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Het Supported Employment Quality Framework is een door Erasmus+ gefinancierd 
project. Onze doelstelling is het verbeteren van de dienstverlening voor kwetsbare 
werkzoekenden, werknemers en hun werkgevers, door het ontwikkelen van een 

kwaliteitskader voor Supported Employment. 
Kwaliteit is een van de strategische speerpunten van de EUSE (European Union of Supported 
Employment). Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening leidt tot betere 
resultaten. 
Om de organisatiedoelen te bereiken is het belangrijk dat alle medewerkers betrokken worden 
bij de kwaliteitswerking. Een van de belangrijkste aspecten om een kwaliteitsmodel succesvol 
te implementeren is de onvoorwaardelijke ondersteuning door het management. Zij spelen een 
trekkersrol in de ontwikkeling, invoering, uitvoering en opvolging van de kwaliteitswerking.

“Supported Employment-organisaties hebben leiders die de waarden en visie van Supported 
Employment ondersteunen en uitdragen. Zij fungeren als rolmodel, en ze inspireren en 
verzekeren het duurzame succes van de organisatie.”

Wij stellen u graag dit boekje voor, waarin u alles terugvindt over onze ‘Reis in de wereld  
van kwaliteit’: Het boekje bestaat uit 3 delen:
1. de theoretische achtergrond,
2. de SEQF zelf-assessmenttoolkit,
3. de Groei- en Ontwikkelingstoolkit.

We kunnen ook een 5-daagse opleiding aanbieden inclusief 2 dagen training ‘on the job’. 
Een tweede boekje met alle details over het zelf-assessment en de Groei- en Ontwikkelings- 
toolkit is beschikbaar voor mensen die de opleiding volgen. We adviseren u om uw eigen  
‘Reis in de wereld van kwaliteit’ niet alleen aan te vatten, maar om gebruik te maken van het 
opleidingspakket. Alleen zo zijn we zeker dat we u de beste ondersteuning kunnen bieden:  
laat ons uw ‘kritische vriend’ zijn bij het ontwikkelen van de best mogelijke dienstverlening.
Dit product is het resultaat van twee jaar hard werken met SE-organisaties in België (SUEM.
BE), Noorwegen (SENO), het Verenigd Koninkrijk (BASE), Ierland (IASE), Spanje (EMPLEA) 
en EUSE.
Nu is het aan u: Start met kwaliteit! Vind inspiratie! Bouw aan een ‘verandercultuur’! 
Of zoals we het graag zeggen in ons team: “Kwaliteit is niet de ultieme doelstelling. 
Uitmuntend werk leveren, dát is de ultieme doelstelling!”

Met Kwaliteitsvolle Groet van het projectteam!

Edyth, Grete, Karen, Margaret, Nerise, Dermot, Hans, Huw, Jon, Marc, Mario

VOORWOORD

“Quality is never an accident; it is always the result  
of high intention, sincere effort, intelligent direction and  

skillful execution; it represents the wise choice of  
many alternatives.” 

 
— William. A. Foster
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INLEIDING
Het SEQF-model is gebaseerd op een nauwgezette vergelijking van verschillende 
kwaliteitsborgingssystemen en het 5-fasenmodel en de principes van Supported Employment:
— EFQM-model 
— EQUASS
— kwaliteitsmodel ESF Vlaanderen 
— Quality Standards (EUSE/BASE)

Op basis van deze vergelijking werden het 5-fasenmodel, de principes en de waarden van 
Supported Employment geïntegreerd in dit nieuwe SEQF-model. Dit model is dus uitsluitend 
van toepassing op organisaties die (willen) werken met Supported Employment en op datgene 
waarnaar zij moeten streven om een kwaliteitsvolle organisatie te worden.

Het SEQF-model zegt niet wat uitmuntendheid is en wil geen oordeel vellen over de werking 
van de organisatie, maar biedt SE-organisaties een assessment-tool om zelf die (delen van) hun 
dienstverlening in kaart te brengen die voor verbetering vatbaar zijn. 

WAAROM SUPPORTED EMPLOYMENT
Supported Employment bestaat al meer dan 40 jaar en is al zeer succesvol gebleken om personen 
met een (arbeids)beperking duurzaam aan het werk te krijgen en te houden.

Supported Employment bestaat uit een reeks waarden en principes. Samen met dit 
kwaliteitsraamwerk moeten die ervoor zorgen dat dienstverleners betere resultaten voor hun 
klanten boeken en dat iedereen een positief effect ervaart van betaald werk.

Om Supported Employment te begrijpen is het belangrijk om onderstaand 5-fasenmodel  
te kennen.

KLANTBETROKKENHEID

BEROEPSGERICHTE PROFILERING

JOBFINDING

WERKGEVERSBETROKKENHEID

ONDERSTEUNING OP MAAT NAAST DE WERKVLOER

SEQF
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1. Bron: ESF-project DUET, 2007-2013 Transnationality Type 2, oproep 201, project 2543

3. SE-coaches staan achter de zero-afwijzingspolitiek van Supported Employment, zodat – 
mits de juiste baan en ondersteuning – iedereen kan werken. 

4. Supported Employment volgt geen ‘work readiness’-modellen. Er wordt een ‘place, train, 
maintain’-aanpak geïmplementeerd. 

5. Het zoeken van werk moet zo snel mogelijk gebeuren.

6. Mensen worden aangemoedigd om zelf keuzes te maken en controle uit te oefenen bij het 
realiseren van hun loopbaan. De ondersteuning is afgestemd op het individu en alle keuzes 
gaan uit van succesvolle tewerkstelling.

7. Er bestaat een echt partnerschap tussen de persoon, zijn familieverzorgers, werkgevers, 
ondersteuning vanuit de gemeenschap en de SE-coach.

8. Mensen worden ondersteund om vol en actief deel uit te maken van de bedrijfswereld en de 
maatschappij, zowel op sociaal als op economisch vlak.

9. Ondersteunende organisaties erkennen het belang van de werkgever als klant van SE-
organisaties en het feit dat die werkgevers hun eigen behoeften hebben, die moeten worden 
ingevuld.

10. Supported Employment is gebaseerd op Social Role Valorization (SRV; Sociale 
Rolversterking of Waardevolle Sociale Rollen). Het erkent dat werkgelegenheid een 
gewaardeerde maatschappelijke rol is, en dat tewerkstelling kan helpen om sociale 
devaluatie om te keren, met brede positieve gevolgen voor de persoon.

11. Supported Employment is gebaseerd op het sociale model van de beperking, waarbij wordt 
erkend dat de beperking het product is van fysieke, organisatorische en gedragsgebonden 
belemmeringen in de samenleving. Het uitwissen van discriminatie vereist een andere 
aanpak en een andere manier van denken over de manier waarop de samenleving is 
georganiseerd, in dit geval het verwijderen van belemmeringen naar werk.

12. Supported Employment moet de loopbaanontwikkeling van het individu stimuleren door 
de opleidingsmogelijkheden te bevorderen en te zoeken naar mogelijkheden voor meer 
verantwoordelijkheid.

WAT IS SUPPORTED EMPLOYMENT?
SE is een methodologie die mensen met een (arbeids)beperking en andere kwetsbare groepen 
ondersteunt om betaald werk op de open arbeidsmarkt te krijgen en te behouden. Er wordt 
ondersteuning geboden aan de werkzoekende voor, tijdens en na het vinden van een baan.  
Het SE-model ondersteunt ook de werkgever bij het aanwerven en houden van goede 
werknemers. Het 5-fasenmodel zorgt ervoor dat de focus op de mogelijkheden van de  
persoon ligt, niet op diens beperkingen. Modellen die niet alle vijf de fasen bevatten,  
zijn geen Supported Employment.

De basisprincipes van SE zijn
— Betaalde arbeid: Individuen moeten een loon ontvangen dat evenredig is aan het 

uitgevoerde werk. Indien in een land een nationaal minimumloon van kracht is, dan moet 
het individu op zijn minst dit loon of een gangbaar loon voor die job krijgen.

— Reguliere arbeidsmarkt: Mensen met ondersteuningsbehoeften moeten worden 
tewerkgesteld in normale inclusieve bedrijven/organisaties in de openbare, particuliere of 
vrijwilligerssector en met dezelfde voorwaarden als alle anderen.

— Voortdurende ondersteuning: Voortdurende ondersteuning in elk van de vijf fasen van het 
proces. Dit heeft betrekking op jobondersteuning in haar breedste vorm. De ondersteuning 
voor elke persoon en werkgever is afgestemd op hun persoonlijke behoeften en eisen.

WAARDEN
Opdat een SE-coach competent kan werken, moet hij of zij vaardigheden en kennis toepassen 
die door een reeks waarden worden ondersteund. Van SE-coaches wordt verwacht dat zij zich 
in hun praktijk bewust zijn van een op waarden gebaseerde, ethische benadering.

Ook wordt erkend dat de waarden en de nationale beroepsnormen (indien van toepassing) 
altijd in de lokale, nationale, sociale en politieke context moeten worden gezien.
SE-coaches staan achter volgende filosofie en dragen die ook uit: 

1. Mensen met een (arbeids)beperking en/specifieke ondersteuningsnoden kunnen een 
positieve bijdrage leveren aan de werkplek.

2. Mensen met een (arbeids)beperking en/of specifieke ondersteuningsnoden moeten toegang 
hebben tot een echte job waar:

— het loon wordt betaald tegen het geldende tarief voor de job;
— de werknemer dezelfde voorwaarden geniet als alle andere werknemers; 
— de job helpt om zijn of haar levensdoelen en aspiraties te verwezenlijken;
— hun rol wordt gewaardeerd door managers en collega’s;
— de job vergelijkbare uren en werktijden heeft als voor andere werknemers, met veilige 

arbeidsomstandigheden
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HOE KUNT U DEZE TOOLKIT 
GEBRUIKEN?
Deze toolkit geeft u een eenvoudig overzicht van hoe ver uw organisatie staat inzake 
kwaliteit in Supported Employment. Aan de hand van de antwoorden die u geeft, zult u een 
duidelijk beeld krijgen van waar u in uitmunt of waar u aandacht aan moet schenken om uw 
dienstverlening te verbeteren.

Deze assessment-toolkit bevat 9 criteria, die elk bijdragen tot een precentage van uw eindscore:
1. Leiderschap (score 20) – 10%
2. Strategie (score 15) – 10%
3. Personeelsbeleid (score 15) – 10%
4. Partnerschappen & Middelen (score 20) – 10%
5. Producten, Diensten & Processen (score 25) – 25%
6. Klantresultaten (score 30) – 10%
7. Medewerkersresultaten (score 20) – 10%
8. Samenlevingsresultaten (score 5) – 5%
9. Bedrijfsresultaten (score 5) – 10%

Elk criterium is in vijf fasen verdeeld, variërend van ‘weinig/geen gestructureerde kwaliteit’ 
(score 1) tot ‘uitmuntende kwaliteit’ (score 5). Hou er rekening mee dat het een progressief 
systeem is. U kunt alleen een hogere score behalen als u kunt aantonen dat u aan het criterium 
voldoet dat in de vorige fase is vervat.

U beoordeelt elk criterium en onderbouwt dit met bewijzen. Er worden vragen gesuggereerd 
om u te helpen bij het beoordelen van uw kwaliteitsniveau voor elk criterium. Het is belangrijk 
dat u uw inschatting kunt bewijzen; deze bewijsvoering schrijft u in de tabel. Hou het bondig 
en verwijs naar werkdocumenten/bestanden in plaats van een beschrijving van de procedures.

Vertrek altijd vanuit de huidige situatie, niet de ideale situatie waar u naartoe wilt. Deze 
beoordeling moet een eerlijk beeld geven, een momentopname van uw dienstverlening. Als 
u uw bewijsmateriaal hebt beoordeeld om uw beslissing te onderbouwen, dient u uw score te 
noteren overeenkomstig de fase waarin u zich bevindt (van 1 tot 5).

Bij elk criterium kunt u verbeteringen noteren en vervolgens kunt u deze een prioriteit 
toekennen. Dit helpt u bij het opstellen van uw groei- en ontwikkelingsplan. De toolkit 
voorziet ook ruimte om te beschrijven wat u als beste praktijk in uw organisatie beschouwt.

VERKLARENDE WOORDENLIJST
Een verklaring van de termen in deze toolkit voor zelf-assessment vindt u op blz. 58

SEQF 
TOOLKIT VOOR 
ZELF-ASSESSMENT
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— Strategieën en plannen
— Missie- en visieverklaringen
— Afspraken en contracten m.b.t. de dienstverlening 
— Output en outcome (resultaten en effecten)
— Tijd nodig voor verplaatsing/vervoerskosten
— Analyse van trends
— Prestatie-indicatoren
— Audits
— HR-procedures en -documenten
— Onthaalproces nieuwe medewerkers, klanten
— Resultaten van de waargenomen praktijk
— Vorige assessments
— Supervisie, intervisie, beoordeling en notulen van teambijeenkomst 
— Analyses van opleidingsbehoeften
— Steekproef van klantendossiers en notities
— Marketinginformatie
— De standpunten van focusgroepen van stakeholders
— Resultaten van enquêtes en vragenlijsten
— Klachten, complimenten en suggesties
— Procesdocumenten: bijv. beroepsprofielen, actieplannen, jobanalyses, risicobeoordelingen
— Informatie over de arbeidsmarkt
— Casestudies

ORGANISEREN VAN HET 
ZELF-ASSESSMENT
Er is geen vaste manier om dit assessment uit te voeren. U kunt de aanpak kiezen die het beste 
bij uw organisatie past. Door een representatief staal van stakeholders in het beoordelingsproces 
te betrekken vergroot u de kans op een nauwkeurig beeld van de kwaliteit van uw dienstverlening.

