Onderzoek naar resultaten en effecten ‘Voorschakeltraject Arbeidsintegratie” DAAT-Drenthe.

Korte beschrijving van het in 2006 door het RGOc
uitgevoerde onderzoek. Hierbij ging het om een
onderzoek naar het lange termijn resultaat van
arbeidsrehabilitatie bij DAAT-Drenthe.
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Via telefonische interviews en in een latere fase
interviews aan huis werden 118 van de 158 (respons
74%) mensen benaderd, die in de jaren 1998 t/m
2001 hun traject bij DAAT-Drenthe hebben afgerond.
Zij hadden op het moment van beëindiging betaald
werk of direct uitzicht op betaald werk in de vorm van
een proefplaatsing of werkervaringsplek.
Drie tot zes jaar nadat deze mensen waren
uitgestroomd, had 62% van hen nog steeds betaald
werk. Een enkeling was met pensioen of studerend
en 26% had het werk niet kunnen behouden.
Vooral onder de mensen die waren uitgestroomd op
een proefplaatsing of werkervaringsplek was er een
relatief groot aantal die het niet lukte om hun baan
daadwerkelijk te krijgen of behouden.
Gemiddeld werkten de geïnterviewde deelnemers
73% van de tijd tussen uitstroom en het interview.
Slechts 1 op de 12 deelnemers werkte 20% of
minder in die periode.
Niet eerder werd in Nederland een groep mensen met psychiatrische problematiek (in het verleden),
die via een “voorschakeltraject arbeidsintegratie” terugkeerde op de arbeidsmarkt, na enige tijd weer
gevolgd. Met dit onderzoek werd meer zicht verkregen op de mate waarin deze groep in staat is om,
indien zij werk hebben gevonden, dit ook meerdere jaren te behouden. Het onderzoek heeft tevens
bijgedragen aan meer inzicht en kennis betreffende welke factoren van invloed zijn op het behoud dan
wel het risico op verlies van werk.
Voor meer informatie over dit onderzoek kan contact opgenomen worden met Bureau DAAT-Drenthe,
tel. 0528 26 09 88
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Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband tussen de GGZ instellingen
Drenthe, Friesland en Groningen en de afdeling Psychiatrie van het UMCG.
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