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1. Inleiding 
Dit rapport bevat de resultaten van de impactevaluatie uitgevoerd in het kader van het project 

Verloond Talent voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Dit project is mogelijk 

gemaakt door financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en kadert binnen de oproep 

Innovatie door Exploratie (316).  

Dit project is inhoudelijk verder uitgewerkt binnen een partnerschap met GTB Vlaanderen (promotor), 

Rondpunt, Jobcentrum1 en Dominiek Savio. De impactevaluatie is uitgevoerd door Rondpunt.  

De gemeten impact en de conclusies die worden getrokken in dit evaluatierapport zijn enkel gebaseerd 

op de ervaringen met de 10 deelnemers binnen het pilootproject Verloond Talent. Er kunnen daardoor 

ook geen algemene conclusies getrokken worden. Toch reikt deze impactevaluatie belangrijke 

inzichten aan om de arbeidstoeleiding van personen met NAH te verbeteren. De transfer van de 

resultaten van de impactevaluatie naar het service design zijn verwoord in de eindrapportering van 

het project. In hoofdstuk 4.3. wordt verder ingegaan op de beperkingen van de impactevaluatie.  

1.1. Pilootproject Verloond Talent 
Binnen Innovatie door Exploratie was het doel om een innovatieve oplossing te vinden voor de 

uitdagingen of obstakels die de eindgebruiker, in dit geval de werkzoekende met een niet-aangeboren 

hersenletsel, ervaart in de zoektocht naar werk. In de periode januari- mei 2016 (fase 1) lag de focus 

vooral op exploratie van de leefwereld van de werkzoekenden met een NAH in relatie tot de zoektocht 

naar betaald werk.  Door het gebruik van de methodiek participatory video zijn de verschillende 

knelpunten naar voren gekomen. In de periode juni 2016-januari 2017 (fase 2a) is er een nieuwe 

dienstverlening ontwikkeld (zie bijlage 6 ‘service blueprint’) op basis van de bevindingen in fase 1. De 

pilootfase heeft plaatsgevonden is gestart in februari 2017 en is eind november 2017 afgerond. 

Doelgroep 

Verloond Talent is gericht op werkzoekenden met een niet-aangeboren hersenletsel die een grotere 

afstand ervaren tot de reguliere arbeidsmarkt door verschillende redenen, zoals concentratieverlies, 

vermoeidheid en geheugenproblemen. De belangrijkste selectiecriteria waren:  

- de intrinsieke wens om betaald aan de slag te gaan op de reguliere arbeidsmarkt 

- de traditionele gespecialiseerde dienstverlening in Vlaanderen is niet voldoende intensief om 

een resultaat te bereiken 

- het is slechts mogelijk om een beperkt aantal uren aan de slag te gaan  

- Alle 10 deelnemers zijn woonachting in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Zij zijn 

gekoppeld aan 8 verschillende arbeidsbemiddelaars2 van GTB en 1 job coach3 van Emino in de 

provincies Oost- en West-Vlaanderen. 

 
 
 
Piloot Verloond Talent 
 

                                                           
1 Vanaf 1 januari 2018 is Jobcentrum gefusioneerd met Emino vzw. 
2 Arbeidsbemiddelaar: heeft contacten met de klant in het proces voor de effectieve tewerkstelling. 

3 Job coach: heeft voornamelijk contacten met werkgevers in functie van opleiding en tewerkstelling van de 
klant.  
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Voor de start van de pilootfase is er een schematisch overzicht (zie bijlage 6) ontwikkeld in de vorm 
van een service blueprint met daarin de verschillende stappen en de bijbehorende actoren. Dit model 
is als basis gebruikt voor de uitvoering van de piloot en is belangrijk om dit impactonderzoek in het 
breder geheel te kaderen. In hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op de momenten in de 
dienstverlening waar dit impactonderzoek zich op focust. In voorliggend hoofdstuk wordt kort de 
context van het schematisch overzicht toegelicht.  
Op basis van het onderzoek bij de doelgroep in fase 1 is er voor elk van de uitdagingen een oplossing 
ontwikkeld: 
 

o Het gebrek aan kennis over niet-aangeboren hersenletsel bij professionals in de 
tewerkstellingssector. 

 
Door middel van vorming in samenwerking met ervaringsdeskundigen, intervisiemomenten en 
coaching hebben de arbeidsbemiddelaars (aanvullende) kennis opgedaan over NAH in relatie tot 
tewerkstelling.  
 

o De nood aan extra ondersteuning naast traditionele gespecialiseerde arbeidsbemiddeling. 
 
Om extra ondersteuning te kunnen bieden is er naast de deskbemiddeling door de arbeidsbemiddelaar 
een buddy ingezet die in samenspraak met de reguliere arbeidsbemiddelaar of job coach intensieve 
coaching heeft geboden in het detecteren van een passend jobdoelwit en het zetten van de eerste 
stappen van werkervaring Waar en hoe intensief de buddy is ingezet is individueel bekeken per 
deelnemer.  
 

o De onduidelijkheden over betaalde tewerkstelling in combinatie met een 
vervangingsinkomen. 

 
Om meer duidelijkheid te krijgen over de impact van betaalde tewerkstelling op de verschillende 
uitkeringsstatuten is er een systeem ontwikkeld binnen de dienstverlening om hier feedback over te 
krijgen van één vast aanspreekpunt. In de praktijk bleek het echter een grote uitdaging door de 
complexiteit van de verschillende statuten om hier definitieve uitspraken over te doen naar de 
deelnemers toe. In hoofdstuk 6 wordt beschreven welke acties zijn ondernomen om een oplossing te 
bieden voor deze uitdaging.  
 

o Het focussen op talent in plaats van beperkingen. 
 
Door meer tijd te investeren in de oriëntatiefase werd het mogelijk om dieper in te gaan op talenten 
en competenties. Via vorming is ook meegegeven dat de focus moet liggen op wat wel mogelijk is en 
niet op wat niet mogelijk is.  

 
o Het niet goed afgestemd zijn van vraag (taakgerichte jobs) en aanbod (volledige functies) op 

de arbeidsmarkt. 
 
Aansluitend op punt 4 werd er in de piloot verwacht dat de uitkomsten van de oriëntatiefase op een 
goede manier gekoppeld werden aan een taakgerichte job van een beperkt aantal uur per week. 
Arbeidsbemiddelaars speelden hierin een belangrijke rol om de talenten van de deelnemer aan te 
brengen bij een geschikte werkgever door de meerwaarde te benadrukken.  
 
 
 
 
 



5 
 

 
 
 
 

1.2. Waarom dit onderzoek? 
Het doel van dit impactonderzoek is om na te gaan welke aspecten van de vernieuwde dienstverlening 
(piloot) een positieve invloed hebben op betaalde tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt voor de 
deelnemers met een NAH.  
 

1.2.1. Belang van de studie 
Naar schatting zijn er in Vlaanderen 120.0004 personen met een niet-aangeboren hersenletsel op 
beroepsactieve leeftijd die niet werken. Doordat de diagnose NAH vervat zit in de categorie progressief 
verlopende ziekte (werkzaamheidsgraad 30,4 % in Vlaanderen) en andere psychische ziekten 
(werkzaamheidsgraad 22,6% in Vlaanderen) is het niet mogelijk om een exact percentage van de 
werkzaamheidsgraad te benoemen, maar de werkzaamheidsgraad binnen deze doelgroep is relatief 
laag. In Vlaanderen is de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking gemiddeld 45,9 % 
(Samoy 2014).  
 
In de studie van Lafosse en Moeremans, 2012 wordt verwezen naar het diepteonderzoek van 
Vanheulle, Wouters, Kelchtermans (2001) om de differentiatie in dagbesteding te kennen. Zij komen 
tot: 8% werkt – 9% verblijft in een voorziening – 5% in revalidatie en 68% is overdag thuis. De aanname 
is dat 2/3 van de personen in revalidatie betaald wenst te werken en 1/3 van de personen die overdag 
thuis zijn. Op basis van deze gegevens wordt de potentiële doelgroep Verloond Talent ingeschat op 
28.500 personen. 

 
Los van het kunnen aanreiken van cijfers geven volgende evoluties aan dat de doelgroep groeiend is: 

 
- Toename van het aantal verkeerslachtoffers met een NAH –problematiek als blijvend letsel. 

Personen met NAH worden ook ouder en de revalidatie zal een grotere focus kennen op 
arbeidsparticipatie. Binnen de revalidatie is opnieuw kunnen werken een behandeldoel, 
hierdoor stellen revalidanten automatisch de vraag of kunnen werken voor hen haalbaar is 
rekening houdend met de vele drempels in de arbeidsomgeving en sociale regelgeving.  

- Het versterken van de werkvorm ‘ begeleid werken’ leidt tot een grotere bewustmaken van de 
werkmogelijkheden van onze doelgroep.  

- De uitkeringsstelsels RVA en RIZIV5 zetten sterk in op activering waardoor personen met NAH 
de reflectie moeten maken wat werk voor hen betekent en hoe dit te realiseren valt.  

- De huidige maatschappelijk druk tot activering in arbeidsparticipatie moet ertoe zorgen dat 
alle doelgroepen kansen hiertoe krijgen, niemand kan worden uitgesloten wegens 
onvoldoende economisch potentieel.  

 

                                                           
4 Door beperkt onderzoek is het in Vlaanderen bijzonder moeilijk om een volledig cijfermatig beeld te bekomen van de 
incidentie en de prevalentie. Op basis van een extrapolatie vanuit Nederland3 wordt geschat dat er in Vlaanderen 22.800 
ziekenhuisopnames per jaar omwille van NAH. Hiervan zijn 30% van de opnames zijn van patiënten op beroepsactieve leeftijd. 
Jaarlijks komen 2700 personen met NAH na de ziekenhuisopname niet meer aan werken toe. (Bron: basisgegevens 
Nederland: Hersenstichting.nl) 

 
5 Een deel van de werkzoekenden met een NAH ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming/ 
integratietegemoetkoming voor personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Vanuit dit 
uitkeringsstelstel wordt niet actief ingezet op activering, maar zijn er een aantal drempels die ervoor zorgen dat 
personen met een NAH geen stappen durven te zetten naar werk.  
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Gezien ‘werk’ in onze samenleving dermate belangrijk is, hebben wij het recht op werk verankerd in 
internationale verdragen die juridisch afdwingbaar zijn. Artikel 27 van het VN-verdrag voor de rechten 
van personen met een handicap (United Nations 2006) stelt als principe voorop dat personen met een 
handicap, wat de aard en graad van hun handicap is, moeten kunnen deelnemen aan de reguliere 
economie. Volgens het VN-monitoring comité dat over de realisatiegraad van dit VN-verdrag 
rapporteert heeft Vlaanderen nog een lange weg te gaan.  
 
Het belang van werk is meervoudig. Buiten de nood om tegemoet te komen aan de alledaagse 
levenskosten, laat het mensen toe om mee te bouwen aan de samenleving. Tewerkstelling maakt deel 
uit van de identiteit van het individu en van de waardering van elk mens. Personen uit onze doelgroep 
vormen daar geen uitzondering op. Werk is een belangrijke factor voor deze personen, aangezien het 
hun zelfvertrouwen kan doen groeien en hun deelname aan de samenleving kan bevorderen.  
Er is een grote maatschappelijke tendens om het aantal personen met een vervangingsinkomen te 
verminderen en om zoveel mogelijk mensen in te schakelen in betaald werken. Zowel de economie, 
de sociale zekerheid als de persoon zelf vaart hier wel bij is het adagio. Personen die geen of een 
beperkte zelfwerkzaamheid naar arbeid kennen worden passend begeleid. Hier dreigt een dunne grens 
te ontstaan tussen personen die niet willen werken en deze die niet kunnen werken. Voor personen 
die niet kunnen werken wil onze samenleving recht op goede zorg en dit maximaal in de maatschappij.  
 
Maatschappelijk ontstaan er poortwachters die personen een ticket geven, voorbeeld VDAB die het 
label ‘niet toeleidbaar naar betaald werk’ geeft of VAPH die personen het recht kan geven op ‘ niet 
rechtstreeks toegankelijke hulp’. Door het installeren van deze poortwachters gaat veel talent 
verloren, niet omwille van de persoon zelf maar omwille van de talrijke drempels in werk en 
arbeidswetgeving.  
 
Deze verder gaande categorisering van personen in kunnen werken – niet kunnen werken – niet willen 
werken moet verder geëxploreerd worden enerzijds naar de betekenis of ervaring voor personen met 
een arbeidshandicap c.q. NAH en anderzijds naar de verschillende drempels op de arbeidsmarkt.  
 

1.2.2. Doel van de impactevaluatie 
Het doel van de kwalitatieve impactevaluatie is om interessante inzichten te verwerven over de 

aspecten die wel werken bij arbeidsbemiddeling van personen uit deze doelgroep. Het onderzoek is te 

beperkt om te bewijzen dat de interventie al dan niet werkt of om meer algemene conclusies te 

trekken. Het doel is eerder om interessante inzichten te verwerven die ingebracht kunnen worden 

binnen de bestaande dienstverlening, voor de beïnvloeding van beleidsmakers en het sensibiliseren 

van werkgevers.  

Beïnvloeden bestaande dienstverlening arbeidsbemiddeling 

Zowel de resultaten van de procesevaluatie als de impactevaluatie worden ingebracht binnen de 

organisaties van de betrokken partners in Verloond Talent. VDAB – GTB – GOB kennen een continu 

afstemmingsproces om hun dienstverlening te verbeteren en zodoende de werkzaamheidsgraad van 

personen met complexe arbeidsbeperkingen te verbeteren. De resultaten van Verloond Talent geven 

inzicht aan  de dienstverleners waarop ingezet moet worden om tot resultaatverbetering te komen. 

Het doel hiervan is om nieuwe klanten met een NAH met een grote afstand tot de arbeidsmarkt beter 

te kunnen begeleiden naar een geschikte tewerkstelling.  

Beïnvloeden relevante beleidsmakers 

Op vlak van beleid worden de ervaringen en resultaten van Verloond Talent gedeeld met relevante 

beleidsmakers. Dit vooral op vlak van de combinatie betaalde arbeid en een vervangingsinkomen. Het 

doel hiervan is om aanbevelingen te doen, zodat het voor de eindgebruiker duidelijker wordt wat de 
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impact is van betaalde arbeid op zijn of haar inkomen. Omgekeerd is het doel ook om relevante 

beleidsmakers bewust te maken van de impact van het huidige beleid op de keuze van personen uit 

deze doelgroep om al dan niet stappen te zetten naar betaalde tewerkstelling.  

Sensibiliseren van werkgevers en het breder publiek 

Door de keuze van de onderzoeksmethodiek (zie hoofdstuk 3) ligt de focus van de impactevaluatie  

vooral op positieve praktijken en dus op het detecteren van wat wel werkt. Vanuit individuele cases 

van de deelnemers wordt er in samenwerking met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid gekeken 

naar een manier om deze positieve praktijken in te zetten om werkgevers en het breder publiek te 

sensibiliseren.  

2. Onderzoeksvragen 
De algemene onderzoeksvraag is hoe de dienstverlening van het project Verloond Talent heeft 

bijgedragen aan betaalde tewerkstelling voor een beperkt aantal uren per week in het normaal 

economisch circuit (NEC) voor werkzoekenden met een niet-aangeboren hersenletsel met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt. 

Er is gekozen om in het kader van dit impactonderzoek te focussen op de aspecten die onzeker zijn 

binnen deze dienstverlening, omdat het bestuderen van de volledige dienstverlening (service 

blueprint) niet mogelijk is binnen het kader van de projectoproep ‘innovatie door exploratie’. In dit 

impactonderzoek zijn twee aspecten uitgekozen binnen Verloond Talent waarbij de voorspelde impact 

niet helemaal zeker is. Er zijn nog andere aspecten die interessant zijn om te bekijken, maar die zijn 

niet meegenomen in het kader van dit onderzoek.   

De gekozen onderzoeksvragen zijn: 

1. Kan geloof van een arbeidsbemiddelaar in de klant ervoor zorgen dat de klant dingen durft te 

doen die hij of zij anders niet had durven doen? 

Uit de bevraging van de doelgroep kwam het signaal naar voren dat werkzoekenden met een NAH het 

gevoel hadden dat zij naar een ongeschikte werk- of stageplek doorverwezen werden door hun 

arbeidsbemiddelaar. Een voorbeeld hiervan is een jonge man met een verzwakte linker lichaamshelft 

ten gevolge van zijn NAH die een stage kreeg toegewezen aan de lopende band, met als gevolg het 

statuut ‘niet-toeleidbaar’. Of een jonge man met een NAH met een passie voor het helpen van 

kwetsbare mensen die een stage toegewezen kreeg in de keuken van een jeugdherberg of in de 

administratie en vervolgens moeite had om een geschikte job te vinden. In Verloond Talent wordt 

ingezet op het ontdekken van talent en op het klaarmaken van de werkzoekenden met NAH om dit in 

te zetten op de arbeidsmarkt. De arbeidsbemiddelaar speelt hier een belangrijke rol in. Vandaar dat in 

dit impactonderzoek gefocust wordt op het effect van het geloof van de arbeidsbemiddelaar in de 

talenten werkzoekende met NAH en het effect dat dit vervolgens heeft op de waargenomen 

zelfeffectiviteit van de werkzoekende.  

2. Zorgt het vervullen van sociaal gewaardeerde rollen door de klant ervoor dat zijn of haar 

potentiële collega’s of werkgever positief gaan staan tegenover de klant in relatie tot betaalde 

tewerkstelling? 

