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Tweederde deelnemers arbeidsrehabilitatie vindt blijvend werk
Tweederde van de mensen die drie tot zes jaar geleden hun arbeidsrehabilitatie traject bij
DAAT-Drenthe afrondde heeft op dit moment nog steeds werk. Dat blijkt uit onderzoek dat de
Rijksuniversiteit Groningen (Rob Giel Onderzoekcentrum) en DAAT-Drenthe uitvoerden onder
oud-deelnemers die na een periode van arbeidsongeschiktheid terugkeerden op de
arbeidsmarkt.
DAAT-Drenthe is onderdeel van GGZ Drenthe en staat voor Dagactiviteiten, Arbeidsrehabilitatie,
Arbeid en Training. Het onderzoek naar de lange termijn resultaten van arbeidsrehabilitatie is
uitgevoerd onder 158 oud-deelnemers. Twee van de drie geïnterviewden is op dit moment nog steeds
aan het werk. De helft van deze groep heeft de hele tijd één baan gehad, de rest meerdere banen.
Een enkeling was studerend of met pensioen, 26% heeft het werk niet kunnen behouden. Gemiddeld
werkten de oud-deelnemers 73% van de tijd tussen afronding van hun traject en het onderzoek.
Werkritme teruggevonden
Van de ondervraagden is 80% tevreden over de ondersteuning die zij van DAAT-Drenthe hebben
ontvangen en oordeelt hierover positief of zeer positief. De duur van het traject dat mensen bij DAATDrenthe hebben gevolgd, heeft geen invloed op het hervinden van werk. Wat wel uitmaakt is dat er
nog contact is met de trajectbegeleider nadat men begonnen is met werk. Andere positieve invloeden
zijn dat oud-deelnemers beter de eigen grenzen bewaken, praktische werkervaring hebben opgedaan
en het werkritme hebben teruggevonden.
DAAT-Drenthe ondersteunt en begeleidt mensen die contact hebben (gehad) met geestelijke
gezondheidszorg richting herstel, behoud en uitbreiding van (arbeids)vaardigheden. Er zijn
vestigingen verspreid over de hele provincie, waaronder dagactiviteitencentra in Emmen en Assen,
arbeidsrehabilitatiecentra in Assen en Hoogeveen en verschillende bedrijven zoals de Bicicletteria in
Assen, de Bike-Shop in Emmen en EHP-Saunabouw in Emmen.
De resultaten van het onderzoek ‘Blijvend aan het werk’ werden gepresenteerd op woensdag 26 april,
van 13.00 tot 16.00 uur in Motel van der Valk in Assen. Belangstellenden kunnen contact opnemen
met het Bureau DAAT-Drenthe voor toezending van het onderzoeksrapport.
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