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Inleiding
Sociale diensten zijn op zoek naar manieren om selectiever en effectiever te werken. 
Screening met Metas© draagt daaraan bij. Het instrument laat zien wie zelfredzaam is en 
wie ondersteuning van de sociale dienst nodig heeft om effectiever naar werk te zoeken. 
Wat levert het werken met dit screeningsinstrument op voor de professional, 
de organisatie en voor de WWB-aanvrager? Hoe werkt het en onder welke 
randvoorwaarden? Deze werkwijzer zet het op een rijtje.

Sinds de introductie van de WWB staat het werk van sociale diensten steeds meer in het teken van ‘werk boven inkomen’ 
en ‘iedereen doet mee’. Vanuit die invalshoek is het wenselijk dat sociale diensten problemen van (zelfredzame) 
werkzoekenden niet meer overnemen door hen een re-integratietraject aan te bieden, maar hen juist aanzetten om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen. Bovendien krijgen sociale diensten in het huidige politieke en economische klimaat 
minder middelen waarmee ze meer moeten doen.

Zicht op de arbeidsmarktzelfredzaamheid van WWB-aanvragers 
Klanten1 zijn zelfredzaam op de arbeidsmarkt als ze in staat zijn om zelf werk te zoeken en dat ook doen. Maar hoe 
herken je wie zelfredzaam is of dat kan worden en wie niet? Hoe betrek je (het verhaal van) een klant bij de re-integratie? 
En hoe ondersteun je professionals om zich een onderbouwd, transparant en overdraagbaar beeld van klanten te 
vormen? Om die vragen te beantwoorden is een goed screeningsinstrument nodig dat al direct bij het begin van de 
dienstverlening inzicht biedt in de arbeidsmarktzelfredzaamheid van WWB-aanvragers. Daarmee kunnen gemeenten re-
integratiemiddelen gerichter en selectiever inzetten voor klanten die ondersteuning nodig hebben bij de terugkeer naar 
werk. En dus niet voor klanten die zelfstandig de weg naar de arbeidsmarkt wel kunnen vinden of eerst andere vormen 
van ondersteuning nodig hebben. Zo’n instrument was er nog niet.2

Metas© verbindt wetenschap en uitvoeringspraktijk
Een aantal gemeenten heeft daarom samen met Gilde Re-integratie het initiatief genomen tot de methodische arbeids-
marktzelfredzaamheid scan (Metas©). Regioplan ontwikkelde het screeningsinstrument in samenwerking met Gilde Re-
integratie en met medewerking en financiële ondersteuning van (in alfabetische volgorde) de Dienst Werk en Inkomen 
van de gemeente Amsterdam, Divosa, de gemeente Eindhoven, de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordoost en de 
gemeente Schiedam. Een wetenschappelijke begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van de Universiteit van 
Amsterdam, Vrije Universiteit en UWV hielp om Metas© tot een verrijkt en gevalideerd instrument te maken. 

Metas© focust op het gedrag en het verhaal van de klant
Screening met Metas© levert een profiel van de klant dat niet focust op harde kenmerken als opleiding, maar op gedrag 
en beïnvloedbare factoren: welke vaardigheden, bereidheid en houding laat de klant zien? Welk gedrag en welke ervaren 
belemmeringen staan effectief werkzoekgedrag in de weg? Het verhaal en de situatie van de klant staan dan ook centraal. 
Het profiel geeft (samen met door het screeningsinstrument verzamelde aanvullende informatie) professionals zoals 
klantmanagers werk of participatiecoaches een onderbouwd beeld van de arbeidsmarktzelfredzaamheid van de klant. 
Ook biedt het aanknopingspunten om klanten waar nodig doeltreffend te stimuleren en te ondersteunen om hun 
(werkzoek)gedrag te veranderen en ervaren belemmeringen zo veel mogelijk zelf weg te nemen. 

1 Regioplan spreekt van cliënten omdat WWB-aanvragers niet kunnen kiezen waar ze re-integratiedienstverlening afnemen. In deze werkwijzer 

gebruiken we toch de term klanten, om aan te sluiten bij wat bij Divosa en veel sociale diensten gangbaar is.

2 Er is wel een kwalitatief screeningsinstrument voor zelfredzaamheid in het algemeen (de Zelfredzaamheidsmatrix), dat door de professional en 

niet door de klant wordt ingevuld. Verder bevatten diagnose-instrumenten soms ook een screeningsmodule (DPS bij Diagnoseplatform, Dariuz 

WegWijzer bij Dariuz Diagnose, en de quickscan audit bij Human Talent Matching), zie hiervoor de Werkwijzer Diagnose-instrumenten.

http://www.divosa.nl/publicaties/werkwijzer-diagnose-instrumenten
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Metas© wordt verder gevalideerd en doorontwikkeld  
Met de introductie van de webversie is de eerste fase van de ontwikkeling van Metas©afgerond. De onafhankelijke 
Stichting Beheer en Ontwikkeling Instrumenten Ondersteuning Vakmanschap Sociaal Domein gaat Metas© beheren en 
ervoor zorgen dat het instrument verder wordt gevalideerd, ontwikkeld en onderhouden. Meer informatie is te vinden 
op de website van Metas©.

Opzet van deze werkwijzer
Deze werkwijzer is vooral bedoeld voor degenen die het re-integratiebeleid bepalen of verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van dat beleid. Zij kunnen uit de werkwijzer opmaken of Metas© meerwaarde biedt voor hun organisatie, de 
professionals en klanten (hoofdstuk 1) en wat de randvoorwaarden zijn voor optimaal gebruik van het screeningsinstrument 
(hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 gaat nader in op arbeidsmarktzelfredzaamheid en de achterliggende gedragsdimensies die de 
basis vormen van het instrument en het profiel van de klant. Hoofdstuk 4 geeft een kort overzicht van wat Metas© in kaart 
brengt en hoe de uitkomsten worden weergegeven. Hoofdstuk 5 belicht het werken met het instrument. Vooral die twee 
hoofdstukken zijn ook interessant voor professionals die zich een beeld willen vormen van het screeningsinstrument. 
Het laatste hoofdstuk biedt een doorkijkje naar de toekomst (hoofdstuk 6). Omdat Metas© nog maar net geïntroduceerd 
is, bevat deze werkwijzer minder instructies en praktijktips dan gebruikelijk. Gemeenten die met het instrument gaan 
werken kunnen later een uitgebreidere instructie krijgen met meer aandacht voor het interpreteren van de scores. 
 

http://www.metas-scan.nl
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Hoofdstuk 1 
Wat is de meerwaarde van het 
screeningsinstrument?
Welke voordelen biedt het werken met Metas© de professional, de organisatie en de klant? 
In dit hoofdstuk komen die voordelen aan de orde. Niet alleen de voordelen waarvoor 
het screeningsinstrument speciaal ontworpen is (zoals gerichter, uniformer, effectiever 
en efficiënter werken), maar ook bijkomende voordelen als het op gang brengen van 
de bewustwording en activering van de klant en de invloed die de klant krijgt op het 
intakegesprek. Bovendien kent het instrument ook nog andere toepassingen. Ten slotte 
komt kort aan de orde hoe de kosten van het gebruik van het screeningsinstrument zijn 
opgebouwd.