Het is aan te bevelen dat de kwaliteitsmanager/het senior management en een groep 
stakeholders bijeenkomen om het document in te vullen. Deze assessment-toolkit hoeft niet in 
een vaste volgorde te worden ingevuld. Sommige criteria zijn gemakkelijk om mee te starten.

Het kan nuttig zijn om verschillende taakgroepen te vormen en de criteria te verdelen. Probeer 
niet te overanalyseren. De toolkit is bedoeld om u een indicatie te geven van wat u goed doet 
en wat u in uw organisatie beter kunt doen om de best mogelijke dienstverlening te bieden.

DE 9 ASSESSMENT-CRITERIA

KRITIEKE PRESTATIE-INDICATOREN
Secties 6.2 en 7.2 bevatten een aantal belangrijke prestatie-indicatoren. Sommige zijn verplicht, 
andere worden voorgesteld als opties. Elk van deze secties beschrijft een scoringsmechanisme 
voor de indicatoren.

BEOORDELING RESULTAAT
Uw scores vult u in op blz. 34 van de toolkit. Voor elk van de 9 criteria wordt een weging 
gegeven. Die wegingen moeten worden verrekend om een definitieve score te krijgen.
Het vijfde criterium (‘Producten, diensten en processen’) wordt sterker gewogen wegens het 
belang van de betrouwbaarheid van het scoremodel. www.suem.be/spiderweb 

SOORTEN BEWIJS
U kunt aantonen hoe u aan elk van de criteria voldoet via verschillende soorten 
bewijsmateriaal. Die kunnen onderstaande zaken bevatten (niet-limitatieve lijst):

FIG. 1  SPINDIAGRAM

1.
Leiderschap

2.
Strategie 

3.
Personeelsbeleid

4.
Partnerschappen & middelen 

5.
Producten, diensten & processen 

6.
Klantenresultaten

7.
Medewerkersresultaten

8.
Samenlevingsresultaten

9.
Bedrijfsresultaten

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

SCORE

MAX (naar 10 herleid)

http://www.suem.be/spiderweb
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1.
LEIDER-
SCHAP
Supported Employment-
organisaties hebben leiders 
die de waarden en visie van 
Supported Employment 
ondersteunen en uitdragen. 
Ze fungeren als rolmodel, 
ze inspireren en verzekeren 
het duurzame succes van de 
organisatie. De organisatie is het 
middel om de waarden en visie 
van Supported Employment te 
realiseren.
(maximum = 20)

1.1 EEN DUIDELIJKE VISIE OP SUPPORTED EMPLOYMENT ZIT VERVAT  
IN DE MISSIE, VISIE, WAARDEN EN ETHIEK VAN DE ORGANISATIE

1 2 3 4 5

De organisatie heeft een eenvoudige missie 
en/of visie, maar die is niet gecommuniceerd 
naar stakeholders.

De organisatie heeft 
een missie en visie die 
gecommuniceerd worden en 
begrepen worden door het 
personeel.

De organisatie heeft een missie 
en visie die gecommuniceerd 
en begrepen worden door de 
stakeholders.

Het beleid en de procedures van 
de organisatie ondersteunen het 
uitdragen van de waarden van 
Supported Employment.

De missie en visie worden regelmatig 
geëvalueerd, liggen aan de basis 
van het beleid en de procedures en 
zijn complementair met strategieën 
om het professionele netwerk te 
betrekken. 

Stakeholders worden betrokken bij het 
definiëren van de missie/visie. 

De missie en visie zijn samen met 
stakeholders ontwikkeld en worden 
regelmatig geëvalueerd als deel van de 
kwaliteitsprocedures.

Ze worden consequent gebruikt om de 
ambities en verwachtingen bij de  
stakeholders te verhogen.

1.2 LEIDERS ONTWERPEN & IMPLEMENTEREN EEN ORGANISATIESTRUCTUUR

1 2 3 4 5

Er is een organisatorische structuur maar 
het management biedt geen doeltreffende 
steun, uitdaging en toetsing.

Het management zorgt ervoor dat de 
dienstverlening in overeenstemming met de 
wetgeving is.

Er zijn duidelijke lijnen 
m.b.t. communicatie en 
verantwoording.

Potentiële belangenconflicten 
worden geïdentificeerd en 
beheerd.

Management/leiders gebruiken 
een kwaliteitsmodel of 
organisatie-ontwikkelingsmodel 
ter verbetering van de 
bedrijfsvoering.

Beslissingen zijn gebaseerd 
op een overzicht van 
managementinformatie.

De organisatiestructuur werkt samen 
en overlegt met alle stakeholders.

Bedrijfsrisico’s worden geïdentificeerd 
en beheerd.

De organisatiestructuur wordt 
regelmatig herzien.

De organisatiestructuur zorgt voor een uitste-
kende ondersteuning, uitdaging en toetsing 
op basis van een gedetailleerde kennis van 
organisatiebeheerssystemen, gebruik van 
financiële middelen, beleid en procedures en 
kwaliteitsborgingsprocessen.

De organisatiestructuur is wendbaar n.a.v. 
veranderingen, en wordt regelmatig herzien.

1.3 LEIDERS BETREKKEN EXTERNE STAKEHOLDERS

1 2 3 4 5

Het management heeft een basiskennis van 
belangrijk lokaal en nationaal beleid, lokale 
arbeidsmarktbehoeften en arbeidsomstan-
digheden en lokale demografie. Men baseert 
zich op die info voor het engagement 
tegenover stakeholders.

De organisatie heeft een 
plan om de relatie met 
de stakeholders alsook de 
verwachtingen en ambities 
van de klanten te versterken.

Relaties met beleidsmakers en 
werkgevers zijn gebaseerd op een 
duidelijk begrip van het lokale en 
nationale beleid, informatie over 
de plaatselijke arbeidsmarkt en 
demografische factoren.

De organisatie zorgt voor actieve 
betrokkenheid met beleidsmakers 
en financierende instanties om zo 
financiële middelen te waarborgen 
gelinkt aan de professionele 
netwerkstrategie.

De organisatie legt links met een brede waaier 
aan stakeholders in het ontwerp, het beheer, 
de uitvoering en de evaluatie van de diensten.

Het beleid deelt kennis en middelen met 
stakeholders.

1.4 LEIDERS VERSTERKEN EEN CULTUUR VAN UITMUNTENDHEID &  
TRANSPARANTIE MET DE MEDEWERKERS VAN DE ORGANISATIE

1 2 3 4 5

Leiders begrijpen de kernwaarden van 
Supported Employment maar gebruiken ze 
niet in hun leidinggevende rol. 

Communicatie met de medewerkers is 
voornamelijk taakgericht.

Leiders erkennen dat me-
dewerkers een waardevolle 
bron zijn om feedback te 
krijgen over prestaties van de 
organisatie, dienstverlening 
en ontwikkeling van mede-
werkers.

Leiders overleggen regelmatig 
met alle medewerkers over 
performantie van de organisatie, 
dienstverlening en vorming, 
training en ontwikkeling.

Leiders gebruiken kennis en infor-
matie over de hele organisatie om 
effectieve besluitvorming over de 
personeelscapaciteit te ondersteunen.

Leiders garanderen dat de 
besluitvorming transparant is en dat 
alle gebruikte informatie en kennis 
toegankelijk zijn voor het personeel.

Leiders dragen de kernwaarden van SE uit en 
zijn rolmodellen door duidelijk leiderschap. 
Ze geven richting aan de dienstverlening, die 
begrepen wordt door de medewerkers.

Effectieve besluitvorming wordt gebruikt 
opdat er diensten worden ontwikkeld die 
tegemoet komen aan de noden van de 
klanten.
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2.
STRATEGIE
Supported Employment-
organisaties implementeren 
hun missie en visie door het 
ontwikkelen van een strategisch 
plan met doelen op korte, 
middellange en lange termijn, 
gebaseerd op de behoeften en 
verwachtingen van stakeholders, 
externe omgeving en interne 
mogelijkheden.
(maximum = 15)

2.1 DE ORGANISATIE STELT DUIDELIJKE DOELEN & KRITIEKE PRESTATIE-
INDICATOREN (KPI'S) OP MET BETREKKING TOT DE KERNWAARDEN  

& HET 5-FASENMODEL VAN SUPPORTED EMPLOYMENT

1 2 3 4 5

De organisatie kan enig bewijs 
leveren dat ze werkt met doelen.

Deze doelen zijn niet gelinkt aan 
behoeften of verwachtingen 
van stakeholders, de 
externe omgeving of interne 
mogelijkheden.

De organisatie stelt KPI’s op die 
betrekking hebben op de 5 fasen 
van Supported Employment. 

De organisatie heeft een 
strategisch plan met doelen op 
korte, middellange en lange 
termijn.

Het strategisch plan en de 
KPI’s voldoen aan de wettelijke 
vereisten en beleidsvereisten.

Het strategisch plan en de KPI’s zijn 
gerelateerd aan de behoeften en de 
verwachtingen van de stakeholders en er 
wordt rekening gehouden met de externe 
omgeving en de interne mogelijkheden.

De KPI’s hebben betrekking op de 5 fasen 
van Supported Employment.

Het strategisch plan en de KPI’s 
worden voortdurend herzien en 
geactualiseerd, zodat wijzigingen 
in de behoeften en verwachtingen 
van de stakeholders, de externe 
omgeving en interne mogelijkheden 
worden meegenomen.

2.2 DOELEN & KRITIEKE PRESTATIE-INDICATOREN (KPI'S)  
WORDEN GECOMMUNICEERD, GEMONITORD & HERZIEN  

OVER DE HELE ORGANISATIE HEEN EN MET STAKEHOLDERS

1 2 3 4 5

De organisatie maakt beperkt 
gebruik van doelen en KPI’s.

De organisatie heeft doelen en 
KPI’s, maar deze worden niet 
duidelijk begrepen door interne en 
externe stakeholders.

De organisatie heeft doelen en 
KPI’s die duidelijk begrepen wor-
den door de gehele organisatie.

De KPI’s worden regelmatig 
herzien en geactualiseerd. 

De organisatie heeft doelen en KPI’s 
die duidelijk worden gecommuniceerd 
en begrepen door interne en externe 
stakeholders.

Er is duidelijk bewijs dat de gegevens van 
de KPI’s worden geanalyseerd, en dat 
trends begrepen worden en als informatie 
dienen voor de strategische planning.

De organisatie definieert 
kwaliteitsborgingsprocessen m.b.t. 
het analyseren van gegevens en 
feedback over de dienstverlening. 
Deze aanpak is gebaseerd op sterktes 
en richt zich op verbeterdomeinen.

Stakeholders zijn betrokken in het 
herzien van doelen en KPI’s

2.3 PRODUCTEN & DIENSTEN WORDEN EFFECTIEF  
GEPROMOOT EN IN DE MARKT GEZET

1 2 3 4 5

De organisatie heeft 
marketingmateriaal waarvan 
de inhoud gericht is op 
verschillende klanten en 
stakeholders. 

De stakeholders begrijpen 
duidelijk wat de dienst te bieden 
heeft.

De organisatie heeft een 
herkenbaar merk. 

Casestudies en getuigenissen 
worden gebruikt in 
marketingactiviteiten.

De organisatie is betrokken in 
diverse netwerken en fora om de 
eigen dienstverlening te promoten. 

Een waaier aan mediakanalen, 
sociale media en internettools 
wordt gebruikt om de 
dienstverlening bekend te maken. 

Marketingmateriaal kan 
beschikbaar worden gesteld in 
diverse toegankelijke formaten. 

De organisatie erkent werkgevers 
als ambassadeurs.

Marketingprocessen en -materialen worden 
regelmatig herzien en bijgewerkt. 

De organisatie zet werkgevers, 
werkzoekenden en families als rolmodellen 
en ambassadeurs in om de dienstverlening 
te promoten.

De organisatie publiceert jaarrapporten 
over de werking en de successen.

De organisatie heeft een 
doeltreffende marketingstrategie die 
helpt om de strategische doelen te 
bereiken.
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3.
PERSONEELS- 
BELEID
Supported Employment-organisaties 
werven, ontwikkelen en belonen 
hun medewerkers met de bedoeling 
het 5-fasenmodel in de praktijk te 
brengen.
(maximum = 15)

3.1 DE SUPPORTED EMPLOYMENT-ORGANISATIE HEEFT  
EEN DUIDELIJK PERSONEELSBELEID & PERSONEELSBEHEER

1 2 3 4 5

De organisatie heeft een 
basispersoneelsbeleid 
dat voldoet aan 
de wettelijke 
verplichtingen.

De organisatie definieert de 
vaardigheden, kennis, competenties 
en kwalificaties voor individuele 
medewerkers. 

De organisatie heeft een 
aanwervings-, management-, 
belonings- en retentiebeleid 
dat de selectie en het behoud 
van gekwalificeerd personeel 
bevordert.

De organisatie heeft procedures voor 
performancemanagement om de doelen 
te realiseren.

Personeelsbeleid en personeelsbeheer 
worden regelmatig herzien.

De organisatie past een zeer degelijk 
performancemanagement en passende 
professionele ontwikkeling toe om de 
doelen te behalen.

3.2 DE PERSONEELSLEDEN BEGRIJPEN HUN 
TAKEN, ROLLEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN

1 2 3 4 5

Er is een 
organisatiestructuur met 
functiebeschrijvingen en 
competentieprofielen.