In Verloond Talent wordt uitgegaan van de talenten die een werkzoekende met NAH heeft. De 

arbeidsbemiddelaar start vanuit de droom van deze persoon en werkt vervolgens een concreet en 

haalbaar plan uit om dit doel te bereiken. Uit het vooronderzoek in fase 1 kwam naar voren dat er in 

bepaalde situaties weinig tijd wordt geïnvesteerd in een diepgaande oriëntatie naar talenten en 
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ambities. Het gevolg hiervan is dat niet alle talenten en competenties naar boven komen, waardoor er 

soms (onbewust) een negatief beeld kan ontstaan van de werkzoekende met een NAH. Dit heeft als 

gevolg dat deze werkzoekenden niet worden uitgedaagd en daardoor ook minder kansen hebben om 

zich verder te ontwikkelen en hun talenten te laten zien aan hun omgeving. Door wel diepgaand te 

zoeken naar talenten en ambities is het de bedoeling om bepaalde sociaal gewaardeerde rollen te 

vinden of creëren voor de deelnemers, waardoor zij wel ontwikkelingen doormaken en dit ook kunnen 

laten zien aan de buitenwereld. Concreet voor Verloond Talent wordt voorspeld dat een stage, job of 

rol op maat waarin de deelnemer zijn of haar talenten aan een potentiele werkgever of collega’s kan 

laten zien een beter beeld van zichzelf geeft en daardoor meer kans heeft om bij de werkgever een 

positief gevoel op te wekken ten opzichte van een (betaalde) tewerkstelling.   
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3. Methodologie 

3.1. Process tracing 
Voor de uitvoering van dit impactonderzoek is gekozen voor de kwalitatieve onderzoeksmethodiek 

process tracing van Beach en Pederson (2013) in overleg met ESF. Door process tracing (Beach & 

Pederson 2013) te gebruiken als methodiek is het mogelijk om causale mechanismes te testen en niet 

enkel correlaties tussen oorzaak en gevolg. Een causaal mechanisme is een “theorie van een systeem 

van aaneengeschakelde delen die causale krachten overbrengen van X naar Y” (Beach en Pederson 

2013, p. 29). De focus ligt op het mechanisme dat de link vormt tussen de oorzaak (X) en de uitkomst 

(Y). In schematische vorm kan dit als volgt genoteerd worden: X [(n1) * (n2)] Y. Hierbij is n de 

entiteit en  de overdracht van causale energie. De verschillende delen van het causaal mechanisme 

hebben als voorwaarde dat zij een noodzakelijk deel zijn om de uitkomst (Y) te kunnen verklaren. 

Daarnaast moet elk deel van het mechanisme op zichzelf onvoldoende zijn om op zich de uitkomst (Y) 

te verklaren. Alle delen die hier niet aan voldoen, moeten geschrapt worden uit het causaal 

mechanisme.  

Er bestaan drie verschillende varianten van process tracing: theorie testend, theorie bouwend en 

uitkomst verklarend (Beach & Pederson 2013). In dit onderzoek is in overleg met ESF gekozen voor 

theorie testende process tracing, omdat zowel X (de interventie) als de Y (betaalde tewerkstelling) 

vooraf bekend zijn en er door logisch redeneren een vermoeden is van een verband is tussen de 

interventie Verloond Talent en tewerkstelling. Er wordt dus getest of de theoretisch uitgewerkte 

dienstverlening van Verloond Talent ook hetzelfde effect heeft in de praktijk.  

Theorie testende process tracing 

De drie soorten process tracing hebben een aantal overeenkomsten, maar verschillen ook op bepaalde 

vlakken van elkaar. De specifieke kenmerken van theorie testende process tracing zijn: 

- gebaseerd op verklarende wetenschappelijke theorieën   

- testen van verschillende causale mechanismes  

- bevindingen zijn case specifiek en kunnen niet gegeneraliseerd worden 

- onderzoekt de aanwezigheid of afwezigheid van een causaal mechanisme binnen een 

bepaalde case 

- de theorie verklaart de uitkomst niet volledig. Er zijn andere mogelijke theorieën om de 

uitkomst te verklaren 

In theorie testende process tracing zijn de X en Y op voorhand bekend en zijn er vermoedens over een 

aannemelijk mechanisme of kan er via logisch redeneren een causaal mechanisme geformuleerd 

worden vanuit een verklarende theorie. In figuur 1 (Beach & Pederson 2013) is een schematisch 

overzicht weergegeven van de verschillende stappen van theorie testende process tracing. 

Waarom process tracing? 

In Verloond Talent is de piloot uitgevoerd met 10 deelnemers. Door de kleinschaligheid is er gekozen 

voor een kwalitatieve single-case studie methodiek. Dat wil zeggen dat we vooral per afzonderlijke 

case, of in dit geval sub-unit (deelnemer) in Verloond Talent in de diepte gaan kijken naar de 

verschillende stappen en de causale krachten die worden overgedragen. De bevindingen zijn dan ook 

alleen maar toepasbaar op die specifieke sub-unit van de case en kunnen niet algemeen worden 

toegepast. De kwalitatieve bevindingen van dit impactonderzoek zijn relevant om te testen of de 

elementen van de vernieuwde dienstverlening al dan niet werken zoals we dit theoretisch hebben 

voorspeld.  
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Formulering van theorieën van middelbare reikwijdte (‘middle-range theory’) 

De eerste stap is het vinden van bestaande wetenschappelijke theorieën die vervolgens uitgewerkt 

kunnen worden in theorieën van middelbare reikwijdte (‘middle-range theories’). Deze theorieën van 

middelbare reikwijdte zijn gebaseerd op een bestaande wetenschappelijke theorie, maar beschrijven 

op een specifieke manier hoe een bepaalde uitkomst (Y) wordt geproduceerd. In hoofdstuk 3 wordt 

dieper ingegaan op de achterliggende wetenschappelijke theorieën en de koppeling die voor dit 

impactonderzoek is gemaakt met de bestudeerde causale mechanismes.  

Figuur 1: theorie testende process tracing 

*= causaal mechanisme      Bron: Beach & Pederson 2013 

Stap 1: conceptualiseren causaal mechanisme 

Er bestaan verschillende types van theoretische verklaringen: structurele causale mechanismes (1), 

institutionele causale mechanismes (2), ideationele causale mechanismes (3) en psychologische 

causale mechanismes (4). In dit impactonderzoek zijn de gehypothetiseerde causale mechanismes 

gebaseerd op psychologische verklarende theorieën.  

Conceptualisering kan zich bevinden op verschillende analytische niveaus: macroniveau mechanisme 

(type 1), situationeel mechanisme (type 2), actie-vormend mechanisme (type 3) en transformationeel 

mechanisme (type 4). In dit impactonderzoek wordt het causaal mechanisme geconceptualiseerd op 

het actie-vormende mechanisme (micro-niveau). Dit wil zeggen dat er gekeken wordt naar individuele 

actoren en hun gedrag in specifieke processen van besluitvorming.  

Stap 2: operationaliseren causaal mechanisme 

Ontwerp empirische testen 

Via de empirische testen onderzoeken we of het causaal mechanisme al dan niet aanwezig is in de 

bestudeerde case. We test hier of de theoretische voorspellingen in overeenstemming zijn met de 

empirische realiteit.  

 

 

 

Theoretisch niveau 

 Deel 1 CM* Deel 2 CM*  

Stap 1: conceptualiseren causaal mechanisme 

X 

Activiteit 1 Activiteit 2 

Y 

Entiteit 1 Entiteit 2 

Stap 2: operationaliseren causaal mechanisme 

Observeerbare 
manifestaties 

Observeerbare 
manifestaties 

Observeerbare 
manifestaties 

Observeerbare 
manifestaties 

Stap 3: verzamelen bewijs 

Empirisch en case-specifiek niveau 
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Soorten bewijs 

Er kunnen vier soorten empirisch bewijs onderscheiden worden: patronen (bv. statistische patronen), 

opeenvolging (temporele en ruimtelijke chronologie van gebeurtenissen), sporen (bewijs dat een deel 

van het causaal mechanisme bestaat) en account (inhoud van empirisch materiaal).  

Teststerkte 

De empirische testen moeten ontwikkeld zijn op een manier waarop het mogelijk is om de overdracht 

van causale krachten te zien door het gehele causale mechanisme. Het ontwerpen van sterke testen 

zorgen voor een verhoogde validiteit. 

Van Evera (1997 in Beach & Pederson 2013) heeft vier verschillende type tests gedefinieerd (zie figuur 

2). De type testen verschillen in de mate waarop zij uniekheid en zekerheid kunnen geven. Deze figuur 

moet geïnterpreteerd worden als een continuüm waarin sommige type testen meer uniekheid bieden 

en andere meer zekerheid.  

Definities  (Van Evera 1997 in Beach & Pederson 2013, vertaald uit het Engels): 

Unieke voorspellingen: dit zijn empirische voorspellingen die niet overlappen met die van andere 

theorieën. In het geval dat een hypothese heel specifiek geformuleerd is en het voorspelde bewijs 

wordt gevonden, stijgt het vertrouwen in de aanwezigheid van een deel van het causaal mechanisme. 

Zekere voorspellingen: de empirische voorspelling is ondubbelzinnig en moet geobserveerd worden of 

de theorie slaagt niet voor de empirische test.  

 

Figuur 2: types empirische testen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit impactonderzoek streven we naar zo veel mogelijk double-decisive en smoking gun testen, omdat 

hier een hoge mate van zekerheid en uniekheid aanwezig is. Bij een double-decisive test is er zowel 

een hoge mate van uniekheid als zekerheid. Een dergelijke test is dan ook zeer specifiek gedefinieerd 

en de empirische voorspelling moet geobserveerd worden voor een geslaagde test. Omgekeerd zorgt 

de afwezigheid van het empirische bewijs voor een verminderde validiteit in de hypothese. Een 

voorbeeld uit de rechtspraak is wanneer er wordt voorspeld dat een verdachte duidelijk te zien is op 

een beveiligingstape. Als op de tape zichtbaar is dat de verdachte het misdrijf uitvoert kan er met grote 

Hoop testen Double-decisive testen 

Straw-in-the-wind testen Smoking gun testen 

Zekerheid- Laag 

Zekerheid- Hoog 

Uniekheid- 

Laag 
Uniekheid- 

Hoog 
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zekerheid gezegd worden dat hij schuldig is. Omgekeerd kan het niet zichtbaar zijn op de tape van de 

verdachte zeggen dat deze persoon met grote waarschijnlijkheid onschuldig is.  

Bij een smoking- gun test is er een hoge mate van uniekheid, maar een lage mate van zekerheid. De 

empirische voorspelling moet dan ook niet geobserveerd worden voor een geslaagde test. In dit geval 

zegt afwezigheid van het empirisch bewijs niet zo veel. Het kan zijn dat het gehypothetiseerde causaal 

mechanisme aanwezig was, maar dat dit bijvoorbeeld niet naar voren komt in een interview met één 

van de actoren. Een voorbeeld uit de rechtspraak is dat als een verdachte een wapen in de hand heeft 

vlak na het ongeval er een sterke implicatie is dat de persoon schuldig is. Als het wapen niet gevonden 

wordt, wordt de verdachte niet per definitie vrijgesproken. 

In bijlages 3 en 5 wordt een overzicht van de empirische testen per deel van het causaal mechanisme 

weergegeven. Per deel van het causaal mechanisme is er verder een opdeling gemaakt per doelgroep 

(actor) of bron van bewijsmateriaal.  

Stap 3: verzamelen bewijs 

Selectie van (sub-)units 

In de piloot zijn in totaal 10 deelnemers gestart onder begeleiding van 9 arbeidsbemiddelaars. Voor de 

definitieve selectie van sub-units6 zijn er een aantal verschillende criteria gebruikt. Als eerste is er 

gekeken naar de fase van de piloot waarin de deelnemer zich bevond op dat moment. In Verloond 

Talent is er geen vaste timing aan bepaalde fases van het project, waardoor dit sterk kan verschillen 

van deelnemer tot deelnemer. In figuur 3 zijn de verschillende fases vertaald in tussentijdse resultaten.  

Figuur 3: tussentijdse resultaten klant piloot 

Niveau eindgebruiker: 

Y1: De stap durven zetten naar betaald werk 

Y2: Een buddy hebben 

Y3: Talenten ontdekt hebben en passie gevonden 

Y4: Droom omgezet hebben in haalbaar actieplan/plan van aanpak 

Y5: Taken gevonden die compatibel zijn met arbeidsmarkt 

Y6: Er zijn contacten met een potentiële werkgever geweest. 

Y7: Eerste sollicitatiegesprek 

Y8: Een stage 

Y9: Vrijwilligerswerk 

Y10: Tijdelijk contract 

Y11: Betaalde tewerkstelling voor langere duur 

 

Op basis van de intervisiemomenten kon gemonitord worden welke deelnemer zich in welke fase 

bevond. Daarnaast was het via de intervisiemomenten mogelijk om na te gaan in welke mate de 

verschillende stappen van de nieuwe dienstverlening, en dus de service blueprint (zie bijlage 6), zijn 

gevolgd. 

                                                           
6 Sub-units: in dit impactonderzoek is de piloot van Verloond Talent de case die bestudeerd wordt. De 
individuele deelnemers en bijbehorende actoren worden hier sub-units genoemd.  
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De volgende stap bij de selectie van sub-units was in welke mate de scope condities7 waren vervuld 

(zie figuur 4 en 5).  

Vervolgens is er tijdens het verzamelen van het empirisch bewijs via observaties en semi-

gestructureerde interviews gekeken naar de mate waarin het theoretisch uitgewerkte causaal 

mechanisme aanwezig was in de sub-unit. Op pagina 16 en 19 wordt dieper ingegaan op de specifieke 

sub-units die zijn geselecteerd voor dit impactonderzoek.  

Observaties 

Gedurende de piloot zijn er 6 intervisiemomenten georganiseerd met de bemiddelaars. De 

observaties tijdens de intervisies zijn dan ook meegenomen in het kader van dit impactonderzoek.  

Semi-gestructureerde interviews 

Voor het verzamelen van de data zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen met de 

verschillende actoren (klant, bemiddelaar, werkgever). Per doelgroep is er op basis van de empirische 

testen in bijlage 3 en 5 een begeleidende vragenlijst uitgewerkt. Deze vragenlijsten zijn terug te vinden 

in bijlage 1. De interviews zijn afgenomen via telefoon- of skypegesprekken. 

3.2. Causale mechanismes 
Binnen dit impactonderzoek is er gekozen om te focussen op het onderzoeken van het bestaan van 

twee verschillende causale mechanismes die belangrijk zijn binnen de uitvoering van de piloot. 

Hieronder zijn de theorieën van middelbare reikwijdte verder uitgewerkt op basis van de 

achterliggende wetenschappelijke theorieën. Dit wil zeggen dat de wetenschappelijke theorie is 

toegepast op een specifieke situatie, Verloond Talent. In bijlage 6 zijn de verschillende plaatsen waarop 

de twee causale mechanismes actief zijn, aangeduid8 op de service blueprint.  

3.2.1. Zelfeffectiviteit in Verloond Talent 
 

Theorie zelfeffectiviteit (‘self-efficacy’) in arbeidsbemiddeling (Betz) 

Waargenomen zelfeffectiviteit (‘self-efficacy’) verwijst naar het geloof in de eigen mogelijkheden om 

op een succesvolle manier om te gaan met toekomstige uitdagingen en te ondernemen acties 

(Bandura 1997).  De mate van geloof in de eigen mogelijkheden heeft een invloed op het maken van 

keuzes. Wanneer iemand bijvoorbeeld een lage zelfeffectiviteit heeft ten opzichte van een bepaalde 

activiteit, dan zal deze persoon minder moeite investeren en zal deze persoon ook sneller afhaken bij 

tegenslagen of negatieve ervaringen (Bandura 1977). Omgekeerd is het zo dat bij een hoge 

waargenomen zelfeffectiviteit de geïnvesteerde moeite en de grens om tegenslagen en negatieve 

ervaringen te weerstaan hoger ligt. In het ontwikkelen van therapieën of dienstverlening kan rekening 

gehouden worden met het effect van zelfeffectiviteit en de vier soorten van informatie over 

zelfeffectiviteit. Er zijn een aantal verschillende manieren waarop zelfeffectiviteit kan worden ingezet. 

De eerste manier is door het behalen van bepaalde prestaties (‘performance accomplishments’), door 

dit te zien bij een andere persoon die dit uitvoert (‘vicarious learning’), door sociale overtuiging (‘social 

persuasion’) en emotionele opwinding (‘emotional arousel’) (Bandura 1977). In dit impactonderzoek 

wordt vooral gekeken naar de effecten van sociale overtuiging. Alhoewel de effecten van sociale 

                                                           
7 Scope condities: de minimale omstandigheden en voorwaarden waaronder een bepaalde hypothese 
theoretisch ontwikkeld is (gebaseerd op Beach & Pederson 2013).  
8 Het causaal mechanisme zelfeffectiviteit in het groen en het causaal mechanisme sociale rol versterking in het 
blauw. 
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overtuiging minder sterk zijn dan bijvoorbeeld het behalen van een prestatie, is het in het kader van 

dit impactonderzoek interessant om te kijken hoe een eerste gesprek dat gebruikt maakt van sociale 

overtuiging een invloed kan uitgeoefend worden op de keuzes van de deelnemer. Bij sociale 

overtuiging kan er een onderscheid gemaakt worden tussen gesprekken waarin de nadruk ligt op het 

behalen van een bepaald resultaat of op het verhogen van de zelfeffectiviteit. Het is vooral het tweede 

dat belangrijk is bij sociale overtuiging om een invloed te hebben op de keuzes die de deelnemer 

maakt. Sociale overtuiging in combinatie met behaalde prestaties zal waarschijnlijk meer effect 

hebben dan enkel behaalde prestaties (Bandura 1977).  

