
Multicenter effectonderzoek 
De module 'Aan het werk' ondersteunt 
jongvolwassenen met chronische 
aandoeningen bij het vinden van passend 
werk. De interventie kent een 
multidisciplinaire aanpak van revalidatie 
en re-integratie en bestaat uit zes 
groepsbijeenkomsten en individuele 
begeleiding van ongeveer één jaar. In het 
multicenter onderzoek worden de 
resultaten van deze interventie in drie 
revalidatiecentra vergeleken met de 
resultaten van geboden usual care in 
andere revalidatiecentra en re-
integratiebedrijven. Gegevens worden 
verzameld via vragenlijsten bij start van 
het onderzoek en één jaar later. Hiermee 
meten we de arbeidsstatus van de 
deelnemers, de eigen effectiviteit voor 
werk (geloof in eigen kunnen) en 
mogelijke veranderingen hierin.

Deelnemende teams
Reade, Rijnlands Revalidatie Centrum, en 
Rijndam Revalidatie/Erasmus MC zijn de 
interventie revalidatiecentra en bieden 
‘Aan het werk' aan. De Hoogstraat Revalidatie, 
Revant, Libra Zorggroep, Revalidatiecentrum De 
Trappenberg, Revalidatiecentrum Roessingh, 
VUmc, UMCG en Adelante doen mee als 
controle revalidatiecentra. Daarnaast zijn 
jongvolwassenen voor de controle conditie 
benaderd via de re-integratiebedrijven USG- 
Restart en ID-plein, en regionale UWV-kantoren 
Utrecht, Flevoland, Groningen, en Gelderland. 
(Figuur 1).

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van het multicenter onderzoek naar de effecten van de module 
‘TraJect: Aan het werk?!’. In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de stand van zaken 
rond dit project.  
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Waar staan we nu?
De inclusie van deelnemers heeft veel 
inspanningen gevergd. Zo hebben veel centra 
extra reminders verstuurd en zijn 
jongvolwassenen ook in de spreekkamer op het 
project geattendeerd. Uiteindelijk hebben 88 
jongvolwassenen hun medewerking verleend.  
We danken alle centra hartelijk voor deze extra 
inspanningen! In september 2016 is de data-
verzameling definitief afgerond. In totaal 
hebben 49 jongvolwassenen aan de module 
'Aan het werk' deelgenomen, en 39 
jongvolwassenen ontvingen usual care. 
Hiermee is voldoende power behaald om de 
vraagstelling van het onderzoek te 
beantwoorden. Een beschrijving van de 
deelnemers vindt u in Tabel 1.

Planning
Marjolijn Bal gaat per november 2016 met 
zwangerschapsverlof. Hierdoor zullen de 
analyses van de gegevens worden afgerond 
in het voorjaar 2017. Ook wordt dan gestart 
met het schrijven aan wetenschappelijke
publicaties. Uiterlijk najaar 2017
presenteren wij u de resultaten. 

Publicaties
Onlangs is een artikel gepubliceerd waarin een 
kwalitatieve evaluatie wordt beschreven van de 
module ‘Aan het Werk’. In deze publicatie 
wordt nader ingegaan op de ervaren werkzame 
onderdelen van de interventie door de 
jongvolwassen die hebben deelgenomen aan 
het programma. Dit artikel is bijgevoegd bij 
deze nieuwsbrief. 

Figuur 1

Interventie 
conditie (n=49) 

Gemiddelde (SD) / 
Frequentie (%) 

Controle  
conditie (n=39) 

Gemiddelde (SD) / 
Frequentie (%) 

Totaal 
(n=88) 

Gemiddelde (SD) / 
Frequentie (%) 

Leeftijd 23.38 (2.82) 23/38 (2.55) 23.38 (2.69) 

Geslacht (man) 28 (57.1) 14 (35.9) 42 (47.7)* 

Aanvang chronische 
aandoening 

Geboorte 
Voor 12e 
levensjaar 
Tussen 12-18 jaar 
Na 18 jaar 

11 (22.4) 
7 (14.3) 

16 (32.7) 
15 (30.6) 

17 (43.6) 
14 (35.9) 

2 (5.1) 
6 (15.4) 

28 (31.8) 
21 (23.9) 

18 (20.5) 
21 (23.9) 

Ernst van de fysieke 
beperking 

Geen beperking 
Een beetje 
beperkt 
Matig beperkt 
Ernstig beperkt 

4 (8.2) 
22 (44.9) 
16 (32.7) 
7 (14.3) 

2 (5.1) 
13 (33.3) 
7 (17.9) 
17 (43.6) 

6 (6.8) 
35 (39.8) 
23 (26.1) 
24 (27.3) 

Opleidingsniveau 
Hoog 
Midden 
Laag 

10 (20.4) 
33 (67.3) 
6 (12.2) 

16 (41.0) 
18 (46.2) 
5 (12.8) 

26 (29.5) 
51 (58.0) 
11 (12.5) 

Speciaal onderwijs 
(ja) 

12 (24.5) 18 (46.2) 30 (34.1)* 

Wajong uitkering 
(ja) 

32 (65.3) 31 (79.5) 63 (71.6) 

Ervaring met 
betaald werk (ja) 

38 (77.6) 25 (64.1) 63 (71.6) 

Ervaring met 
onbetaald werk (ja) 

34 (69.4) 33 (84.6) 67 (76.1) 

Periode op zoek 
naar werk 

Niet op zoek naar 
werk 
< 1 jaar 
1-2 jaar 
2-4 jaar 
> 4 jaar 

9 (18.4) 

24 (49.0) 
13 (26.5) 
2 (4.1) 
1 (2.0) 

8 (20.5) 

20 (51.3) 
8 (20.5) 
2 (5.1) 
1 (2.6) 

17 (19.3) 

44 (50.0) 
21 (23.9) 
4 (4.5) 
2 (2.3) 

* Verschil tussen interventie- en controlegroep (p< 0.05)

Tabel 1. Karakteristieken onderzoekspopulatie