Medewerkers begrijpen en 
demonstreren de realisatie van de 5 
fasen van Supported Employment in 
overeenstemming met de fundamentele 
waarden en beginselen ervan.

Functiebeschrijvingen en 
competentieprofielen komen 
overeen met de missie, visie 
en gedragscode.

Functiebeschrijvingen 
en competentieprofielen 
worden regelmatig herzien 
en aangepast in samenspraak 
met het personeel.

Medewerkers hebben een duidelijke focus 
op onpartijdige klantenservice (zowel 
voor werkzoekenden als werkgevers)

De organisatiestructuur bevordert duide-
lijke communicatie. Verantwoordelijkheid 
naar en aanspreekbaarheid op beleid, 
procedures en bestuur zijn duidelijk ge-
communiceerd naar en worden begrepen 
door alle medewerkers

Medewerkers kunnen beschrijven hoe hun 
rol past in de organisatiestructuur, aan wie 
ze rapporteren, en hoe zij bijdragen tot 
zowel het realiseren als de kwaliteit van de 
dienstverlening. Ze kunnen het belang van 
hun bijdrage en hun rol in de organisatie 
beschrijven.

3.3 DE SUPPORTED EMPLOYMENT-ORGANISATIE ZORGT VOOR  
BEKWAME MEDEWERKERS DIE BIJDRAGEN TOT EEN LEERCULTUUR

1 2 3 4 5

Personeel kan soms 
een beroep doen op 
supervisie.

De organisatie heeft een 
basisonthaalproces voor 
nieuwe medewerkers.

De organisatie monitort de 
vaardigheden, kennis, competenties 
en kwalificaties voor de rollen van 
individuele medewerkers.

Nieuwe medewerkers worden grondig 
ingewerkt.

De organisatie heeft een basisplan voor 
kennisverwerving en ontwikkeling, 
gelinkt aan de doelen en objectieven van 
die dienst.

Personeel kan een beroep 
doen op regelmatige 
supervisie en professionele 
ontwikkeling.

Individuele 
trainingsbehoeften worden 
minstens eenmaal per jaar 
geïdentificeerd.

De organisatie bevordert een 
leercultuur.

De organisatie monitort en ontwikkelt de 
vaardigheden, kennis, competenties en 
kwalificaties voor alle medewerkers. 

De professionele ontwikkeling voldoet 
aan (indien van toepassing) de huidige, 
nationale erkende professionele 
kwalificaties en standaarden.

Medewerkers worden empowered om 
creatief en oplossingsgericht te zijn. 
Innovatie en het nemen van berekend 
risico worden aangemoedigd.

De organisatie heeft een uitgebreid plan 
voor kennisverwerving en ontwikkeling 
van al zijn medewerkers zodat iedereen kan 
uitblinken in zijn opdracht.

Dit plan wordt regelmatig herzien en 
voorziet in middelen en tijd voor personeel 
om te werken aan kennisverwerving en 
ontwikkeling. De doeltreffendheid hiervan 
wordt geëvalueerd. 

Alle medewerkers dragen bij tot de 
leercultuur van de organisatie door te 
reflecteren over de eigen dienstverlening.
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4.
PARTNER-
SCHAPPEN & 
MIDDELEN
Supported Employment-organisaties 
definiëren en beheren hun 
partnerschappen, mogelijkheden 
en middelen om hun Supported 
Employment-doelen (zoals 
gedefinieerd in hun strategie) te 
behalen.
(maximum = 20)

4.1 PARTNERSCHAPPEN WORDEN GEÏDENTIFICEERD & BEHEERD

1 2 3 4 5

De organisatie richt zich op interne 
sturing en is weinig betrokken 
in andere beleidsdomeinen en 
professionele netwerken.

De organisatie heeft een  
duidelijke klachtenprocedure.

De organisatie verzamelt  
feedback van klanten.

De organisatie brengt alle 
partners in kaart met een 
relevante betrokkenheid bij 
lokaal en nationaal beleid, 
andere beleidsdomeinen, 
lokale dienstverlening, 
partnerschappen en 
netwerken, waaronder 
representatieve 
gebruikersorganisaties. 

De organisatie werkt actief om de uitbouw 
en versterking van informatie-uitwisseling 
met sommige partners te realiseren en 
identificeert met hen gemeenschappelijke 
doelen.

Waar toepasselijk werkt de organisatie met 
een systeem voor accountmanagement.

De organisatie heeft een complimenten- 
en suggestieprocedure.

De organisatie werkt actief aan de uitbouw 
en versterking van informatie en middelen 
met partners. 

De organisatie meet de doeltreffendheid van 
de relaties om een wederzijds en duurzaam 
voordeel te realiseren.

Er is duidelijk bewijs van verbetering en 
innovatie gebaseerd op de samenwerking 
met stakeholders.

De organisatie neemt 
binnen netwerken en 
partnerschappen een 
leidende rol op om kennis 
en middelen te delen, 
en om de 5 fasen en de 
waarden van Supported 
Employment te promoten.

4.2 FINANCIËN WORDEN EFFICIËNT BEHEERD

1 2 3 4 5

De organisatie heeft een 
basisboekhoudsysteem in 
overeenstemming met de 
relevante wetgeving.

De organisatie heeft systemen 
om financiële middelen te 
vinden en toe te wijzen.

Er is een financieel beleid en 
er zijn procedures.

De organisatie maakt een begroting op en 
doet aan begrotingscontrole.

De organisatie heeft systemen om finan-
ciële middelen te monitoren doorheen de 
dienstverlening. 

Medewerkers hebben duidelijkheid 
over hun financiële vrijheden en 
verantwoordelijkheden. 

De organisatie beschikt over systemen om 
het efficiënte gebruik van de financiële 
middelen over de hele dienstverlening heen 
te evalueren.

Er worden auditsystemen toegepast.

De organisatie kan 
aantonen hoe ze de 
strategische doelen bereikt 
dankzij efficiënt gebruik 
van financiële middelen. 

Financiën worden 
beheerd met het oog op 
duurzaamheid van de 
organisatie.

4.3 MIDDELEN WORDEN EFFICIËNT BEHEERD

1 2 3 4 5

De organisatie heeft een overzicht 
van de activa.

De locaties zijn comfortabel, 
toegankelijk, veilig en uitnodigend.

De organisatie heeft systemen 
om middelen te vinden, toe te 
wijzen en te monitoren over 
de volledige dienstverlening 
heen.

Op de locaties zijn faciliteiten 
voor vertrouwelijke 
gesprekken voorzien.

De organisatie heeft systemen om de 
instroom van werkzoekenden en de 
omvang van de caseloads te beheren zodat 
individuele ondersteuning voor klanten 
haalbaar is.

Klanten hebben toegang tot middelen 
en worden ondersteund om passende 
middelen (incl. technologie) te gebruiken. 

De organisatie beschikt over systemen om 
het efficiënte gebruik van de middelen over 
de hele dienstverlening heen te evalueren.

De organisatie bekijkt mogelijkheden om 
personeel, systemen, materialen, uitrusting 
en fysieke middelen te delen met partners.

Middelen worden verbeterd op basis van 
data en managementinformatie (bestaande 
uit klachten, complimenten en suggesties).

De organisatie kan 
aantonen hoe ze haar 
strategische doelen bereikt 
door het efficiënt inzetten 
van personeel, systemen, 
materiaal, uitrusting en 
fysieke middelen.
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4.
PARTNER-
SCHAPPEN & 
MIDDELEN
Supported Employment-
organisaties definiëren en 
beheren hun partnerschappen, 
mogelijkheden en middelen om 
hun Supported Employment-doelen 
(zoals gedefinieerd in hun strategie) 
te behalen.
(maximum = 20)

4.4 INFORMATIE & KENNIS WORDEN EFFICIËNT BEHEERD & GEDEELD

1 2 3 4 5

De organisatie verzamelt 
relevante gegevens en zorgt 
ervoor dat deze nauwkeurig 
en betrouwbaar zijn.

Alle gegevens worden veilig 
bewaard en beheerd in 
overeenstemming met de 
relevante wetgeving.

Er is een back-up van IT-systemen.

Er zijn protocollen voor het openbaar 
maken en delen van gegevens. 
Deze protocollen zijn gekend bij het 
personeel, dat ze ook begrijpt.

Het personeel kent de 
bevoegde instanties of 
organisaties om zo de klanten 
efficiënt te kunnen verwijzen.

Stakeholders krijgen accurate en actuele 
prestatiegegevens

De organisatie deelt ad-
hocinformatie met partners 
over onderzoek, beleidstopics, 
financieringsmogelijkheden en 
ontwikkelingen in de sector.

Er is een plan voor bedrijfscontinuïteit en 
dit wordt regelmatig herzien en bijgewerkt. 

De organisatie heeft formele systemen 
om ervoor te zorgen dat informatie 
over onderzoek, beleidstopics, 
financieringsmogelijkheden en 
ontwikkelingen in de sector wordt gedeeld 
met stakeholders.

5.
PRODUCTEN, 
DIENSTEN & 
PROCESSEN
Het 5-fasenmodel van Supported 
Employment wordt ontworpen, 
beheerd en vertaald in producten, 
diensten en processen.
(maximum = 30)

5.1 (A) KLANTBETROKKENHEID

1 2 3 4 5

Werkzoekenden en verwij-
zende organisaties begrijpen 
de toelatingscriteria en 
weten wat te verwachten van 
de dienst, met inbegrip van 
de limieten.

De organisatie houdt 
rekening met culturele en 
communicatieve factoren bij 
het organiseren van eerste 
contacten met klanten.

De organisatie biedt onpartijdige 
informatie, advies en begeleiding 
voor werkzoekenden, gebruikmakend 
van toegankelijke tools. Mogelijke 
belangenconflicten worden opgevolgd.

De organisatie biedt een privéruimte 
voor vertrouwelijke besprekingen.

Privacykwesties worden besproken en 
opgevolgd.

Medewerkers bewaken professionele 
grenzen.

De organisatie erkent dat 
iedereen met de juiste 
ondersteuning kan werken, en 
voert geen screenings uit om 
‘jobreadiness’ te beoordelen.

Werkzoekenden worden 
doorverwezen naar 
alternatieve mogelijkheden 
indien zij niet richting werk 
kunnen/willen stappen.

De organisatie maakt optimaal gebruik 
van het ondersteuningsnetwerk van de 
werkzoekende.

De organisatie heeft systemen om 
wachtlijsten te minimaliseren en te 
beheren.

Het verwijzingsproces wordt regelmatig 
herzien en bijgewerkt.

Verwijzingen weerspiegelen de lokale 
bevolkingssamenstelling.

De persoonsgerichte benadering gebaseerd 
op een ‘iedereen-welkom-beleid’ wordt 
consequent toegepast.
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5.
PRODUCTEN, 
DIENSTEN & 
PROCESSEN
Het 5-fasenmodel van 
Supported Employment wordt 
ontworpen, beheerd en vertaald 
in producten, diensten en 
processen.
(maximum = 30)

5.1 (B) BEROEPSGERICHTE PROFILERING & ACTIEPLANNEN

1 2 3 4 5

De organisatie gebruikt 
basistechnieken voor 
beroepsgerichte profilering en 
actie-planning.

De organisatie erkent 
en reageert conform de 
culturele factoren eigen aan 
werkzoekenden. 

De organisatie identificeert 
duidelijke leerdoelen voor 
eventuele werkervaring en 
stageactiviteiten en legt deze 
vast.

Persoonsgerichte benadering wordt ge-
bruikt voor het verzamelen van relevante 
informatie over de werkzoekende, zijnde 
diens ervaring, competenties, interesses, 
wensen en behoeften. Deze informatie 
wordt verzameld in zijn dossier en leidt tot 
zijn beroepsgericht profiel.

Actieplannen worden gebruikt ter onder-
steuning van de werkzoekende doorheen 
het Supported Employment-proces.

Het actieplan omvat ook het omgaan met 
belemmeringen of discriminatie, en dit 
plan wordt regelmatig gecontroleerd, 
herzien en geactualiseerd samen met de 
betrokken partijen.

De organisatie onderzoekt het potentieel 
van ondersteunende technologie.

De doelen in het actieplan zijn specifiek, 
meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden. 

De organisatie kan een financiële simulatie maken 
voor alle werkzoekenden om hen te informeren 
over de impact van hun keuzes op hun inkomen.

Werkzoekenden worden aangemoedigd om 
hun loopbaan zelf te sturen, waar wenselijk met 
behulp van hun omgeving, om zelf geïnformeerde 
keuzes te maken m.b.t. werk.

De organisatie zorgt ervoor dat ook opstarten als 
zelfstandig ondernemer als een volwaardige optie 
wordt beschouwd.

Er wordt snelle vooruitgang richting werk 
geboekt. De SE-coach en de klant beslissen 
samen over de frequentie en intensiteit van de 
ondersteuning.

Beroepsgerichte profilering en actieplan-
nen zijn beschikbaar in een waaier aan 
toegankelijke formaten.

Ze zijn samen met de werkzoekende en 
diens ondersteunend netwerk opgesteld.

Het proces van profilering en het 
opstellen van actieplannen wordt 
regelmatig herzien en bijgewerkt.

De organisatie erkent 
dat beroepsgerichte 
profilering een continu 
proces is, en deze 
profielen worden 
geactualiseerd op basis 
van de behoeften.

De beroepsgerichte 
profielen zijn holistisch, 
toegankelijk en samen 
met de werkzoekende 
opgesteld. Ze worden 
zowel bij het zoeken 
van een job als bij de 
effectieve jobmatching 
gebruikt.