Zelfeffectiviteit als middel binnen arbeidsbemiddeling 

Ook binnen arbeidsbemiddeling wordt zelfeffectiviteit ingezet als middel. De theorie van 

zelfeffectiviteit van Bandura (1977,1997) zegt ook dat er gevolgen zijn op het gedrag van een 

werkzoekende op vlak van waargenomen zelfeffectiviteit (Betz 2004). Als eerst wordt hier de 

vergelijking gemaakt tussen benaderd gedrag en vermijdend gedrag. Bij de activiteiten waarbij de 

werkzoekende een hoge zelfeffectiviteit heeft, en dus ook een grote kans op een succesvolle uitvoering 

ziet, zal er eerder een benaderend gedrag plaatsvinden. Omgekeerd zal bij een lage zelfeffectiviteit ten 

opzichte van een bepaalde activiteit een vermijdend gedrag optreden. In dit geval zal de werkzoekende 

de kans dat er een succesvolle uitvoering zal zijn laag inschatten en daarom ook de neiging hebben om 

dezelfde bepaalde activiteit of gedraging te mijden. Dit heeft vervolgens een invloed op de kwaliteit 

van uitvoering van een bepaalde activiteit of gedraging. Als een werkzoekende een bepaalde activiteit 

mijdt, zijn er niet voldoende kansen om te oefenen en hiermee ook de prestaties te verbeteren. Als 

een werkzoekende bijvoorbeeld onzeker is over zijn of haar mondelinge vaardigheden tijdens een 

sollicitatiegesprek en hierdoor sollicitatiegesprekken mijdt, zal er op dit domein ook geen of weinig 

competentieontwikkeling plaatsvinden. Een ander gevolg van een lage zelfeffectiviteit is het sneller 

opgeven bij tegenslagen. Deze drie gevolgen hebben zowel een invloed op de inhoud van 

loopbaankeuzes als op het proces van loopbaankeuzes (Betz 2004). In arbeidsbemiddeling kan dit als 

eerste stap worden toegepast binnen een gesprek tussen arbeidsbemiddelaar en de werkzoekende. 

De job coach of arbeidsbemiddelaar kan door het stellen van vragen gericht polsen naar de 

waargenomen zelfeffectiviteit op verschillende domeinen gerelateerd aan de zoektocht naar werk en 

kan zo de zelf opgelegde limieten in kaart brengen (Betz 2004). Op basis hiervan kan er dan een 

actieplan opgesteld worden waar rekening gehouden wordt met de vier verschillende vormen van 

informatie van zelfeffectiviteit (zie vorige paragraaf). Ook in Betz (2004) wordt bevestigd dat 

informatie door effectieve prestaties het beste resultaat zal hebben op een verhoogde zelfeffectiviteit. 

Aanmoediging en steun door een arbeidsbemiddelaar of job coach worden hier ook vernoemd als een 

bron van informatie die meestal wordt toegepast binnen een traject en kunnen gecombineerd worden 

met effectieve prestaties. Het is hierbij belangrijk om te starten met een activiteit waarbij de kans op 

een succeservaring zeer hoog is. Op die manier ervaart de werkzoekende niet direct een faalervaring. 

Stap voor stap moet er dan worden opgebouwd rekening houdende met de reële grenzen van de 

werkzoekende. In Betz (2004) wordt ook het inzetten van rolmodellen aangehaald als een goede bron 

van informatie over zelfeffectiviteit. De rol van de arbeidsbemiddelaar of job coach wordt hier 

beschreven als een coach die aanmoedigt en ook verbaal ingaat op bepaalde negatieve ideeën die de 

werkzoekende over zichzelf heeft ten opzichte van een bepaalde activiteit of gedraging.  

Zelfeffectiviteit in Verloond Talent 

Het eerste causaal mechanisme (zie figuur 4) is gebaseerd op de theorie van zelfeffectiviteit (Bandura 

1977) die vervolgens is toegepast op arbeidsbemiddeling (Betz 2004). De hypothese is hier dat door 

het tonen van geloof in de werkzoekende door de arbeidsbemiddelaar, voornamelijk door verbale 

overtuiging en aanmoediging, een positief effect zal plaatsvinden op de waargenomen zelfeffectiviteit 
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van de deelnemer. Inhoudelijk zal deze verbale overtuiging en aanmoediging eruit bestaan dat de 

bemiddelaar voor een langere periode aan de klant toont dat er actief wordt gezocht naar minder voor 

de hand liggende oplossingen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat er gekeken wordt naar alternatieven om 

ervaring op de doen voor de deelnemer naast het bestaande stageaanbod. Het is op die manier dan 

meer op maat van de klant, waardoor de klant het gevoel heeft dat er echt rekening wordt gehouden 

zijn of haar persoonlijke competenties en interesses.  

Er zijn verschillende momenten in de service blueprint (zie bijlage 6) waar verwacht wordt dat de 

waargenomen zelfeffectiviteit een rol zal spelen. In het begin zal dit eerder door verbale overtuiging 

zijn, later meer op basis van prestaties. In dit impactonderzoek wordt er gefocust op de eerste 

gesprekken waar de waargenomen zelfeffectiviteit cruciaal is voor een deelnemer om te beslissen of 

zij al dan niet stappen gaan zetten naar betaalde tewerkstelling. Er wordt verondersteld dat- mede 

door negatieve ervaringen uit het verleden- een deelnemer eerder geneigd zal zijn om deel te nemen 

aan arbeidsbemiddeling als hij of zij het gevoel heeft dat het niet op de standaard manier zal worden 

aangepakt. Er wordt dus verondersteld dat wanneer de klant een verhoogde waargenomen 

zelfeffectiviteit heeft door verbale overtuiging dat er benaderend gedrag zal optreden (in tegenstelling 

tot vermijdend gedrag). Benadering zal er dan in volgende stappen binnen het traject voor zorgen dat 

de deelnemer meer nieuwe dingen zal durven uit te proberen. Het uitproberen van nieuwe dingen zal 

er dan op zijn beurt weer voor zorgen dat er zich kansen voordoen waarop de deelnemer zich verder 

kan ontwikkelen en vaardigheden bij kan leren.  

Stap 1: conceptualiseren causaal mechanisme 

Figuur 4: causaal mechanisme 1 

 

 

 

 

 

 

De interpretatie van de termen die in figuur 4 worden gebruikt worden verder uitgelegd in bijlage 2 

‘operationalisering van begrippen’.  

 

X 
causaal mechanisme (microniveau – 1 

klant) 
Y 

De bemiddelaar toont 
geloof in de klant door 
gedurende een langere 
periode actief op zoek te 
gaan naar minder voor 
de hand liggende 
oplossingen en deze aan 
de klant aan te reiken. 

A
ct

iv
it

e
it

e
n

 De klant neemt dit geloof in 
zichzelf over. 

De klant durft nu dingen te 
doen die hij of zij anders 
niet zou durven.  

En
ti

te
it

e
n

 Bemiddelaar + klant 

Scope condities: 

- klant heeft een actieve vraag naar werk 
- de bemiddelaar gelooft in de klant 
- bemiddelaar heeft basiskennis over niet-aangeboren hersenletsel 
- naaste familie (ouders, partner, kinderen) zijn akkoord met of 
overtuigd van deelname 
- er is regelmatig contact tussen bemiddelaar en klant 
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- Type: psychologisch mechanisme 

- Analytisch niveau: microniveau (actie-vormende mechanismes)  individuele actoren en hun 

gedrag in specifieke processen van besluitvorming. 

- Scope condities9: zie tabel 

- Temporele dimensie: februari 2017- december 2017 

Stap 2: operationaliseren causaal mechanisme 

Ontwerp empirische testen 

In bijlage 3 is een overzicht van de empirische testen per deel van het causaal mechanisme uitgewerkt. 

Per test is een motivatie gegeven voor de keuze van het soort empirische test dat gebruikt is. In de 

mate van het mogelijke is er gekozen voor zo veel mogelijk double-decisive en smoking gun testen.  

Stap 3: verzamelen bewijs 

In bijlage 1 zijn de vragenlijsten voor de semigestructureerde interviews voor de verschillende actoren 

(deelnemer, bemiddelaar, collega/werkgever) toegevoegd. De vragen zijn opgedeeld per deel van het 

causaal mechanisme (X, tussenstappen en Y) om het overzichtelijker te maken.   

Selectie sub-units 

Zoals op pagina 11 beschreven zijn er van de 10 deelnemers 4 sub-units geselecteerd waarbij de kans 

groot is dat het causaal mechanisme aanwezig is op basis van de tussentijdse resultaten voor Y, de 

mate waarin de service blueprint gevolgd is en het voldoen aan de scope condities.  

Sub-
unit 

Behaald (tussentijds) resultaat? Service blueprint 
gevolgd?  

Voldaan aan scope 
condities? 

1 K Stage + Ja 

2 P Tijdelijke tewerkstelling + Ja 

3 H Betaalde stage + Ja 

4 T Eerste sollicitatiegesprek/stage + Ja 

 

3.2.2. Sociale rol versterking in Verloond Talent 
 

Theorie van Sociale Rol Versterking (Wolfensberger) 

De theorie van Sociale Rol Versterking (SRV) is in 1983 ontwikkeld door de Wolf Wolfenberger en heeft 

ondertussen al een aantal ontwikkelingen doorgemaakt. De meeste recente definitie van SRV is: “De 

toepassing van empirische kennis om de huidige of potentiële sociale rollen van een partij (bv. een 

persoon, groep of klasse) te vormen- voornamelijk door middel van het verbeteren van de competenties 

en het beeld van de partij in kwestie- zodat deze zo veel mogelijk positief gewaardeerd worden in de 

ogen van de omgeving (Wolfensberger & Thomas 2005 in Osburn 2006, p.1). The theorie veronderstelt 

dat personen die sociaal gewaardeerde rollen vervullen een grotere toegang hebben tot de goede 

dingen in het leven, zoals werk en relaties. Omgekeerd stelt SRV dat personen die geen of minder 

sociaal gewaardeerde rollen vervullen minder toegang hebben tot de goede dingen in het leven en 

daarbovenop ook nog een grotere kans op de negatieve dingen in het leven. Voorbeelden hiervan zijn 

                                                           
9 Scope condities: de minimale omstandigheden en voorwaarden waaronder een bepaalde hypothese 
theoretisch ontwikkeld is (gebaseerd op Beach & Pederson 2013). 
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als afwijkend gezien worden en het uitvoeren van minderwaardig werk. SRV heeft als doel om sociaal 

gewaardeerde rollen te creëren voor personen die als minderwaardig worden gezien of personen die 

hier een risico op hebben (Osburn 2006). In actieve vorm spreekt men over ‘rolversterking’ wanneer 

er actie wordt ondernomen om de waarde van de sociale rollen die een persoon, groep of klasse 

vervult te gaan verhogen. Rolversterking kan op twee verschillende manier georganiseerd worden. 

Door het veranderen van het beeld van de sociale omgeving of door het verhogen van de competenties 

van de persoon of groep in kwestie. Het proces van rolversterking vindt plaats op vier verschillende 

niveaus: het individu, de dichte omgeving van het individu (bv. familie), lokale contacten (bv. buren of 

gemeenschap) en de bredere maatschappelijke context van de persoon of groep in kwestie (Osburn 

2006). In arbeidsbemiddeling is SRV vooral belangrijk bij het creëren van sociaal gewaardeerde rollen 

(bv. stages, vrijwilligerswerk, taakgerichte functies) voor de werkzoekende en voor het versterken van 

competenties. Een voorbeeld hiervan is de fictiereeks “Tytgat Chocolat” waarin personen met een 

verstandelijke beperking verschillende hoofdrollen vertolken. Sociale rolversterking kan ook ingezet 

worden in de vrije tijd. Bijvoorbeeld wanneer personen met een beperking een sportieve rol vertolken 

en daardoor laten zien wat zij wel kunnen. Denk bijvoorbeeld aan de Paralympische Spelen en de 

Special Olympics.  

Sociale Rol Versterking in Verloond Talent 

Het tweede causaal mechanisme (zie figuur 5) is gebaseerd op de theorie van sociale rol versterking 

voor personen met een beperking die een ondergewaardeerde maatschappelijke status hebben 

(Wolfensberger 1983). In Verloond Talent wordt verondersteld dat sociale rol versterking op 

verschillende momenten een invloed heeft op hoe de sociale omgeving naar de deelnemer kijkt tijdens 

het uitvoeren van bepaalde rollen. De momenten waarop SRV actief is, zijn aangegeven in de service 

blueprint (zie bijlage 6).  

In Verloond Talent is een sociaal gewaardeerde rol bijvoorbeeld het uitvoeren van vrijwilligerswerk, 

een stage of een betaalde job (minder dan halftijds) waarin talenten en competenties van de 

deelnemer duidelijk naar voren komen. De rol wordt door de deelnemer uitgevoerd op een werkvloer, 

zodat de werkgever en de collega’s dit ook effectief kunnen waarnemen.  

Er wordt verondersteld dat een deelnemer die een sociaal gewaarde rol op een goede manier uitvoert 

positiever gewaardeerd gaat worden door zijn of haar omgeving. Anderzijds zal de deelnemer zich 

meer gaan ontwikkelen, waardoor ook zijn of haar eigen competenties versterkt zullen worden. Zoals 

beschreven in Osburn (2006). 

Meer specifiek wordt verondersteld dat door de arbeidsbemiddelaar of job coach die een concrete rol 

aanbiedt (waarin de buddy ondersteunt) de deelnemer enerzijds als competenter wordt gezien door 

de uitvoering van die rol en anderzijds de kans krijgt om de competenties verder te ontwikkelen en zo 

groei kan doormaken. Het resultaat hiervan is dat collega’s en werkgevers de deelnemer meer gaan 

zien als een bekwame werknemer voor die specifieke rol of taak en daarmee hun verwachtingen ook 

positief gaan bijstellen. Uiteindelijk zal dit dan leiden tot de intentie om een betaald contract aan te 

bieden aan de deelnemer, omdat zij de meerwaarde van de deelnemer op de werkvloer zien.  
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Stap 1: conceptualiseren causaal mechanisme 

Figuur 5 causaal mechanisme 

 

 

 

 

 

 

De interpretatie van de termen die in figuur 5 worden gebruikt worden verder uitgelegd in bijlage 4 

‘operationalisering van begrippen’.  

- Type: psychologisch mechanisme 

- Analytisch niveau: microniveau (actie-vormende mechanismes) individuele actoren en hun 

gedrag in specifieke processen van besluitvorming. 

- Scope condities10: zie tabel 

- Temporele dimensie: februari 2017- december 2017 

Stap 2: operationaliseren causaal mechanisme 

Ontwerp empirische testen 

In bijlage 5 is een overzicht van de empirische testen per deel van het causaal mechanisme uitgewerkt. 

Per test is een motivatie gegeven voor de keuze van het soort empirische test dat gebruikt is. In de 

mate van het mogelijke is er gekozen voor zo veel mogelijk double-decisive en smoking gun testen.  

 

 

                                                           
10 Scope condities: de minimale omstandigheden en voorwaarden waaronder een bepaalde hypothese 
theoretisch ontwikkeld is (gebaseerd op Beach & Pederson 2013). 

X Causaal mechanisme (microniveau – 1 klant) Y 

Bemiddelaar
/buddy biedt 
een concrete 
rol aan die 
door 
collega’s en 
werkgevers 
als 
waardevol 
gezien 
wordt. 
 
 

A
ct

iv
it

e
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e
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 De klant laat zien hoe hij of 
zij op een succesvolle manier 
een sociaal gewaardeerde 
rol invult.  

Collega’s en werkgevers stellen 
hun verwachtingen positief bij ten 
opzichte van de klant met een 
NAH.  

Collega’s 
en 
werkgev
er staan 
er 
positief 
tegenov
er om de 
klant een 
betaald 
contract 
aan te 
bieden.  

En
ti

te
it

e
n

 

Bemiddelaar + buddy+ klant Bemiddelaar + buddy + klant + 
collega’s + werkgevers 

Scope condities: 

- er is een geschikte buddy gevonden 

- er is minstens één sociaal gewaardeerde rol ter beschikking 

- klant is zichtbaar tijdens het uitoefenen van de sociaal 

gewaardeerde rol of kan hier “bewijs” van aantonen 

- er is een persoon/organisatie betrokken die potentieel werkgever 

kan worden 
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Stap 3: verzamelen bewijs 

In bijlage 1 zijn de vragenlijsten voor de semigestructureerde interviews voor de verschillende actoren 

(deelnemer, bemiddelaar, collega/werkgever) toegevoegd. De vragen zijn opgedeeld per deel van het 

causaal mechanisme (X, tussenstappen en Y) om het overzichtelijker te maken.  

Selectie sub-units 

Zoals op pagina 11 beschreven zijn er van de 10 deelnemers 4 sub-units geselecteerd waarbij de kans 

groot is dat het causaal mechanisme aanwezig is op basis van de tussentijdse resultaten voor Y, de 

mate waarin de service blueprint gevolgd is en het voldoen aan de scope condities.  

Sub-
unit 

Behaald (tussentijds) resultaat? Service blueprint 
gevolgd?  

Voldaan aan scope 
condities? 

1 K Stage + Ja 

2 P Tijdelijke tewerkstelling + Ja 

3 H Betaalde stage + Ja 

4 T Eerste sollicitatiegesprek/stage + Ja 

 

4. Onderzoeksresultaten 
In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op het empirisch bewijs dat gevonden is voor de twee 

veronderstelde causale mechanismes (zelfeffectiviteit en sociale rol versterking).  

