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Samenvatting 

Werken aan activering: Analyses van verhalen over arbeidsre-integratie 
van mensen met arbeidsbeperkingen in Nederland 

Sinds de jaren 1990 staat de bevordering van arbeidsparticipatie in Nederland en ande-
re Europese landen in de publieke belangstelling. Enerzijds omdat de totale kosten van 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aanzienlijk zijn gestegen, anderzijds omdat arbeids-
participatie als een belangrijke voorwaarde wordt gezien voor het welzijn van individu 
en samenleving. Door middel van arbeidsre-integratietrajecten worden mensen onder-
steund om weer aan het werk te gaan. Deze trajecten staan ter discussie. Hun effectivi-
teit wordt betwist en er klinkt de kritiek dat ze met name de meest kwetsbare burgers 
niet ondersteunen om deel te nemen aan de samenleving. Terwijl de effectiviteitskri-
tiek zich richt op de resultaten, stelt de normatieve kritiek het ideaal van arbeidsmarkt-
activering ter discussie. Wat ontbreekt in de voorgenoemde debatten is inzicht in hoe 
arbeidsmarktactivering nu eigenlijk 'werkt’ in de praktijk. Inzicht in activeringspraktijken 
is van belang, omdat dit handreikingen biedt voor het verbeteren van deze praktijken. 
In dit proefschrift staan daarom praktijken van arbeidsre-integratie van mensen met 
arbeidsbeperkingen in Nederland centraal.  
 In lijn met de uitgangspunten van constructivistisch beleidsonderzoek worden in dit 
onderzoek praktijken niet beschouwd als een afspiegeling van beleid maar wordt er 
vanuit gegaan dat zij een eigen dynamiek en logica kennen. In dit proefschrift zijn prak-
tijken beschreven aan de hand van de analyse van verhalen die cliënten en professio-
nals vertelden over hun ervaringen met arbeidsbeperkingen, arbeidsre-integratie en 
(arbeids)participatie. Meerdere malen is uitgebreid met 45 cliënten van arbeidsre-
integratiebureaus gesproken over hun ervaringen met arbeidsre-integratie in relatie tot 
de rest van hun leven. Aangezien cliënten hun arbeidsre-integratie niet alléén ‘doen’ 
zijn daarnaast veertien re-integratieprofessionals diepgaand geïnterviewd. Met deze 
professionals is gesproken over hoe cliënten bij hen terecht komen, hoe zij de intake 
ervaren, wat zij van cliënten verwachten gedurende het arbeidsre-integratietraject en 
hoe ze beslissen wat voor begeleiding cliënten nodig hebben. 
 De analyses van deze verhalen richten zich op de vraag hoe vier centrale aannames 
van arbeidsre-integratie in de praktijk gestalte krijgen, namelijk het trainen van vaar-
digheden, het bevorderen van empowerment, het beoordelen van motivatie en het 
inschatten van mogelijkheden.  
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Trainen van vaardigheden 

Vertrekkend vanuit de vraag wat het voor mensen betekent om te re-integreren op de 
arbeidsmarkt, werd duidelijk dat terugkeer naar werk niet direct te maken heeft met 
het trainen van vaardigheden, maar vooral identiteitswerk behelst. Arbeidsre-integratie 
betekent dat mensen, met name als zij lange tijd arbeidsongeschikt zijn geweest, zich 
op een nieuwe manier moeten verhouden tot hun lichaam, hun zelfbeeld en de maat-
schappij waarin ze geacht worden te participeren. Hoe mensen zich verhouden tot deze 
aspecten van hun leven hangt samen met hoe ze aankijken tegen hun verleden, heden 
en toekomst. Mensen doen dit identiteitswerk op verschillende manieren en benade-
ren in het verlengde daarvan arbeidre-integratie ook op verschillende wijze. Op basis 
van de analyse van verhalen van cliënten zijn drie typen identiteitswerk onderscheiden 
die vorm krijgen in ‘afgescheiden verhalen’, ‘geïntergreerde vehalen’ en ‘verhalen in 
wording’.  
 In ‘afgescheiden verhalen’ wordt deelname aan de samenleving door cliënten als 
problematisch beschouwd. Deze ervaren uitsluiting van de maatschappij belemmert 
participatieprocessen: mensen vinden zichzelf niet in staat om deel te nemen of voelen 
zich niet erkend in hun inspanningen om dit te doen. In ‘geïntegreerde verhalen’ maakt 
die samenleving juist voortdurend deel uit van het verhaal, doordat vertellers nieuwe 
perspectieven op hun leven formuleren in relatie tot veranderende levensomstandig-
heden. Dit continue proces houdt in dat de manier waarop cliënten arbeidsre-integratie 
en werkhervatting benaderen aan verandering onderhevig is. In ‘verhalen in wording’ 
staat de verhouding tot lichaam, zelfbeeld en samenleving op losse schroeven. De 
meeste vertellers van deze verhalen geven aan dat ze zo in beslag genomen worden 
door het proces om zich anders tot hun leven te verhouden, dat ze nauwelijks ruimte 
ervaren om met arbeidsre-integratie bezig te zijn.  
 Binnen arbeidsre-integratietrajecten is aandacht voor identiteitswerk niet vanzelf-
sprekend. Gedreven door een functioneel begrip van participatie, ligt de focus binnen 
arbeidsre-integratieprogramma’s op het trainen van vaardigheden. Vaardigheidstrai-
ningen, zoals bijvoorbeeld sollicitatiecursussen, leiden de aandacht af van wat het ei-
genlijk voor iemand betekent om weer aan het werk te gaan. Het identiteitswerk van 
cliënten wordt niet opgepakt en relevante ondersteuningsbehoeften worden op deze 
manier door professionals over het hoofd gezien. Consequenties van het veronachtza-
men van identiteitswerk kunnen zijn dat cliënten zich nog verder uitgesloten voelen (in 
het geval van ‘afgescheiden verhalen’), dat cliënten het succes van arbeidsre-integratie 
alleen aan zichzelf toeschrijven (in het geval van ‘geïntegreerde verhalen’) of dat cliën-
ten de weg kwijt raken (in het geval van ‘verhalen in wording’).    