De genoemde voordelen zijn onder meer gebaseerd op de ervaringen van de gemeenten die bij de ontwikkeling van 
Metas© betrokken waren en de ervaringen met een vergelijkbaar instrument op het terrein van de schulddienstverlening. 
Twee gemeenten komen ook kort aan het woord.

Het screeningsinstrument zorgt voor uniformere en betere dienstverlening 
Metas© helpt professionals methodisch te handelen. Elk klantprofiel komt op dezelfde manier aan de hand van dezelfde 
informatie tot stand, want alle klanten beantwoorden dezelfde vragen. Het oordeel van professionals is dan ook 
transparant en overdraagbaar. Dat voorkomt (de schijn van) willekeur: vergelijkbare klanten krijgen een vergelijkbaar 
aanbod. Methodisch werken met het screeninstrument versterkt niet alleen de professionaliteit maar vergroot ook de 
efficiëntie en effectiviteit van de (re-integratie)dienstverlening. 

Het screeningsinstrument zorgt voor een sneller en beter beeld van klanten 
Metas© versnelt de kennismaking met de klant. De klant vult zelf een vragenlijst in over zijn arbeidsmarktzelfredzaamheid. 
Dat bespaart veel tijd omdat de professional die vragen niet meer zelf hoeft te stellen. Maar belangrijker is dat het verhaal 
van de klant centraal staat doordat de klant de vragen zelf beantwoordt. Bovendien blijkt uit ervaringen met het vergelijk-
bare instrument Mesis© (op het terrein van de schulddienstverlening) dat de invullers eerlijker zijn tegen de computer 
dan in een persoonlijk gesprek met de professional.3 De uitkomsten van het instrument bieden inzicht in hoe klanten 
naar werk zoeken en welke voorbereidingen ze treffen, of ze bereid zijn concessies te doen in het werk dat ze zoeken, hoe 
ze hun eigen werkzoek- en werknemersvaardigheden beoordelen, of ze vertrouwen hebben in hun arbeidsmarktkansen 
en welke betekenis werk heeft. Met andere woorden, Metas© levert in korte tijd een breed en onderbouwd beeld op 
van de arbeidsmarktzelfredzaamheid van de klant (meer informatie over het begrip arbeidsmarktzelfredzaamheid is te 
vinden in hoofdstuk 3).

Het screeningsinstrument zorgt voor een gerichter intakegesprek
Het profiel en de aanvullende informatie van de klant vormen de basis voor de gespreksagenda. Een gesprek en een 
professioneel oordeel blijven altijd noodzakelijk, maar de uitkomsten van Metas© signaleren welke gedragsaspecten 
aandacht vragen. Zo heeft het geen zin om te praten over vaardigheden als iemand niet bereid is of het vertrouwen 
mist om werk te zoeken. De professional kan dan beter daar eerst op ingaan en met de klant afspraken maken om die 
bereidheid of dat vertrouwen te vergroten. Metas© ondersteunt de professional dus bij het voeren van een beter op de 
situatie van de klant afgestemd en daardoor effectiever en efficiënter gesprek. 

3 Meer informatie over Mesis© is te vinden op www.mesis.nu.

www.mesis.nu


7

Het screeningsinstrument zet de bewustwording en activering van de klant in gang
Metas© brengt zelfredzaamheid niet alleen in kaart, maar stimuleert die ook. Door de klanten zelf vragen te laten invullen 
over wat ze op dit moment doen, kunnen en willen, komt er een proces van bewustwording op gang. Ook dat blijkt uit 
ervaringen met het vergelijkbare screeningsinstrument Mesis© en uit de eerste ervaringen met Metas©. Wat doe ik nu 
eigenlijk en wat vind ik belangrijk? Wanneer het gesprek tussen klant en professional daarop ingaat, levert dat een eerste 
bijdrage aan de activering van de klant. Ook kan de professional eventuele discrepanties terugkoppelen. U zegt dat u het 
belangrijk vindt om zelf geld te verdienen, maar toch zoekt u maar één uur per week. Kunt u mij iets meer vertellen over 
hoe u dat ziet? 

De gemeente Eindhoven over Metas© 
Vakmanschap kenmerkt zich door het gebruik van goed gereedschap

De gemeente Eindhoven zocht naar een manier om klanten na het startgesprek beter door te kunnen verwijzen 
naar de juiste vorm van dienstverlening: het Werkteam (voor klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt) 
of het Werkleerbedrijf (bij klanten met een hogere kans om werk te vinden). Metas© bleek hiervoor een goed 
middel. Het ontwikkeltraject heeft gereedschap opgeleverd dat de klantmanager ondersteunt bij het voeren van 
het startgesprek. En de verwachting is dat Metas© ook bijdraagt aan de objectieve onderbouwing van de in te 
zetten dienstverlening. Rob van der Maden (afdelingshoofd sector Werk/WWB/WLB-team, gemeente Eindhoven) 
over de screening: “Er gaat direct een activerende werking uit van dit instrument.”

Het screeningsinstrument geeft de klant invloed op het intakegesprek; de dienst kan 
maatwerk leveren
Doordat de situatie en behoeften van de klant de basis vormen voor de gespreksagenda, krijgt de klant daar ook invloed 
op. In het gesprek vraagt de professional naar de eigen visie van klanten. Hoe zijn ze van plan aan het werk te komen? 
Denken ze dat hun aanpak zal werken? Met Metas© kan de visie van de klant gerichter worden verkend en gebruikt 
om vast te stellen wat werkt voor deze klant. Het is immers zijn traject dat moet worden bepaald. De professional en 
klant stellen samen vast welke aanpak het best past bij de situatie van de klant, bijvoorbeeld zelfstandig werk zoeken of 
advies om beter en effectiever te zoeken. Klanten die zelfstandig hun weg naar werk kunnen vinden, krijgen de ruimte 
om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ze verliezen niet onnodig tijd. En ze raken niet gedemotiveerd doordat ze 
gesprekken moeten voeren of trajecten volgen die niet bij hun situatie passen.

