Participatieladder als tool bij trajectbegeleiding?
Doel
Deze oefening heeft als doel het in kaart brengen van het huidig participatieniveau
(domein werken). Aandacht wordt besteed aan de inschatting door de klant én de
inschatting door betrokken actoren in het re-integratietraject. Dit kan als vertrekpunt
worden gebruikt in de trajectbegeleiding, waarbij het niveau voor de toekomst
(‘groeipotentieel’) centraal staat. Deze opdracht biedt tevens de mogelijkheid om het
verschil in verwachtingen en beoordeling te bespreken.

Materiaal
Invulblad participatieladder

Instructies
De trajectbegeleider wordt gevraagd de participatieladder toe te lichten. De
participatieladder geeft voor elke burger het niveau van participatie in de samenleving
weer. De ladder telt zes treden, die te zien zijn op de bijgevoegde figuur. De bovenste
drie treden hebben betrekking op arbeidsdeelname, de onderste drie treden betreffen
deelname in de maatschappij. Er wordt per trede overlopen wat deze inhoudt (cfr.
overzichtstabel).
Na het toelichten van de participatieladder kunnen volgende vragen worden gesteld:

MEDEFINANCIERING
DOOR:

PARTNERS
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1. Op welke trede plaats je jezelf op dit moment? Waarom plaats je jezelf hier? Licht
dit toe.
2. Op welke trede plaatsen anderen jou op dit moment? bijv. adviserend geneesheer
ziekenfonds, RVA, partner en/of familie? Bespreek ook op welk niveau jij de klant
op dit moment inschat.
3. Stemt dit overeen met waar jij jezelf plaatst op dit moment? Indien verschillend:
wat is volgens jou hiervoor de verklaring?
4. Verwacht je/ga je ervan uit op een hogere trede te kunnen functioneren? Waar wil
je naartoe?
5. Om een hogere trede te kunnen betreden, Wat heb je hiervoor nodig? Wat kan je
helpen? Wat houdt je tegen?
6. Bespreek als trajectbegeleider jouw inschatting.
7. Koppel hieraan een actieplan en bepaal – in overleg met je klant – wat de
doeltrede (korte & lange termijn) wordt en hoe we deze proberen te bereiken?
Opmerkingen
o het gaat om het bereiken van de hoogst mogelijke trede, zonder hieraan een
waardeoordeel te koppelen over de verschillende treden. Elke trede is
gelijkwaardig.
o Het invullen van de participatieladder is een momentopname en kan bij aanvang
van de trajectbegeleiding worden ingevuld, maar kan worden herhaald op latere
momenten in de begeleiding.
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Tip
o Bespreek
eek met de klant de waarde
waar
van een ‘tussen’ – trede (doelstelling korte
termijn). Dit is daarom geen eindpunt van het traject, maar kan het nemen van de
volgende trede vergemakkelijken!
Figuur

Bronnen
GTB werkschrift 3. Arbeidsrehabilitatie.
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Toelichting participatieladder

TREDE
1. Geïsoleerd

TOELICHTING
Enkel contact met huisgenoten
contact met winkelpersoneel

2. Sociale contacten
buitenshuis

bezoek aan vrienden, buren, familie
sporten
(klein)kinderen naar school brengen

3. Deelname
georganiseerde
activiteiten

arbeidszorg
lidmaatschap vereniging & activiteiten voor
deze vereniging ondersteunen
vrijwilligerswerk

4. Onbetaald werk

stage (vacaturegericht, verkennend,…) in
normaal economisch circuit of
maatwerkafdeling/-bedrijf

5. Betaald werk met
ondersteuning

Maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling
lokale diensteneconomie
Individuele Beroepsopleiding op de werkvloer
(IBO)
Gespecialiseerde IBO (GIBO)
jobcoach/externe begeleiding
progressieve tewerkstelling (gedeeltelijke
werkhervatting met toestemming adviserend
geneesheer ziekenfonds of
arbeidsongevallenverzekering)
Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende
Maatregelen (BTOM)

6. Betaald werk

Voltijdse tewerkstelling
4/5 tewerkstelling
zelfde tewerkstellingsritme als voor
ziekte/ongeval
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OPDRACHT PARTICIPATIELADDER
IK

TREDE

ANDER

GTB

BETAALD WERK

BETAALD WERK MET ONDERSTEUNING

ONBETAALDE ARBEID

DEELNAME AAN GEORGANISEERDE
ACTIVITEITEN

SOCIALE CONTACTEN BUITENSHUIS

GEÏSOLEERD

Duid aan op welke trede je jezelf plaatst op dit moment (door een kruisje te plaatsen ter
hoogte van de passende trede, in de kolom “ik”).
In de kolom “ander” kan je aanduiden op welke trede je door anderen op dit moment
wordt geplaatst. Je kan hierbij onderscheid maken tussen familie/vrienden, adviserend
geneesheer ziekenfonds, RVA,...
Duid ook aan welke trede jou haalbaar lijkt om te bereiken aan het einde van de
trajectbegeleiding. Waar wil je zelf naartoe? Dit kan door het plaatsen van een
uitroepteken (!) in de kolom “ik”.
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Ook je trajectbegeleider duidt aan waar hij je op dit moment plaatst in deze ladder en
wat hem/haar haalbaar lijkt om naartoe te werken.
Samen met de trajectbegeleider kan het waardevol zijn om een aantal vragen hierbij te
stellen en antwoorden te formuleren.