Bevorderen van empowerment 

In het veld van arbeidsre-integratie is het ‘empoweren’ van cliënten een belangrijk 
streven. Voor cliënten krijgt empowerment betekenis in de context van hun dagelijks 
leven met arbeidsbeperkingen. Voor hen heeft empowerment te maken met onderlin-
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ge afhankelijkheid, met proberen een zo goed mogelijk leven te leiden, met balanceren 
tussen activiteit en rust, met omgaan met de grilligheid van beperkingen, met leren 
door te doen. In arbeidsre-integratietrajecten wordt empowerment meestal niet op 
deze manier begrepen, maar wordt het opgevat als het maken van een actieve, auto-
nome keuze om de weg naar het arbeidsproces terug te vinden. Vanuit deze logica 
verwordt empowerment tot een activeringsstrategie, namelijk een middel om arbeids-
participatie te bereiken. Deze interpretatie van empowerment als activeringsstrategie 
brengt specifieke verwachtingen met zich mee over hoe cliënten zich zouden moeten 
gedragen en over hoe professionals zouden moeten handelen. Het leidt tot het ‘labe-
len’ van cliënten als autonoom dan wel afhankelijk; als succesvol of falend; als actief of 
passief. Dit zwart-wit denken heeft te maken met de ‘psychologisering’ van empower-
ment. Er is de neiging om empowerment terug te brengen tot een persoonlijke eigen-
schap. In het verlengde daarvan blijft professionele ondersteuning vaak beperkt tot het 
veranderen van de cliënt als persoon. Dit is problematisch. Een eenzijdige focus op het 
individu leidt de aandacht af van de sociale en institutionele context waarin arbeidsre-
integratie plaatsvindt. Bovendien worden cliënten van wie de behoeften niet overeen 
komen met de specifieke verwachtingen van arbeidsre-integratie, vaak uitgesloten van 
de ondersteuning die ze nodig hebben. De analyse in dit proefschrift laat zien hoe een 
smalle interpretatie van empowerment als activeringsstrategie, paradoxaal genoeg de 
empowerment belemmert van cliënten die niet aan de bijbehorende verwachtingen 
voldoen.     