Door Metas© kan een sociale dienst makkelijker maatwerk bieden, bijvoorbeeld een gesprek om de klant te stimuleren 
om tijdelijk werk te accepteren of breder te zoeken. De conclusie kan ook zijn dat de klant (nog) niet klaar is om terug 
te keren naar de arbeidsmarkt. In sommige gevallen kan de professional de klant ondersteunen om belemmeringen zelf 
weg te nemen, zie daarvoor de Werkwijzer Omgaan met Belemmeringen. In andere gevallen is een nadere diagnose 
nodig van de arbeidsbelastbaarheid van de klant of zelfredzaamheid op andere leefdomeinen. De diagnose kan uitwijzen 
dat de klant ondersteuning moet krijgen van andere dienstverleners, zoals maatschappelijk werk, MEE, geestelijke 
gezondheidszorg of verslavingszorg. 

http://www.divosa.nl/publicaties/werkwijzer-omgaan-met-belemmeringen
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ISD-Noordoost over Metas©

De werkcoaches hebben hun professionele blik verruimd

De Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordoost wil bijstandsklanten meer maatwerk en perspectief bieden. 
Daarom heeft de dienst een jaar uitgetrokken voor pilots met bestaande instrumenten als de ABC-methode en 
Dariuz, en om mee te werken aan de ontwikkeling van Metas©.4 ISD Noordoost zocht naar een instrument 
dat past binnen de organisatie en inzicht biedt in de arbeidsmarktzelfredzaamheid en mogelijkheden van de 
klant, en dat kan worden ingezet aan de kop van het proces. De werkcoaches van ISD Noordoost hadden al 
ruime ervaring met het vertalen van kennis over klanten in een oordeel over hun re-integratiemogelijkheden. Ze 
werkten bijvoorbeeld met adviezen van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van UWV. Deze deskundigen 
worden ingeschakeld als een klant gezondheidsproblemen ervaart die van invloed zouden kunnen zijn op de 
belastbaarheid voor arbeidsinschakeling. 

Jitske Schaafsma, Adviseur beleid en inkoop, Werkplein Eemsdelta, ISD Noordoost over de zoektocht: “De klant 
zelf wordt ook nauw betrokken in dit proces. De werkcoaches hebben met deze werkwijze hun professionele blik 
verruimd en klanten voelen zich serieus genomen, er wordt naar ze geluisterd. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden 
bij de keuze voor een bepaald instrument.”

Het screeningsinstrument heeft meer toepassingen
Metas© heeft extra toepassingsmogelijkheden. Door klanten te vragen de vragenlijst opnieuw in te vullen kan een sociale 
dienst hun ontwikkeling monitoren, bijvoorbeeld om de effecten van een interventie na te gaan. En sociale diensten 
kunnen Metas© ook gebruiken om het klantbestand door te lichten om zo een beeld te krijgen van zelfredzaamheid 
van bestaande klanten. Dat biedt aanknopingspunten om te beoordelen of het dienstverleningsaanbod aansluit bij de 
samenstelling van het klantbestand. Zo niet, dan kan de sociale dienst afspraken maken met ketenpartners. 

Kosten
Bij de afweging of een organisatie Metas© gaat gebruiken spelen ook kosten van het instrument een rol. De kosten 
van een abonnement op Metas© zijn opgebouwd uit een vaste initiële bijdrage en kosten per ingevulde screening. De 
screening wordt tegen kostprijs aangeboden. 
 

4 Zie voor meer informatie over deze instrumenten de Werkwijzer Diagnose-instrumenten.

http://www.divosa.nl/publicaties/werkwijzer-diagnose-instrumenten
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Hoofdstuk 2 
Randvoorwaarden om het screenings-
instrument optimaal te gebruiken
Metas© vormt een aanvulling op de gereedschapskist van professionals. Om dit 
gereedschap zo goed mogelijk in te zetten, is het belangrijk dat sociale diensten het 
dienstverleningsproces op een goede manier inrichten en zorgen dat professionals de 
juiste kennis en vaardigheden hebben (voor een deel zijn dat basisvaardigheden van 
klantmanagers). Voor professionals zelf is het van belang methodisch te werken en hun 
handelen te onderbouwen.

Metas© werkt optimaal als aan de volgende randvoorwaarden voldaan wordt:

Professionals hebben inzicht in werkzoekgedrag en achterliggende overtuigingen
Om goede screeningsgesprekken te kunnen voeren en de juiste vervolgstappen te kunnen zetten moet je voldoende 
weten van effectief werkzoekgedrag en de factoren die dat belemmeren of bevorderen. Het gesprek gaat immers over 
de manier waarop klanten werk zoeken, hun arbeidsmarktmotivatie en de achterliggende overtuigingen zoals hun 
bereidheid om algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden en hun vertrouwen in de kansen op de arbeidsmarkt. 

Professionals passen motiverende en coachende gesprekstechnieken toe
Bij de screening met Metas© staat het verhaal van de klant centraal. Daarom is het vooral de klant zelf die aan het 
woord is. Je kunt dat stimuleren door te luisteren, open vragen te stellen, empathie te tonen en uitleg te geven. In 
een screeningsgesprek motiveer je klanten bovendien om werk te zoeken. Goede gesprekstechnieken daarvoor zijn 
motiverende gespreksvoering (motivational interviewing) en oplossingsgericht coachen.5  

Motiverende gespreksvoering
Met motiverende gespreksvoering laat je klanten inzien dat ze hun gedrag moeten veranderen en motiveer je hen 
om dat ook echt te doen. Dat doe je door hen zelf hun beweegredenen om te veranderen te laten formuleren en 
hen de twijfel over verandering (ambivalentie) zelf weg te laten nemen. Cruciaal in deze techniek zijn de volgende 
elementen:

 > neutraal informatie geven over de spelregels
 > open vragen stellen en doorvragen
 > reflecteren op dat wat de klant zegt, doet en voelt
 > bevestigen van gedrag (waardering uitspreken over wat de klant goed doet of zegt en compassie tonen voor  

 moeilijke omstandigheden: wat knap dat je het volhoudt!)
 > samenvatten (wat de klant heeft gezegd en wat is afgesproken)

Motiverende gespreksvoering is bewezen effectief en een belangrijke basistechniek van professionals. 