4.1. Data collectie 
Zoals eerder beschreven in hoofdstuk 3 zijn er 4 deelnemers (sub-units) geselecteerd voor dit 

impactonderzoek. Voor deelname aan Verloond Talent zijn de volgende selectiecriteria gesteld: 

- leeftijd tussen 18 en 65 jaar 

- niet meer of nog niet mogelijk om meer dan halftijds te werken 

- woonachtig in provincies Oost- of West-Vlaanderen 

- sterke wens om betaald aan het werk te gaan 

De 4 deelnemers zijn enkel geselecteerd op basis van de criteria beschreven op pagina 11 ‘selectie van 

sub-units’. De kenmerken van de geselecteerde deelnemers komen wel overeen op bepaalde vlakken: 

- redelijk hoge mate van zelfredzaamheid in het dagelijks leven 

- niet rolstoelafhankelijk (dus geen combinatie van ernstige cognitieve en fysieke gevolgen NAH) 

- leeftijd tussen de 20 en 40 jaar 

Door de gekozen methodiek en het beperkt aantal sub-units kunnen er echter geen onderlinge 

vergelijkingen worden gemaakt.   

4.1.1. Interviews 
Voor het verzamelen van het empirisch bewijs zijn er interviews afgenomen via skype met 4 

arbeidsbemiddelaars en 2 deelnemers. Voor twee van de vier deelnemers was het niet mogelijk een 

interview af te nemen wegens psychologische instabiliteit tijdens de periode van de interviews. Het 

oprakelen van tewerkstelling werd hierdoor sterk afgeraden door betrokken professionals. Het is niet 

gelukt om collega’s en werkgevers te interviewen binnen dit onderzoek. Op afraden van 

arbeidsbemiddelaar of job coach en klant zijn er geen stappen ondernomen naar de collega’s of 

werkgever om geen invloed te hebben op het proces van arbeidsintegratie. De onderzoeker heeft nooit 

direct contact gehad met de collega’s en werkgever en was hierdoor afhankelijk van contacten via de 
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arbeidsbemiddelaar of job coach en/ of de deelnemer.  Hierdoor is het helaas niet mogelijk geweest 

om dit perspectief mee te nemen in dit onderzoek. Het verzamelde bewijs is voornamelijk afkomstig 

van de vier arbeidsbemiddelaars van de geselecteerde deelnemers. De vragenlijsten gebruikt bij de 

interviews zijn terug te vinden in bijlage 1.  

4.2. Resultaten per deel causaal mechanisme 
De resultaten en conclusies binnen dit onderzoek zijn opgedeeld per causaal mechanisme (1 en 2). Een 

gedetailleerd overzicht van de resultaten (empirisch bewijs) per stap van het causaal mechanisme en 

per sub-unit is beschreven in bijlage 3 en 5. In de synthese van de resultaten worden de resultaten van 

verschillende sub-units gebruikt om een samenvatting te geven van de bevindingen. Het is echter niet 

te bedoeling om conclusies te trekken tussen de verschillende cases, maar enkel om aan te duiden of 

het causaal mechanisme aanwezig was of niet.  

4.2.1. Causaal mechanisme 1: zelfeffectiviteit 
In dit deel wordt het verzamelde bewijs besproken voor de hypothese dat een minder voor de hand 

liggende aanpak van een bemiddelaar het geloof van de klant in zichzelf kan versterken, waardoor de 

klant vervolgens meer durft te ondernemen op vlak van tewerkstelling.  

Bij alle vier de sub-units is er sprake van de aanwezigheid van het volledige causale mechanisme (X, 

stap 1 en Y). Dat wil zeggen dat elke bemiddelaar met zijn of haar persoonlijke accenten beschrijft 

minder voor de hand liggende oplossingen te hebben geboden aan de klant. Bij twee sub-units zijn ook 

de klanten bevraagd en beiden bevestigen dat de bemiddelaar minder voor de hand liggende 

oplossingen geboden hebben. Dit houdt vooral in dat er vertrokken is vanuit de droom of interesses 

van de klant en dat er vervolgens verschillende pistes bekeken, en in sommige gevallen ook effectief 

bewandeld, om naar het einddoel (een betaalde job) te komen. Bij alle vier sub-units wordt de nadruk 

gelegd op het belang van concrete taken en/of concrete doelen op vlak van tewerkstelling. Voor twee 

bemiddelaars is dit door op een andere manier naar de klassieke vacature te kijken en deze op te delen 

in kleinere taken. Voor de twee andere bemiddelaars is dit voornamelijk het dieper ingaan op 

interesses en talenten en deze als vertrekpunt te gebruiken van het traject. De twee klanten die 

bevraagd zijn geven vooral aan dat het hebben van een concreet doel ervoor zorgt dat zij effectief 

stappen hebben ondernomen. Er wordt wel gesproken over een beter zelfbeeld en het zien van meer 

kansen en perspectief op een betaalde job op de reguliere arbeidsmarkt. Hieruit kan afgeleid worden 

dat deze twee deelnemers meer het idee hadden op die specifieke doelen op een succesvolle manier 

te kunnen uitvoeren en dus een verhoogde zelfeffectiviteit hebben door de steun van de bemiddelaar 

en een buddy. Verder wordt bij één van de klanten ook aangegeven dat de drempel is verlaagd door 

de bemiddelaar en vervolgens door de buddy. Bij de twee sub-units waar enkel de bemiddelaar is 

bevraagd komt ook naar voren dat de klant meer concrete stappen heeft gezet door meer duidelijkheid 

te hebben over concrete taken die goed succesvol uitgevoerd kunnen worden. Het gevolg hiervan is 

dat zij op een positieve manier over zichzelf kunnen praten in relatie tot een bepaald takenpakket op 

de reguliere arbeidsmarkt. Ook hier is er sprake van een verhoogde zelfeffectiviteit in relatie tot 

specifieke taken door de voorbereidingen samen met de bemiddelaar of buddy.  

Conclusies 

Zonder algemene conclusies te trekken tussen de cases kan er voor elke case individueel gesteld 

worden dat door een beter zicht op de verschillende taakgerichte competenties en/of interesses er 

meer vertrouwen is in de eigen bekwaamheid om een bepaalde taak op een succesvolle manier uit te 

voeren. Er is dus in meer of mindere mate sprake van een verhoogde zelfeffectiviteit, wat leidt tot het 

(durven) aangaan van uitdagingen die zonder de specifieke aanpak van bemiddelaar en/of buddy niet 

zouden aangegaan zijn.  
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Voor de twee sub-units waar de klant wegens omstandigheden11 niet is bevraagd is het bewijs minder 

sterk aanwezig en is er enkel een smoking gun test gedaan. Het zou dus kunnen dat de bemiddelaar 

wel denkt dat de klant nu meer in zichzelf gelooft en daardoor meer aandurft door de aanpak van de 

bemiddelaar, maar dat dit volgens de klant niet zo is. Voor de andere twee sub-units is dit zowel bij de 

klant als bemiddelaar bevraagd, waardoor er sterker bewijs (double-decisive en smoking gun) is om te 

hypothese aan te nemen. Bij één van de twee interviews met klanten kon er minder specifiek worden 

geantwoord door geheugenproblemen. Dit is opgevangen door het traject van begin af aan te volgen 

en door dit samen te leggen met het interview van de bemiddelaar.  

4.2.2. Causaal mechanisme 2: sociale rol versterking 
In dit deel wordt het bewijs besproken voor de hypothese dat de werkzoekende deelnemers door de 

uitvoering van sociaal gewaardeerde rollen op een positievere manier worden gezien door hun 

omgeving en meer specifiek door hun collega’s en werkgever. 

Het is belangrijk om te vermelden dan door vertraging in de implementatie van Verloond Talent en de 

uitdagingen op de arbeidsmarkt niet voor alle sub-units is gelukt om tot de finale Y (betaalde 

tewerkstelling in het regulier circuit) te komen en is er dus ook geen sprake van collega’s of een 

werkgever. Drie van de sub-units zijn wel tot een tijdelijke tewerkstelling of stage op een reguliere 

werkvloer gekomen. Een vierde sub-unit was ten tijde van het interview nog niet gestart met een stage. 

Van de drie sub-units die een rol hebben uitgevoerd op een reguliere werkvloer is er bij twee sub-units 

geen direct contact geweest tussen de bemiddelaar en werkgever of collega’s. Dit wil zeggen dat 

slechts bij één van de sub-units die een rol heeft uitgevoerd op een reguliere werkvloer, zowel de klant 

als de bemiddelaar is bevraagd. Een andere moeilijkheid betreft het bevragen van collega’s en 

werkgevers. Om verschillende redenen is het niet gelukt om collega’s en werkgevers te betrekken bij 

dit onderzoek. Er kan dus enkel worden gewerkt met de bevragingen van bemiddelaars en klanten 

(smoking gun testen), waardoor de sterkte van het bewijs minder is.  

Ondanks het beperkte beschikbare bewijs, wordt hieronder een beschrijving gegeven van de 

bevindingen. Bij alle vier sub-units kan gezegd worden dat de bemiddelaar of buddy een concrete rol 

heeft aangeboden aan de klant, bij één sub-unit speelt de bemiddelaar hier een actieve rol in door 

contact op te nemen met een werkgever en bij de andere twee sub-units speelt de bemiddelaar vooral 

in rol in het voorbereiden en definiëren van de concrete rol. Voor de effectieve uitvoering van de rol 

is er voor één sub-unit bewijs verzameld via de bemiddelaar (smoking gun test) en voor een andere 

sub-unit via de klant zelf (smoking gun test). In beide situaties kan voorzichtig gezegd worden dat er 

sprake is van een mate van waardering voor de uitvoering van de uitgevoerde rol door de klant. In 

beide gevallen worden ook specifieke voorbeelden gegeven van interactie met en feedback van 

collega’s. Het geven van constructieve feedback aan de klant zou geïnterpreteerd kunnen worden als 

het investeren in de ontwikkeling van de klant en dat dit de moeite waard is om te doen. In die zin zou 

er gesteld kunnen worden dat in die twee gevallen de verwachtingen positief zijn bijgesteld. Dit is echt 

geen sterk bewijs (smoking gun test), omdat dit niet afkomstig is van de collega’s en de werkgever 

(double-decisive test). Wat betreft de intentie om een betaald contract aan te bieden is er slechts bij 

één sub-unit bewijs gevonden in een interview met een bemiddelaar. De bemiddelaar beschrijft heel 

concreet dat er met de mogelijkheden voor betaalde tewerkstelling voor een aangepaste functie 

besproken zijn en dat er effectief stappen voor zijn gezet, maar dat er uiteindelijk niet voldoende 

financiële compensatie beschikbaar was via de tewerkstellingsondersteunende maatregelen om het 

rendementsverlies te compenseren. Bij een andere sub-unit wordt ook beschreven dat er tijdelijk een 

                                                           
11 Wegens psychische toestand op het moment van de interviews is er op advies van professionals geen 
bevraging bij de klant uitgevoerd.  
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betaalde tewerkstelling is geweest, maar doordat er geen direct contact geweest is met de werkgever 

en/of de klant kan hier niet veel over gezegd worden.  

Conclusies 

Over het algemeen is er niet voldoende sterk bewijs gevonden om de hypotheses aan te nemen door 

het ontbreken van bevragingen met werkgevers en collega’s en doordat niet alle relevante partijen 

bevraagd zijn per sub-unit. Het principe van sociale rol valorisatie is vooral terug te vinden in de 

positieve ontwikkelingen die de klant doormaakt door de voorbereidingen op de concrete rol in 

samenwerking met de bemiddelaar. Over de kijk van de collega’s op werkgever ten opzichte van de 

persoon kan niet veel geconcludeerd worden. In één van de interviews met bemiddelaars kwam wel 

expliciet naar voren dat de bemiddelaar zelf nu een positiever beeld had van personen met een NAH 

in relatie tot tewerkstelling.  

4.3. Beperkingen van dit onderzoek 
De beperkingen van dit impactonderzoek worden hieronder besproken.  

4.3.1. Focus van het onderzoek 
In dit impactonderzoek zijn twee aspecten uitgekozen binnen Verloond Talent waarbij de voorspelde 

impact niet helemaal zeker is.  Er is gekozen om te focussen op twee specifieke onderzoeksvragen:  

1. Kan geloof van een arbeidsbemiddelaar in de klant ervoor zorgen dat de klant dingen durft te 

doen die hij of zij anders niet had durven doen? 

2. Zorgt het vervullen van sociaal gewaardeerde rollen door de klant ervoor dat zijn of haar 

potentiële collega’s of werkgever positief gaan staan tegenover de klant in relatie tot betaalde 

tewerkstelling? 

Er zijn waarschijnlijk nog tal van andere causale mechanismes die een rol spelen bij andere delen van 

de interventie, zoals het inzetten van een buddy, jobs van een beperkt aantal uur, taakgerichte functies 

en mogelijkheden voor verloning. In het kader van dit kleinschalig onderzoek worden deze aspecten 

niet meegenomen, mede doordat bepaalde aspecten hiervan buiten de controle van de 

dienstverlening vallen en moeilijker te controleren zijn.   

4.3.2. Implementatieproblemen 
Door vertragingen in de implementatie en de beschikbare tewerkstellingsmogelijkheden op de 

arbeidsmarkt van Verloond Talent was de looptijd van de interventie te kort om bewijs te verzamelen 

voor het effect van het uitvoeren van een sociaal gewaardeerde rol op de kijk die de omgeving, meer 

specifiek collega’s en werkgevers, heeft op de deelnemers met een niet-aangeboren hersenletsel.  

4.3.3. Sterkte van het verzamelde bewijs 
Voor het eerste causaal mechanisme is er voldoende sterk bewijs gevonden, maar dit is niet het geval 

voor het tweede causaal mechanisme. Hierdoor kunnen er weinig tot geen conclusies worden 

getrokken over het effect van het vervullen van sociaal gewaardeerde rollen door de deelnemers op 

de uiteindelijke tewerkstelling van de deelnemers n met een niet-aangeboren hersenletsel.  

4.3.4. Algemene conclusies 
Door de keuze voor process tracing als methodiek was het mogelijk om per sub-unit diepgaande 

informatie te verzamelen. De beperking van deze methodiek is dat er geen conclusies kunnen worden 

getrokken tussen de verschillende sub-units en verder ook geen algemene conclusies.  
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Het onderzoek laat wel toe een aantal aanbevelingen te formuleren: 

- Arbeidsbemiddelaars en job coaches moeten het talent en de tijd hebben om samen met de 

klant de droomjob helder te beschrijven en te vertalen naar concrete acties. Deze acties 

mogen buiten het gekende aanbod liggen maar moeten het gevoel van verbondenheid tussen 

job coach en klant versterken. Het creëren van dergelijke verbondenheid werkt als een 

katalysator tot het versterken van  de zelfeffectiviteit van de klant. Langdurig onderzoek is 

nodig om na te gaan of het uitvoeren van gewaardeerde rollen in een job door een klant met 

ernstige beperkingen werkcollega’s een positievere houding laar aannemen ten aanzien van 

deze doelgroep.  

 

5. Kwaliteit van het onderzoek: betrouwbaarheid en validiteit 
Bij op theorie gebaseerde onderzoeksmethodieken zoals process tracing wordt de kwaliteit van het 

onderzoek op een andere manier beoordeeld dan bij kwantitatief onderzoek. Hieronder wordt dieper 

ingegaan op de manier waarop er geprobeerd is de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek 

zo hoog mogelijk te maken.  

5.1. Betrouwbaarheid 
De interviews zijn opgenomen met een tape recorder en zijn op een later moment getranscribeerd. De 

interviews zelf zijn uitgevoerd in de aanwezigheid van één onderzoeker. De transcripts zijn vervolgens 

bekeken door de onderzoeker en de andere projectpartners om na te gaan of de juiste conclusies zijn 

getrokken uit de verzamelde data. Naast de interviews zijn er ook tussentijdse observaties uitgevoerd 

tijdens de intervisiemomenten met bemiddelaars. Ook deze informatie is meegenomen binnen dit 

onder onderzoek. Deze observaties zijn enkel gemaakt van bemiddelaars en niet van deelnemers of 

collega’s en werkgevers. Om de 6 weken werd hen gevraagd naar een update van de stand van zaken 

en de mate waarin de service blueprint en het draaiboek is gevolgd. Voor het eerste causaal 

mechanisme gebaseerd op zelfeffectiviteit kon de houding van de bemiddelaar in relatie tot het geloof 

in de klant en de minder voor de hand liggende oplossingen die tijdens het traject geboden werden 

ook worden geobserveerd. Triangulatie van de data is gebeurd door ernaar te streven om alle 

betrokken partijen te interviewen. In dit geval zowel de deelnemer, de bemiddelaar als de collega en 

werkgever. Slechts bij twee van de vier sub-units is het gelukt om twee van de drie de partijen (klant 

en bemiddelaar) te interviewen en bij twee sub-units enkel de bemiddelaar. Alle data die is verzameld 

komt rechtstreeks van de verschillende partijen. In alle gevallen ging het om een één-op-één interview 

in een rustige en afgezonderde omgeving.  

Niet-aangeboren hersenletsel en geheugenproblematiek 

Eén van de kenmerken van een niet-aangeboren hersenletsel kan zijn dat er problemen worden 

ervaren met het korte termijn geheugen. Van de twee interviews met deelnemers is er een persoon 

die heeft aangegeven niet alles meer heel specifiek te herinneren. De betrouwbaarheid van zaken die 

langer in het verleden hebben plaatsgevonden is daardoor verminderd. Om dit effect tegen te gaan is 

er ook een interview afgenomen met de bemiddelaar en zijn de verschillende acties en stappen 

tussentijds opgevolgd.  
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5.2. Validiteit 
Hieronder worden de verschillende soorten validiteit die bijdragen aan de kwaliteit van het 

onderzoek besproken. 

