e-Nieuws nr 2
REQUEST-VrijBaan netwerk
Oktober
Ontwikkelingen rond empowerment en empowerende omgeving.
Bijdragen, nieuws, vragen of reacties naar: reactie@vrijbaan.nl
Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Annemarieke Meelker, Annemarie
Corjanus, Ingrid Scheurink, Tessa Zaeyen en Jan de Koning.

Nieuwe 'situatieversie' van de VrijBaan Vragenlijst
De vragenlijst voor bepaling van een individueel empowermentprofiel blijft in ontwikkeling. Naast
de lijst voor mensen met een functiebeperking is een 'algemene' versie ontwikkeld en gevalideerd
in een testgroep van 70 personen.
Op basis hiervan is een nieuwe vereenvoudigde versie ontwikkeld, waarin complexe formuleringen
en dubbele ontkenningen zijn verwijderd en waarin niet de beperking, maar de belemmerende
situatie een rol speelt.
In de komende maanden wordt een breed opgezet betrouwbaarheidsonderzoek uitgevoerd.
Empowermenttrainers die aan dit valideringsonderzoek willen meewerken kunnen contact
opnemen met de coördinator van het onderzoek, Jan de Koning (06 26 374 347 of
j.dekoning@vrijbaan.nl.

E-Column 2
Nancy, bijna 19, slechtziend en moeilijk lerend, loopt voor haar Mbo niveau 1 nu al 5 weken
stage. Ze heeft het goed naar haar zin.
De stagebegeleider van het werk heeft contact opgenomen met de school en verteld dat het niet
goed gaat; Nancy is eigenzinnig en komt niet gemotiveerd over. De docent van de school vraagt
of dit al met Nancy is besproken. Dit is niet het geval. De docent dringt er op aan dit alsnog te
doen, maar de stageorganisatie wil dat de docent met Nancy praat. De docent laat zich overreden
en informeert Nancy over de berichten en nodigt haar uit voor een gesprek.
Nancy reageert per mail: “Ik ben van slag door wat je zei. Ik was bang dat ik mijn stage kwijt zou
raken en dat de mensen die belangrijk voor me zijn zoals jij en de stagebegeleider teleurgesteld
zouden zijn in mij. Maar ik geef niet op, dat komt niet in mijn woordenboekje voor! Ik zou graag
met jou en de stagebegeleider samen een gesprek hebben, omdat ik graag heb dat mensen me
rechtstreek zeggen wat er te zeggen is en niet via via.”
Ik hoorde dit verhaal van Nancy’s docent. Wat me zo trof is haar kracht, haar visie en de manier
waarop ze exact aangeeft wat ze ervaart, voelt en graag wil. Over betekenis, competentie, impact
en groepsoriëntatie gesproken!
Nancy weet dat ik dit over haar schrijf en vindt het zelf eigenlijk ook wel een mooi voorbeeld van
empowerd zijn. Op haar stageplek is een en ander op haar verzoek goed uitgesproken en
uiteindelijk mooi afgerond.
Annemarieke Meelker

Agenda Netwerkdag 12 november 2009
Locatie: wordt nader bekend gemaakt
9.30 Ontvangst
10.00 Welkom en uitwisselingsronde
10.30 VrijBaan Methodiek toepassingen uit de
praktijk
- Toepassing bij individuele coachingstrajecten
- Aanpassingen voor lagere niveau's
- Implementatie in het speciale onderwijs
14.30 - vraag en antwoordronde,
- validering situationele vragenlijst
15.30 Inventarisatie thema's
16.00 Afsluiting

Gemeente Huizen over de empowermentbrug
De gemeente Huizen heeft een aantal concrete stappen gezet om een empowerende omgeving te
ontwikkelen voor klanten en medewekers. Vanaf de zomer krijgen al hun klantmanagers die
meedoen in het nieuw te vormen "team participatie" een Vrijbaan methode training. Tevens gaat
REA College een REQUEST Quick scan uitvoeren met dat team, gevolgd door een training
professioneel omgaan met zelfregie; De inhoud van deze training is afhankelijk van de adviezen
die voortkomen uit de Quick scan. Als dat nodig is krijgen de medewerkers aansluitend individuele
coaching in empowerende benadering.

Nieuw materiaal te downloaden
Empowermenttrainers die beschikken over toegangsrechten tot het besloten gedeelte van deze
site, kunnen enkele nieuwe trainingsmodules downloaden. Eveneens is het VrijBaan logo
beschikbaar en het certificaat.
Als u nog geen wachtwoord hebt ontvangen, of u bent het vergeten, kunt u contact opnemen met
»» het Empowermentteam van REA College Nederland.

Nieuws en plannen
Voor EPR worden trainingen in het buitenland georganiseerd.
In het najaar gaan Ingrid Scheuring, Annemarieke Meelker en Jan de Koning naar portugal,
Duitsland en Albanië om daar het Request/VrijBaan concept meer bekendheid te geven.
In het najaar zal een webgebaseerde versie van de VrijBaan vragenlijst op internet staan. Met een
gebruikersnaam en wachtwoord kunnen gecertificeerde empowermenttrainers de vragenlijst dan
ón-line' laten invullen.
Meer informatie, vragen of aanleveren van copy: reactie@vrijBaan.nl
»» REQUEST-VrijBaan website

Agenda 2009
Trainingen en netwerkdagen voor VrijBaan:
30 oktober 1-daagse training VrijBaan Vragenlijst
12 november Netwerkdag VrijBaantrainers
23 en 24 november VrijBaan Empowerment Methode
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