5 De handreiking Het heft in eigen hand. Sturen op zelfsturing (RWI 2010) bundelt een aantal van deze methoden.

http://onderzoekwerkeninkomen.nl/rapporten/u0er81n2/het-heft-in-eigen-hand-sturen-op-zelfsturing.pdf
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Oplossingsgericht coachen 
Bij oplossingsgericht coachen benut je de sterke kanten en hulpbronnen van klanten om ze zelf hun problemen 
te laten aanpakken. De klant wordt gezien als expert. Samen onderzoek je welke vaardigheden en mogelijkheden 
iemand heeft. Oplossingsgericht coachen vergroot het zelfvertrouwen, maar het werkt alleen als iemand al 
gemotiveerd is om zijn probleem aan te pakken. Deze vorm van coaching duurt kort en is resultaatgericht en 
spreekt daarom veel klanten aan. Het uitgangspunt is dat inzicht in het ontstaan van problemen niet altijd nodig 
is om die te kunnen oplossen. 

Professionals werken gestructureerd en methodisch 
Expliciteer de manier waarop je het instrument gebruikt en reflecteer daarop. Werken op basis van professionele intuïtie 
maakt je kwetsbaar voor verkeerde eerste indrukken of generalisaties, en persoonlijke voorkeuren. Gestructureerd werken 
helpt je om je eigen oordeel kritisch te bekijken, niets over het hoofd te zien en relevante wetenschappelijke kennis te 
gebruiken. Dat betekent overigens niet dat je je altijd hoeft te houden aan de uitkomsten van het instrument (de indicatie 
van het gewenste handelen van de klant en de daarbij behorende ondersteuning). Je mag er op grond van bijzondere 
kenmerken of omstandigheden van afwijken, zolang je ook dat maar goed onderbouwt. 

Professionals delen hun kennis en ervaring
Om de kwaliteit van het instrument te borgen is het aan te bevelen structureel je kennis en ervaring met het werken met 
Metas© te delen met collega’s. Niet alleen probleemgevallen, maar ook successen en ervaringen met doorsneeklanten. 
Dat voorkomt ook dat professionals op verschillende manieren met Metas© gaan werken. Managers kunnen het delen 
van ervaringen stimuleren met intervisie, supervisie, mentoring of coachingstrajecten of door klantgesprekken van 
collega’s bij te wonen.

Screening zit vooraan in het proces
De screening is onderdeel van de dienstverlening aan klanten die een WWB-uitkering aanvragen. De sociale dienst kan 
Metas© het beste inzetten voordat de werk-intake plaatsvindt, zodat de uitkomsten input geven voor dat gesprek. En 
de screening gaat bij voorkeur ook vooraf aan voorlichtingsbijeenkomsten, workshops of huiswerkopdrachten. Want 
als klanten al uitgebreid zijn geïnformeerd over hun plichten (zoals inschrijving bij het uitzendbureau en het minimale 
aantal sollicitatieactiviteiten per maand), kunnen ze de vragenlijst invullen zoals ze denken dat van hen verwacht wordt. 
Eventueel kan de sociale dienst de screening wel vooraf laten gaan door een snelle toets op de rechtmatigheid. 

Klanten krijgen een goede instructie over het doel van Metas© 
Metas© werkt alleen goed als de klant eerlijke antwoorden geeft en niet sociaal wenselijke. Alleen dan kan de professional 
samen met de klant vaststellen welke dienstverlening het best bij de situatie van de klant past. Het is daarom belangrijk 
om dat te benadrukken in de instructie aan klanten voordat ze de vragenlijst van het instrument invullen. 

Het gesprek met de klant volgt direct op het invullen van de vragenlijst 
Het activerende vermogen van het instrument wordt het best benut als het screeningsgesprek wordt gevoerd direct nadat 
de klant Metas© heeft ingevuld (na een korte pauze waarin je het gesprek aan de hand van de screeningsuitkomsten 
voorbereidt). Vraag de klant antwoorden nader toe te lichten of erop te reflecteren. Daardoor wordt het proces van 
bewustwording en activering voortgezet. Bij een langere periode tussen het invullen en het gesprek kunnen klanten de 
antwoorden vergeten zijn of zelfs ontkennen die antwoorden te hebben gegeven. 
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Hoofdstuk 3
Arbeidsmarktzelfredzaamheid 
en werkzoekgedrag 
Hoe kun je iemands arbeidsmarktzelfredzaamheid bepalen? Op basis van weten-
schappelijke theorieën en onderzoek en ervaringen uit de uitvoeringspraktijk zijn voor 
Metas© zeven gedragsdimensies vastgesteld die een rol spelen bij werkzoekgedrag. 
Tests met Metas© laten zien dat die gedragsdimensies inderdaad een goed beeld van de 
WWB-aanvrager opleveren. De gedragsdimensies zijn te beïnvloeden om het gewenste 
werkzoekgedrag te stimuleren.

Arbeidsmarktzelfredzaamheid heeft te maken met het zoeken en behouden van betaald werk. De focus van Metas© 
ligt bij het zoeken naar werk. WWB-aanvragers zijn zelfredzaam op de arbeidsmarkt als ze in staat zijn om zelf werk te 
zoeken en dat ook doen. We herkennen zelfredzame klanten aan hun gedrag en vaardigheden. 

Om te achterhalen welke factoren (werkzoek)gedrag beïnvloeden en verklaren, is gebruikgemaakt van inzichten uit de 
sociale psychologie en gedragseconomie.6 Daaruit blijkt dat intenties, bewuste plannen en motivatie van groot belang 
zijn. Die geven een indicatie van de moeite die iemand wil doen om bijvoorbeeld werk te zoeken, zie ook Schellekens e.a. 
(2007) en Brouwer e.a. (2011). Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de kans op het vinden van werk toeneemt 
bij beter werkzoekgedrag.7 Naarmate een werkzoekende meer tijd besteedt aan het zoeken naar werk neemt de kans 
op het vinden van werk toe. Daarnaast blijkt dat werkzoekenden die via verschillende kanalen zoeken vaker het werk 
hervatten. Niet alleen veel zoeken, maar ook goed zoeken is belangrijk: goede brieven en cv’s opstellen, maar ook je bij 
een sollicitatiegesprek presenteren op een manier die aansluit bij de verwachtingen van de potentiële werkgever. Tot slot 
is het van belang dat werkzoekenden weten wat voor soort baan ze zoeken. 

3.1 Waarom zoeken sommige klanten niet effectief? 
Het is dus bekend welk zoekgedrag het meest effectief is, maar ook dat veel werkzoekenden dat gedrag nog niet laten 
zien. Wat kan er dan aan de hand zijn? Soms kunnen ze niet effectief zoeken, bijvoorbeeld door een gebrek aan lees- en 
schrijfvaardigheid. Ook kunnen ze belemmeringen of obstakels ervaren zoals een slechte gezondheid of gebrek aan 
opvang voor de kinderen waardoor ze zichzelf niet in staat achten te gaan werken of werk te zoeken. 