5.2.1. conclusievaliditeit 
In process tracing is er een uitbreid theoretisch kader ontwikkeld in de vorm van theorieën van 

middelbare reikwijdte en de daaraan gekoppelde voorspellingen. Vervolgens is er gekeken of er 

voldoende bewijs gevonden is om de hypothese aan te nemen. Het gaat hier dus om de relatie tussen 

de theorie en de praktijk. In dit impactonderzoek is dit schematisch uitgewerkt voor twee verschillende 

causale mechanismes (zie bijlage 3 en 5). In dit schema wordt gemotiveerd waarom er gekozen wordt 

voor een bepaald type empirische test en waarom de hypothese wordt aangenomen of verworpen. Bij 

de motivering wordt vooral rekening gehouden met specifieke en concrete voorbeelden in de 

interviews die terug te vinden zijn in de transcripties van de interviews. Er is gestreefd naar een zo 

hoog mogelijk aantal double-decisive en smoking gun testen om de kwaliteit van het onderzoek te 

verhogen. De conclusies die worden getrokken zijn enkel geldig binnen eenzelfde sub-unit.  

5.2.2. interne validiteit 
Om de interne validiteit bij process tracing te bepalen wordt er gekeken naar de ononderbroken keten 

van causale linken binnen het causaal mechanisme. Er is per sub-unit en per causaal mechanisme 

bekeken of alle schakels (X, stappen en Y) aanwezig waren. Dit is beschreven bij de resultaten per 

causaal mechanisme. In principe kan er alleen gekeken worden naar sub-units waarbij het volledige 

causaal mechanisme aanwezig was, maar door het beperkt aantal cases en mogelijke interviews is er 

gekozen om toch een deel te verwerken in de resultaten. Er wordt altijd duidelijk aangegeven of het al 

dan niet gaat over een volledig of onvolledig causaal mechanisme. 

5.2.3. constructvaliditeit 
Het verzamelen van de data heeft plaatsgevonden via drie verschillende manieren (data triangulatie): 

observaties, langdurige betrokkenheid via monitoring en evaluatie en semi-gestructureerde 

vragenlijsten. De semi-gestructureerde vragenlijsten zijn gebaseerd op een zeer specifiek uitgewerkt 

causaal mechanisme op basis waarvan stap voor stap empirische testen zijn uitgewerkt. Het onderzoek 

is slechts uitgevoerd door één onderzoeker, maar om eventuele onderzoekersbias te beperken is er in 

het hoofdstuk 3 ‘methodologie’ een beschrijving opgenomen over de positie van de onderzoeker 

binnen dit onderzoek. Door de langdurige betrokkenheid van de onderzoeker binnen de interventie en 

het onderzoek zijn de respondenten gewend aan de onderzoeker en zal het effect van reactiviteit op 

de onderzoeker verkleind zijn. Bij het analyseren van de resultaten is in acht genomen dat 

respondenten sociaal wenselijke antwoorden zouden kunnen geven. Om de kans hierop te verkleinen 

is expliciet vernoemd dat het de respondenten zeker eerlijk antwoord mochten geven en dat de 

gegevens anoniem zouden worden verwerkt.  

Bij één van de respondenten was het door geheugenproblemen ten gevolge van het niet-aangeboren 

hersenletsel moeilijker om open vragen te stellen en geen suggestieve vragen te stellen. Door de 

deelnemers langere tijd op te volgen kon er wel beperkt gestuurd worden om herinnering boven te 

halen. Hierdoor is de onzekerheid verhoogt over de antwoorden van deze respondent, maar door de 

langdurige opvolging en het interview met de betrokken bemiddelaar is geprobeerd de validiteit te 

verhogen.  

5.2.4. externe validiteit 
Hier wordt verder niet naar gekeken, omdat de resultaten en conclusies in het kader van dit 

impactonderzoek enkel van toepassing zijn op de bestudeerde cases.  
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6. Overige resultaten pilot 
 

Naast de impact die gemeten is in het kader van dit onderzoek zijn er ook resultaten behaald met 

Verloond Talent die belangrijk zijn om te vermelden. 

Beïnvloeden relevante beleidsmakers 

In de eerste fase van Verloond Talent dat er veel onduidelijkheid bestond onder personen met een 

NAH en hun omgeving over statuten en uitkeringen in combinatie met betaald werk. In de service 

blueprint, waarop de piloot gebaseerd is, is door middel van een werkgroep “Statuten en Uitkering” 

geprobeerd duidelijke informatie op maat de verstrekken aan de deelnemers van het project, ongeacht 

het statuut of de uitkering die zij ontvangen. Tijdens de uitvoering van de piloot bleek dit echter 

gecompliceerder te liggen met als gevolg dat geen enkele organisatie een definitieve uitspraak over de 

impact van betaald werk op een statuut of uitkering kon of wilde doen. Hierdoor zijn drie potentiele 

kandidaten afgehaakt en zijn er vermoedelijk ook personen met een NAH niet opgestart. Dit is één van 

de factoren waardoor het project bij de start, maar ook gaandeweg vertraging heeft opgelopen voor 

sommige deelnemers. Voor de geselecteerde cases binnen dit impactonderzoek was dit niet het geval. 

Op basis van de signalen de afgehaakte deelnemers in Verloond Talent is er een brief verstuurd naar 

de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken met de vraag om een uitzondering te geven aan de 

deelnemers van het project. Een uitzondering in de vorm van een garantie dat er geen negatieve 

impact zou zijn bij het aanvatten van een betaalde tewerkstelling. Gezien de complexiteit van het 

geheel zijn de projectpartners uitgenodigd voor een werkgroep waarin deze problematiek wordt 

bekeken. De ervaringen binnen Verloond Talent zijn en worden nog altijd ingebracht binnen deze 

werkgroep met als doel een structurele oplossing te vinden voor personen met een 

inkomensvervangende tegemoetkoming en/of integratietegemoetkoming die graag stappen willen 

zetten naar betaalde tewerkstelling.  

Een ander signaal dat naar voren is gekomen in Verloond Talent is dat het voor bepaalde personen 

met een niet-aangeboren hersenletsel nodig is om vanaf het eerste jaar een verhoogde Vlaamse 

Ondersteuningspremie (VOP) in te zetten.  Door het niet erkennen van de verhoogde VOP vanaf de 

eerste werkdag is een van de deelnemers van Verloond Talent een betaalde tewerkstelling 

misgelopen. Dit signaal is ingebracht via de VDAB bij de bevoegde minister Muyters. Budgettair is er 

ruimte om het BTOM budget te verhogen. De VDAB heeft ons om advies gevraagd welke doelgroepen 

en maatregelen hier prioriteit moeten krijgen. In het advies is het toekennen van een –tidjelijk- 

verhoogde VOP vanaf dag één van een tewerkstelling opgenomen naast de noodzaak van een snelle 

toekenningsprocedure. De realisatie van dit beleidsvoornemen van de minister is een basisvoorwaarde 

om Individual Placement and Support in Vlaanderen te realiseren.  

Inbrengen van kennis over niet-aangeboren hersenletsel  

Door het geven van vorming en coaching over niet-aangeboren hersenletsel in relatie tot werk en het 

ontwikkelen van een draaiboek hebben de betrokken bemiddelaars nieuwe kennis en vaardigheden 

opgedaan. Uit de intervisies en interviews blijkt dat bemiddelaars vaak niet weten hoe ze het beste 

een traject moeten uitstippelen voor bepaalde werkzoekenden met een niet-aangeboren hersenletsel 

en dat ze nu wel iets meer tools hebben om hier in het vervolg mee aan de slag te gaan. Naast de 

output in de vorm van een draaiboek is er ook een presentatie ontwikkeld waarin tips & tricks verwerkt 

zijn. 
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Tewerkstelling van ervaringsdeskundige 

Een ander doel van het project Verloond Talent was ook om ervaringsdeskundigen te betrekken bij 

het project. Er is een webmodule ontwikkeld over niet-aangeboren hersenletsel en er zijn twee 

vormingen gegeven door de ervaringsdeskundige met een NAH.   
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8. Bijlages 
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Bijlage 1: semigestructureerde interviews per doelgroep 

Vragenlijst bemiddelaar 

X1: 

1. Kun je beschrijven hoe je het traject hebt aangepakt, van begin tot nu? 

2. Hoe verschilt deze aanpak van hoe je normaal te werk gaat? Kan je hier een paar 

voorbeelden van geven? 

3. Heb je soms tegenslagen of afwijzingen gehad? Hoe ben je hiermee omgegaan? 

4. Hoe heb je ervoor gezorgd dat je zo dicht mogelijk bij het einddoel- tewerkstelling voor de 

klant- bent gekomen? 

Stap 1:  

1. Hoe was het zelfvertrouwen ten opzichte van tewerkstelling van de klant toen je hem of haar 

voor de eerste keer sprak? 

2. Is dit veranderd gedurende het traject? Zo ja, hoe is dit veranderd? En waaraan kon je dit 

merken of zien? Kan je hier enkele voorbeelden van geven? 

3. Hoe heb je gezorgd voor steun, motivatie en aanmoediging? Hoe reageerde de klant hierop? 

4. Wat is jouw rol geweest in het motiveren van de klant? En hoe heb je dit gezien bij de klant? 

Y1: 

1. Kan je beschrijven of en hoe de klant nu meer dingen durft te doen op vlak van werk? 

2. Hoe heeft jouw steun en aanmoediging bijgedragen aan de risico’s die de klant durft te 

nemen? 

3. Kan je hier een aantal voorbeelden van geven? 

X2: 

1. Hoe heb je ervoor gezorgd dat de talenten en competenties van de klant aansluiten op een 

potentiële betaalde job van een beperkt aantal uur per week op de reguliere arbeidsmarkt? 

2. Welke extra voorbereidingen heb je hiervoor getroffen? 

3. Wat voor tussenstappen zijn er allemaal geweest? 

4. Kan je uitleggen waarom het vervullen van deze specifieke rol (of meerdere specifieke rollen) 

waardevol zijn geweest voor het beeld van collega’s en werkgever ten opzichte van de klant? 

5. Hoe zou je deze aanpak beschrijven? 

6. Kan je beschrijven hoe de werkgever heeft aangetoond dat de aangeboden rol een echt 

meerwaarde betekent voor de organisatie? 

Stap 1:  

1. Kan je beschrijven hoe de collega’s/werkgever de invulling van de rol door de klant als 

positief en succesvol beschrijven? Kan je hier een voorbeeld van geven? 

2. Kan je beschrijven hoe de collega’s/werkgever talenten en potentieel zien bij de klant?  

Stap 2: 

1. Kan je beschrijven hoe de collega’s en werkgever positieve feedback hebben gegeven over 

de invulling van de rol door de klant? 
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2. Kan je beschrijven hoe de collega’s en werkgever hebben aangegeven dat zij de 

competenties van de klant nu hoger inschatten dan bij de eerste indruk? 

Y2:  

1. Kan je beschrijven hoe de werkgever in eerste instantie positief heeft gereageerd op het 

aanbieden van een betaalde tewerkstelling aan de klant? Kan je hier een voorbeeld van 

geven? 

2. Kan je beschrijven op basis van welke argumenten de werkgever wel bereid is een betaald 

contract aan te bieden? 
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Vragenlijst klant 

X1: 

1. Waarom heb je ervoor gekozen om deel te nemen aan dit project? 

2. Wat waren je twijfels en bedenkingen? 

3. Hoe komt het dat je toch hebt gekozen om deel te nemen aan het project? 

4. Hoe heeft de bemiddelaar ervoor gezorgd dat jij in het project bent gestapt? 

5. Kan je voorbeelden geven van hoe de bemiddelaar verschillende oplossingen heeft geboden 

in de zoektocht naar werk? 

Stap 1:  

1. Wat betekende het voor jou dat de bemiddelaar verschillende oplossingen heeft gezocht? 

2. Kan je uitleggen wat voor effect het project en de bemiddelaar heeft gehad op je 

zelfvertrouwen en zelfbeeld? Kan je daar een voorbeeld van geven? 

3. Kan je beschrijven wat voor jou het belangrijkste was om je versterkt te voelen in de 

zoektocht naar werk? 

4. Wat heeft jou gemotiveerd in je zoektocht naar werk?  

5. Als je jezelf van voor het project vergelijkt met nu, is er dan een verschil in hoe je over jezelf 

denkt als werkende persoon? (zelfbeeld) 

Y1: - 

X2: 

1. Heeft de bemiddelaar/buddy rekening gehouden met jouw talenten en mogelijkheden bij de 

voorbereidingen die jullie hebben gedaan? Kan je hier een voorbeeld van geven? 

2. Kan je beschrijven welke ervaring voor jou het meest waardevol was? 

3. Kan je beschrijven wat het verschil is tussen de activiteiten die je voor het project deed 

(dagbesteding, vrijwilligerswerk, stage) en die dingen die je nu samen met een buddy hebt 

geprobeerd? 

4. Welke reacties heb je gehad toen je een bepaalde rol (gebruik één van de voorbeelden) 

uitvoerde? Waren deze reacties positief of negatief? En hoe voelde je je erbij? 

Stap 1:  

1. Kan je beschrijven hoe jij de taak of rol goed uitvoert? Sluit de rol aan bij je talenten? Kan je 

een paar voorbeelden geven? 

2. Kan je beschrijven hoe je verder zou kunnen groeien in deze rol? 

3. Kan je beschrijven hoe je collega’s de uitvoering van jouw taak of rol als positief en succesvol 

beoordelen? Kan je daar voorbeelden van geven? 

Stap 2: 

1. Kan je beschrijven welke positieve feedback je hebt ontvangen van je collega’s/werkgever? 

2. Zijn er collega’s (of de werkgever) die nu positiever op je reageren dan tijdens de start van de 

invulling van de rol? Kan je hier voorbeelden van geven? 

3. Heb je gemerkt dat je tijdens het vervullen van de rol meer verantwoordelijkheden hebt 

gekregen? 

4. Heb je het gevoel dat je er “echt” bij hoort? 
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Y2: 

1. Zijn er nu stappen die je wel durft te ondernemen die je hiervoor niet zou durven? Zo ja, kun 

je hiervan een voorbeeld geven en waarom je dit nu wel durft te doen? 

Vragenlijst collega’s/werkgever 

X2: 

1. Kan je beschrijven hoe de rol die ingevuld wordt/ gaat ingevuld worden door de klant een 

meerwaarde is voor de organisatie? 

2. Kan je beschrijven hoe jij de invulling van deze rol voor de klant ervoor zorgt dat de (andere) 

collega’s een positiever beeld krijgen van deze persoon (of het beeld van personen met een 

beperking)? 

Stap 1:  

1. Kan je beschrijven hoe je taak of rol van de klant ziet in jullie organisatie of bedrijf?  

2. Kan je beschrijven hoe je de invulling van de taak of rol door de klant als een meerwaarde 

ziet? 

3. Kan je beschrijven hoe de talenten van de klant zijn ingezet voor deze specifieke rol? Kan je 

hier een specifiek voorbeeld van geven? 

Stap 2: 

1. Kan je beschrijven hoe jij positieve feedback over de uitvoering van de rol hebt gegeven aan 

de klant? 

2. Ben je door het zien van de klant in zijn of haar rol positiever gaan denken over de 

competenties van de klant dan bij de eerste indruk? 

3. Heb jij nu een positiever beeld over personen met een beperking (of deze klant) ten opzichte 

van tewerkstelling? 

Y2:  

1. Kan je beschrijven op basis van welke argumenten je de klant een betaald contract zou willen 

aanbieden? (Of waarom niet?) (double-decisive test) 
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Bijlage 2: operationalisering van begrippen 
Causaal mechanisme 1 

Geloof van bemiddelaar in klant: de bemiddelaar heeft de basisovertuiging dat er specifiek voor deze 

klant en ook breder voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) met een verdere 

afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden zijn voor tewerkstelling in het normaal-economisch circuit 

(NEC). De bemiddelaar gelooft er in dat het voor iedereen (volgens het VN-verdrag) mogelijkheden 

moeten zijn voor betaalde en inclusieve tewerkstelling.  

Geloof van klant in zichzelf: de klant gelooft dat er voor hem of haar mogelijkheden zijn voor betaalde 

tewerkstelling in het normaal-economisch circuit (NEC) en heeft hierdoor een verhoogde 

zelfeffectiviteit.  

Langere periode: de bemiddelaar neemt voldoende tijd voor elk deel van de dienstverlening om alles 

grondig uit te zoeken en uit te proberen en trekt geen conclusies op basis van onvoldoende gegevens 

of uitproberen van mogelijkheden. Een langere periode gaat dan over een traject op maat van de klant 

en kan variëren van één maand tot twee jaar. Ondanks de langere periode van arbeidsbemiddeling 

wordt wel vanaf het begin ingezet op het verhogen van de zelfeffectiviteit door samen met de klant 

tussentijdse doelen op te stellenen deze ook op korte termijn in actie om te zetten.   

Actief op zoek zijn: de bemiddelaar wacht niet af tot er zich kansen voordoen, maar zorgt ervoor dat 

hij of zij zelf contacten legt met potentiele werkgevers of andere mogelijkheden voor de klant. De 

bemiddelaar creëert zelf kansen voor de klant.   

Minder voor de hand liggende oplossingen: er wordt gezocht naar oplossingen op maat en niet naar 

standaard oplossingen zoals bestaande stages en bestaande vacatures. De bemiddelaar denk vanuit 

functiecreatie en taak denken en stemt dit af met de mogelijkheden van de klant op dit moment. 

