Arbeidsdiagnostiek

Juiste inschattingen en verwachtingen bij het zoeken, vinden en behouden van scholing en werk
Participeren ‘naar vermogen’
Loopt uw cliënt vast op het gebied van maatschappelijke participatie
(studie, werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk)? Wat is het tempo, de
inzetbaarheid en/of begeleidingsbehoefte van uw cliënt of werknemer?
Wat zijn sterke en zwakke arbeidscapaciteiten? Welke gevolgen heeft
een beperking voor diens werkomgeving?
De Participatiewet schrijft voor dat iedereen naar vermogen mee moet
(kunnen) doen. Maar wat ‘naar vermogen’ is, is soms lastig in te
schatten. Met het risico dat iemand op basis van verkeerde
inschattingen en verwachtingen bij het zoeken, vinden en behouden van
scholing of werk, uitvalt na een goedbedoelde start.

Arbeidsdiagnostiek
Door middel van arbeidsdiagnostiek worden de arbeidscapaciteiten en mogelijkheden, inzetbaarheid en begeleidingsbehoefte van iemand met
een (vermoedelijke) beperking in kaart gebracht. Hiervoor kunnen de
volgende middelen worden ingezet:
 Arbeidscapaciteitenonderzoek MELBA
 Onderzoek naar school- en arbeidservaringen
 Arbeids-Interesse onderzoek
 Belastbaarheidsonderzoek
MEE staat een integrale aanpak voor, waarbij het doel is iemand in zijn

positie te versterken op alle levensterreinen, zowel binnen de
samenleving als op de arbeidsmarkt. De instrumenten en methodieken
zijn gebaseerd op jarenlange ervaring met zeer uiteenlopende mensen
en doelgroepen.

Resultaten








Vergroten van zelfinzicht bij cliënten op het gebied van
wensen, mogelijkheden én beperkingen
Voorkomen van overschatting van mogelijkheden bij cliënten,
opdrachtgevers, potentiële werkgevers en andere
betrokkenen, met uitval en verergering van problematiek tot
gevolg
Voorkomen van onderschatting van mogelijkheden, waardoor
participatiemogelijkheden niet optimaal benut worden
Betere begeleiding naar passend werk of onderwijs door
inzicht
Vergroten van acceptatie bij cliënten door zelfinzicht
Voorkomen van verbergen van beperkingen door cliënten door
passend werk of onderwijs

Werkwijze
Door middel van persoonlijk gesprek(ken) met de cliënt en
eventueel opdrachtgever en betrokkenen uit het netwerk, wordt de
vraag vastgesteld. Naar aanleiding hiervan vindt er een

vervolgtraject plaats waar informatie, advies, diagnostiek en verdere
ondersteuning deel van uit kunnen maken.
De onderzoeken worden uitgevoerd door een gecertificeerd en
ervaren consulent van MEE. De uitkomsten van het onderzoek
worden met de cliënt en, desgewenst, betrokkenen uit zijn netwerk,
besproken en samengevat in een praktische en goed onderbouwde
rapportage.

“Ik wil zo graag meedoen met de rest en ook HBO volgen”
Wesley heeft PDD NOS en functioneert op gemiddeld niveau. Hij werkt
hard en weet hierdoor een Havodiploma te behalen. Voor Wesley is het
moeilijk om vrienden te maken en contacten te onderhouden. Zijn
opleiding kost hem dermate veel energie, dat hij er geen sociaal leven op
na kan houden. Toch kiest hij ervoor om een Hbo-opleiding te gaan
volgen. Al snel merk hij dat hij gevoelens van machteloosheid ervaart en
geen overzicht kan bewaken. Tijdens zijn stage merken ze dat het tempo
laag ligt. Hij trekt zichzelf steeds meer terug en doet een aanvraag voor
individuele begeleiding bij het sociale wijkteam.
Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek vermoedt een consulent
van MEE met specialistische kennis van arbeidsdiagnostiek dat Wesley
zijn beperking al jaren verbergt en zichzelf overschat. De uitkomsten van
een arbeidscapaciteitenonderzoek en vragenlijsten afgenomen bij zijn
stagegever, ouders en Wesley zelf leveren een confronterend gesprek op.
Hij besluit een Mbo-opleiding te volgen en rond deze succesvol af. Zijn
belastbaarheid is toegenomen, hij zet zich nu ook in als
ervaringsdeskundigen en er is uitzicht op passend werk.

