Multicenter onderzoek
module ‘Aan het werk?!’
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het multicenter onderzoek naar de module ‘Aan
het werk?!’met de stand van zaken van dit project. Wij willen u met deze
halfjaarlijkse nieuwsbrief op de hoogte houden.
Multicenter effectonderzoek
In dit multicenter onderzoek wordt het
effect van de module ‘Aan het werk’ in
kaart gebracht. De resultaten van deze
interventie worden vergeleken met de
resultaten van geboden usual care.
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 en
mogelijke veranderingen hierin.

voorjaar 2013

Deelnemende revalidatiecentra
In de zomer van 2012 zijn diverse
revalidatiecentra benaderd met de vraag
deel te nemen aan dit onderzoek. Rijndam
revalidatiecentrum/Erasmus MC, Reade en
Rijnlands Revalidatie Centrum doen mee
als interventiecentra. De revalidatiecentra
Revant, De Trappenberg, De Hoogstraat en
Leijpark hebben allen positief gereageerd
op de vraag om als controle centrum deel
te nemen.

Waar staan we nu?
De Medisch Ethische Toetsings Commissie van het Erasmus MC heeft het onderzoek als
niet-WMO plichtig beoordeeld. Inmiddels is de lokale uitvoerbaarheid positief
beoordeeld in de revalidatiecentra: Reade, Rijnlands Revalidatie Centrum, Leijpark,
De Hoogstraat, Revant en De Trappenberg.
In het najaar van 2012 en voorjaar 2013 zijn er groepen in Rijndam revalidatiecentrum/
Erasmus MC en Reade gestart. Hiervan doen tot nu toe 15 deelnemers mee aan het
onderzoek (respons =93.3%). In Rotterdam wordt nog geïncludeerd. De controle
revalidatiecentra Leijpark, Revant en De Trappenberg, hebben de jongvolwassenen
tussen de 16-27 jaar uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. We hebben
inmiddels 103 reacties ontvangen. Hiervan zijn 63 jongvolwassenen geïnteresseerd in
deelname. Na de eerste screening is gebleken dat negen deelnemers daadwerkelijk tot
de doelgroep behoren.
MovisiePrijs
In november 2012 heeft dit project de
Movisie participatieprijs (aanmoediging)
ontvangen
van
Jetta
Klijnsma
(staats-secretaris Sociale Zaken). De
Participatieprijs spreekt waardering uit
voor veelbelovende projecten die zich
inzetten voor de participatie in werk van
kwetsbare groepen in de samenleving.

Planning
Inmiddels doen in de interventiecentra
15 jongvolwassenen mee aan het
onderzoek. In totaal willen wij ongeveer
43 deelnemers includeren. Dit betekent
dat wij ernaar streven in het voorjaar
2014 de laatste deelnemers te
includeren. De deelnemers worden een
jaar gevolgd. In het voorjaar van 2015
hopen wij dat de laatste vragenlijsten
wordt ingevuld, zodat wij de gegevens
kunnen analyseren en rapporteren.
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