Daarnaast zet de bemiddelaar samen met de klant een buddy in om de deur te openen naar functies 

en jobs op maat van de klant.  

Dingen: de klant durft nu de beslissing te nemen om verschillende acties te ondernemen die nodig zijn 

om de zoektocht naar betaald werk aan te vatten. Dit houdt in dat de klant instemt met 

trajectbegeleiding door een arbeidsbemiddelaar, dat hij of zij geld durft te verdienen naast een 

eventuele uitkering en dat hij of zij wil exploreren wat zijn of haar mogelijkheden zijn.  
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Bijlage 3: figuur causaal mechanisme 1 
Type bewijs en wat verwachten we te zien? 

X: De bemiddelaar toont geloof 
in de klant door gedurende een 
langere periode actief op zoek te 
gaan naar minder voor de hand 
liggende oplossingen en deze 
aan de klant aan te reiken. 

Motivatie keuze type empirische test Empirische vaststelling 

Hypothese aannemen of 
verwerpen? 

Interview met bemiddelaar:  
De bemiddelaar legt uit hoe zijn 
of haar aanpak origineel was en 
niet standaard en is specifiek in 
zijn of haar antwoord (double-
decisive test). 

Hier is gekozen voor een double-
decisive test, omdat bij de 
bestudeerde bemiddelaars (die 
deelgenomen hebben aan de piloot) 
de kans groot is dat zij gedurende een 
langere periode minder voor de hand 
liggende oplossingen gezocht hebben. 
Dit omdat zij een aantal opleidingen 
en intervisies hebben gevolgd waarin 
deze soort aanpak werd gestimuleerd 
en omdat zij een draaiboek en service 
blueprint ontvangen hebben waarin 
deze manier van aanpak wordt 
beschreven. Door de empirische test 
specifiek te formuleren (dus de manier 
waarop de bemiddelaar zijn of haar 
geloof toont aan de klant door minder 
voor de hand liggende oplossingen te 
tonen), gaat de teststerkte omhoog.  
We nemen hier ook aan dat de 
bemiddelaar geen andere verklaring 
zal geven dan X, waardoor er een 
verhoogde zekerheid is.  

Sub-unit 1: bemiddelaar is echt 
vertrokken vanuit de interesses van 
de klant en hebben dan ook 
verschillende pistes bekeken. Bij 
elke piste zijn er ook stappen 
gezet, bijvoorbeeld door het 
contacteren van contacten binnen 
organisaties. Het werken met een 
buddy werd ook aangeduid als een 
andere manier om te werken. “We 
hebben wel andere pistes bekeken, 
die we in andere trajecten niet 
zouden gedaan hebben”.  

Aannemen: er worden 
voldoende en specifieke 
bewijzen gegeven voor 
een originele en niet 
standaard aanpak.  

Sub-unit 2: de bemiddelaar 
beschrijft een buddy te hebben 
gezocht en initieel ook te hebben 
gevonden, maar dat dit niet is 
gelukt. Hierdoor heeft ze zelf de rol 
van de buddy overgenomen door 
zeer concrete opdrachten te geven, 
die nauwlettend op te volgen en 
door wekelijks af te spreken (i.p.v. 
maandelijks). Voorheen kreeg de 
klant de opdracht om vacatures te 

Aannemen:  er worden 
voldoende en specifieke 
bewijzen gegeven voor 
een originele en niet 
standaard aanpak. 
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zoeken op de VDAB site. De 
bemiddelaar heeft samen met de 
klant nauwgezet gekeken welke 
taken wel lukken en welke niet, 
welke randvoorwaarden aanwezig 
moeten zijn en heeft hier ook 
specifieke voorbeelden van 
gegeven.  
 

Sub-unit 3: de bemiddelaar geeft 
aan dat ze uitgegaan is van de 
specifieke droom van de klant en 
hier verschillende stappen voor 
heeft genomen. Ze geeft hier ook 
specifieke voorbeelden van en 
geeft aan tegen de klant gezegd te 
hebben zelf ook een dromer te zijn. 
Bij doorverwijzing naar een andere 
organisatie heeft ze aangegeven als 
boodschap mee te hebben 
gegeven dat het zonde is om de 
droom te parkeren en gewoon op 
zoek te gaan naar een job omdat 
hij die nodig heeft. Verder geeft de 
bemiddelaar aan externe personen 
(buddy) te hebben gecontacteerd. 
Doordat er geen druk was van een 
statuut heeft ze ook meer tijd 
genomen voor verkenning.  
 

Aannemen:  er worden 
voldoende en specifieke 
bewijzen gegeven voor 
een originele en niet 
standaard aanpak. 

Sub-unit 4:  de bemiddelaar geeft 
uitleg over de focus op deeltaken 
door de inzichten uit het Verloond 

Aannemen:  er worden 
voldoende en specifieke 
bewijzen gegeven voor 
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Talent en hoe dit samen is 
voorbereid met de klant. Geeft het 
specifieke voorbeeld van de functie 
verkoop en hoe ze hebben gekeken 
wat hier allemaal voor deeltaken in 
zitten (rekken vullen, poetsen, 
kassa, boekhouden). Er kwam naar 
voren dat zij het aanvullen van 
rekken goed kon. Bemiddelaar legt 
uit hoe hij op zoek is gegaan naar 
verschillende mogelijkheden naar 
werk en wat voor soort werkgevers 
gecontacteerd kunnen worden. 
“Echt door die deeltaken heb ik dat 
er kunnen uithalen en daarvoor 
deed ik dat minder”. Hij zegt ook 
letterlijk ‘ik heb er zoveel energie 
in gestoken’. 

een originele en niet 
standaard aanpak. 

Interview met klant: 
De klant legt uit dat hij of zij in 
het project is gestapt doordat hij 
of zij door de originele en niet 
standaard aanpak van de 
bemiddelaar mogelijkheden voor 
zichzelf zag op vlak van 
tewerkstelling die hij of zij 
voorheen niet zag (smoking gun 
test) 
 

Hier is gekozen voor een smoking-gun 
test, omdat in het geval dat de klant 
het empirisch bewijs geeft dat de 
bemiddelaar minder voor de hand 
liggende oplossingen heeft geboden 
gedurende een langere periode, dan 
gaat de waarschijnlijkheid dat X 
aanwezig is omhoog. Omgekeerd zal 
het niet vinden van het empirisch 
bewijs niet veel zeggen over X.  

Sub-unit 1: de klant geeft aan in 
het project te zijn gestapt doordat 
de flyer (met daarin de stappen 
van het project) op maat gemaakt 
was voor hem. “Ik herkende mezelf 
heel hard in die persoon.” De klant 
geeft aan geen twijfels of angsten 
gehad te hebben en dat hij door 
zijn hersenletsel eerst doet en dan 
denkt. De klant vertelt nogmaals 
dat de bemiddelaar de drempel 
heeft verlaagd. De klant vertelt 
specifiek welke pistes allemaal zijn 
bekeken.  

Aannemen: in eerste 
instantie spreekt de klant 
over de stappen van het 
project in de flyer die 
hem overtuigd hebben, 
maar het plan van aanpak 
is nog specifieker 
besproken met de 
bemiddelaar. Andere 
factoren die meespelen 
zijn vrienden die nu ook 
werken, een partner 
hebben die werkt en 
verder staan in de 
aanvaarding. 
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Sub-unit 2: n.v.t. 
 

 

Sub-unit 3: de klant heeft 
aangegeven dat hij het fijn vond 
dat de bemiddelaar mee is gegaan 
in zijn droom en dat het minder 
goed zou zijn geweest als die 
person ineens had gezegd dat zijn 
droom niet direct haalbaar zou zijn. 
“Ze had wel een zeer open mind 
om naar alle opties te kijken”. 
Anderzijds geeft de klant aan dat 
dit het proces wel heeft vertraagd. 
“Dat was waarschijnlijk niet de 
meest snelle manier om aan werk 
te geraken, maar anderzijds is het 
wel goed dat ik niet het gevoel had 
dat ik werd gedwongen om die of 
die richting te volgen.” Verder 
geeft de klant ook aan dat het 
moeilijk was om iets concreets te 
vinden waar hij dan wel goed in 
was, naast zijn specifieke 
droomjob. De klant geeft 
meermaals aan dat hij nu een beter 
beeld heeft van de beschikbare 
jobs en nu ook een concrete doel 
en meer focus heeft. Er worden 
ook specifieke voorbeelden 
gegeven van het proces. 

Aannemen: er is 
voldoende bewijs dat de 
klant in het traject is 
gestapt en verder is 
gegaan omdat er in 
eerste instantie 
geprobeerd is een droom 
job na te jagen.  

Sub-unit 4: n.v.t. 
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Stappen: De klant neemt dit 
geloof in zichzelf over. 

   

Interview met bemiddelaar 
De bemiddelaar legt uit hoe de 
klant heeft aangegeven dat hij of 
zij door de steun en 
aanmoediging van de 
bemiddelaar een verhoogd 
zelfvertrouwen/verhoogde 
zelfeffectiviteit heeft ontwikkeld 
(smoking gun test) 

Hier is gekozen voor een smoking-gun 
test, omdat de formulering specifiek is 
en de zekerheid laag is. Er zullen niet 
veel andere verklaringen zijn waarom 
een bemiddelaar zou zeggen dat de 
klant een verhoogd zelfvertrouwen 
heeft door zijn of haar steun en 
aanmoediging. Als hier echter geen 
empirisch bewijs wordt gevonden in 
het interview met de bemiddelaar, wil 
dit niet zeggen dat het zelfvertrouwen 
van de klant niet is gestegen door de 
acties van de bemiddelaar (het causaal 
mechanisme).  

Sub-unit 1: de bemiddelaar geeft 
aan dat de klant met meer 
motivatie naar buiten gaat en hij 
denkt ook zelf meer mee. Ze geeft 
wel aan dat het een persoon is met 
voldoende zelfvertrouwen. 
Aanmoediging gebeurt via e-e-mail 
en betreft ook zaken buiten 
tewerkstelling. De reactie hierop is 
zeer positief.  

Aannemen: verhoogde 
zelfeffectiviteit wordt niet 
expliciet benoemd, maar 
aan de verhoogde 
motivatie na een gesprek 
en het actief meedenken 
valt af te leiden dat de 
klant meer vertrouwen 
heeft in zijn eigen kunnen 
en daardoor actie 
onderneemt.  

Sub-unit 2: de bemiddelaar geeft 
aan concreet tegen de klant te 
hebben gezegd dat ze gewoon 
gaan blijven zoeken en dat ze nog 
specifieker naar een job en 
werkgever op zoek zouden gaan 
waarbij ze haar sterktes kon 
inzetten. Ook geeft ze specifiek aan 
dat ze niet te veel moeten 
hameren op de zaken die niet goed 
gaan, maar een goede oplossing 
moeten bedenken op voorhand en 
zorgen dat de meeste dingen wel 
goed gaan. Voorheen had de klant 
gevraagd of het nog wel zou lukken 
voor haar om te werken, terwijl ze 
door de stage  op maat wel een 
goede ervaring heeft gehad. 
Volgens de bemiddelaar heeft de 

Aannemen: hier wordt 
beschreven dat de klant 
weer perspectief heeft en 
vertrouwen heeft in het 
eigen kunnen voor 
specifieke taken die 
samen met de 
bemiddelaar zijn 
besproken.  
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klant heeft gezegd dat het toch nog 
niet allemaal verloren was.  

Sub-unit 3: de bemiddelaar 
beschrijft dat de klant zo ver is 
gekomen doordat hij zo gelooft in 
het behalen van zijn droom. 
Daarnaast wordt ook een specifiek 
voorbeeld gegeven van een situatie 
waarin de bemiddelaar moed 
ingesproken heeft bij de klant om 
een uitdagende taak uit te voeren, 
waardoor de klant dit dan toch 
heeft gedaan.  

Aannemen: er worden 
specifieke voorbeelden 
gegeven van hoe de 
bemiddelaar de klant 
heeft voorbereid en hoe 
er moed is ingesproken 
en welk (positief) effect 
dit heeft gehad op de 
zelfeffectiviteit van de 
klant.  

Sub-unit 4: de bemiddelaar geeft 
aan dat hij een rol heeft gespeeld 
in het benoemen van het niet-
aangeboren hersenletsel. Door te 
focussen op wat niet lukt en wat 
wel lukt. Daarnaast zegt hij dat hij 
na de analyse van deeltaken had 
gemerkt dat de klant heel 
opgewekt en trots was op het 
volgende gesprek. De klant had 
gewerkt en mocht het volgende 
weekend weer gaan werken. Hij 
beschrijft dat zelf stappen heeft 
ondernomen. Ze heeft haar 
tweelingzus gecontacteerd om de 
vraag te stellen naar werk. “Wat ik 
wel heb gedaan heb, dat was haar 
direct echt gefocust op die 
deeltaken, blijkt, en ik heb dat 
achteraf vernomen dat ze dat heeft 

Aannemen: de 
bemiddelaar beschrijft 
met concrete 
voorbeelden zijn rol in 
het aanvaarden van het 
NAH en door het 
focussen op wat wel kan. 
Het gevolg hiervan is 
geweest dat de klant zelf 
actie heeft ondernomen, 
wat wijst op een 
verhoogde 
zelfeffectiviteit ten 
opzichte van de 
besproken taken en het 
vinden van een gepaste 
job. 
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besproken met haar zus en dat 
haar zus dan inderdaad aan de 
werkgever heeft gevraagd van kijk 
ik heb een zus die een beetje wil 
bijverdienen, kan ze niet een 
beetje komen helpen.” 
 

Interview met klant 
De klant legt uit hoe de originele 
en niet standaard aanpak ervoor 
heeft gezorgd dat hij of zij zich 
competenter en zelfverzekerder 
voelde ten opzichte van betaalde 
tewerkstelling in het NEC 
(double-decisive test) 

Hier is gekozen voor een double-
decisive test, omdat er een hoge 
uniekheid en hoge zekerheid is. De 
empirische test is specifiek 
geformuleerd en er zullen niet veel 
andere verklaringen zijn waardoor de 
klant zich competenter en 
zelfverzekerder voelde door de acties 
van de bemiddelaar. Als het empirisch 
bewijs niet gevonden wordt, dan zegt 
dit iets over de aanpak van de 
bemiddelaar (afgenomen validiteit van 
de hypothese).  

Sub-unit 1: De klant geeft aan dat 
hij na elk gesprek met een goed 
gevoel over zichzelf naar buiten is 
gekomen. “Zij stuurt wel dat ik een 
beter zelfbeeld krijg denk ik. Heel 
subtiel, maar door de juiste vragen 
te stellen waar je dan op kan 
antwoorden. En dan denkt van, ja, 
je hebt dan toch enkele dingen 
kunnen zeggen die goed zijn.” De 
klant geeft ook aan al eerder te 
hebben gesolliciteerd bij dezelfde 
werkgever, maar een negatieve 
reacties heeft gehad. Door te 
praten met bemiddelaar, familie en 
buddy is er toch perspectief 
gekomen om op een aangepaste 
stage te solliciteren om het 
uiteindelijk doel te kunnen 
bereiken. De klant geeft ook aan 
dat het feit dat de buddy van ver 
naar hem is gekomen om hem te 
helpen hem een goed gevoel heeft 
gegeven. 

Aannemen: door te 
spreken met de familie 
om een geschikte buddy 
te vinden en door te 
spreken met de buddy 
geeft de klant aan een 
beter zelfbeeld te hebben 
gekregen en geeft aan 
dat zo de drempel is 
verlaagt.  

Sub-unit 2: n.v.t. 
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Sub-unit 3: de klant geeft aan dat 
hij door meer perspectief op 
kansen ook denkt meer 
zelfvertrouwen te hebben 
ontwikkeld. Door de concrete 
voorbeelden die doorheen het 
interview worden gegeven kan wel 
afgeleid worden dat er een 
verhoogde zelfeffectiviteit is door 
een concreter doel te hebben ten 
opzicht van tewerkstelling en beter 
weten wat hij wel of niet kan op de 
arbeidsmarkt.  
De klant heeft moeilijkheden om 
zich hier specifiek over uit te 
drukken omwille van het niet 
kunnen herinneren. 
 

Aannemen: de klant 
heeft zich hier niet echt 
expliciet over uitgedrukt 
wanneer de vraag werd 
gesteld, maar het feit dat 
hij zegt het gevoel te 
hebben dat hij meer 
kansen en concrete 
doelen heeft, duidt op 
een verhoogde 
zelfeffectiviteit ten 
opzichte bepaalde 
concrete taken en 
functies. 

Sub-unit 4: n.v.t. 
 

 

Y: De klant durft nu dingen te 
doen die hij of zij anders niet zou 
durven. 