5.1 (C) WERKGEVERSBETROKKENHEID

1 2 3 4 5

De organisatie neemt contact 
op met werkgevers in een hele 
reeks sectoren om jobkansen 
te zoeken. 

De organisatie houdt de 
gegevens van contactpersonen 
bij werkgevers bij. 

De dienst biedt onpartijdige en 
objectieve informatie, advies 
en begeleiding aan werkgevers.

De organisatie bespreekt 
ook eventuele twijfels van of 
discriminatie door werkgevers.

De organisatie heeft een duidelijk begrip 
van de lokale arbeidsmarkt.

Medewerkers beseffen dat werkgevers 
met hun eigen zakelijke behoeften be-
langrijke klanten zijn van de organisatie.

De organisatie voorziet tijd en middelen 
om werkgevers te betrekken.

De organisatie verzamelt en analyseert 
systematisch gegevens over werkgevers en de 
lokale arbeidsmarkt.

De werkgeversbetrokkenheid krijgt vorm op basis 
van deze analyse.

De medewerkers kunnen aan werkgevers 
verwoorden wat hun belang is om in te stappen 
in Supported Employment

Werkgevers worden ondersteund om een 
inclusief wervings- en retentiebeleid te 
ontwikkelen.

Werkgevers worden ondersteund bij het 
identificeren en creëren van vacatures 
a.d.h.v. functiecreatie en -differentiatie 
en jobcarving.

Het proces van werkgeversbetrokkenheid 
wordt regelmatig herzien en bijgewerkt. 

Werkgevers kennen de toegevoegde 
waarde van Supported Employment 
en hoe dit tegemoetkomt aan hun 
bedrijfsbehoeften.

Werkgevers gebruiken 
de organisatie als een 
essentiële tool voor hun 
aanwervingen.

Werkgevers zijn 
ambassadeurs voor de 
organisatie. 
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5.
PRODUCTEN, 
DIENSTEN & 
PROCESSEN
Het 5-fasenmodel van Supported 
Employment wordt ontworpen, 
beheerd en vertaald in producten, 
diensten en processen.
(maximum = 30)

5.1 (D) JOBMATCHING & VEILIGSTELLEN VAN WERKGELEGENHEID

1 2 3 4 5

De organisatie zoekt competitieve 
en inclusieve werkgelegenheid waar 
de werknemer hetzelfde loon en 
dezelfde voordelen ontvangt als andere 
werknemers die hetzelfde werk doen.

De organisatie voldoet aan de wettelijke 
vereisten.

Om een effectieve jobmatch 
te verzekeren, wordt er 
systematisch aan jobanalyse 
gedaan om de nodige 
vaardigheden en andere 
vereisten voor de job te 
kennen. 

Het beroepsgerichte profiel en de jobanalyse 
worden gebruikt om de kloof tussen 
gevraagde en aanwezige vaardigheden te 
bepalen, en om na te gaan of dit overbrugbaar 
is als onderdeel van de jobmatch.

In samenwerking met de werkgever heeft de 
organisatie duidelijke richtlijnen en procedures 
om te zorgen voor de gezondheid, de 
veiligheid en het welzijn van werkzoekenden, 
met inbegrip van risico-analyse.

De organisatie zorgt ervoor 
dat elk geïdentificeerde 
vaardighedenkloof besproken 
wordt met de werkzoeker en de 
werkgever en dat een actieplan 
wordt overeengekomen.

De organisatie herziet de 
efficiëntie van haar processen 
m.b.t. jobmatching.

De organisatie behaalt goede 
resultaten in het vinden van 
passende banen in een brede reeks 
sectoren en beroepen.

De organisatie werkt samen met 
partners om gegevens en vacatures 
te delen zodat werkgevers de best 
mogelijke jobmatch krijgen.

5.1 (E) ONDERSTEUNING OP & NAAST DE WERKVLOER  
& LOOPBAANONTWIKKELING

1 2 3 4 5

De organisatie: 
- kan jobcoaching op de werkplek 
aanbieden. 
- biedt individuele ondersteuning voor 
klanten en beantwoordt tijdig verzoeken 
om ondersteuning. 
- is zich bewust van de noodzaak om de 
vooruitgang van de werknemer en de 
duurzaamheid van de job op te volgen. 
- ondersteunt werknemers om conflicten 
en problemen die een invloed op het werk 
hebben op te lossen. 
- voldoet aan de wetttelijke veiligheids-
voorschriften.

Werkplekken zijn veilig.

Werkgevers worden onder-
steund om hun verantwoor-
delijkheid voor management 
en opleiding van hun werkne-
mers op te nemen. 

De organisatie ondersteunt 
klanten bij het plannen van 
werk-gerelateerde ondersteu-
ning, het bepalen van wat re-
delijke werkplekaanpassingen 
zijn en het uitvoeren daarvan.

De organisatie kan aantonen 
dat werknemers persoonlijke, 
sociale en professionele vaar-
digheden ontwikkelen. 

De organisatie identificeert natuurlijke 
ondersteuningsnetwerken.

De organisatie ondersteunt het leerproces van 
de werknemer op de meest natuurlijke wijze, 
waar nodig met behulp van gestructureerde 
trainingstechnieken. 

De organisatie zorgt ervoor dat werknemers 
sociaal geïntegreerd raken op de werkplek. 

Eventuele problemen met welzijn, intimidatie 
en discriminatie worden proactief opgenomen. 

De organisatie verzamelt gegevens over 
duurzame jobresultaten en gebruikt deze om 
strategieën uit te werken om jobretentie en 
duurzaamheid te realiseren.

De organisatie biedt 
ongelimiteerde ondersteuning 
aan klanten. Het gaat hierbij om 
samenwerken met partners om 
eender welk werkgerelateerd 
probleem op te lossen. 

De organisatie maakt creatief 
gebruik van ondersteunende 
technologie.

De organisatie bespreekt en 
actualiseert haar processen 
m.b.t. ondersteuning op en 
naast de werkvloer en m.b.t. 
loopbaanontwikkeling.

De organisatie kan aantonen dat een 
groot aantal jobs duurzaam zijn door 
gebruik te maken van natuurlijke en 
aangepaste werkplekondersteuning. 

Toezicht en ondersteuning op de 
werkplek zijn geïntegreerd in de 
routines van de werkgever. 

De organisatie ondersteunt 
werknemers om hun loopbaan te 
ontwikkelen.
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6.
KLANT- 
RESULTATEN

Klanten krijgen een 
goede dienstverlening 
die beantwoordt aan hun 
verwachtingen.
(maximum = 30)

6.1 PERCEPTIEMETINGEN –  
DE KLANTENPERCEPTIE OVER DE ORGANISATIE

1 2 3 4 5

Klantentevredenheid 
wordt informeel 
gecontroleerd.

Klanten weten met 
wie ze contact kunnen 
opnemen voor een 
compliment, klacht, 
reactie of suggestie. Ook 
kennen zij het proces dat 
de organisatie volgt bij de 
behandeling ervan.

De organisatie evalueert complimenten, 
klachten, opmerkingen en suggesties van 
klanten, en kan aantonen dat deze actief 
opgevolgd zijn. 

Er worden gestructureerde methoden gebruikt 
voor het ontvangen van feedback van klanten. 

Klanten kunnen beschrijven hoe de organisatie 
hen ondersteund heeft in hun noden en of zij dit 
tijdig deed.

Klanten kunnen voorbeelden geven van hun 
positieve werkrelatie met de organisatie.

Regelmatig worden gestructureerde methoden 
om feedback van klanten te krijgen ingezet, via 
consistente vragen om trends te kunnen vaststellen. 

De resultaten van de feedback van klanten 
beïnvloeden de strategische planning; er worden 
doelen bepaald voor klantentevredenheid.

Klanten kunnen beschrijven welke ondersteuning 
zij ontvingen om hun job te leren en om sociaal te 
integreren op het werk. 

Klanten kunnen beschrijven welke middelen ter 
beschikking werden gesteld.

De methoden voor het vastleggen 
van feedback van klanten worden 
regelmatig herzien en bijgewerkt. 

Klanten kunnen beschrijven welke 
andere organisaties ook betrokken zijn 
ter ondersteuning van de zoektocht 
naar werk.

Klanten kunnen beschrijven wat 
ze kunnen verwachten van de 
dienstverlening maar kennen ook de 
beperkingen daarvan. Zij kunnen dit 
a.d.h.v. voorbeelden illustreren.

Feedback van klanten 
wordt gebenchmarkt 
t.o.v. vergelijkbare 
organisaties. 

Klanten zijn in staat 
om te beschrijven hoe 
zij betrokken zijn bij 
het ontwerp en de 
ontwikkeling van de 
dienstverlening.

6.2 PRESTATIE-INDICATOREN

MINIMAAL (DEZE INDICATOREN MOET MEN ZEKER SCOREN):
A. Percentage klanten dat start met beroepsgerichte profilering en een betaalde tewerkstelling behaalt 
 10% = score 1; 20% = score 2; 30% = score 3; 40% = score 4; 50% = score 5

B. Gemiddelde duur tussen eerste gesprek en start van de tewerkstelling  
 52 weken = score 1; 39 weken = score 2; 26 weken = score 3; 16 weken = score 4; 10 weken = score 5

C. Gemiddelde waardering/tevredenheid van werkgever 
 Score van 1 tot 5 (5 = excellent)

D. Gemiddelde waardering/tevredenheid van werkzoekende/werknemer 
 Score van 1 tot 5 (5 = excellent)

E. Percentage mensen dat start met betaald werk en na 6 maanden nog steeds werk heeft 
 50% = score 1; 60% = score 2; 70% = score 3; 80% = score 4; 90% = score 5

OPTIONEEL:
— Periode tussen verwijzing en eerste gesprek.
— Percentage van functies met een jobanalyse.
— Gemiddeld aantal gewerkte uren per dag/week
— Gemiddeld loon per uur
— Bereik van sectoren/ beroepen
— Gemiddelde duurtijd voor duurzaam jobbehoud
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7.
MEDEWERKERS- 
RESULTATEN

Medewerkers voelen zich bekwaam, 
ondersteund en gewaardeerd door hun 
organisatie.
(maximum = 20)

7.1 MEDEWERKERSRESULTATEN: MEDEWERKERS VOELEN ZICH BEKWAAM, 
ONDERSTEUND & GEWAARDEERD DOOR HUN ORGANISATIE

1 2 3 4 5

De tevredenheid van 
de medewerkers wordt 
informeel opgevolgd.

Het is duidelijk voor de 
medewerkers hoe de 
organisatie de functies, 
verantwoordelijkheden 
en relaties tussen mede-
werkers betrokken bij de 
dienstverlening definieert, 
implementeert en herziet.

Er worden diverse methoden 
gebruikt om medewerkersfeedback 
te verzamelen.

Medewerkers kunnen voorbeelden 
geven van hoe ze positief aan de 
evaluatie van alle aspecten van de 
dienst bijdragen. 

Medewerkers voelen zich door de 
organisatie gewaardeerd voor het 
werk dat zij doen.

Er worden regelmatig gestructureerde methoden 
om feedback van medewerkers te krijgen 
ingezet. Dit gebeurt a.d.h.v. consistente vragen 
om trends te kunnen vaststellen. 

De resultaten van de feedback van medewerkers 
beïnvloeden de strategische planning; er worden 
doelen bepaald voor medewerkerstevredenheid.

Medewerkers voelen zich opgeleid, ondersteund 
en empowered in hun rol. Er worden middelen 
en tijd voor leren en ontwikkeling toegewezen.

De methoden voor het vastleggen 
van medewerkersfeedback worden 
regelmatig herzien en bijgewerkt. 

Medewerkers vinden hun werklast 
beheersbaar. 

Medewerkers begrijpen hoe en waarom 
alle aspecten van de dienst worden 
geëvalueerd en hoe verbeteringen 
worden aangebracht als gevolg van deze 
evaluaties.

Feedback van 
medewerkers wordt 
gebenchmarkt t.o.v. 
vergelijkbare organisaties.

Medewerkers kunnen 
voorbeelden geven 
van hoe management 
en leiderschap 
hen aanzetten om 
kwalitatief hoogstaande 
dienstverlening te leveren. 

7.2 PRESTATIE-INDICATOREN –  
DE INTERNE MAATREGELEN OM TE VOLDOEN AAN DE KPI'S

MINIMAAL (DEZE INDICATOREN MOET MEN ZEKER SCOREN):
A. Ziekteverzuim 
 8-10% = score 1; 6-8% = score 2; 4-6% = score 3; 2-4% = score 4; 0-2% = score 5

B. Tevredenheid van de medewerkers 
 Score van 1 tot 5 (5 = excellent)

C. Gemiddelde caseload per voltijds equivalent
 30+ = score 1; 25-29 = score 2; 20-24 = score 3; 15-19 = score 4; <15 = score 5

LOKALE INDICATOREN KUNNEN HIER TOEGEVOEGD WORDEN MAAR KRIJGEN GEEN SCORE. BIJVOORBEELD:
— Personeelsverloop
— Percentage van het personeel dat wordt opgeleid (interne, externe, professionele geaccrediteerde opleiding enz.)
— Percentage van het personeel dat een jaarlijkse beoordeling krijgt.
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9.
BEDRIJFS- 
RESULTATEN
De organisatie behaalt en behoudt 
verwachte resultaten
(maximum = 5)

9. BEDRIJFSRESULTATEN

1 2 3 4 5

De organisatie 
verzamelt gegevens 
over de resultaten 
en meldt deze aan 
subsidiegevers.

De organisatie stelt uitdagende maar haalbare 
doelen, en deze worden begrepen door het 
personeel.