6 Uit diverse onderzoeken blijkt dat de intentie om bepaald (bewust, gepland) gedrag te vertonen de belangrijkste voorspeller is voor dat gedrag, zie 

Ajzen (1991). Intentie hangt weer af van de attitude (houding) tegenover dat gedrag (ik vind het belangrijk om betaald werk te hebben), de perceptie 

van de subjectieve norm (ik denk dat mijn familie het onzin vindt dat ik ga werken) en de gepercipieerde (ervaren) controle over het gedrag (ik ben in 

staat om zelf werk te zoeken). Deze drie factoren kunnen worden beïnvloed om gedragsverandering in gang te zetten. Als gedrag niet wordt vertoond 

ondanks een sterke intentie kan dat worden verklaard door barrières (door een economische crisis kan iemand ondanks goede bedoelingen geen 

werk vinden), zie Fishbein & Ajzen (1975). Veel gedrag is onbewust en automatisch, zie onder andere Tiemeijer e.a. (2011) en Dijksterhuis (2007). 

Om in onbewust gedrag verandering aan te brengen is het vaak eerst nodig dat mensen zich bewust worden van dat gedrag en de gevolgen ervan.

7 Dit blijkt bijvoorbeeld uit Wanberg, e.a. (2002), Wanberg e.a. (2005) en Brouwer e.a. (2011). 
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Kennis uit de wetenschap en de uitvoeringspraktijk laat zien dat er ook andere redenen zijn waardoor klanten niet 
(goed) zoeken. Ze hebben (te) weinig geloof in hun eigen werkzoekvaardigheden, werknemersvaardigheden of 
arbeidsmarktkansen. Wat klanten over zichzelf geloven is vaak bepalender dan wat ze kunnen. Faalervaringen uit het 
verleden kunnen iemand belemmeren in zijn durven en willen. Mensen kunnen daardoor het vertrouwen missen om hun 
problemen zelf aan te pakken. En soms willen klanten eigenlijk niet zoeken naar werk. Omdat ze de verantwoordelijkheid 
voor het vinden van werk buiten zich zelf leggen of het niet belangrijk vinden om te werken. 

Om te bepalen of iemand zelfredzaam is op de arbeidsmarkt, kun je dus niet alleen kijken naar het feitelijke werkzoekgedrag, 
maar ook naar overtuigingen en vaardigheden. Anders dan zaken als leeftijd, opleiding en gezinssituatie zijn dit allemaal 
aspecten van gedrag. Het zijn factoren die de klant kan beïnvloeden en veranderen, al dan niet ondersteund door de 
professional.

Hoe arbeidsmarktzelfredzaam is een WWB-aanvrager? 
Elke WWB-aanvrager is uniek. Toch is er wel een gemiddeld beeld te schetsen met de gegevens die bij in het 
ontwikkeltraject van Metas© verzameld zijn.8

Zoekgedrag
Klanten hebben in de periode voorafgaand aan de aanvraag gemiddeld 10,5 uur per week naar werk gezocht, meestal 
digitaal en vooral op werkgevers- en vacaturesites. Ze solliciteren meestal met een brief of sollicitatieformulier. 
Vaak, maar niet altijd vragen ze familie, vrienden of kennissen om tips en zijn ze ingeschreven bij uitzendbureaus, 
meestal vier.

Zelfbeeld
WWB-aanvragers zijn gemiddeld positief over hun werkzoekvaardigheden, vooral over het invullen van een solli-
citatieformulier en het maken van een cv. In hun vermogen om een goede sollicitatiebrief te schrijven hebben ze 
wat minder vertrouwen. Ook zijn ze ervan overtuigd dat hun werknemersvaardigheden op orde zijn: ze zeggen 
hun best te doen als ze werk hebben en geen moeite te hebben met op tijd komen. Ze verwachten dat de omgang 
en samenwerking met collega’s en leidinggevenden meestal goed zal verlopen.

Achtergrond
Klanten hebben gemiddeld ruim tien jaar werkervaring. Vaak hebben ze al eerder een uitkering gehad, meestal een 
WW-uitkering. De helft van de klanten heeft al eerder een WWB-uitkering gehad. 

Belemmeringen
De helft van de klanten ervaart belemmeringen in het zoeken naar werk, zoals zorg voor kinderen, vervoer of 
fysieke klachten; meestal twee tegelijk. Ze maken meestal geen gebruik van hulpverlening. Doen ze dat wel, 
dan gaat het meestal om hulp van maatschappelijk werk, een psycholoog of psychiater, schuldhulpverlening of 
jeugdzorg/jeugdhulpverlening. 

8 Deze beschrijving is gebaseerd op de antwoorden van de 750 respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld in het ontwikkeltraject van het 

screeningsinstrument.



13

3.2  Zeven gedragsdimensies als basis voor het profiel 
Metas© screent de arbeidsmarktzelfredzaamheid van een klant door zeven gedragsdimensies en aanvullende informatie 
in kaart te brengen. Voor elke gedragsdimensie is een indicator gemaakt die bestaat uit een aantal vragen. De antwoorden 
op de vragen resulteren in een score op de gedragsdimensie. De scores op alle gedragsdimensies samen vormen het 
profiel van de klant. 

Zoekintensiteit
Deze gedragsdimensie geeft aan hoeveel moeite iemand doet om werk te vinden. Zoekintensiteit is gebaseerd op het 
aantal uur dat iemand per week naar werk zoekt en het aantal zoekkanalen dat iemand gebruikt. De klant kan bij het 
invullen kiezen uit elf zoekkanalen (waaronder zich inschrijven of langsgaan bij uitzendbureaus, bellen of mailen met 
werkgevers of solliciteren via het eigen netwerk van familie, vrienden of kennissen) en een categorie anders. 

 Feiten over zoekintensiteit9

 > Een kwart van de klanten heeft in de maand voor de aanvraag niet naar werk gezocht.
 > De helft van de klanten heeft een baan die ze het liefst zouden doen (wensbaan).
 > Eén op de zes klanten is wel eens geweigerd bij een uitzendbureau.

Voorbereiding & initiatief
Deze gedragsdimensie geeft inzicht in de kwaliteit van het werkzoekgedrag: bereiden klanten zich voor door 
bijvoorbeeld informatie over werkgevers te verzamelen en overzichten samen te stellen van vacaturesites, uitzend- en 
detacheringsbureaus of personen die kunnen helpen bij het vinden van werk? Voorbereiding & initiatief is van belang 
omdat werkzoekenden eerder worden aangenomen als ze blijk geven van een goede voorbereiding en interesse in een 
bedrijf. De werkgever kan dan beter bepalen of iemand geschikt is.