Beoordelen van motivatie 

In de re-integratiewereld wordt verondersteld dat cliëntmotivatie van groot belang is 
voor het slagen van het arbeidsre-integratietraject. Cliëntmotivatie wordt in deze con-
text geassocieerd met de bereidheid om te veranderen, met iets willen en met inzet 
tonen om dat te bereiken. Motivatie krijgt op deze manier primair een psychologische 
duiding. Om te begrijpen hoe motivatie vorm krijgt in arbeidsre-integratiepraktijken, 
wordt in dit proefschrift motivatie begrepen als de uitkomst van de interactie tussen 
cliënten en professionals binnen een institutionele context. De analyse laat zien dat 
motivatie een oordeel is dat bijna onvermijdelijk ontstaat gedurende het re-
integratietraject. Er zijn twee specifieke werkwijzen onderscheiden waarbinnen dit 
oordeel op verschillende manieren vorm krijgt, namelijk ‘De Professional als Wegwijzer’ 
en ‘De Professional als Persoonlijke Gids’.  
 Binnen de werkwijze ‘de Professional als Wegwijzer’ heeft een professional duide-
lijke verwachtingen van de initiatieven en de inzet van een cliënt en een cliënt wordt 
geacht zich naar deze verwachtingen te voegen. Tegelijkertijd ervaart de professional 
zelf een sterke institutionele en organisationele druk om het re-integratietraject te 
doen slagen. Om in de gevallen dat het traject moeizaam verloopt toch niet meteen te 
hoeven concluderen dat een cliënt niet aan de verwachtingen voldoet, benoemt de 
professional tussendoelen die dan wel behaald moeten worden. Op deze manier wordt 
het eindoordeel nog even uitgesteld. Maar uiteindelijk bepaalt het eindresultaat – al 
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dan niet gere-integreerd op de arbeidsmarkt - of het traject succesvol was. Op het mo-
ment dat een cliënt de verwachtingen niet waar gemaakt heeft en de institutionele 
doelen niet bereikt zijn, kan de professional in de logica van deze werkwijze niet anders 
dan dit falen toeschrijven aan die cliënt. De professional heeft zijn/haar best gedaan, 
maar helaas verhinderde gebrek aan motivatie van de cliënt dat dit werk tot gewenst 
resultaat leidde. 
 Binnen de werkwijze ‘de Professional als Persoonlijke Gids’ richt een professional 
zich primair op de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt en neemt de cliënt als uit-
gangspunt bij het vormgeven van doelen en verwachtingen voor het re-
integratietraject. Door niet het institutionele doel van arbeidsre-integratie als uitgangs-
punt van het traject te nemen, stellen deze professionals het institutionele verant-
woordingskader ter discussie. Dit geeft hen de ruimte om niet de cliënt af te rekenen 
op een mogelijk negatief resultaat. Hierdoor kan een traject als ‘succesvol’ worden 
gedefinieerd onafhankelijk van het feit of de cliënt uiteindelijk al dan niet duurzaam 
aan het werk is. 
 Beide professionele werkwijzen hebben zich ontwikkeld in de institutionele context 
van arbeidsre-integratie in Nederland, waarbinnen het specifieke publieke verantwoor-
dingskader - met zijn focus op effectiviteit, resultaatverplichtingen en financiële ver-
antwoording - een belangrijke rol speelt. Het al dan niet bereiken van het doel van de 
re-integratie bepaalt of de trajecten het geld waard zijn. Dit houdt in dat een traject 
uiteindelijk ofwel geslaagd ofwel mislukt is. Er zijn geen andere opties mogelijk.  
  De sociologische analyse van motivatie in re-integratietrajecten illustreert hoe door 
de eenzijdige waardering van het eindresultaat van (betaald) werk, de mogelijkheden 
en verworvenheden van cliënten en professionals onzichtbaar worden gemaakt. Het 
expliciet benoemen en waarderen van het werk dat er door cliënten en professionals 
verzet wordt tijdens re-integratietrajecten, biedt aanknopingspunten om aan deze 
paradox te ontkomen. 

Inschatten van mogelijkheden 

In het arbeidsmarktactiveringsbeleid zijn het niet langer ‘beperkingen’ maar ‘mogelijk-
heden’ die centraal staan. In dit proefschrift is onderzocht wat deze beleidsverandering 
betekent in de praktijk. Uit analyse van verhalen van cliënten en professionals komt ten 
eerste naar voren dat in arbeidsre-integratietrajecten mogelijkheden vooral cognitief 
benaderd worden: de verwachting is dat iemands mogelijkheden op de arbeidsmarkt 
toe nemen door te verkennen hoe deze persoon denkt over werkhervatting. Deze be-
nadering nodigt niet uit tot het ontwikkelen van nieuwe perspectieven op werk en 
houdt geen rekening met doorleefde ervaringen van on/mogelijkheden. Ten tweede is 
de aanname sterk aanwezig dat cliënten uiteindelijk een stabiele gezondheidssituatie 
bereiken die de basis vormt voor werkhervatting. Verhalen van cliënten laten zien dat 
deze stabiliteit vaak niet realistisch is. Hun ervaringen tonen dat werkhervatting met 
on/mogelijkheden betekent dat je voortdurend met de onzekerheden moet omgaan 
die arbeidsbeperkingen met zich mee kunnen brengen. In de praktische logica van ar-
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beidsre-integratie worden deze onzekerheden vooral als een obstakel voor werkhervat-
ting gezien. Ten derde worden in arbeidsre-integratietrajecten cliënten actief geframed 
als werknemers met mogelijkheden. Cliënten ervaren de druk om hun beperkingen 
zoveel mogelijk te verbergen en alleen hun mogelijkheden te tonen.         
 Deze analyse laat zien dat ‘nieuwe’ activeringspraktijken voor een groot deel de 
‘oude’ logica van traditionele welvaartsstaten weerspiegelen. De relevante vraag wat 
het betekent om met on/mogelijkheden aan het werk te gaan wordt in deze logica niet 
gesteld. Een eenzijdige focus op mogelijkheden geeft geen concrete handvatten om het 
werk te hervatten met arbeidsbeperkingen en laat cliënten, professionals en werkge-
vers met lege handen staan.    

Concluderend 

In de hedendaagse Nederlandse verzorgingsstaat blijft het ‘activeringsparadigma’ do-
minant in de ontwikkeling van nieuwe beleid en regelgeving. De analyses van verhalen 
van cliënten en professionals over arbeidsmarktactivering laten zien hoe activeringsbe-
leid onbedoeld het tegendeel kan bewerkstelligen. Het is daarom van belang om active-
ringspraktijken te blijven bestuderen: analyses van praktijken maken niet alleen onbe-
doelde gevolgen zichtbaar, maar geven ook handreikingen om praktijken te verbeteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


