In 1998 – 1999 werd door de afdeling Andragogie
van de Rijksuniversiteit van Groningen onderzoek
gedaan naar de programma’s arbeidsrehabilitatie
voor mensen met psychische en psychosociale
problematiek bij DAAT-Drenthe (Plan-Support als
arbeidsrehabilitatiecentrum).
Het ging vooral over hoe de IRB (Individuele
Rehabilitatie Benadering) als methodiek werd en
was ingevoerd.
Hoe de direct betrokkenen, deelnemers en
begeleiders, dit hebben ervaren en gewaardeerd.
Het onderzoek vond plaats binnen een
maatschappelijke context waarin er toenemend
aandacht kwam voor de arbeidsintegratie van
mensen met psychische problemen.
De weg terug naar het arbeidsproces bleek
moeilijker dan gedacht. De hoge eisen ten
aanzien van productie en arbeidsprestatie, de
eigen beperkingen van een kandidaatwerknemer, het risico mijdend gedrag van
werkgevers, etc. speelden daarbij een rol.
Veel mensen met een psychiatrische achtergrond raakten gedurende een traject arbeidsintegratie
gedesillusioneerd en haakten af.
Vanuit de geestelijke gezondheidszorg bestond nog geen uitgewerkte methodiek voor de wijze
waarop deze mensen systematisch en doelgericht voorbereid konden worden op de arbeidsmarkt.
Met de introductie en invoering van de IRB werden de eerste stappen gezet om hieraan invulling te
geven. Plan-Support was het eerste centrum in Nederland dat de IRB ging toepassen, gericht op het
ontwikkelen van arbeidsvaardigheden.
In drie jaar tijd werd de methodiek nauwgezet ingevoerd en toegepast en is – overigens tot op de dag
van vandaag bij DAAT-Drenthe – in sterke mate de “lerende bedrijfscultuur” gaan bepalen. Zo
gebruiken veel deelnemers IRB termen wanneer zij over hun eigen traject praten. Zowel deelnemers
als traject- en werkbegeleiders spraken hun waardering uit voor de heldere, duidelijke structuur die het
instrumentarium van de IRB hen bood.
De onderzoekers konden vaststellen dat met de invoering van de IRB een belangrijke stap was gezet
in het verbeteren en professionaliseren van de arbeidsrehabilitatie van mensen met een
psychiatrische achtergrond.
Voor meer informatie over dit onderzoek kan contact opgenomen worden met Bureau DAAT-Drenthe,
Tel. 0528 26 09 88
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