Feiten over voorbereiding & initiatief
> 40% van de klanten laat sollicitatiebrieven (meestal) lezen door iemand die kan helpen om die te verbeteren.
> 60% van de klanten heeft een overzicht van (geschikte) uitzendbureaus of detacheringsbureaus.

Acceptatiebereidheid
Acceptatiebereidheid (in feite veranderbereidheid) is de bereidheid passend werk te accepteren; klanten scoren hoog 
op deze gedragsdimensie als ze bereid zijn extra inspanningen te leveren (zoals scholing) of concessies te doen bij 
salaris, functietype (inclusief lager geschoold werk). Klanten die strikte eisen stellen aan bijvoorbeeld de functie zelf, 
functievoorwaarden of de reisafstand maken minder kans werk te vinden. Hun blikveld is te smal en ze staan niet open 
voor de mogelijkheden die zich wel voordoen. Volgens de WWB moeten klanten zich beschikbaar stellen voor algemeen 
geaccepteerde arbeid.

 
 Feiten over acceptatiebereidheid
 > 60% van de klanten is (waarschijnlijk) bereid om een stapje terug te doen in salaris ten opzichte van 
  hun laatste baan.
 > Een vast contract is voor 40% van de klanten een van de belangrijkste dingen bij het zoeken naar werk.

9 Alle kaders met feiten zijn gebaseerd op de antwoorden van de 750 respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld in het ontwikkeltraject van 

het screeningsinstrument. Deze vragenlijst en de analyses vormen de basis van Metas©. 
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Geloof in eigen werkzoekvaardigheden 
Klanten geven op een vijfpuntsschaal aan hoe goed ze zijn in vaardigheden als digitaal vacatures zoeken, een sollicitatiebrief 
schrijven, een cv maken, het eigen netwerk om tips of ondersteuning vragen of een sollicitatiegesprek voeren. Deze 
dimensie is van belang omdat we weten dat mensen die weinig vertrouwen hebben in hun eigen vaardigheden minder 
gericht en daarmee minder effectief zoeken. Ze zijn ook minder geneigd om nieuwe initiatieven te ontplooien die hun 
kansen op werk vergroten. Uit veel onderzoek is verder bekend dat gebrek aan geloof in eigen werkzoekvaardigheden 
zwaar weegt, ook wanneer iemand die vaardigheden wel degelijk heeft. Herstel van zelfvertrouwen is dan dus een 
noodzakelijke voorwaarde voor effectiever werkzoekgedrag.

Geloof in eigen werknemersvaardigheden 
Klanten beoordelen ook hun eigen werknemersvaardigheden, zoals op tijd komen, samenwerken met collega’s, omgaan 
met leidinggevenden en inzet. Deze dimensie is van belang omdat we weten dat mensen die vertrouwen hebben 
in hun eigen werknemersvaardigheden gerichter en effectiever zoeken. Herstellen of versterken van het geloof in 
werknemersvaardigheden leidt tot effectiever werkzoekgedrag.

Vertrouwen in arbeidsmarktkansen
Deze gedragsdimensie geeft aan hoe klanten de kans inschatten om snel aan het werk te komen en in hoeverre ze denken 
het vinden van werk zelf in de hand te hebben. Ze krijgen onder andere de vraag of ze denken dat werkgevers goed kijken 
naar wat een sollicitant kan en weet, of ze op eigen kracht werk kunnen vinden en of ze voldoende (vertrouwen in hun) 
opleiding of werkervaring hebben om werk te kunnen vinden. Deze dimensie is van belang omdat we weten dat naarmate 
iemand minder vertrouwen heeft in zijn eigen kansen, het werkzoekgedrag ook minder overtuigend en dus minder 
effectief zal zijn. Ondersteuning moet dan in eerste instantie gericht zijn op het herstellen van dat vertrouwen. 

 Feiten over vertrouwen in arbeidsmarktkansen
 > Een tiende van de aanvragers is er (vrijwel) van overtuigd door werkgevers niet eerlijk te worden behandeld 
  en nog eens een derde is betwijfelt dat.
 > 20% van de aanvragers denkt (waarschijnlijk) snel een baan te vinden.
 > De helft van de klanten denkt op eigen kracht werk te kunnen vinden.

Houding tegenover werk
Deze gedragsdimensie beschrijft hoe belangrijk en leuk iemand het vindt om te werken en ook hoe belangrijk de omgeving 
(familie, vrienden, kennissen, buren) werk vindt. Het geeft een beeld van de motivatie om überhaupt te gaan werken. 
Deze dimensie is van belang om te kunnen beoordelen of iemand langdurig het gewenste werkzoekgedrag zal kunnen of 
willen vertonen. Wie werk geen prioriteit geeft in zijn leven, zal minder moeite doen en doorzettingsvermogen tonen om 
werk te vinden. Als een klant onvoldoende scoort op deze indicator, moet het gesprek met de professional vooral gaan 
over de vraag hoe deze houding veranderd kan worden en hoe de motivatie om te gaan werken vergroot kan worden.

 Feiten over de houding tegenover werk
 > 90% van de klanten vindt dat iedereen die kan werken ook moet werken.
 > 80% van de klanten voelt zich trots door werk.
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Aanvullende informatie
Behalve de gedragsdimensies zijn ook de volgende aspecten van belang om te beoordelen hoe arbeidsmarktzelfredzaam 
iemand is. In Metas© zijn hiervoor extra vragen opgenomen die aanvullende informatie opleveren voor het gesprek met 
de klant:
> leesvaardigheid
 Metas© bevat een leestest en vragen waarin de klant om een oordeel wordt gevraagd over zijn leesvaardigheid. 
> zelfkennis 
 Het instrument legt vast of klanten weten waar ze goed in zijn en wat voor soort werk ze kunnen doen.
> werk(ervaring)
 Metas© vraagt of klanten betaald werk of een eigen bedrijf hebben, hoe lang ze hun laatste baan hadden en in welke 

sector.
> aanvullende informatie over het zoekgedrag 
 Het instrument vraagt of iemand de sollicitatiebrief en cv per vacature aanpast en (indien van toepassing) waarom 

iemand zich niet heeft ingeschreven bij een uitzendbureau.
> zwaarwegende belemmeringen 
 Er wordt gevraagd naar belemmeringen als verminderd arbeidsvermogen (onderbouwd door een medische verklaring), 

verslavingsproblematiek, psychiatrische klachten of dak- of thuisloosheid.
> ervaren belemmeringen 
 Metas© registreert belemmeringen als zorg voor kinderen, gebrek aan vervoer naar werk, dreigende huisuitzetting, 

loonbeslag, taakstraf of lichamelijke klachten.
> achtergrondkenmerken
 Ten slotte bevat de vragenlijst vragen naar bijvoorbeeld burgerlijke staat, leeftijd en gebruik van hulpverlening 

(bijvoorbeeld door maatschappelijk werk, thuiszorg of een psycholoog).