   

Interview met bemiddelaar 
De bemiddelaar beschrijft hoe 
zijn of haar steun en 
aanmoediging ertoe hebben 
geleid dat de klant stappen heeft 
durven te zetten (smoking gun 
test) 
 

Hier is gekozen voor een smoking-gun 
test, omdat er een hoge uniekheid is 
maar een lage zekerheid. Als er 
empirisch bewijs wordt gevonden voor 
de hypothese (Y), dan is er een grote 
waarschijnlijkheid dat dit komt door 
de acties van de bemiddelaar. Als het 
bewijs niet wordt gevonden in het 
interview met de bemiddelaar, dan 
zegt dit niet veel over het feit dat de 

Sub-unit 1: de bemiddelaar 
beschrijft dat de klant nu wel meer 
durft op vlak van werk en geeft 
hier specifieke voorbeelden van 
(brieven schrijven, starten met 
stage, …). Het is eerder een gebrek 
aan initiatief dan faalangst of een 
gebrek aan zelfvertrouwen volgens 
de bemiddelaar. “De push van de 

Aannemen/verwerpen: 
de bemiddelaar geeft 
voorbeelden van 
concrete situaties 
waardoor er door haar of 
de buddy meer durf is 
ontstaan bij de klant. 
Anderzijds zegt ze dat dit 
niet veel te maken heeft 
met zelfvertrouwen. 
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klant nu meer dingen durft te doen. 
Het kan namelijk zo zijn dat de 
bemiddelaar niet heeft opgevangen of 
gezien dat de klant nu meer durft te 
ondernemen, terwijl de klant dit zelf 
wel zo ervaart.   

buddy heeft ervoor gezorgd dat hij 
nu wel stappen heeft gezet.” 
 

Volgens haar is het 
eerder een gebrek aan 
initiatief.  

Sub-unit 2: de bemiddelaar 
beschrijft dat de klant anders was 
tijdens een sollicitatiegesprek, 
doordat ze heel goed wist wat ze 
wel en niet kon en daardoor ook 
het woord kon voeren. Ze heeft de 
nadruk nu meer gelegd op de 
positieve aspecten. Voorheen was 
dit niet het geval.  
 

Aannemen: de 
bemiddelaar geeft aan 
dat de klant meer en 
positief over zichzelf 
heeft durven spreken 
tijdens een 
sollicitatiegesprek door 
de goede voorbereiding 
met de bemiddelaar.  

Sub-unit 3: de bemiddelaar 
beschrijft een aantal situaties waar 
er is ingezet op een goede 
voorbereiding, waardoor de klant 
bepaalde stappen heeft durven 
zetten (bv. het contacteren van 
een buddy in de vriendenkring). De 
bemiddelaar beschrijft ook de 
constructieve feedback die ze 
achteraf heeft gegeven. “Het is was 
niet simpel voor hem om te durven 
en niet weten wat te vragen”.  

Aannemen: de 
bemiddelaar beschrijft 
een concrete situatie 
waarin aanmoediging en 
steun hebben geleid tot 
durf om sociale contacten 
aan te spreken.  

Sub-unit 4: de bemiddelaar 
beschrijft ook dat ze de stap 
misschien sowieso wel gezet zou 
hebben, maar dat ze niet goed wist 
met wat ze naar haar zus zou 
moeten stappen. Hij beschrijft dat 
ze tijdens het eerste gesprek na de 
eerste keer tewerkstelling een 

Aannemen: de 
bemiddelaar beschrijft 
hier dat de klant de durf 
wel had om haar zus aan 
te spreken, maar dat ze 
niet goed wist waarmee. 
De rol van de 
bemiddelaar hier was 
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totaal andere persoon was. Heel 
trots. Een tijdje later was zij dan 
weer down toen de tewerkstelling 
is gestopt. 
 

vooral om de klant een 
beter zicht te geven op 
taken die wel lukken, wat 
haar een verhoogde 
zelfeffectiviteit heeft 
gegeven om zelf stappen 
te ondernemen zonder 
de bemiddelaar. 

Interview met klant 
De klant beschrijft een situatie 
binnen het traject die hij of zij nu 
wel durft te ondernemen en voor 
de steun van bemiddelaar en 
buddy niet (double-decisive test) 

Hier is gekozen voor een double-
decisive test, omdat de formulering 
specifiek is en er een hoge mate van 
zekerheid is. Als de klant een concrete 
situatie beschrijft waarin hij of zij meer 
durft te ondernemen door de 
aanmoediging en steun van de 
bemiddelaar, dan is de 
waarschijnlijkheid hoog. Als de klant 
echter aangeeft dat hij of zij dit niet zo 
heeft ervaren, dan zegt dit iets over de 
aanpak van de bemiddelaar.  

Sub-unit 1: de klant geeft aan dat 
de bemiddelaar de drempel heeft 
verlaagt om de buddy te 
contacteren. Door met een verhaal 
aan te komen (deelname aan het 
project) was er een concrete reden 
om contact op te nemen met de 
buddy. De klant beschrijft ook hoe 
de buddy heeft aangemoedigd om 
toch nog eens te proberen om te 
solliciteren bij dezelfde werkgever.  
Verder is er ook minder angst om 
op mensen af te stappen en een 
gesprek aan te vangen. Hij is zich 
ook veel minder bewust van zijn 
zichtbare beperking en wat andere 
personen over hem denken.  

Aannemen: de klant 
geeft hier aan door een 
concreter verhaal te 
hebben en doordat er 
een persoon tussen zit 
(bemiddelaar) dat de 
drempel verlaagt wordt 
om andere personen te 
contacteren om hulp te 
vragen. Vervolgens heeft 
de aanmoediging van de 
buddy er voor gezorgd 
dat de klant heeft durven 
solliciteren na een eerste 
keer afwijzing bij dezelfde 
werkgever.  

Sub-unit 2: n.v.t. 
 

 

Sub-unit 3: de klant geeft hier 
vooral voorbeelden over gevolgde 
vormingen en een beter gevoel 
tijdens sollicitatiegesprekken. Het 
zijn vooral de concrete doelen en 
stappen die er nu voor zorgen dat 

Aannemen: de klant 
beschrijft dat door de 
verschillende acties die 
ondernomen zijn met de 
bemiddelaar er een beter 
zicht is op zijn kunnen en 
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  er een beter gevoel is bij 
sollicitatiegesprekken. “Ik heb nu 
veel meer focus van waar ik 
naartoe aan het gaan ben, was ik 
nogal aan het dwalen en nu heb ik 
een doel in mijn leven”. 
 

dat hij ook een beter 
gevoel heeft over 
sollicitatiegesprekken.  

Sub-unit 4: n.v.t.  
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Bijlage 4: operationalisering van begrippen 
Causaal mechanisme 2 

Operationalisering van begrippen 

Concrete rol/ Sociaal gewaardeerde rol/ Waardevol: de klant krijgt hierbij de gelegenheid om een rol 

uit te voeren op een reguliere werkvloer in de aanwezigheid van personen zonder beperking 

(inclusieve setting). Deze rol is uitgekozen op maat van de klant en is daardoor afgestemd op zowel 

interesses en talenten als de individuele mogelijkheden van de klant. Het kan zijn dat er vanaf het 

eerste moment betaald wordt voor de uitvoering van deze rol, maar in veel gevallen zal er gestart 

worden met een proefperiode of stage. De rol is zo uitgekozen dat deze een basis vormt voor verdere 

ontwikkeling van de klant en de mogelijkheid om door te groeien naar een betaalde tewerkstelling. 

Succesvolle manier: er wordt gesproken van een succesvolle manier als zowel de klant als de 

collega’s/werkgevers dit als een geslaagde samenwerking en meerwaarde zien. Voor de klant is dit 

vooral dat hij of zij zelf het gevoel heeft goed te kunnen functioneren in de job en het gevoel heeft 

goed omkaderd te worden. Voor de collega’s en werkgever is dit vooral de meerwaarde die deze 

persoon kan betekenen voor de organisatie/het bedrijf.  

Stellen hun verwachtingen positief bij: bij aanvang van het vervullen van een concrete rol gaan we 

ervan uit dat de collega’s en werkgever een bepaalde beeld hebben van de klant met een niet-

aangeboren hersenletsel. De klant zal in veel gevallen een verlaagd zelfbeeld hebben in relatie tot 

tewerkstelling door ervaringen in het verleden. Door het uitvoeren van de rol zal het zelfbeeld van de 

klant toenemen en daardoor zullen de collega’s en de werkgever hun beeld ten opzicht van de klant 

positief bijstellen. Door de klant aan het werk te zien, geven zij aan dat zij nu denken dat hij of zij meer 

kan dan dat zij eerst hadden gedacht.  

Positief staan: tijdens of na het vervullen van een bepaalde rol is het de bedoeling dat de collega’s of 

werkgever positief staan om de klant een betaald contract aan te bieden. Hiermee wordt bedoeld 

dat de intentie er is om een betaalde tewerkstelling aan te bieden. De collega’s en werkgever 

beschrijven de rol die zij potentieel zien en zoeken (samen met bemiddelaar) mogelijkheden uit om 

een contract aan te bieden.  

Betaald contract: in deze context is een betaald contract een contract voor enkele uren per week 

naast een bestaande uitkering. Er kan gebruik worden gemaakt van tewerkstellingsondersteunende 

maatregelen om de aanwerving aantrekkelijker te maken voor de werkgever. 
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Bijlage 5: figuur causaal mechanisme 2 
Type bewijs en wat verwachten we te zien? 

X: Bemiddelaar/buddy biedt een 
concrete rol aan die door collega’s 
en werkgevers als waardevol gezien 
wordt. 

Motivatie keuze type 
empirische test 

Empirische bevindingen Hypothese aannemen of verwerpen? 

Interview met bemiddelaar/buddy 
De bemiddelaar legt uit hoe hij of zij 
geen standaard stageplaats heeft 
aangeboden, maar voor een rol op 
maat en op een inclusieve werkvloer 
heeft gezocht voor de klant via een 
buddy (double-decisive test). 

Hier is gekozen voor een 
double-decisive test, omdat 
de bemiddelaar in reguliere 
trajecten doorgaans niet op 
zoek gaat naar waardevolle 
rollen voor enkele uren per 
week. Normaal gezien 
worden klanten aangemeld 
bij een aantal voor de hand 
liggende stageplaatsen. Als 
de bemiddelaar aangeeft dit 
gedaan te hebben, zal dit zijn 
doordat in de service 
blueprint en het draaiboek is 
beschreven dat rollen op 
maat van de klant en die een 
meerwaarde hebben voor de 
werkgever belangrijk zijn om 
competenties te kunnen 
tonen. Er is dus een hoge 
mate van uniekheid. 
Omgekeerd zal de 
afwezigheid van een 
concrete en waardevolle rol 
ervoor zorgen dat de 
voorspelling niet slaagt voor 

Sub-unit 1: de bemiddelaar geeft uitleg 
over de buddy die gevonden is via het 
netwerk van de klant. Dit na een 
diepgaande oriëntatie naar interesses 
van de klant. Deze worden ook specifiek 
benoemd. De buddy heeft relevante 
contacten binnen de sector waarbinnen 
de klant op zoek is naar werk. Via de 
partner van de buddy zijn er stappen 
gezet naar het schrijven van een brief 
voor een stage op maat. Deze stage is 
vervolgens gestart op een inclusieve 
werkvloer.  

Aannemen: er is voldoende bewijs 
dat de bemiddelaar heeft gezocht 
naar een waardevolle rol op maat van 
de klant op een inclusieve werkvloer 
en door gebruik te maken van een 
buddy.  

Sub-unit 2: de bemiddelaar legt uit niet 
uit te zijn gegaan van een volledige 
vacature, maar echt de opsplitsing 
gemaakt te hebben in taken. Op deze 
manier heeft ze samen met de klant een 
aantal taken geïdentificeerd die wel goed 
uitgevoerd kunnen worden. Met dit 
voorstel zijn ze naar een werkgever 
gegaan en is er een stage van start 
gegaan. Er worden veel specifieke 
voorbeelden gegeven. Het gaat om een 
stage op een inclusieve werkvloer en 
voor een beperkt takenpakket.  

Aannemen: er is voldoende bewijs 
dat de bemiddelaar heeft gezocht 
naar een waardevolle rol op maat van 
de klant op een inclusieve werkvloer. 
Niet door de inzet van een buddy, 
maar door zelf de rol van buddy mee 
op te nemen als bemiddelaar. 
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de empirische test en dat het 
causaal mechanisme niet 
aanwezig is.  

Sub-unit 3: de bemiddelaar beschrijft 
specifiek hoe ze samen met de klant 
heeft gezocht naar een niet standaard 
stageplaats. Er komt naar voren dat er 
goed rekening gehouden wordt met de 
uitdagingen die de klant ervaart omwille 
van de NAH in relatie tot de potentiële 
stage. Er is een buddy gecontacteerd 
voor het najagen van de initiële droom, 
maar vervolgens is de rol van buddy 
overgenomen door de bemiddelaar (bv. 
door mee te gaan naar een 
sollicitatiegesprek) en door een andere 
organisatie die intensievere 
ondersteuning biedt. Over de verdere 
stappen kan nog niks gezegd worden, 
aangezien de stage in de maand februari 
2018 zal aanvangen.  

Aannemen: er is voldoende bewijs 
dat de bemiddelaar heeft gezocht 
naar een waardevolle rol op maat van 
de klant op een inclusieve werkvloer. 
Niet door de inzet van een buddy, 
maar door zelf de rol van buddy mee 
op te nemen als bemiddelaar en door 
door te verwijzen naar een 
organisatie die een meer intensieve 
begeleiding kan bieden. 

Sub-unit 4: de bemiddelaar beschrijft de 
stappen die zijn ondernomen om tot een 
taakgerichte functie te komen en geeft 
hier specifieke voorbeelden van. De 
bemiddelaar geeft aan dat er tijdens de 
sessies vaak gesproken werd over de 
tweelingzus van de klant. De bemiddelaar 
beschrijft dat de klant haar zus zelf heeft 
aangesproken na een concreet doel te 
hebben bepaald met de bemiddelaar. Via 
de buddy (zus) heeft de klant enkele 
keren betaald gewerkt op een reguliere 
werkvloer. Na de tewerkstelling heeft de 
klant gekozen om verder te studeren.  

Aannemen/verwerpen: de 
bemiddelaar is hier alleen betrokken 
geweest bij het voorbereidend proces 
om tot het definiëren van een 
waardevolle rol op een reguliere 
werkvloer te komen. Voor deze klant 
bleek dit voldoende te zijn om 
vervolgens zelf stappen te 
ondernemen om via een buddy tot 
(tijdelijke) betaalde tewerkstelling te 
komen. 
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Interview met bemiddelaar/buddy 
De bemiddelaar legt uit hoe de 
werkgever de rol heeft beschreven 
als een taak die een meerwaarde 
biedt binnen de organisatie (smoking 
gun test). 

Hier is gekozen voor een 
smoking gun test, omdat het 
een unieke voorspelling is. De 
werkgever zal 
hoogstwaarschijnlijk alleen 
maar toelichting geven over 
de meerwaarde van de 
specifieke rol als er een 
concrete en waardevolle rol 
voor de klant is die tot stand 
gekomen is door 
onderhandelingen van de 
bemiddelaar. Als de 
meerwaarde van een 
specifieke rol die uitgevoerd 
wordt door de klant niet naar 
voren is gekomen in de 
interactie tussen 
bemiddelaar en werkgever, 
dan is er toch nog kans dat 
het causaal mechanisme 
aanwezig is. Alleen kan het zo 
zijn dat de werkgever dit niet 
expliciet heeft uitgedrukt of 
dit niet doorheeft of dat de 
bemiddelaar de signalen van 
de werkgever niet heeft 
opgepikt tijdens de 
interactie.   

Sub-unit 1: n.v.t. (de bemiddelaar heeft 
geen rechtstreeks contact met de 
werkgever) 

 

Sub-unit 2: de bemiddelaar legt uit dat 
de werkgever de specifieke taken van de 
klant in verhouding tot het volledige 
takenpakket van de functie als een 
meerwaarde heeft beschreven. Er 
worden specifieke voorbeelden van 
gegeven op basis van de taken van de 
klant.  

Aannemen: de bemiddelaar geeft 
voldoende en concreet bewijs om 
duidelijk te maken dat de werkgever 
de specifieke taken van de klant als 
meerwaarde voor de organisatie ziet. 

Sub-unit 3: n.v.t.  

Sub-unit 4: n.v.t. (er is geen direct 
contact geweest met de werkgever) 

 

Interview met klant 
De klant legt uit hoe de reactie van 
de collega’s en werkgever eerder 
positief waren tijdens het begin van 

Hier is gekozen voor een 
smoking gun test, omdat het 
hier gaat over hoe de reacties 
van de collega’s en 

Sub-unit 1: de klant beschrijft dat hij nog 
geen negatieve reacties heeft gehad op 
de werkvloer, maar geeft wel 
voorbeelden van constructieve en 

Aannemen: de klant beschrijft vooral 
positieve reacties van collega’s en 
werkgever en ziet het krijgen van 
feedback op de uitgevoerde taken 
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de uitvoering van de rol (smoking 
gunt test) 

werkgever ten opzichte van 
de uitvoering van de 
specifieke rol van de klant 
positief overkwamen. Er is 
een hoge mate van 
uniekheid, omdat er de 
positieve reacties over de 
uitvoering van de rol 
specifiek gekoppeld zijn aan 
die specifieke en waardevolle 
rol. Bij de afwezigheid van dit 
empirisch bewijs, 
bijvoorbeeld als de klant dit 
niet als positief heeft 
opgevangen van de collega’s 
of de werkgever, dan kan het 
nog zijn dat de positieve 
reacties er wel effectief zijn 
geweest.  

positieve feedback op zijn werk door 
collega’s. Van bepaalde collega’s kreeg 
hij ook positieve opmerkingen over zijn  
uiterlijke kenmerken, maar hij beschrijft 
dat dit er “wel wat over was en niet weet 
of het gemeend was”.  

ook als iets positief en als investering 
in zijn ontwikkeling.  

Sub-unit 2: n.v.t.  

Sub-unit 3: n.v.t.  

Sub-unit 4: n.v.t.  

Interview met collega’s/werkgever 
De collega of werkgever legt uit dat 
hij de rol die ingevuld wordt/gaat 
ingevuld worden door de klant als 
een waardevolle en volwaardige job 
ziet (double-decisive test). 

