Leve ‘participatieve arbeidsintegratie’!

Het is tijd voor
arbeidsontwikkeling 2.0
Re-integratie die gericht is op participeren naar vermogen kan niet zonder
arbeidsontwikkeling. En die arbeidsontwikkeling moet op een andere leest
geschoeid worden.
Tekst: Tom de Haas, Jan van der Hidde, Angela Linders en Henk Loos
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de prestaties van de gemeente, de

het glas half vol is, niet half leeg. Diagnostiek wordt ingezet om naar ieders
individuele mogelijkheden te kijken.
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ons land ervaring opgedaan met deze positieve manier van werken. Hiermee worden
goede resultaten geboekt. Jobcoaches en
consulenten gaan anders werken. Een soci-
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Burger
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Werkgever

en betaald werk formuleert het als volgt:

Arbeid
inkomen
Werkplek en

Doelen burger:
Inkomen, Zelfstandigheid
Kwaliteit van leven

capte jongeren opleidt tot mbo-niveau 3

Doelen werkgever:
Winst, Continuïteit
MVO

‘Als een van onze jongeren niet kan wat
wij van hem vragen, dan is dat onze fout,
niet de zijne. Wij moeten aansluiten bij de
manier waarop hij zijn talent het makkelijkst ontwikkeld. Niet andersom.’

Figuur 1 Balanceboard uitvoering en onderlinge relaties tussen klanten
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