Wat is Supported Employment?
Supported Employment betekend letterlijk: begeleid werken. Het is een methode waardoor
mensen met een beperking op een intensieve manier worden begeleid naar passend
werk/dagbesteding. Hierbij krijgen ze de kans zich optimaal te ontwikkelen. De vraag van de
cliënt staat hierbij altijd centraal, wat kan de cliënt wel in plaats van wat kan deze cliënt niet!
De professionele begeleiding coacht, maar treedt steeds verder terug. Het uiteindelijke doel is
dat de werknemer de taak zo zelfstandig mogelijk kan uitvoeren en in zijn kracht komt.
Hiermee kan hij groeien op de participatieladder en zijn eigenwaarde zal hierdoor groeien.
De officiële definitie voor Supported Employment is:
Het geheel van ondersteunende maatregelen aan de werkgever, de werknemer met een
beperking en de ouders/verzorgers of andere voor de werknemer belangrijke personen.
Hierdoor is het voor een persoon met een beperking mogelijk werk te vinden en te behouden
in een beschermde omgeving maar ook daarbuiten.

Werkwijze
De methodiek werd in de begin jaren tachtig ontwikkeld in de Verenigde Staten. De omslag lag
in de benadering van kijken naar de mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen. Door
een Ierse projectcoördinator is de methode in 1985 voor het eerst in Europa geïntroduceerd.
Mensen die voorheen apathisch waren of ernstige gedragsstoornissen vertoonden, bleken op
te bloeien dankzij nuttige, maar op maat gesneden werkzaamheden.

De methodiek is wel aangepast aan de Nederlandse situatie. In Amerika bestaat immers niet
zo’n uitgebreid stelsel van sociale voorziening als in Nederland. Toch bleek de methodiek
voldoende handvatten te bevatten voor begeleid werken en concrete
werkbegeleidingsprojecten.

5 activiteiten
Supported Employment kan worden onderverdeeld is vijf activiteiten:
1. Assessment
2. Job finding
3. Job analyse(gekoppeld aan jobcarving)
4. Jobcreaction
5. Job matching
6. Job coaching
De verschillende activiteiten hoeven niet persé in vaste volgorde plaats te vinden. Ook kun je
met verschillende personen verschillende activiteiten verzorgen.

Meer weten?
Benieuwd hoe re-intergatiebureau RuimBaan Supported Employment dagelijks toepast? Neem
dan contact met ons op.
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