Hier is gekozen voor een 
double-decisive test, omdat 
er hier zowel sprake is van 
een hoge uniekheid als een 
hoge zekerheid. De collega of 
werkgever gaat enkel uitleg 
geven over de waardevolle 
rol als hij of zij dit ook zo 
vindt. Als de collega of 
werkgever de rol niet als 
waardevol beschrijft, maar 
bijvoorbeeld als een “goede 
daad”, dan wil dat ook 
zeggen dat het empirische 

Sub-unit 1: n.v.t.  

Sub-unit 2: n.v.t.  

Sub-unit 3: n.v.t.  

Sub-unit 4: n.v.t.  
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bewijs voor het causaal 
mechanisme afwezig is.  

Stap 1: De klant laat zien hoe hij of 
zij op een succesvolle manier een 
sociaal gewaardeerde rol invult. 

   

Interview met bemiddelaar 
De bemiddelaar/buddy legt uit hoe 
de (potentiële) collega’s/werkgever 
de vervulling van de rol van de klant 
beschrijven als succesvol en geven 
hier een aantal voorbeelden van 
(smoking gun test).  
 

Hier is gekozen voor een 
smoking gun test, omdat in 
het geval dat de collega of 
werkgever vertelt dat hij de 
klant op een succesvolle 
manier een sociaal 
gewaardeerde rol heeft zien 
vervullen dit waarschijnlijk 
ook echt is gebeurd. Als de 
collega of werkgever dit niet 
in het interview vertelt aan 
de bemiddelaar, kan het zijn 
dat de collega of werkgever 
dit niet zo heeft gezien. Er is 
een hoge mate van 
uniekheid, maar een lage 
mate van zekerheid. 

Sub-unit 1: n.v.t. (de bemiddelaar heeft 
geen contact met de werkgever) 

 

Sub-unit 2: de bemiddelaar geeft hier 
een gemengde reactie. Enerzijds dat de 
klant niet werd gezien als een 
volwaardige collega voor het werk dat ze 
uitvoerde, maar eerder door haar 
positieve karaktereigenschappen en haal 
harde werk. Anderzijds zegt de 
bemiddelaar letterlijk dat werkgever X 
“wel had laten weten dat X de 
routinematige taken aan een goed tempo 
uitvoerde en wel een meerwaarde was 
om het werk dat ze verzette.” Er worden 
ook specifieke voorbeelden van taken die 
een meerwaarde zijn beschreven. Voor 
het volledige takenpakket werd de klant 
niet als capabel beschouwt, maar voor 
een beperkt deel van dat takenpakket 
wel. 

Aannemen/verwerpen: hier is er 
twijfel, omdat er zowel over een 
volledige functie als over specifieke 
taken wordt gesproken. De focus van 
het onderzoek ligt op de specifieke 
taken en daardoor is er wel bewijs 
dat deze succesvol zijn uitgevoerd 
volgens de beschrijving van de 
bemiddelaar over de reactie van de 
werkgever.  

Sub-unit 3: n.v.t. (de rol is net gestart en 
er is nog geen informatie beschikbaar) 

 

Sub-unit 4: n.v.t. (de bemiddelaar heeft 
geen contact met de werkgever) 

 

Interview met klant 
De klant beschrijft hoe collega’s 
en/of werkgever positief reageren 
op zijn of haar rol waarin hij of zij 

Hier is gekozen voor een 
smoking gun test, omdat er 
een hoge mate van uniekheid 
is, maar een lage mate van 

Sub-unit 1: de klant beschrijft vooral dat 
hij het gevoel heeft serieus genomen te 
worden in zijn rol en geeft concrete 
voorbeelden van situaties waarin hij 

Aannemen: de klant ziet het krijgen 
van feedback als een positieve reactie 
van zijn collega’s en ziet dit daardoor 
als een investering in hem in zijn rol.  
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talenten toont en geeft hier 
specifieke voorbeelden van (smoking 
gun test).  
 

zekerheid. Als de klant in het 
interview aangeeft dat hij of 
zij positieve reacties heeft 
ontvangen van de collega 
en/of werkgever dan is dit 
aannemelijk. In het geval dat  

constructieve feedback heeft gekregen 
van collega’s. 

Sub-unit 2: n.v.t.  

Sub-unit 3: n.v.t.  

Sub-unit 4: n.v.t.  

Interview met collega’s/werkgever 
Collega’s/werkgever leggen uit hoe 
ze de klant een bepaalde taak op een 
succesvolle manier hebben zien 
uitvoeren (double-decisive test).  
 

Hier is gekozen voor een 
double-decisive test, omdat 
de empirische formulering 
zeer specifiek is en dat er 
weinig andere verklaringen 
zijn waarom de collega’s of 
werkgever in het interview 
zouden vertellen dat zij de 
taak op een succesvolle 
manier door de klant hebben 
zien uitvoeren. Als zij echter 
in het interview zeggen dat 
zij de klant de taak op een 
niet succesvolle manier 
hebben zien uitvoeren, dan 
wil dit zeggen dat het causaal 
mechanisme hier niet 
aanwezig is. 

Sub-unit 1: n.v.t.  

Sub-unit 2: n.v.t.  

Sub-unit 3: n.v.t.  

Sub-unit 4: n.v.t.  

Stap 2: Collega’s en werkgevers 
stellen hun verwachtingen positief 
bij ten opzichte van de klant met een 
NAH. 

   

Interview met bemiddelaar 
De bemiddelaar/buddy legt uit hoe 
hij of zij positieve feedback heeft 
ontvangen van de collega’s of 

 Sub-unit 1: n.v.t.  

Sub-unit 2: de bemiddelaar beschrijft 
vooral complimenten op vlak van hard 
werk en positieve persoonlijkheid. Uit de 

Aannemen: de bemiddelaar beschrijft 
het geven van feedback als 
investering in de klant en dat de 
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werkgever op de werkvloer (smoking 
gun test). 

 

specifieke beschrijvingen komt ook naar 
voren dat er veel moeite wordt 
geïnvesteerd in het herhaaldelijk 
aanleren van specifieke taken wanneer 
dit niet na één keer uitleg is gelukt. Er 
wordt beschreven dat de meerwaarde 
voor die specifieke taken wel benoemd is 
door de werkgever en er zijn specifieke 
voorbeelden voor gegeven.  

collega’s en werkgever ook het nut 
inzagen van een bepaalde taak aan te 
leren, omdat dit na een aantal keer 
wel lukte.  

Sub-unit 3: n.v.t.  

Sub-unit 4: n.v.t.  

Interview met bemiddelaar 
De bemiddelaar legt uit hoe de 
collega’s en werkgever uitdrukken 
dat zij de competenties van de klant 
nu hoger inschatten dan bij de 
eerste indruk en is hier specifiek in 
(smoking gun test). 
 

Hier is gekozen voor een 
smoking gun test, omdat het 
een specifieke empirische 
voorspelling is. De zekerheid 
is laag, omdat het ook kan 
zijn dat de collega of 
werkgever zich niet bewust is 
van het feit dat zij de klant nu 
beter inschatten of dat zij dit 
niet tegen de bemiddelaar 
hebben gezegd. Het niet 
vinden van het empirisch 
bewijs zegt dus niet per 
definitie dat het ‘hoger 
inschatten van de klant’ niet 
aanwezig is.  

Sub-unit 1: n.v.t.  

Sub-unit 2: n.v.t.  

Sub-unit 3: n.v.t.  

Sub-unit 4: n.v.t.  

Interview met klant 
De klant legt uit hoe hij of zij 
complimenten en positieve reacties 
over de uitvoering van de taak of rol 

Hier is gekozen voor een 
smoking gun test, omdat de 
formulering van de 
empirische voorspelling 
specifiek is. Het geven van 

Sub-unit 1: de klant beschrijft een later 
moment tijdens de stage waarin hij zelf 
het initiatief heeft genomen tot een 
feedbackgesprek en dat hier uitgebreid 
op in is gegaan. Hij beschrijft dat er ook 

Aannemen: de klant beschrijft dat hij 
tijdens het begin meer het gevoel te 
hebben gezien te worden als een 
persoon met een beperking en 
naarmate langer aanwezig te zijn 
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ontvangt van collega’s of werkgever 
(smoking gun test). 

 

complimenten en positieve 
reacties zal 
hoogstwaarschijnlijk alleen 
gebeuren wanneer de collega 
of werkgever hun 
verwachtingen effectief 
positief hebben bijgesteld. 
Als de klant echter niet 
vertelt over complimenten of 
positieve reacties, wil dit 
echter niks zeggen. Het kan 
zo zijn dat de klant de 
complimenten niet heeft 
opgepikt terwijl deze er wel 
effectief zijn geweest.  

altijd positieve feedback is. Verder 
beschrijft de klant dat hij in het begin 
naar zijn gevoel meer gezien werd als een 
‘handi’  en dat hij daarna echt een 
persoon werd met een naam. De klant 
geeft aan dat het door de handicap en 
verblijf in revalidatie soms moeilijk is om 
te onderscheiden wat nu echte 
complimenten zijn en welke niet.  De 
klant geeft een specifiek voorbeeld 
waarin hij nu veel beter omgaat met zijn 
zichtbare beperking en dat dit komt door 
aan het werk te zijn (stage). De klant is 
zich minder bewust van de kijk van de 
omgeving. 
 

meer als volwaardig werknemer die 
bij naam wordt genoemd. De klant 
beschrijft ook hoe hij hier zelf anders 
mee omgaat nu.  

Sub-unit 2: n.v.t.  

Sub-unit 3: n.v.t.  

Sub-unit 4: n.v.t.  

Interview met klant 
De klant legt uit hoe hij of zij meer 
verantwoordelijkheid heeft gekregen 
van de collega’s of werkgever in de 
uitgevoerde rol (smoking gun test). 
 

Hier is gekozen voor een 
smoking gun test, omdat de 
formulering van de 
empirische voorspelling 
specifiek is. Het krijgen van 
meer verantwoordelijkheid 
zal waarschijnlijk komen door 
het positief bijstellen van het 
beeld van de klant. Als de 

Sub-unit 1: de klant beschrijft dat het 
een roterende stage is om te bepalen 
waar zijn talenten liggen. Er wordt 
beschreven dat hij in het begin redelijk 
snel naar een afdeling is overgeplaatst 
waar het werk dichter aanleunt bij zijn 
talenten.  

Aannemen: de klant geeft aan het 
gevoel te hebben serieus te worden 
genomen door zijn collega’s en 
werkgever. Als hij aangeeft dat een 
bepaalde job hem minder ligt, dan 
wordt hier snel iets mee gedaan. De 
concrete beschrijving van de jobs 
duiden aan dat er meer 
verantwoordelijkheid is gegeven. 
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klant echter niet aangeeft dat 
hij of zij meer 
verantwoordelijkheden heeft 
gekregen, zegt dit echter niet 
veel over de aanwezigheid 
van het causaal mechanisme 
(lage zekerheid). Het kan 
namelijk zo zijn dat de klant 
dit niet heeft opgepikt van 
zijn of haar collega’s of 
werkgever. Het zou dus wel 
kunnen dat de klant meer 
verantwoordelijkheden heeft 
gekregen door het positief 
bijstellen van het beeld door 
collega’s of werkgever, maar 
dat de klant dit niet zo heeft 
opgepikt en zich hier niet van 
bewust is.   

Sub-unit 2: n.v.t.  

Sub-unit 3: n.v.t.  

Sub-unit 4: n.v.t.  

Interview met klant 
De klant legt uit hoe hij of zij zich 
ondersteund voelt door collega’s en 
werkgevers en het gevoel heeft erbij 
te horen (smoking gun test). 
 

Hier is gekozen voor een 
smoking gun test, omdat de 
formulering van empirische 
voorspelling specifiek is. Het 
is waarschijnlijk dat als de 
klant vertelt dat hij of zij 
voelt er echt bij te horen en 
voelt dat hij of zij goed 
ondersteund wordt, dat dit 
komt doordat de 
verwachtingen positief zijn 
bijgesteld. M.a.w. dat de 
collega’s en werkgever de 
klant (persoon met een 

Sub-unit 1: de klant geeft hier vooral 
specifieke voorbeelden over de sociale 
activiteiten tijdens het werk (gesprekken 
en lunch) en heeft het gevoel er echt bij 
te horen.  

Aannemen: hier benoemd de klant 
expliciet het gevoel te hebben erbij te 
horen en serieus te worden genomen 
en dit wordt beschreven met een 
aantal concrete voorbeelden. 

Sub-unit 2: n.v.t.  

Sub-unit 3: n.v.t.  

Sub-unit 4: n.v.t.  
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beperking) eerder als een 
persoon zien en niet focussen 
op de specifieke beperking. 
Als dit echter niet wordt 
verteld in een interview door 
de klant, wil dit niet zeggen 
dat het causaal mechanisme 
niet aanwezig is. Het kan zijn 
dat het wel effectief 
aanwezig is, maar dat de 
klant dit niet zo heeft 
opgepikt. 

Interview met collega’s/werkgever 
De collega’s of werkgever leggen uit 
hoe zij positieve feedback hebben 
gegeven aan de klant in relatie tot 
het uitvoeren van de rol (double-
decisive test). 

 

Hier is gekozen voor een 
double-decisive test, omdat 
dit een empirische 
voorspelling is met zowel een 
hoge uniekheid als een hoge 
zekerheid. Als de collega of 
werkgever in een interview 
zegt dat 

Sub-unit 1: n.v.t.  

Sub-unit 2: n.v.t.  

Sub-unit 3: n.v.t.  

Sub-unit 4: n.v.t.  

Interview met collega’s/werkgever 
De collega’s of werkgever leggen uit 
hoe zij nu positiever denken over de 
klant ten opzichte van de eerste 
indruk/het beeld dat zij hadden over 
de klant in relatie tot betaalde en 
reguliere tewerkstelling (double-
decisive test). 
 

Hier is gekozen voor een 
double-decisive test, omdat 
dit een empirische 
voorspelling is met zowel een 
hoge uniekheid als een hoge 
zekerheid. Er zijn niet veel 
verklaringen te bedenken 
waarom de collega of 
werkgever zou zeggen dat hij 
of zij nu een positiever beeld 
heeft van de klant. Als de 
collega of werkgever dit 
echter niet zegt in een 

Sub-unit 1: n.v.t.  

Sub-unit 2: n.v.t.  

Sub-unit 3: n.v.t.  

Sub-unit 4: n.v.t.  
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interview, dan wil dit zeggen 
dat het causaal mechanisme 
zoals voorspeld (een 
positiever beeld over de klant 
ten opzichte van betaalde en 
reguliere tewerkstelling) niet 
aanwezig is.  

Y: Collega’s en werkgever staan er 
positief tegenover om de klant een 
betaald contract aan te bieden. 

   

Interview met bemiddelaar 
De bemiddelaar legt uit hoe de 
werkgever in eerste instantie positief 
heeft gereageerd op de vraag over 
betaalde tewerkstelling en hier meer 
informatie over vraagt (smoking gun 
test). 

Hier is gekozen voor een 
smoking gun test, omdat de 
formulering van empirische 
voorspelling specifiek is. Er 
zullen niet veel andere 
verklaringen zijn waarom een 
werkgever positief zou staan 
tegenover het aanbieden van 
een betaald contract aan de 
klant. Het kan echter zo zijn 
dat de bemiddelaar dit niet 
vertelt in een interview, 
omdat de werkgever zijn 
waardering en intentie tot 
het aanbieden van een 
betaald contract alleen heeft 
gedeeld met de klant zelf. 
Het kan dus zijn dat de 
bemiddelaar dit niet heeft 
opgepikt. 

Sub-unit 1: n.v.t. (de stage loopt nog 
gedurende een langere periode. Op dit 
moment wordt er door financiële 
redenen gezegd dat de mogelijkheid op 
een betaald contract klein is, maar er kan 
nog niks gezegd worden over het feit of 
de werkgever positief staat tegenover 
het aanbieden van een betaald contract.) 

 

Sub-unit 2: de bemiddelaar beschrijft 
specifiek dat de werkgever, indien 
voldoende financiële compensatie, 
positief staat tegenover het aanbieden 
van een betaald contract voor en 
takenpakket op maat voor een beperkt 
aantal uur per week.  

Aannemen: er worden zeer specifiek 
en concreet beschreven waarom en 
hoe de werkgever een betaald 
contract wilde aanbieden, maar dit 
door financiële omstandigheden 
uiteindelijk niet is doorgegaan.  

Sub-unit 3: n.v.t.  

Sub-unit 4: n.v.t.  

Interview met collega’s of werkgever Hier is gekozen voor een 
double-decisive test, omdat 

Sub-unit 1: n.v.t.  
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De collega’s of werkgever leggen uit 
hoe zij de uitvoering van de concrete 
rol van de klant een meerwaarde 
vinden voor de organisatie of het 
bedrijf en hiervoor ook zouden 
willen betalen (double-decisive test). 

dit een empirische 
voorspelling is met zowel een 
hoge uniekheid als een hoge 
zekerheid. Er zijn niet veel 
andere verklaringen te 
bedenken waarom de collega 
of werkgever in een 
interview zou zeggen dat zij 
positief staan tegenover het 
aanbieden van een betaald 
contract aan de klant. Als de 
collega of werkgever 
aangeeft dat hij of zij geen 
intentie hadden om een 
betaald contract aan te 
bieden, dan wil dit zeggen 
dat het causaal mechanisme 
niet aanwezig is.  

Sub-unit 2: n.v.t.  

Sub-unit 3: n.v.t.  

Sub-unit 4: n.v.t.  
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Bijlage 6: service blueprint        = zelfeffectiviteit = sociale rol versterking 
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