De organisatie heeft een systeem om gegevens 
te verzamelen over de belangrijkste prestatie-
indicatoren en zo trends te herkennen.

De organisatie verspreidt actief informatie over 
haar resultaten aan medewerkers, klanten en 
stakeholders. 

De organisatie evalueert haar 
bedrijfsresultaten om haar 
meerwaarde t.o.v. klanten, 
werkgevers en subsidiegevers te 
bepalen.

Bedrijfsresultaten worden 
geanalyseerd en gebruikt om de 
dienstverlening te verbeteren.

De organisatie begrijpt 
de lokale demografie 
en zorgt voor een 
gelijkwaardige toegang 
tot en bereik van de 
dienstverlening.

De organisatie benchmarkt haar zakelijke 
en financiële resultaten t.o.v. vergelijkbare 
organisaties.

De organisatie levert uitstekende resultaten en is 
een marktleider die door anderen als een voorbeeld 
wordt gezien.

8.
SAMENLEVINGS- 
RESULTATEN
De organisatie handelt op een ethische en 
verantwoordelijke manier.
(maximum = 5)

8. SAMENLEVINGSRESULTATEN

1 2 3 4 5

De organisatie ondersteunt 
werkzoekenden op een manier 
die hun sociale integratie 
verbetert. 

De organisatie is zich 
bewust van haar 
verantwoordelijkheden ten 
opzichte van milieufactoren.

De organisatie fungeert als 
een rolmodel door gebruik 
te maken van een divers 
personeelsbestand. 

De organisatie kan 
aantonen dat ze de 
omgeving steunt ter 
verbetering van de 
arbeidsparticipatie 
van kansarme 
groepen. 

De organisatie heeft een milieubeleid 
dat geïmplementeerd, herzien en 
bijgewerkt wordt. 

De organisatie erkent 
haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en handelt 
ernaar.

Het MVO-beleid is geïntegreerd in het globale  
strategisch plan. 

De organisatie kan aantonen hoe ze werkgevers 
ondersteunt om een diverser werknemersbestand op te 
bouwen.

De organisatie promoot sociaal ondernemerschap om 
lokaal meer banen te creëren.
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OVERZICHT

SCORE WEGING TOTAAL

5 PRODUCTEN, DIENSTEN & 
PROCESSEN
5.1 (A)
5.1 (B)
5.1 (C)
5.1 (D)
5.1 (E)
 

 

… / 5
… / 5
… / 5
… / 5
… / 5

… / 25

… x 1 ……

6 KLANTRESULTATEN
6.1
62

… / 5
… / 25
… / 30

… x 1 /3 ……

7 MEDEWERKERSRESULTATEN
7.1
7.2

… / 5
… / 15
… / 20

… x 1 /2 ……

8 SAMENLEVINGSRESULTATEN … / 5 … x 1 ……

9 BEDRIJFSRESULTATEN … / 5 … x 2 ……

TOTAAL … / 100

OVERZICHT

SCORE WEGING TOTAAL

1 LEIDERSCHAP
1.1
1.2
1.3
1.4

… / 5
… / 5
… / 5
… / 5

… / 20

… x 1 /2 ……

2 STRATEGIE
2.1
2.2
2.3

… / 5
… / 5
… / 5

… / 15

… x 2/3 ……

3 PERSONEELSBELEID
3.1
3.2
3.3

… / 5
… / 5
… / 5

… / 15

… x 2/3 ……

4 PARTNERSCHAPPEN & MIDDELEN
4.1
4.2
4.3
4.4

… / 5
… / 5
… / 5
… / 5

… / 20

… x 1 /2 ……
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INLEIDING
Na het uitvoeren van het zelf-assessment beschikt de organisatie over een beeld van de huidige 
situatie (een basis) en is er een score voorhanden. Op basis van de quotering bij elke vraag 
krijgt men een indicatie van waar men zich bevindt en welk doel men het best voor ogen 
houdt. Denk eraan dat deze score niet noodzakelijkerwijs beschrijft wat men moet doen om 
dat doel te bereiken. Een analyse van het resultaat zal helpen een duidelijk beeld te krijgen 
van de redenen achter elke score. Dit is de basis voor verdere groei en ontwikkeling in uw 
organisatie.

Het doel van de Groei- en Ontwikkelingstoolkit (GOT) is om organisaties te helpen 
de kwaliteit van hun Supported Employment te verbeteren. In dit document bieden we 
voorbeelden van benaderingen, methoden en technieken die al bestaan voor het faciliteren en 
ondersteunen van kwaliteitsontwikkeling, aangepast aan het SE-proces en de SE-waarden. Het 
is niet onze bedoeling om alle mogelijke benaderingen en methoden te beschrijven; wel geven 
we suggesties voor organisaties die met kwaliteitsverbetering willen beginnen en proberen 
we inspiratie en motivatie te bieden. De GOT kan dienen als aanvulling op bestaande 
documenten en methodes in uw organisatie.

EEN VERANDERCULTUUR 
ONDERSTEUNEN
Idealiter zijn kwaliteitsverbeteringsprocessen continu aan de gang. Om dit te bereiken is het 
belangrijk te bouwen aan een cultuur die voortdurende verandering bevordert, en doelen te 
bepalen die veranderlijk en dynamisch zijn. Een goede motivator voor verandering bestaat 
erin de medewerkers autonomie en mogelijkheden te geven om hun eigen werkdag én de 
ontwikkeling van de organisatie te beïnvloeden. Als we ervan uitgaan dat mensen zelf weten 
wat het beste is en dat alle medewerkers aan een cultuur voor verandering willen bouwen, is 
het belangrijk dat het kwaliteitswerk niet ontaardt in een competitie over wie het beste is. 

In een dergelijke cultuur zijn medewerkers gemotiveerd om van elkaar te leren en elkaar te 
ontwikkelen en te verbeteren, in plaats van met elkaar te concurreren om de beste te zijn. Als 
de organisatie werkt aan een cultuur voor verandering, moedigt dit mensen aan om zich zo 
goed mogelijk in te zetten, afhankelijk van hun eigen vermogen. Het tegenovergestelde is het 
zogenaamde 'prestatieklimaat', waarin werknemers gemotiveerd worden om de beste te zijn en 
met elkaar te wedijveren.

Uit onderzoek blijkt dat organisaties die samenwerking en wederzijdse ondersteuning 
beklemtonen een betere basis bieden voor leren, taakmotivering, inspanning en 
doorzettingsvermogen dan organisaties met een prestatieklimaat (Kuvaas & Dysvik 2008).

DE GROEI- &  
ONTWIKKELINGS- 
TOOLKIT
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VAN START MET DE GROEI- & 
ONTWIKKELINGSTOOLKIT 
De score van uw zelf-assessment wordt weergegeven in een spindiagram. In het document na 
het spindiagram worden de resultaten samengevat. Deze tools laten u nadenken over wat er 
gedaan kan worden om uw SE-dienstverlening te verbeteren, en u hebt misschien ook zelf al 
een aantal goede oplossingen gevonden (‘quick wins’) i.v.m. hoe u dat kunt doen.

De Groei- en Ontwikkelingstoolkit is bedoeld als ondersteuning bij het reflectieve proces en 
reikt ideeën aan over hoe men het werk dat men doet kan systematiseren en samenvatten; 
hoe men erover kan communiceren en op die manier eigenaarschap kan creëren bij het 
voortdurende verbeterproces.

Het is van vitaal belang dat de methoden en technieken voor kwaliteitsontwikkeling die 
we kiezen niet in de weg staan van het doel om goede SE-diensten te leveren. Denk eraan: 
nadenken over wat goed Supported Employment is en bouwen aan een cultuur voor 
kwaliteitsverbetering zijn de belangrijkste aspecten bij het plannen van de activiteiten voor 
ontwikkeling en groei.

OVERWEEG WAT HET BELANGRIJKSTE IS EN HOE U UW DOELEN STELT 

“Alles wat men kan tellen, telt niet noodzakelijk;  
alles wat ertoe doet, kan men niet noodzakelijk tellen.” 

— William Bruce Cameron

In functie van SEQF stellen we dat het doel voor het kwaliteitsproces leren en ontwikkeling 
is. Organisaties bestaan uit mensen en mensen veranderen door te ervaren en door positief 
uitgedaagd te worden. Dit betekent: focussen op de prestaties van het personeel, op wat 
mensen doen, en niet alleen op het resultaat. Verkoops- en productiviteitsdoelen zijn geen 
prestatiedoelen.
Om op een goede manier met het verbeterproject van start te gaan, raden wij aan tijd te 
investeren in een degelijke projectplanning. Gebruik indien mogelijk de tools die al gebruikt 
worden in de organisatie. Een goede planning betekent ook dat het management en de 
medewerkers het eens zijn over:
— het globale doel van het groei- en ontwikkelingsplan (welk eindresultaat wil men?);
— de voornaamste doelen en de tussentijdse doelen; 
— welke plan van aanpak en methodieken men zal gebruiken;
— wie erbij betrokken moet worden/ zijn.

Al die elementen kan men opnemen in een globaal actieplan in het kader van het 
verbeterproject:

Wij geloven dat een cultuur voor verandering ideaal is om de ontwikkeling van de SE-
diensten te stimuleren, ook omdat dit soort klimaat in overeenstemming is met de waarden en 
principes van Supported Employment.

Een dergelijke cultuur vertrekt vanuit de positieve psychologie: luisteren en een open en 
inclusieve houding hebben ten aanzien van de mensen in de organisatie en alle stakeholders 
(Kuvaas & Dysvik 2008).

De medewerkers worden: 
— gemotiveerd door te leren en zich te ontwikkelen;
— aangemoedigd om persoonlijke doelen te combineren met de doelen van de organisatie;
— aangemoedigd om opbouwende, constructieve kritiek en evaluaties te geven;
— aangemoedigd om hun gedrag te veranderen en nieuwe doelen te stellen wat betreft het 

leren van nieuwe dingen en het opdoen van nieuwe ervaringen; 
— aangemoedigd om eigenaarschap op te nemen van zowel persoonlijke als 

gemeenschappelijke doelen;
— gemachtigd om de nodige maatregelen te nemen.

We kunnen deze principes herkennen in diverse criteria van de SEQF-zelf-assessment: 
— 1.4 Leiders versterken een cultuur van uitmuntendheid en transparantie met de mensen 

van de organisatie.
— 3.3 De supported employment-organisatie zorgt voor bekwame medewerkers die bijdragen 

tot een leercultuur.
— 7.1 Medewerkersresultaten: Medewerkers voelen zich bekwaam, ondersteund en 

gewaardeerd door hun organisatie 

FIG. 2  ORGANISATIECULTUREN NERSTAD ET AL (2013)

EEN PRESTATIEKLIMAAT EEN CULTUUR VOOR VERANDERING

Meet u werkprestaties op basis van een vergelijking van de 
individuele prestaties van collega's?

Moedigt u interne concurrentie aan om zo de beste 
resultaten te behalen?

Benadrukt en bevordert u (alleen) die werknemers die de 
allerbeste resultaten bereiken?

Is het belangrijk om beter te presteren dan collega’s?

Moedigt u personeel aan om samen te werken en ideeën 
en gedachten met elkaar uit te wisselen?

Benadrukt u individueel en levenslang leren en 
ontwikkelen?

Wordt het personeel aangemoedigd om ‘een andere 
manier te proberen’ om alternatieve oplossingen in hun 
werkproces te testen?

Is het een doel om de medewerkers te laten voelen dat ze 
een belangrijke rol spelen in het werkproces?
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FIG. 3  VOORBEELD VAN EEN GLOBAAL PROJECTPLAN  
IN HET KADER VAN EEN VERBETERPROJECT

1. DOELEN & VOORWAARDEN OMSCHRIJF

1.1 Achtergrond Waarom is dit project nodig? 

Waar komt het idee voor dit project vandaan?

Verbeteren van onze SE-dienstverlening

Zie spindiagram met resultaten

1.2 Voorwaarden Wat hebben we nodig om het project te doen slagen?  
Bijv. computers, uitrusting, competenties, faciliteiten, enz.

Een projectteam

Een begeleider van SUEM.BE

2. ORGANISATIE OMSCHRIJF

2.1 Verantwoordelijke voor het project De persoon in de organisatie die verantwoordelijk is voor het project. CEO

2.2 Projectleider De persoon die eindverantwoordelijk is voor de implementatie  
van de projectresultaten binnen het omschreven kader.

Jan Jansen

2.3 Betrokken medewerkers Alle medewerkers betrokken bij het project en hun respectieve rol. Mike: IT – Karen: training – Marie: administratie en opvolging

3. IMPLEMENTATIE OMSCHRIJF

3.1 Mijlpalen Definieer de belangrijkste 
activiteiten en de deadline voor 
het opleveren ervan.
De einddatum van het project 
wordt ook als mijlpaal benoemd.

Nr WAT WAAROM WANNEER OMSCHRIJVING

1 KICK-OFF Teambuilding

Het verbeterwerk verankeren  
en taken verdelen

Plannen van middelen en  
kaders voor het werk

1 april Vergader 1 uur.

Nodig de SUEM.BE-begeleider uit.

Verspreid het SEQF-materiaal voor de vergadering.

Overloop het projectplan vanuit de interpretatie van het 
spiderdiagram.

2 WORKSHOP Identificeren van de verbetergebieden en 
beginnen met de uitwerking

10 april Gebruik de DMAIC-tool en maak het eerste storyboard.

3 WEKELIJKSE VERGADERING Creëren van een plaats waar men goed 
kan samenwerken

Update voor alle betrokkenen

Elke  
vrijdag

Iedereen vertelt 15 minuten wat ze de voorbije week hebben 
gedaan en wat ze de komende week gaan doen.