 Overige feiten
 > 14% van de klanten werkt parttime; gemiddeld 12,7 uur per week.
 > 52% van de klanten ervaart belemmeringen om werk te zoeken, meestal twee.
 > Een kwart van hen kan zelf de meeste problemen oplossen om aan het werk te gaan.
 > 16% van de klanten heeft te maken met zwaarwegende belemmeringen.
 > Een vijfde van de aanvragers krijgt hulp van organisaties als maatschappelijke werk, een psycholoog of een  

 psychiater.
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Hoofdstuk 4
De uitkomsten van Metas©

Hoe worden de uitkomsten van Metas© gepresenteerd en hoe beoordeel je de scores? 
Welke patronen (groepsprofielen) zijn er in de scores te ontdekken? Hoe past Metas© 
in de cyclus van methodisch werken? Dit hoofdstuk beschrijft de ins en outs van het 
screeningsinstrument. 

Metas© is een digitale vragenlijst die wordt ingevuld door de WWB-aanvrager. De antwoorden leveren een onderbouwd 
profiel op van de arbeidsmarktzelfredzaamheid van de klant. De berekening van de uitkomsten en de profielen is 
gebaseerd op analyses van de antwoorden van 750 klanten die een WWB-aanvraag hebben gedaan. De uitkomsten zijn 
vervolgens beoordeeld door professionals uit de deelnemende gemeenten. 

4.1 De uitkomsten 
Metas© levert drie uitkomsten op: een profiel, een foto en een volledige rapportage.

profiel = samenvatting scores (in de vorm van een figuur)
foto = samenvattende rapportage (profiel en aanvullende informatie als leesvaardigheid, werkervaring,      
werkzoekgedrag en belemmeringen) 
volledige rapportage = foto en alle antwoorden op de individuele vragen

Het profiel
Het profiel bestaat uit scores op indicatoren voor de zeven gedragsdimensies, die het eigenlijke werkzoekgedrag en 
achterliggende overtuigingen vastleggen:

1. zoekintensiteit 
2. voorbereiding & initiatief 
3. acceptatiebereidheid (veranderbereidheid)
4. geloof in eigen werkzoekvaardigheden
5. geloof in eigen werknemersvaardigheden 
6. vertrouwen in arbeidsmarktkansen
7. houding tegenover werk

Per indicator worden de antwoorden op de vragen omgerekend naar een score. Deze scores zijn gerelateerd aan de 
nullijn, de gemiddelde score van alle 750 klanten in het ontwikkeltraject. Klanten die op een indicator hoger scoren dan 
de gemiddelde WWB-aanvrager hebben een positieve score (bijvoorbeeld + 0,8), klanten die lager scoren dan gemiddeld 
krijgen een negatieve score (bijvoorbeeld – 0,5). In het model zijn geen normen ingebouwd. Een hoge score is een 
indicatie dat de klant op de goede weg is. In een apart document voor professionals die met het instrument gaan werken 
zullen de grenswaarden verder worden uitgewerkt, zodat de professional weet welke scores per indicator als voldoende 
of als onvoldoende gelden. Figuur 1 laat zien op welke wijze de scores worden gepresenteerd.
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De foto of samenvattende rapportage
De foto bevat het profiel samen met een deel van de aanvullende gegevens (leesvaardigheid, ervaren belemmeringen, 
werkervaring, aanvullende informatie over werk zoeken en relevante achtergrondinformatie), zoals te zien in figuur 
1. Deze aanvullende informatie kan worden gebruikt bij het gesprek en werpt soms een ander licht op de arbeids-
marktzelfredzaamheid van de klant. 

Figuur 1: Screenshot van een samenvattende rapportage (foto)

 

De volledige rapportage
De volledige rapportage bevat de antwoorden op alle afzonderlijke vragen (per thema). De professional kan hier 
informatie vinden die niet in de samenvattende rapportage is weergegeven. 
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F: Klanten met zwaarwegende belemmeringen; ze zoeken niet of nauwelijks naar werk en scoren vaak relatief laag op de 
andere indicatoren.

G: Klanten met zwaarwegende belemmeringen die wel naar werk zoeken en op de andere indicatoren vaak ongeveer 
gemiddeld scoren.

P: Klanten die wel naar werk zoeken (zo’n tien uur per week) maar waarbij verbetering mogelijk is; ze scoren meestal 
ongeveer gemiddeld op de overige indicatoren.

Q: Klanten die via diverse zoekkanalen naar werk zoeken, goed voorbereid zijn, initiatief tonen, vertrouwen hebben in 
hun eigen vaardigheden en ook op de andere indicatoren vaak relatief hoog scoren. Deze klanten zoeken gemiddeld zo’n 
twaalf uur naar werk, dus hier is nog wel verbetering mogelijk.

4.2 Groepsprofielen 
Op grond van hun scores kunnen we klanten indelen in groepen. Zo zijn er klanten die op alle indicatoren rond de nullijn 
scoren. Of klanten die ruim bovengemiddeld intensief zoeken en op de andere indicatoren ook bovengemiddeld scoren. 
Metas© onderscheidt acht van dergelijke klantprofielen. Figuur 2 geeft daarvan een overzicht. Om stigmatisering te 
voorkomen, worden de profielen aangeduid met willekeurig gekozen letters. De groepsindeling geeft een indicatie van 
de profielen die een professional kan tegenkomen bij klanten. De groepsprofielen zijn te gebruiken op organisatie- en 
beleidsniveau, voor een overallbeeld van het klantbestand. Bijvoorbeeld om te beoordelen of het dienstverleningsaanbod 
aansluit bij de samenstelling van dat bestand. 

Figuur 2: Acht klantprofielen en hun omvang binnen de onderzoeksgroep 
Hieronder volgt een korte beschrijving van de groepsprofielen:
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Houding t.a.v. werk

S: Klanten die heel actief naar werk zoeken (rond de 32 uur per week) en daarvoor diverse zoekkanalen gebruiken. Ze 
scoren ook op de andere indicatoren relatief hoog.

T: Klanten die vrijwel niet naar werk zoeken, maar op de overige indicatoren ongeveer gemiddeld scoren.

