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Aantal psp okt 2018

Totaal obv doelgroep 'personen met een arbeidsbeperking' 33442

Totaal waarvan behorende tot doelgroep 'personen met een arbeidshandicap' 32399 1043

Totaal obv een MMPP-advies als recentste psychologisch advies 13882

Totaal waarvan met advies activeringsbegeleiding (AB) 1889

Totaal waarvan met advies arbeidszorg (AZ) 3859

Totaal waarvan met advies doorstroom arbeidszorg (AD) 342

Totaal waarvan met advies niet-toeleidbaar (NT) 7601

Totaal waarvan met advies zorgtraject 55+ (ZT) 191



Kenmerken doelgroep
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De ICF-bril indicering



De ICF-bril indicering

Scoringsrichtlijnen:

- Actueel functioneren en jobonafhankelijk

- Observaties geen interpretaties

- Hulpmiddelen en ondersteunende personen 
breng je NIET in rekening

- Referentiekader is NEC



De ICF bril indicering

• Top 10 van meest frequent voorkomende ernstige 
problemen
– Maatschappelijke attitudes
– Werkervaring
– Opleiding
– Medische factoren
– Stress
– Psychische stabiliteit
– Economische zelfstandigheid
– Copingstijl
– Inzicht
– vertrouwen



ICF-bril
1. Maatschappelijke attitudes 

Operationele definitie: opvattingen, 

meningen van samenleving over de 

betrokkene op basis van: 

- leeftijd 

- origine 

- werkloosheidsduur 

- juridisch verleden 

- persoon met een arbeidshandicap 

- economische situatie 

- uiterlijke kenmerken (tattoos, kledij, …) 

- … 

Scoor Licht probleem: 

- Heeft één of meerdere kenmerken waar de samenleving  een mening over 

heeft.  

- Bijvoorbeeld: 50+, allochtone origine, meer dan twee jaar werkzoekend, ex-

gedetineerden, persoon met een arbeidshandicap, armoede, laaggeschoold, 

economische situatie, extreme uiterlijke kenmerken, langdurig zieke, … 

! Scoor licht probleem bij 1 aanwezig kenmerk, scoor ernstig probleem bij 2 of 

meerdere problemen 

 

 

1. Werkervaring

Operationele definitie:

de mate van werkervaring.

Scoor Sterkte:

Heeft recente werkervaring (minder dan 6 maanden geleden)

EN heeft meer dan 1 jaar werkervaring

Scoor Geen probleem:

Heeft gewerkt tussen 6 maanden geleden en één jaar geleden

EN heeft meer dan 1 jaar werkervaring 

Scoor Licht probleem:

Is meer dan 1 jaar werkloos

OF heeft minder dan 1 jaar werkervaring

Scoor Ernstig probleem:

Is meer dan 2 jaar werkloos

OF heeft minder dan 6 maanden werkervaring, nog niet gewerkt, enkel 

korte (minder dan 4 dagen aaneensluitend) interimopdrachten



1. Psychische stabiliteit 

 

Operationele definitie:  

is van nature uit evenwichtig, staat met 

beide voeten op de grond, stabiel en kan om 

met moeilijke situaties. In tegenstelling tot 

labiel, angstig, wispelturig en lichtgeraakt. 

 

Gedragsindicatoren: 

- Relativeert 

- Verwerkt tegenslagen adequaat (is niet snel van slag) 

- Zet zich over vervelende dingen heen 

- is voldoende gelijkmoedig en zelden te zenuwachtig om een taak goed uit te 

voeren 

 



Als je het positief bekijkt

• Geen ernstig probleem op
– Motivatie
– Driftbeheersing
– Aandacht
– Cognitieve flexibiliteit
– Ontwikkelen van vaardigheden
– Oplossen van problemen
– Relatie met meerderen
– Hunkering
– Nauwgezetheid
– Kennis van het nederlands



Is dit het beeld?



Kwetsbare werknemers met nood aan 
presentie Anthonovsky - Baart

SENSE OF COHERENCE

- Begrijpbaar

- Beheersbaar

- betekenisgevend

ANTECEDENTEN

- Leef condities

- Werkervaring

- Sociale relaties

KWALITEIT VAN LEVEN

- Beleving van werk

- Beleving van 

gezondheid

- Algemene 

levenstevredenheid

Persoonlijk ontwikkelplan
Psycho-educatie

Persoonlijk netwerk



Outreach -principes

• Bijdrage leveren aan het plan dat klant zelf wil 
maken

• Aanklampend

• Kwartier maken in hulpverlening

• Werken in de leefwereld

• Respect voor normen en waarden van de klant



SAMEN KUNNEN WIJ