4 WORKSHOP Revisie en evaluatie van het gedane werk 18 juni Revisie van het werk, het storyboard en de toekomstige 
planning; nieuwe gebieden vastleggen.

5 WORKSHOP Revisie en evaluatie van het gedane werk

Plannen van de volgende fase in het 
verbetertraject

18  
september

Revisie van het zelf-assessment, hebben we onze doelen 
bereikt?

Naar een brasserie, wat eten en enkele biertjes drinken



42   | DE GROEI- & ONTWIKKELINGSTOOLKIT |   43DE GROEI- & ONTWIKKELINGSTOOLKIT

FIG. 3  VOORBEELD VAN EEN GLOBAAL PROJECTPLAN  
IN HET KADER VAN EEN VERBETERPROJECT

4. RISICOANALYSE OMSCHRIJF

4.1 Kritieke succesfactoren Aan welke voorwaarden moet zeker voldaan zijn  
om het project te doen slagen?

Voldoende tijd toewijzen aan het project

Verbeteren van de competenties om de verbetering door te voeren door…  
(training van de medewerkers, inhuren van een consultant)

Bijv. IT-materiaal, competenties

5. OPVOLGEN & KWALITEIT BORGEN OMSCHRIJF

5.1 Kwaliteitsborging Hoe controleren we gedurende het project dat de doelen en  
beoogde resultaten bereikt worden? Bijv. Documenteren,  
beschrijven van tastbare en meetbare verandering.

Een storyboard maken van wat we bereikt hebben

Wekelijkse stand-ups

Stand-up is laagdrempelig en iedereen is betrokken.

We visualiseren alle genomen maatregelen en maken nieuwe procedures en materiaal (middelen?)  
om er zeker van te zijn dat we doen wat we ons hebben voorgenomen.

5.2 Rapportering Beschrijf de frequentie en soort van rapportering. Wekelijkse rapportering en revisie/update van het storyboard

7. EIGENAARSCHAP (VERANKERING) OMSCHRIJF

7.1 Are all involved parties informed? Ja

Neen

Datum voor revisie 

Iedereen die een rol heeft in het project en een bijdrage levert,  
zou zich betrokken moeten voelen bij het project (-plan).

Het projectplan is goedgekeurd, datum: 

Projectleider

Andere betrokkenen
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De doelstelling van de ‘invloedsringen’ is om de medewerkers te laten nadenken over de vraag 
over welke zaken zij zelf controle hebben, en het eens te worden welke zaken men vandaag of 
in de nabije toekomst wil aanpassen. Idealiter beslissen zij ook al over nieuwe en innovatieve 
manieren om de uitdagingen aan te gaan. De post-its kunnen helpen om te beschrijven 
welke invloed u hebt op de verschillende domeinen. Gebruik verschillende kleuren voor de 
verschillende ringen. Als domeinen buiten uw controle vallen, moet u nadenken over de reden 
waarom dit zo is: is dit zo gegroeid uit het verleden (historische context) of komt dit door kaders 
en structuren waar u zelf geen invloed op hebt? Soms zult u andere manieren moeten vinden 
om met de uitdagingen om te gaan en een meer resultaatgerichte aanpak moeten bedenken. 

Het is niet wenselijk om domeinen te verbeteren die al gedateerd zijn of die niet werken. In 
die situaties is het beter om niet te blijven steken in het proberen verbeteren van de betroffen 
manier van werken, maar om de gewenste situatie te beschrijven, samen met mogelijke 
maatregelen om daar te geraken.

Een handige tool die helpt bij deze aanpak is het ‘nominale groepsproces’ dat als volgt werkt:
Definieer eerst de vraag die u binnen de groep wilt uitwerken. Deze vraag moet gekozen 
worden uit de scores en commentaren van het zelf-assessment. 

Bijvoorbeeld: “De periode tussen het eerste gesprek en de eerste ontmoeting met een werkgever 
duurt te lang. Wat is volgens u de reden hiervoor en hoe zouden we dit kunnen oplossen?” 

Bespreek dit onderwerp via het onderstaande nominale groepsproces.

FIG. 5  INVLOEDSRINGEN

HAALBAAR  
U kunt dit vandaag zelf veranderen.

INVLOED HEBBEN OP 
U kunt er iets aan doen, maar het 
vergt meer tijd.

BUITEN UW CONTROLE  
U kunt er zelf niets aan veranderen.

Wij raden eventueel ook de QUIP-tool (Quality in Practice in Supported Employment) aan 
als extra steun tijdens het verbetertraject (www.quip.at). (Enkel in het Engels beschikbaar.) 
Deze tool reikt ideeën aan over focusgroepen, reflectietools, vragenlijsten/enquêtes en tools 
om de invalshoek van de verschillende stakeholders in kaart te brengen. Aanvullend kunnen 
organisaties hun eigen tools hebben. We raden aan om te gebruiken wat beschikbaar is en wat 
men zinvol vindt.

Er zijn verschillende denkwijzen en processen voor kwaliteitsverbetering. Deze zijn tot op 
zekere hoogte vrij beschikbaar en kunnen dienen ter inspiratie en om ideeën te genereren.
Specifiek voor het SEQF-kader is er beslist om hier iets dieper in te gaan op Six Sigma/
DMAIC. Eerst wordt de tool voorgesteld inclusief de generieke sjablonen, waarna er 
voorbeelden getoond worden hoe deze toegepast kunnen worden in een groei- en 
ontwikkelingsplan specifiek voor Supported Employment.

PLANNEN VAN DE ACTIE

Tijdens het zelf-assessment zijn de verbeterdomeinen geïdentificeerd. Deze gebieden moeten 
gerangschikt worden volgens prioriteit en in een actieplan worden opgenomen.

Bepaal hoe u de verbeterdomeinen selecteert en een prioriteit toekent

Via het zelf-assessment krijgt u een overzicht van de mogelijke verbeterdomeinen en scores. 
Best groepeert men die domeinen in clusters die enigszins aan elkaar gerelateerd zijn. Dit 
kan helpen om duidelijkheid te scheppen over wat men moet doen, waar men het best start 
en hoe men dit het best aanpakt. Wij stellen voor om dit selecteren en rangschikken van de 
verbeterdomeinen te doen middels de zgn. ‘Invloedsringen’-benadering.

FIG. 4  SJABLOON ACTIEPLAN

NR WAT WAAROM HOE WANNEER WIE RESULTAAT

1

2

3

4

http://www.quip.at
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SIX SIGMA/DMAIC

Six Sigma is een methode die organisaties tools geeft om hun businessprocessen te verbeteren. 
Six Sigma wil het aantal fouten en gebreken verminderen en controleren; dit resulteert in 
betere methodes en efficiëntere diensten. Om Six Sigma te implementeren hebben we een 
kader nodig dat ons helpt om van doelen tot acties te komen. Dit kader heet in het Engels de 
DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control – ofwel Definieer, Bepaal, Analyseer, 
Verbeter, Controleer-methode). 

DMAIC Storyboard

De DMAIC-elementen kunnen in één document – het storyboard – samengevoegd worden. 
Het voordeel van het storyboard is dat het helpt om het volledige verbeterproces te visualiseren 
op één enkele pagina, hetzij op papier, hetzij elektronisch.

Het storyboard kan als een dynamische proces- en communicatietool gebruikt worden en 
kan de verschillende stadia van het verbeterproces tonen (Definieer – Bepaal – Analyseer – 
Verbeter – Controleer). Wanneer het project afgelopen is, geeft het een uitgebreid overzicht van 
de acties en het maakt het makkelijker om te controleren of de bereikte resultaten behouden 
blijven en verder ontwikkeld worden. Organisaties kunnen dan hun kwaliteitsstoryboard aan 
het onthaal of in andere publieke ruimtes van hun gebouw presenteren. Onderstaand vindt u 
een sjabloon van het storyboard; verderop komen hiervan nog meer voorbeelden aan bod.

FIG. 8  HET DMAIC PROCESS

DEFINE

MEASURE

ANALYSEIMPROVE

CONTROL

FIG. 9  STORYBOARD – SJABLOON

DEFINIEER BEPAAL

  

ANALYSEER

VERBETER CONTROLEER

Volgende stap

Zodra de rangschikking klaar is, moet er een keuze gemaakt worden welke acties als eerste 
zullen worden uitgevoerd. Start u met het ‘laaghangend fruit’ of implementeert u grotere taken 
in de werking, die zich veeleer op de lange termijn situeren? Dit hangt af van hoe u zelf inschat 
wat het beste is om een betere kwaliteit in uw organisatie te realiseren. Hieronder vindt u een 
voorbeeld van een actieplan voor 3 verschillende doelen uit het zelf-assessment:

FIG. 7  ACTIEPLAN – VOORBEELD

NR WAT WAAROM HOE WANNEER WIE RESULTAAT

1 6.2 Minder tijd laten 
tussen engagement en 
eerste ontmoeting met 
een werkgever.

Gemiddelde tijd 
van doorverwij-
zing tot jobstart 
= 39 weken

Verbeterproject juni SE-job-
coaches

2 Een samenwerkings-
overeenkomst hebben 
met de werkzoekende.

Document 
ontbreekt

Document ont-
wikkelen en op de 
managementverga-
dering voorstellen 

volgende week Huw 1 april 
uitgevoerd

3 5.1.b Regelmatig het 
beroepsmatig profiel en 
het trajectplan nakijken 
en actualiseren. 

Wordt tijdens de 
begeleiding niet 
vaak gebruikt. 

Kijken naar onze 
werkprocessen en 
hoe wij onze docu-
menten inzetten.

augustus SE-
team-
leader

Onze manier 
waarop we het 
actieplan inzetten 
wijzigen.

FIG. 6  HET NOMINALE GROEPSPROCES

STAP TAKEN

1 Verdeel de mensen in groepen. Elke groep duidt een leider aan. 

2 Geef 5 post-its aan elk lid van de groep. Iedereen schrijft zijn/haar individuele antwoorden op in de vorm 
van sleutelwoorden, zonder de antwoorden in groep te bespreken. (5’)

3 Iedere deelnemer presenteert zijn/haar antwoorden/ideeën aan de groep, de groepsleider leidt dit gesprek. 
De post-its moeten om beurten gepresenteerd worden en opgehangen worden op een groot bord/blad.  
Het is belangrijk dat in deze stap geen bezwaren gemaakt of discussies gestart worden over de inhoud van 
de voorstellen. Wél moet er ruimte gemaakt worden om verhelderende vragen te stellen. (15’)

4 Als alle ideeën uitgelegd zijn, worden ze in de groep besproken en geclusterd, en wordt bepaald op welke 
ideeën men zal focussen. De groep legt haar selectie in de relevante domeinen van de ‘invloedsringen’. (15’)

5 De groep stelt de eigen resultaten voor aan de andere groepen.
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FASE 5: Controleer
Deze laatste fase dient om de voortgang van de acties te controleren en na te gaan of de 
gewenste resultaten werden bereikt. Dit wordt ook wel de documentatiefase genoemd. In deze 
fase kan de cirkel gesloten worden en kan men stoppen met het doel zodra dit bereikt is op 
het afgesproken niveau. Omdat kwaliteitsverbetering een continu proces is, zal men meestal 
een nieuw assessment uitvoeren en een nieuwe minimumstandaard bepalen. In veel gevallen 
zal men ook ontdekken dat men een paar stappen terug moet zetten en het proces opnieuw 
moet doorlopen. Soms zal men moeten teruggaan naar de analysefase en op zoek gaan naar de 
diepere oorzaak van het probleem.
Bruikbare tools zijn procesprestatiegrafieken, looptijddiagrammen, procesbeheer en 
vragenlijsten, zie voorbeelden op blz. 53
Hieronder ziet u een voorbeeld van een storyboard m.b.t. doel 1 uit het actieplan (cf. figuur 7):

FIG. 10  STORYBOARD VOORBEELD 1

DEFINIEER BEPAAL

Punt 6.2 in het zelf-assessment geeft aan dat we ‘de tijd 
van het engagement tot aan de eerste ontmoeting met een 
werkgever’ moeten meten. 

Doel: Over 4 maanden bedraagt de tijd tussen het engage-
ment en eerste ontmoeting met een werkgever 4 weken.  

Het noteren van de tijd tussen het engagement tot aan de 
eerste ontmoeting met een werkgever is onvoldoende.

Handmatig tellen leert dat we gemiddeld ongeveer 40 
weken tijd nodig hebben tussen het engagement en de 
eerste ontmoeting met een werkgever.

ANALYSEER

We moeten een duidelijke omschrijving hebben van wat er in orde moet zijn vooraleer de werkzoekende  
een werkgever ontmoet.

We hebben duidelijke procedures nodig om materiaal te ontwikkelen over hoe een sollicitant zich kan  
presenteren bij een werkgever met vacatures.

We hebben een efficiënt IT-systeem nodig om de tijd van engagement tot eerste ontmoeting met de werkgever bij te houden.

We moeten een goed, gezamenlijk begrip hebben van het doel van onze acties.

We moeten een gezamenlijk begrip hebben van de inhoud en de acties naar werkgevers vanuit SE.

Het hr-team bereidt een sociaal evenement voor met als thema: het doel van onze activiteiten.

VOORGESTELDE OPLOSSING 

De IT-groep is verantwoordelijk om een systeem te maken voor het bijhouden van de tijd tussen  
het engagement en de eerste ontmoeting met de werkgever, en dit in nauwe samenwerking met de jobcoaches. 

De methodiekgroep werkt een duidelijke procedure uit met de taken voor de jobcoach van  
engagement tot ontmoeting met de werkgever.

