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 Welkom & agenda

 Introductie werkloos met CMD 

 Online begeleiding

 Screenen en selecteren van deelnemers

 Motiveren voor deelname

Vandaag



 Neerwaartse spiraal: geringe re-integratie kansen

 Milde psychische klachten zijn veel voorkomend (40%)

 Wat maakt arbeidsparticipatie extra lastig? 

 De klachten zelf (bijv. concentratie, slaapritme, verstorende gedachten) 

 Lage self-efficacy: “Ik kan het niet”

 Zelfstigma: “Niemand zit te wachten op een medewerker met psychische klachten”

 Stigma bij werkgevers: “Anderen denken dat ik het niet kan”

 Geen passende werkplekken met perspectief

 Obstakels op andere terreinen 

 …….

Werkloos met psychische kwetsbaarheid



 Biedt structuur voor combinatie van 

 Klachtenreductie en optimale arbeidsparticipatie

 Evidence based technieken uit GGZ en re-integratie

 Laagdrempelig voor cliënten (locatie/reizen, schaamte, kosten)

 Kosten besparing

 Efficiëntere mogelijkheden voor monitoring en bijsturen

 Bemoedigende resultaten bij e-mental health

 Net zo effectief als face-to-face

 Effectief bij diverse groepen (vanuit keuzevrijheid) 

Online begeleiding



 Gebruik effectieve face-to-face interventies als uitgangspunt

 Inhoud niet te complex

 Zorg voor goede structuur (toeleiding, doorheen en weg)

 Structuur in balans met keuzevrijheid/maatwerk

 Verwachtingsmanagement over resultaat interventie 

 Vraag schriftelijk toestemming voor contact met derden (AVG)

 Technologie: nuttig, toegankelijk, acceptabel, aantrekkelijk, betaalbaar:

 Aansluitend bij dagelijks gebruik (niet té innovatief)

 Variatie (lezen/schrijven/doen/kijken/luisteren/uitwisselen)

 Beeldend 

 Gamification (geen competitie)

Online begeleiding: succesfactoren





Meer Grip op Werk



 40% van de werklozen heeft (milde) depressieve klachten en/of angstklachten 

 Werkloosheid houdt klachten in stand & andersom

 Vermindering van depressie gaat niet automatisch gepaard met re-integratie

Meer Grip Op Werk 

 Integreert methodieken gericht op re-integratie & gericht op klachtenreductie

 Gebaseerd op bewezen effectieve methodieken www.gripopjedip.nl, het 

protocol gecombineerde aanpak en SKILLS

 Groepsgewijs en online 

 Samenwerking klantmanager en GGZ-professional

Meer Grip op Werk



Screening van deelnemers



 Inclusiecriteria

 Bijstandsgerechtigden tussen 18 en 67 jaar

 Milde depressieve klachten ervaren en evt. ook angstklachten

 Op trede 2, 3, 4 van de Participatieladder staan

 Exclusiecriteria

 Zeer slechte beheersing Nederlandse taal, analfabetisme

 Ernstige depressie, dreigende crisissituatie, suïcidaliteit

Behoort de cliënt tot de doelgroep?



 Dossier

 Check trede Participatieladder

 Check op ‘te zware klachten’ (onder psychiatrische behandeling) 

 Luisteren & observeren

 Weinig energie, passieve lichaamshouding, weinig oogcontact

 Moeite om zichzelf te motiveren / tot actie over te gaan

 Veel teleurstellingen

 Moeite hebben kansen te creëren en te benutten

 Weinig vertrouwen dat het gaat lukken om werk te vinden, weinig perspectief zien 

 Geen plan of doel hebben

 Blijven hangen in ‘Ja, maar….’

 Check op schrijven & lezen

Behoort de cliënt tot de doelgroep?



 Naar welk doel werk je samen met de cliënt naar toe?

 Hoe draagt de interventie daar aan bij?

 Welke voordelen zitten er voor de cliënt aan de interventie?

 Zijn er risico’s dat de interventie averechts werkt?

 Hoe sluit de interventie aan op wat de cliënt al aan het doen is?

 Voegt het iets toe? 

 Zijn er risico’s dat de interventie averechts werkt?

Is deelname zinvol voor de cliënt?



 In staat tot zelfreflectie

 Actuele crisissituatie (woonsituatie, ernstig trauma, recent slachtoffer)?

 Ernstige, actuele psychiatrische problematiek (psychose, verslaving 

persoonlijkheidsstoornis)

 IQ > 70, verstandelijke beperking

 In staat om deel te nemen aan groepschats 

 Taalvaardig

 Fysiek in staat om toetsenbord te gebruiken

 Geen ernstige sociale fobie, obsessief compulsief gedrag

 Geen andere verplichtingen die deelname praktisch onmogelijk maken 

(medische behandeling, mantelzorg, inburgeringstaken, verplichtingen 

schuldhulpverlening, leerwerktrajecten)

Is deelname haalbaar voor de cliënt?



 Ernstige gedrags- of psychiatrische problematiek

 Die een risico met zich meebrengt voor het gevoel van veiligheid van 

de andere deelnemers

 Bijvoorbeeld door

 Seksueel onaangepast gedrag

 Zeer slechte impulscontrole

 Agressief gedrag

Is deelname belemmerend voor anderen?



1) Toegevoegde waarde voor de cliënt toelichten
 Weten wat persoonlijk relevant is (doelen, prioriteiten, behoeften, waarden)

 Link leggen met de interventie (benoemen en bevragen)

2) Twijfels, zorgen, onzekerheden wegnemen
 De cliënt actief uitnodigen deze te delen & ruimte voor geven

 Samen kijken hoe deze te verminderen, of wegnemen

3) Vertrouwen in interventie voeden
 Basis van interventie (theorie, model, etc.)

 Positieve ervaringen van eerdere deelnemers, uitkomsten effectiviteitsonderzoek

4) Gevoel van autonomie bekrachtigen
 Vrijwillige deelname, altijd ruimte om te stoppen

 Regie op delen informatie

5) Aangeven waar meer informatie te vinden is

Motiveren van deelnemers



Motiveren van deelnemers

Motivatie 

voor 

deelname

Toegevoegde waarde zichtbaar 

maken

Twijfels, zorgen & onzekerheden 

verminderen (proces & deelname)

Gevoel van autonomie 

bekrachtigen

Vertrouwen in interventie voeden 

(proces & resultaat)

Aangeven waar meer informatie   

te vinden is



Motiveren van deelnemers

Motivatie voor 
deelname

 Weten wat persoonlijk relevant is (doelen, prioriteiten, 

behoeften, waarden)

 Link leggen met interventie (benoemen en bevragen)

 De cliënt actief uitnodigen deze te delen & ruimte 

geven

 Samen kijken hoe deze te verminderen/wegnemen

 Vrijwillige deelname & mogelijkheid van stoppen

 Regie op delen informatie 

 Basis van interventie

 Ervaringen eerdere deelnemers & resultaten van  

effectiviteitsonderzoek

 Toegankelijk voor cliënt

 Op maat gemaakt voor cliënt  

Toegevoegde waarde zichtbaar 

maken

Twijfels, zorgen & onzekerheden 

verminderen (proces & deelname)

Gevoel van autonomie 

bekrachtigen

Vertrouwen in interventie voeden 

(proces & resultaat)

Aangeven waar meer informatie   

te vinden is



Meer Grip op Werk



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 12 juni

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdag donderdag 22 november in 

Muntgebouw in Utrecht

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



