraject volgen. Door de test te doen spiegel je jezelf aan een groep van meer dan 400
personen met een (arbeids)handicap die werk hebben of zichzelf in staat achten een baan te vinden
en te behouden.
De VrijBaan-vragenlijst wil je aan het denken zetten over empowerment. Je krijgt antwoorden op
vragen als: ‘in hoeverre ben ik in staat vorm en inhoud te geven aan mijn reïntegratietraject?’ en ‘aan
welke aspecten van mijn persoonlijk functioneren kan ik werken om beter, gemakkelijker of sneller een
baan te vinden?’
Naar aanleiding van de spiegel die het instrument voorhoudt kun je in overleg met een trainer of coach
kiezen om bepaalde empowermentcomponenten te versterken via een doelgerichte
persoonlijkheidstraining.

De VrijBaan Empowerment Training
Het multidisciplinaire team van VrijBaan heeft zo’n 180 oefeningen en opdrachten in een
trainingshandboek bijeen gebracht. Alle modules zijn geselecteerd en ingedeeld op grond van hun
geschiktheid om één of meerdere empowermentcomponenten te versterken.
Om een op de persoon toegesneden trainingsprogramma samen te stellen is de expertise van een
professionele trainer nodig. Deze houdt bij de keuze van de modules rekening met de leervraag, de
fysieke en cognitieve mogelijkheden van de deelnemer en met de logische samenhang en afwisseling
tussen de geselecteerde oefeningen.
Een trainer dient bij de training een reëel beeld te hebben van zijn eigen vaardigheden en
mogelijkheden. Een ‘Reader voor trainers’, die ingaat op de kwaliteitscriteria van een trainer, is daarbij
onmisbaar. De ‘Empowerende Competenties’ beschrijven de kwaliteiten die nodig zijn om in interactie met een
cliënt positief bij te dragen aan versterking van diens empowerment:
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De vragenlijst is nationaal en internationaal getest. In deze test hebben wij het individuele profiel bepaald van 800 mensen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten). Tot nu toe hebben ruim honderd mensen
meegedaan aan een experiment waarin zowel het meetinstrument als de empowermenttraining getest is. Hoewel we nog bezig
zijn met de verwerking van de gegevens en de evaluatie kunnen we uit de reacties van cliënten al afleiden dat de meesten zich
sterker voelen en beter in staat de regie te nemen in hun (re)integratie.
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Een trainer/professional:
is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie
handelt ontwikkelingsgericht, dat wil zeggen gericht op persoonlijke groei en mogelijkheden van de cliënt
stimuleert dat de cliënt zelfstandig keuzes maakt
bevordert inzicht in de consequenties van die keuzes
verifieert dat de keuzes aansluiten bij de eigen normen en waarden van de cliënt
houdt rekening met rouw- of verliesverwerking en met het proces van acceptatie van de handicap
verifieert bij de cliënt diens maatschappelijke en sociale verbondenheid

Train de Trainer
REA College Nederland verzorgt regelmatig trainingen voor professionals die de VrijBaan
Empowerment Methode willen toepassen. De training bestaat uit een tweedaagse intensieve training.
Na de training is de deelnemer gecertificeerd als ‘VrijBaan Empowerment-trainer’. Dit houdt in dat
hij/zij een licentie heeft op het gebruik van de VrijBaan-producten.
De training behandelt de theoretische achtergronden van motivatie en empowerment. De zes
componenten van empowerment komen aan de orde aan de hand van dagelijkse praktijkvoorbeelden
van gedrag. Vervolgens maakt de cursist kennis met de VrijBaan Empowerment Vragenlijst, dat wil
zeggen de afname van de lijst en de verwerking en interpretatie van scores. In het cursusonderdeel
dat gaat over de VrijBaan Empowerment Training komen trainingsinhoudelijke aspecten aan de orde,
zoals het samenstellen van een individueel trainingsprogramma en de criteria voor een goede
opbouw.
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