De methodiekgroep bereidt materiaal voor dat gebruikt dient te worden tijdens ontmoetingen met de werkgever.

De VTO-groep zorgt ervoor dat alle jobcoaches getraind worden in hoe ze kunnen tegemoetkomen  
aan de noden van de werkgever en het 5-fasenproces.

De DMAIC-fasen

FASE 1: Definieer wat u wilt bereiken
Deze eerste fase is cruciaal om de verbeteracties te laten slagen. In het doel moet duidelijk 
geformuleerd worden wat er van het team verwacht wordt en wie verantwoordelijk is voor 
de overeengekomen acties. Het team focust best op 1 verbeteractie per keer. Als het doel 
onduidelijk is geformuleerd, of als men te veel hooi op de vork neemt, riskeert men tijdsverlies, 
verloren inspanningen en ontgoocheling.

FASE 2: Bepaal
Zoals eerder uitgelegd, vormt het zelf-assessment de basis. In deze fase moet u overwegen of 
u nood heeft aan een review van de resultaten uit het zelf-assessment en moet u indien nodig 
controleren of u de baseline opnieuw moet instellen.
De prestatie-indicatoren dienen als handvatten om te bepalen waar een organisatie staat bij 
het begin van het SEQ-proces. Deze prestatie-indicatoren vindt men in de tool voor zelf-
assessment onder 6.2 en 7.2.
Andere aanbevolen tools die men in deze fase kan gebruiken zijn procesflows, voorwaardelijke 
indicatoren voor kwaliteit en Pareto-diagrammen, zie voorbeelden op blz. 53

FASE 3: Analyseer
Soms zijn de redenen voor een bepaalde score in het zelf-assessment niet zo duidelijk en moet 
er langer gezocht worden naar de oorzaak. 
Er schuilt soms een risico in het feit dat men te snel handelt zonder een helder en volledig 
beeld te hebben van de oorzaken van de obstakels die men als organisatie observeert.  
Pas als de echte oorzaak is vastgelegd, kunnen mogelijke oplossingen geïdentificeerd worden.
Denk eraan dat dit geen lineair proces is; mogelijk zult u opnieuw moeten beginnen en de 
zaken herdenken.Als dit proces doorlopen is, heeft u een foto van de organisatie en moet u 
beslissen of
a) de foto een optimale situatie weergeeft;
b) er kleine maatregelen kunnen doorgevoerd worden met een beperkte inzet; 
c) er nood is aan ingrijpendere acties om een hogere score/ betere dienstverlening te bereiken.
Dit alles moet u zien in het licht van het model en de ambities van de organisatie ten aanzien 
van werken met Supported Employment.
De QUIP-tool is hier ook toepasbaar. Daarnaast wilt u misschien ook tools als Pareto-
diagrammen of visgraatdiagrammen gebruiken, zie voorbeelden op blz. 53

FASE 4: Verbeter
Als een mogelijke oplossing is geïdentificeerd, moet er een implementatieplan ontwikkeld 
worden. Gebruik uw eigen standaardmethode voor projectmangement als u er al een heeft 
in de organisatie. Afhankelijk van de grootte van het project kan dit plan een lijst van taken, 
eigenaars en data bevatten, of een GANTT-diagram of een procesflow, zie voorbeelden op blz. 
56
Gebruik instrumenten waarmee u al vertrouwd bent. Gebruik de DMAIC hierbij om te 
monitoren of de tools in de juiste volgorde zijn gebruikt en of met alle elementen in het proces 
rekening is gehouden.



50   | DE GROEI- & ONTWIKKELINGSTOOLKIT |   51DE GROEI- & ONTWIKKELINGSTOOLKIT

FIG. 11  STORYBOARD VOORBEELD 2

DEFINIEER BEPAAL

Zelf-assessment

51.b Het beroepsmatig profiel en het trajectplan moeten 
regelmatig herbekeken en geactualiseerd worden.

Doel:

De systematiek van herbekijken wordt verbeterd.

Medewerkers weten hoe ze een beroepsmatig profiel 
en een trajectplan opstellen als onderdeel van hun 
ondersteunende tools.

We hebben het beroepsmatig profiel en het trajectplan het 
afgelopen jaar niet beoordeeld en geactualiseerd.

Het trajectplan wordt te weinig gebruikt zodra het compleet is.

Het beroepsmatig profiel wordt op heel veel verschillende 
manieren vervolledigd en wordt op verschillende plaatsen en 
systemen gearchiveerd.

De huidige processen voor beroepsmatige profilering en 
trajectplanning zijn ambigu.

ANALYSEER

De systematiek van herbekijken moet ervoor zorgen dat de revisie van het beroepsmatig profiel  
en van het trajectplan steeds meegenomen wordt.

We hebben nood aan een duidelijke procedure voor het gebruik van het beroepsmatig profiel en het trajectplan. 

We hebben nood aan standaardprocedures voor het archiveren en bewaren van documenten.

We moeten beschikken over de competenties voor het inzetten van het beroepsmatig profiel en het trajectplan.

VOORGESTELDE OPLOSSING 

De IT groep werkt samen met de methodiekgroep om de systematiek voor revisie te actualiseren.

De methodiekgroep bereidt een trainingsschema voor i.v.m. hoe het beroepsmatig profiel en het trajectplan te gebruiken.

We moeten de manier waarop het beroepsmatig profiel en het trajectplan kunnen worden gebruikt en beschikbaar 
gesteld, vereenvoudigen en verduidelijken aan de werkzoekende.

VERBETER

ACTIE EIGENAAR DEADLINE COMPLEET

Update de IT-systemen en voeg revisiedagen toe voor beroepsprofilering en 
trajectplanning. 

IT/ Methodiek-
groep

1 febr Ja

Houd een proefproject i.v.m. het gebruik van de cloud in samenwerking met 
werkzoekenden voor beroepsmatige profilering en trajectplanning.

IT/Training 11 maart Ja

Evalueer het gebruik van het beroepsmatig profiel en trajectplan tijdens het 
begeleidingsproces en verbeter dit waar nodig. SE - team 15 maart Ja

Workshop over beroepsprofilering en trajectplanning Training 1 april Ja

CONTROLEER

Revisie is geïmplementeerd
We scoren nu 5 op punt 5.1.b

Onderstaand is een voorbeeld storyboard m.b.t. doelstelling 2 uit het actieplan (cf. figuur X):

FIG. 10  STORYBOARD VOORBEELD 1 (VERVOLG)

VERBETER

ACTIE EIGENAAR DEADLINE COMPLEET

De IT-systemen actualiseren met de mogelijkheid om de tijdsintervallen 
voor ontmoetingen met werkgevers te noteren en hiervoor een 
rapporteringssysteem maken 

IT 1 sept Ja

Workshop over het 5-fasenproces van SE Training 5 sept Ja

Ontwikkelen van een duidelijke procedure met de taken voor de jobcoach 
van engagement tot ontmoeting met de werkgever, met revisie-intervals en 
actualisatie van het materiaal dat we gebruiken bij werkgevers 

SE - team 10 sept Nee

Outdooractiviteit met oefeningen over het doel van onze activiteiten 
(succesverhalen, groepswerk, enz.)

HR-team 15 dec Ja

CONTROLEER
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MOGELIJKE TOOLS

Pareto-diagram 

Een Pareto-diagram is een eenvoudig staafdiagram dat gerelateerde maatregelen rangschikt in 
dalende volgorde van voorkomen. Het doel is om de significante aspecten van een probleem af 
te zonderen van de triviale. Door de diverse aspecten van een probleem grafisch voor te stellen, 
ziet het team in welke richting het inspanningen moet doen. Het verkleinen van de grootste 
staaf zal meer resultaat opleveren dan het verkleinen van de kleinere staven: www.isixsigma.
com/tools-templates/pareto/pareto-chart-bar-chart-histogram-and-pareto-principle-8020-rule/

Visgraatdiagram 
 
Het visgraatdiagram wordt vaak gebruikt om een brainstorm te structureren. Het gestelde 
probleem zit in ‘de kop’, hierop moeten mensen focussen. De visgraten dienen om mogelijke 
oorzaken te bundelen per thema. De procesbegeleider kan deze gebruiken om mensen aan te 
zetten een probleem vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. De titels van de visgraten 
kunnen gewijzigd worden volgens het gestelde probleem: http://asq.org/learn-about-quality/
cause-analysis-tools/overview/fishbone.html

FIG. 13  PARETO-DIAGRAM
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FIG. 14  VISGRAATDIAGRAM

EFFECT OORZAKEN

MACHINE MILIEU MATERIALEN

MENSEN METHODE MANAGEMENT

DOCUMENTEREN & CONTROLEREN VAN DE GENOMEN MAATREGELEN

Na afloop van een verbeterproject is het belangrijk om het geleverde werk op te volgen om te 
verzekeren dat de gewenste kwaliteit behouden blijft en verder ontwikkeld wordt. Een goede tip 
is om een korte projectevaluatie te schrijven en die te documenteren met wat er gedaan is, wat er 
bereikt is en – indien van toepassing – wat nog niet bereikt is. Dit zijn belangrijke leerervaringen 
en het vergemakkelijkt het werk in latere verbeterprojecten.

Denk na hoe u het verbeterproces in andere domeinen opnieuw zou kunnen gebruiken. Hoe 
kunt u de nieuw opgedane kennis delen met anderen binnen en buiten de organisatie? Positieve, 
constructieve feedback geven aan verbeterteams is essentieel om verdere verbeterprocessen 
op te kunnen zetten en zo meer efficiënte SE-processen in te voeren. Het hergebruiken van 
verbeteracties, het delen van succes en het loven van medewerkers helpen om een open 
leercultuur te installeren.

Volgende stap

Actualiseer het actieplan, kies nieuwe verbeterdomeinen, start een nieuw storyboard.

FIG. 12  REVIEW SJABLOON

DATUM: 

AUTEUR:

1. ZIJN DE DOELSTELLINGEN BEREIKT?

Copy/paste de gedefinieerde verbeterdomeinen van het Storyboard hier: 

2. ERVARINGEN UIT HET PROJECT

Wat ging goed?

Wat hadden we anders kunnen doen? 

3. STATUS & VERDER PLAN 

Is het project afgerond?

Wie doet de opvolging? 

Wie wordt geïnformeerd? 

Wanneer is de follow-up? 

Plaats een link naar het nieuwe storyboard (indien van toepassing). 

Beschrijf de nood aan verandering – voeg het nieuwe storyboard toe.

http://www.isixsigma.com/tools-templates/pareto/pareto-chart-bar-chart-histogram-and-pareto-principle-8020-
http://www.isixsigma.com/tools-templates/pareto/pareto-chart-bar-chart-histogram-and-pareto-principle-8020-
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— Er is computersoftware beschikbaar om stroomdiagrammen te tekenen. Deze software is 
handig om een mooi eindresultaat op te leveren, maar de bovenstaande methode werkt 
beter voor de wanordelijke initiële fase van het creëren van het stroomdiagram.

CRITICAL TO QUALITY INDICATOREN – CTQ-BOOM

Een ‘critical to quality’ boom (CTQ) is een instrument om een goed gestructureerd inzicht 
te krijgen in de werkelijke wensen van de klant. Hierdoor wordt het mogelijk precies die 
klantenwensen te doorgronden en te meten en dus ook het aantal tekorten te tellen. 
Het proces start met het identificeren van de behoefte van de klant: waarom zou hij het 
product of de dienst willen? De vraag is welke waarde het product of de dienst toevoegt 
voor de klant. Door telkens weer de vraag te stellen ‘wat bedoelt u precies met …’ wordt een 
almaar dieper inzicht verkregen in de werkelijke aard van de kwaliteitsaspecten en wordt de 
meetbaarheid vergroot.

FIG. 16  CRITICAL TO QUALITY INDICATOREN – CTQ-BOOM

 
BEHOEFTE

 
ASPECT

 
MEETBARE 
EIGENSCHAP

HOGERE 
KLANTEN 
TEVREDENHEID

WACHTTIJD VOOR 
JOBONDERSTEU-
NING DOOR EEN 
BEMIDDELAAR

E-MAILRESPONS 
BINNEN DE 2 UUR

BEGELEIDENDE 
COLLEGA

TELEFONISCHE 
RESPONS BINNEN 
DE 20 SECONDEN

95%  
KLANTEN- 
TEVREDENHEID

ALLE MEDEWERKERS 
TONEN ECHT 
INTERESSE IN 
WERKGEVERS

MEDEWERKERS 
BEZOEKEN WERK-
GEVERS EN SPREKEN 
MET ALLE COLLEGA'S 
OP DE WERKKPLAATS

PROCESSTROOMDIAGRAM

Een stroomdiagram kan gebruikt worden om:
— een proces te documenteren
— inzicht te geven in het verloop van een proces 
— een proces te bestuderen in functie van verbetering
— te communiceren met anderen over het verloop van een proces
— beter te communiceren met personen die onderling betrokken zijn bij hetzelfde proces
— een project te plannen.

Basisprocedure voor een stroomdiagram2:
Benodigde materialen: post-its of kaartjes, een groot blad papier, markeerstiften
1. Definieer het proces dat men zal tekenen. Schrijf de titel bovenaan het werkoppervlak.
2. Bespreek de grenzen van het proces en beslis: waar en wanneer start het proces en waar en 

wanneer stopt het? Beslis tot op welk detailniveau het diagram getekend zal worden.
3. Houd een brainstorm over de activiteiten die plaatsvinden; schrijf elke activiteit op een 

post-it of kaartje. De volgorde doet er nog niet toe, ook al kan dit mensen helpen om op die 
manier te denken en zich zo alle stappen te herinneren. 

