
Beste collega, expert, lezer, 

Het Verwey-Jonker Instituut zoekt respondenten voor een onderzoek naar werk, 

welzijn en (on)zekerheid in het bestaan van mensen met een arbeidsbeperking. 

Bent u iemand of kent u iemand die hierover met een onderzoeker zou willen praten? 

Het Verwey-Jonker Instituut zoekt professionals die samen met een cliënt en diens 

naaste geïnterviewd willen worden. 

 z Het groepsinterview gaat over welzijn, stress, begeleiding en omgaan met 

onzekerheid rond werk en geld.

 z Het interview is aan huis, in een buurthuis of via beeldbellen. 

 z Naasten en mensen die eigen ervaringen willen delen, krijgen een cadeaubon 

van 100 euro.

Wilt u meedoen met een cliënt, of helpen bij de werving van respondenten? Meld u 

dan aan of verspreid de meegestuurde flyers onder uw collega’s en onder uw cliënten. 

Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut zijn zo nodig bereikbaar 

voor toelichting:

Micky Out: 06-30941214 mout@verwey-jonker.nl

Marian van der Klein: 06-34738656 mvanderklein@verwey-jonker.nl

Als een cliënt/ervaringsdeskundige u vraagt of het goed is om mee te doen aan een 

interview met ons, wilt u dat dan stimuleren?! En uw medewerking toezeggen?! 

Alvast vriendelijk bedankt.



Toelichting op het onderzoek voor professionals: voor woonbegeleiders, jobcoaches, 

klantmanagers en dergelijke

Het Verwey-Jonker Instituut doet samen met ervaringsdeskundig onderzoeks-

bureau Meetellen en Andriessen Participatie met financiële steun van Instituut Gak  

onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de veranderingen in leven, dagbesteding en 

werk van mensen met een arbeidsbeperking, sinds de komst van de Participatiewet 

(2015). Wij willen weten hoe deze wet het welzijn en de bestaans(on)zekerheid heeft 

beïnvloed van mensen die voorheen een Wsw-indicatie kregen of zouden hebben 

gekregen. 

De resultaten worden benut om de begeleiding van deze voorheen Wsw-ers te 

verbeteren, zodat professionals de mensen beter kunnen helpen om eventuele onrust 

in het bestaan tegemoet te treden. MIND, Ieder(in), Cedris en SBCM, SAM en Noloc 

zitten in de begeleidingscommissie van dit onderzoek.

Het gaat in dit onderzoek om mensen met een arbeidsbeperking die

 z arbeidsmatige dagbesteding hebben, 

 z werken in of via een SW-bedrijf,

 z werken bij een reguliere werkgever, 

 z of die werkzoekend zijn en onder de Participatiewet vallen.

In interviews gaan we met cliënten, hun naasten en een professional die de betrokkene 

ondersteunt in op veranderingen in zelfvertrouwen, stress, de waarde van werk en 

het belang van rust in de financiële situatie. Onderzoekers en ervaringsdeskundigen 

vullen samen een tijdbalk in: 

 z Wat heeft de cliënt meegemaakt de afgelopen jaren? 

 z Welke begeleiding heeft hij/zij gehad bij de sociaal economische veranderingen? 

 z Voelde de professional zich goed in staat om zijn/haar cliënt bij te staan? 

 z Hoe voelde cliënt en familie/vrienden zich op verschillende momenten? 

 z En welke stappen of contacten hebben de betrokkene bij werk of welzijn geholpen? 

 z Wanneer was er trots? 

 z Wanneer waren er zorgen? 

 z Wat had kunnen helpen maar was niet voor handen? 
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