Oproep ervaringen met Participatiewet en arbeidsbeperking
z in dagbesteding,
z bij SW-bedrijven,
z bij gewone werkgevers,
z of werkzoekend,
Wij zoeken mensen die zich samen met een ondersteuner en familie/vriend willen laten
interviewen over de veranderingen in hun leven sinds de Participatiewet van 2015.
Het interview gaat over welzijn en omgaan met onzekerheid over werk en geld.
Het interview is aan huis, in een buurthuis of via beeldbellen.
Mensen met eigen ervaringen krijgen een cadeaubon van 100 euro.
Help mee met de werving door deze flyer door te sturen.
Of meld je zelf aan! Bij Micky Out: 06-30941 214 / mout@verwey-jonker.nl
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het begeleiden van veel mensen
naar werk en dagbesteding. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat alle mensen mee
kunnen doen in de maatschappij. Dit was voor veel mensen een grote verandering.
Misschien voor u ook?
Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar ervaringen met deze verandering.
We zoeken mensen die mee willen doen aan een interview. Bent u in dagbesteding,
werkt u bij een SW-bedrijf of bij een gewone werkgever of zoekt uw werk en valt u
onder de Participatiewet?

Wij willen graag met u, uw ondersteuner en een vriend of familielid praten over uw
dagelijks leven. Samen brengen wij afgelopen periode in kaart. Hoe ziet uw week eruit?
Hoe gaat het met werk, met dagbesteding, en andere activiteiten? Wat doet u graag?
Hoe voelt u zich? Krijgt u begeleiding? Wat vindt u daarvan? Wat kan er beter? Wat
zou u helpen om meer rust in uw dagelijks leven te krijgen?
Wilt u meedoen aan een interview? Wilt u meer weten over het onderzoek? Lees dan
de informatie hieronder of neem contact op met
Micky Out
06-30941 214 / mout@verwey-jonker.nl of
Marian van der Klein
06-34738656 / mvanderklein@verwey-jonker.nl
Allebei onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut
Wat mag u verwachten als u meedoet?
z Een goede uitleg waar u aan meedoet.
z Een telefoontje of mailtje van het Verwey-Jonker Instituut om de afspraak voor
het interview te maken.
z U mag zelf bepalen waar, wanneer en met wie u geïnterviewd wordt.
z U kiest: interview thuis, in een buurthuis of via beeldbellen
(Zoom, Teams of Whatsapp).
z Het interview duurt ongeveer 2 uur.
z Natuurlijk gaan we goed om met de privacy en de corona-regels.
z Als dank krijgt u een cadeaubon van 100 euro.
Toelichting op het onderzoek
Onafhankelijk onderzoeksbureau Verwey-Jonker Instituut doet samen met
ervaringsdeskundig onderzoeksbureau Meetellen en
Andriessen Participatie
onderzoek naar ervaringen van mensen met een arbeidsbeperking sinds de Partici
patiewet 2015. Wij willen graag weten hoe het gaat met u. Wat voor invloed heeft
de wet op uw leven? In een groepsinterview met u, uw ondersteuner en iemand die
u goed kent, praten we over uw ervaringen. Uw ondersteuner kan bijvoorbeeld een
woonbegeleider, een jobcoach of een klantmanager zijn. Iemand die u goed kent mag
ook meedoen. Dat kan familie, een ouder, broer, zus of een vriend zijn.
Wij gebruiken wat u en andere mensen ons vertellen om een gids te schrijven met
tips over wat er beter kan in de ondersteuning en begeleiding van mensen met een
arbeidsbeperking. Gemeenten en anderen kunnen hiervan leren en hun werk beter
doen. Dit onderzoek gebeurt met financiële steun van Instituut Gak.
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