4. Orden de activiteiten in de juiste volgorde
5. Teken pijlen om de flow van het proces te tonen als alle activiteiten erop staan en iedereen het 

eens is over de juiste volgorde,
6. Kijk het stroomdiagram na met andere mensen die bij het proces betrokken zijn  

(collega’s, leidinggevenden, leveranciers, klanten) om te zien of zij akkoord gaan.

Overwegingen bij het stroomdiagram:
— Zit er niet te erg mee in dat het diagram op de ‘juiste manier’ getekend is.  

De juiste manier is die manier die alle betrokkenen helpt om het proces te begrijpen.
— Identificeer en betrek alle sleutelpersonen van het proces bij het uittekenen ervan. D.w.z. 

iedereen die werk levert in het proces: leveranciers, klanten en leidinggevenden. Betrek hen 
bij het effectieve uittekenen door hen voorafgaandelijk te interviewen en/of hen het getekende 
stroomdiagram tussen de sessies door te laten zien en hun feedback erin te verwerken.

— Duid geen ‘technisch expert’ aan om het stroomdiagram te tekenen.  
Mensen die het proces uitvoeren, moeten dit ook tekenen.

FIG. 15  PROCESSTROOMDIAGRAM

VERWIJZING
> Registratie in het 
systeem

EERSTE ONTMOETING 
MET DE KLANT
> Overeenkomst

EERSTE ONTMOETING 
MET DE WERKGEVER
> Profiel

2. Fragment uit Nancy R. Tague’s The Quality Toolbox, Second Edition, ASQ Quality Press, 2004, pp. 255–257.
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FIG. 18  OVERZICHT VAN DE TOOLS

TOOL HANDIG BIJ

Processchema Bepaal en verbeter

Critical to Quality Indicators Bepaal

Pareto-diagram Bepaal

Gantt-diagram Verbeter

Vragenlijsten Controleer

Stappen om een CTQ-boom te creëren en implementeren:
— Bepaal de behoeften van de klant: Initieel gaat het team op zoek naar de behoeften van de 

klant voor de dienstverlening of het product. Over het algemeen wordt deze basisbehoefte 
van de klant in de algemene voorwaarden benoemd.

— Identificeer de verschillende aspecten binnen die behoefte: Nadien zoekt het team 2 of 
3 vereisten/aspecten in die behoefte die kunnen tegemoetkomen aan de behoeften van de 
klant zoals gedefinieerd in de eerste fase. 

— Identificeer per aspect deelaspecten van de klantenbehoefte: Ten derde zoekt het team 2 of 
3 deelaspecten die op hun beurt deel uitmaken van de in de 2de fase benoemde aspecten.

— Eindig met meetbare eigenschappen: Op het ogenblik dat men (deel-)aspecten 
voortvloeiend uit een behoefte kan herleiden tot een aantal meetbare vereisten, is de CTQ-
boom klaar.

— Bevestig de meetbare eigenschappen met de klanten: De laatste stap kan bereikt worden 
als alle behoeften in de CTQ-boom een standaardniveau van meetbare eigenschappen 
hebben die door de klant bevestigd worden:

 www.isixsigma.com/dictionary/critical-to-quality-ctq/

GANNT-DIAGRAM 

Een Gantt-grafiek is een soort staafdiagram, dat een projectschema illustreert.  
Gantt-diagrammen illustreren de start- en einddata van de verschillende taken en de mijlpalen 
binnen een project. Moderne Gantt-grafieken tonen ook de onderlinge relaties tussen 
activiteiten. Gantt-diagrammen kunnen worden gebruikt om de huidige status te tonen met 
behulp van ‘percentage klaar’-kleurschakeringen en een verticale ‘VANDAAG’ lijn.  
www.gantt.com

FIG. 17  GANNT-DIAGRAM 
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ACCOUNTMANAGEMENT Een systematische aanpak van het stakeholdersmanagement om de 
wederzijdse waarde te maximaliseren en wederzijds doelen te bereiken.

BASE British Association for Supported Employment. www.base-uk.org

BEDRIJFSCONTINUITEIT Bedrijfscontinuïteit omvat een los gedefinieerde reeks planning-, 
voorbereidings- en aanverwante activiteiten die erop gericht zijn ervoor te zorgen dat de 
kritieke bedrijfsfuncties van een organisatie zullen blijven functioneren ondanks ernstige 
incidenten of rampen die hen bedrijfsvoering anders zouden hebben onderbroken.

BELANGENCONFLICT Een situatie waarin een personeelslid de mogelijkheden van een klant 
kan beïnvloeden en een belang heeft in welke keuze hij of zij maakt.

BELEID Een overzicht en samenvatting van de aanpak (kan schriftelijk zijn) om een probleem 
aan te pakken. Een beleid omschrijft waarom een bepaalde aanpak is genomen.

COPRODUCTIE Een relatie waar professionals en individuen delen om samen te plannen, te 
maken, te evalueren en aan te passen. Hierbij levert men beiden een evenwaardige bijdrage.

EFQM European Foundation for Quality Management

EQUASS European Quality in Social Service

ESF Europees Sociaal Fonds

EUSE European Union of Supported Employment

EXTERNE OMGEVING Dit omvat wetgevings- en beleidsvereisten op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau.

JOBCARVING Is een term voor het aanpassen van jobeisen om specifieke functies te creëren, 
waardoor de tijd van gespecialiseerd personeel wordt vrijgemaakt of om jobeisen onderling te 
wisselen om zo het beste uit ieders individuele vaardigheden te halen.

JOBCRAFTING Jobcrafting, in het Nederlands ook wel baanboetseren genoemd, is een 
manier waarop een individu zelf zijn baan herstructureert. Dit kan doordat de werknemer 
aanpassingen aanbrengt in zijn taken, samenwerking en/of cognitief beeld dat hij van zijn 
werk heeft. De specifieke effecten hiervan zijn dat het jobdesign verandert en/of de sociale 
omgeving verandert. De meer algemene effecten van jobcrafting zijn dat iemand het werk als 
betekenisvoller zal kunnen ervaren en dat iemand zich meer identificeert met het werk.

JOBDESIGN ‘Jobdesign’ wordt over het algemeen gezien als een ‘top down’ proces, waarin de 
organisatie functies creëert en vervolgens kandidaten hiervoor selecteert met de juiste kennis 
en vaardigheden. 'Job-redesign' wordt vaak gezien als een proces waarin de werkgever besluit 
iets te veranderen in de functie, taken en rol van de individu.

VERKLARENDE 
WOORDENLIJST

http://www.base-uk.org
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PERIODIEK Dit geeft aan dat de activiteit een keer per jaar of minder voorkomt.

PROCEDURES Een beschrijving (kan schriftelijk zijn) van hoe een activiteit plaatsvindt.

PROCESSEN Een beschrijving van gerelateerde activiteiten om een bepaald resultaat te 
bereiken, meestal schriftelijk.

PROFESSIONELE NETWERKSTRATEGIEËN Dit verwijst naar de organisatie die samenwerkt met 
anderen in een gedeeld plan.

PROTOCOLLEN Een systeem dat het juiste gedrag en de procedures omschrijft in formele 
situaties.

REDELIJKE AANPASSING Het tot stand brengen van gelijkwaardigheid voor personen met 
een beperking kan betekenen dat de manier waarop werkgelegenheid wordt gestructureerd, 
het verwijderen van fysieke belemmeringen en/of extra ondersteuning voor een werknemer 
of werkzoeker, is aangepast. Het begrip ‘redelijke aanpassing’ komt voor in verschillende 
wetteksten:
— de federale anti-discriminatiewet (art.4, 12° en art.21)
— het Vlaams decreet evenredige arbeidsparticipatie (art.5 • 4)
— het Vlaams gelijke kansen- en gelijke behandelingsdecreet (art.15, 6° en art. 19)

REGELMATIG Dit geeft aan dat de activiteit minstens twee keer per jaar plaatsvindt.

SE Supported Employment

SEQF Supported Employment Quality Framework

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP Is een proces waarin organisaties streven naar verbetering 
op organisatorisch en sociaal niveau door economische, milieu- en sociale overwegingen 
systematisch en coherent in alle bedrijfsprocessen te integreren.

STAKEHOLDERS Individuen, groepen en organisaties die geïnteresseerd zijn in het werk van de 
SE-organisatie. Wanneer wij verwijzen naar stakeholders, bedoelen we ook klanten.

SUPERVISIE De hoofdfuncties van supervisie zijn: (administratief) casemanagement; 
reflecteren op en leren van de praktijk; persoonlijke ondersteuning; professionele 
ontwikkeling; bemiddeling, waarbij de supervisor optreedt als brug tussen het individuele 
personeelslid en de organisatie waarvoor hij/zij werkzaam is.

VISIE De visie maakt de bestaansreden van de organisatie duidelijk en hoe de organisatie 
ernaar streeft om dienstverlening aan te bieden aan zijn belangrijkste stakeholders. De visie is 
een afgelijnde, toekomstgerichte verklaring van de organisatie en doelen.

KLANT Dit betekent de werkzoekende, begunstigde werknemer en/of werkgever.

KRITIEKE PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S) Kritieke prestatie-indicatoren (ook wel kritische 
prestatie-indicatoren), afgekort KPI’s, zijn variabelen om prestaties van ondernemingen 
te analyseren. In het Engels worden deze aangeduid als key performance indicators, niet 
te verwarren met critical success factors, ofwel kritieke succesfactoren. Kritieke prestatie-
indicatoren zijn variabelen waaraan valt af te lezen of een organisatie op koers ligt ten opzichte 
van haar doelen.

KWALITEITSBORGING Het proces van systematische monitoring en evaluatie van de verschil-
lende aspecten van de dienst om te verzekeren dat aan de kwaliteitsnormen wordt voldaan.

LEIDERS Die mensen die verantwoordelijk zijn voor de strategische richting en ontwikkeling 
van de organisatie.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Een zakelijke aanpak die bijdraagt aan 
duurzame ontwikkeling door economische, sociale en milieuvoordelen voor alle stakeholders 
te leveren.

MIDDELEN Personeel, apparatuur, ICT, gebouwen, materialen en systemen.

MISSIE Een missieverklaring is een verklaring van het doel van een bedrijf, organisatie of 
persoon; de bestaansreden; een schriftelijke verklaring van het kerndoel en de focus van een 
organisatie die normaal gesproken onveranderd blijft. 

NATUURLIJKE ONDERSTEUNING Ondersteuning die wordt aangeboden door de medewerkers 
op de werkplek en/of door anderen in het professionele netwerk van de persoon.

ONDERSTEUNENDE TECHNOLOGIE Technologie die wordt gebruikt om functies uit te voeren die 
anders moeilijk of onmogelijk zouden zijn. Hulpmiddelen kunnen persoonlijke hulpmiddelen 
omvatten, hardware, software en randapparatuur die mensen helpt bij het gebruik van 
computers of andere informatietechnologie. 

ONDERSTEUNINGSNETWERK Een netwerk van ondersteuning is een groep mensen die een 
individu helpen bij het bereiken van hun persoonlijke doelen in het leven. Vaak gebruikt in 
persoonsgerichte planning; het netwerk fungeert als een gemeenschap om de persoon die niet 
in staat is om te bereiken wat hij in het leven wil te helpen zodra hij besluit om andere mensen 
om steun te vragen.

PARTNERS Partners kunnen verwijzen naar externe organisaties die de dienstverlening 
ondersteunen. De dienst kan een officiële overeenkomst hebben met zijn partners. Partners 
kunnen de dienst op andere manieren ondersteunen (bijv. verwijzen).

PARTNERSCHAPPEN Groepen partners en/of netwerken die samenkomen om aanvullende 
diensten te leveren die de algehele dienstverlening voor eindgebruikers verbeteren.
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WAARGENOMEN PRAKTIJK Een proces voor managers om de door de medewerkers aangeboden 
service direct te bekijken. Het wordt periodiek gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening 
te controleren, de opleidingsbehoeften te identificeren, de beste praktijk te identificeren en 
kansen te bieden voor reflectie.

WERKZOEKENDE/WERKZOEKER Een individu op zoek naar een betaalde baan op de open 
arbeidsmarkt.

ZERO-AFWIJZING Een deel van de onderliggende filosofie van Supported Employment. Het 
betekent dat iedereen die wil werken kan werken, mits het juiste niveau van ondersteuning 
beschikbaar is. Dit is ontstaan vanuit het verleden, vanuit een opdeling tussen mensen die wel 
of niet konden werken zonder rekening te houden met effectieve jobmatch, ondersteuning en 
werkplekleren.
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DIT BOEK KWAM TOT STAND
— dankzij de financiële steun van het Erasmus + programma van de Europese Unie, KA2 
Strategische Partnerschappen, Projectnummer 2015-1-BE02-KA202-012362. De steun van 
de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie vormt geen goedkeuring van de 
inhoud die uitsluitend de standpunten van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat van de daarin vervatte informatie kan worden 
gemaakt.

— door de inbreng van en samenwerking tussen SUEM.be, SENO, BASE, Emplea Fundaçion, 
IASE en EUSE

Redactie en vertaling: Mario Verzele (GTB), Karen Warson (VDAB)
Vormgeving: Sharon Neirynck voor Handelsreizigers in Ideeën
Tekstcorrectie: Lode Demetter, ape-translations.be
Verantwoordelijke uitgever: Luc Henau, SUEM.BE, Kongostraat 7, 9000 GENT

COLOFON


	NOTES 7: 
	NOTES 4: 
	NOTES 5: 