V: Klanten die actief naar werk zoeken (ongeveer 23 uur per week), maar op de andere indicatoren een stuk lager scoren. 
Vooral hun bereidheid om algemeen geaccepteerde arbeid te accepteren is vaak laag vergeleken met de andere groepen.

Z: Klanten die nauwelijks naar werk zoeken en vaak op de andere indicatoren relatief laag scoren.

Op basis van de groepsprofielen achten we alleen de mensen in groep S en in iets mindere mate in groep Q redelijk 
zelfredzaam op de arbeidsmarkt. De rest is dat niet of onvoldoende. Sommigen zullen alleen een klein zetje nodig 
hebben maar bij anderen is een grotere gedragsverandering nodig. Verder zijn er mensen die op zich redelijk zelfredzaam 
kunnen zijn, maar bij wie de aanwezige (zware) belemmeringen een serieus aandachtspunt vormen.

4.3 Metas© in de cyclus van methodisch werken
Screening is een onderdeel van de cyclus van methodisch werken. Screening met Metas© levert samen met het gesprek 
met de klant een eerste beoordeling op van de arbeidsmarktzelfredzaamheid en ondersteuningsbehoefte van de klant. 
Dat biedt aanknopingspunten voor de vervolgstappen in het traject met de klant. 

Bij de diagnose gaat de professional een stap verder. Met een diagnose-instrument kan de professional bijvoorbeeld 
de (arbeids)belastbaarheid of de zelfredzaamheid op andere leefdomeinen onderzoeken of nagaan of de klant een 
verstandelijke beperking heeft. Die diagnose is nodig om een plan van aanpak te maken. Na afloop of na een vast-
gestelde periode evalueert de professional de aanpak samen met de klant. Zo nodig volgt een nieuwe beoordeling van 
de arbeidsmarktzelfredzaamheid. 

Figuur 3: De cyclus van methodisch werken

 

In het ontwikkeltraject van Metas© is onderzocht of er overlap is met de ABC-methode, een diagnose-instrument voor 
de arbeidsbelastbaarheid van (WWB)-klanten. Het bleek dat WWB-aanvragers die in Metas© goed scoren op zoekgedrag 
en arbeidsmarktzelfredzaamheid ook in de ABC-methode het meest in balans zijn. Alle bevindingen van de vergelijking 
met de ABC-methode zijn opgenomen in een aparte notitie, te vinden op de site van Regioplan. 
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Hoofdstuk 5
Het instrument in de praktijk
Wat houdt het werken met Metas© in? De professional geeft de klant instructie over het 
invullen van de vragenlijst, interpreteert de uitkomsten van de screening en voert het 
screeningsgesprek. Dit hoofdstuk geeft hiervan een beknopt overzicht. 

Laat de klant de vragenlijst invullen 
Laat de klant de vragenlijst bij voorkeur helemaal aan het begin van het dienstverleningsproces invullen. Je hebt de klant 
dan nog niet gesproken en de klant heeft nog geen voorlichting gekregen. Het instrument werkt alleen goed als klanten 
de juiste instructie krijgen. Vraag hen om de vragenlijst eerlijk in te vullen, niet te veel na te denken en hun gevoel te 
volgen. Vertel dat er geen goede of foute antwoorden zijn, en dat je een reëel beeld nodig hebt om hen goed te kunnen 
ondersteunen bij het vinden van werk.  

Het is niet de bedoeling dat klanten na afloop van het gesprek hun ingevulde vragenlijsten meekrijgen. Eventueel mogen 
ze wel de samenvattende rapportage (foto) meekrijgen. 

Stel de gespreksagenda vast
Nadat de klant de vragenlijst heeft ingevuld, krijg je de uitkomsten van het instrument: een profiel, een foto en een 
volledige rapportage. Om op grond hiervan de gespreksagenda vast te stellen doorloop je vijf stappen. 

1. Beoordeel de leesvaardigheid
 Als eerste beoordeel je de uitkomsten van de leesvaardigheidstest. Is de klant voldoende leesvaardig om werk te 

zoeken of is er aanleiding om dat te onderzoeken? Wanneer de klant niet alle vragen goed heeft beantwoord, ga je 
na welk beeld de klant zelf, volgens de foto, heeft van zijn lees- en schrijfvaardigheid. Overschat de klant zichzelf? 
Bespreek de leesvaardigheid dan met de klant en ga na of de klant die vaardigheden nog (op tijd) kan leren. 

2. Beoordeel de afzonderlijke gedragsdimensies
 De scores op de zeven gedragsdimensies staan in een figuur. De nullijn vertegenwoordigt daarbij de gemiddelde 

score die is berekend over alle 750 klanten. Dat is niet hetzelfde als het gewenste of juiste gedrag. Daarom worden de 
scores weergegeven in categorieën als (ruim) bovengemiddeld, (ruim) beneden gemiddeld. Bekijk eerst per dimensie 
of de klant hoog of laag scoort. In een apart te verschijnen document worden de grenswaarden verder uitgewerkt 
zodat je weet welke scores als voldoende of als onvoldoende gelden. Hier volstaat de constatering dat het gemiddelde 
werkzoekgedrag niet op korte termijn effectief is.

3. Beoordeel de samenhang van de gedragsdimensies
 Als derde stap beoordeel je de samenhang tussen de scores op de zeven gedragsdimensies. Is het beeld gelijkmatig of 

zijn er uitschieters? Zijn er tegenstellingen tussen bijvoorbeeld een lage score op werkzoekgedrag en een hoge score 
op acceptatiebereidheid of motivatie? Is het beeld extreem positief of extreem negatief?

4. Bepaal welke achtergrondinformatie relevant is 
 De samenvattende rapportage geeft ook relevante achtergrondinformatie bij het werkzoekgedrag van de klant. Werkt 

iemand betaald of volgt hij een deeltijdstudie? Welke belemmeringen ervaart de klant om aan het werk te gaan (de zorg 
voor kinderen of fysieke belemmeringen)? Bepaal welke informatie inzicht geeft in de redenen waarom klanten bepaald 
gedrag laten zien en dus relevant is om in het gesprek aan de orde te stellen.
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 Bij zwaarwegende belemmeringen zoals verslaving of dak- en thuisloosheid onderzoek je eerst of die problemen 
werken in de weg staan. In dat geval moet het oplossen van die problemen eerst aan de orde komen in het gesprek 
met de professional.

5. Bepaal de gespreksagenda
 Ten slotte stel je de gespreksagenda op door de bevindingen uit de eerdere stappen te integreren. Vraag je af waar je 

meer over wilt weten om te kunnen vaststellen of iemand zelfredzaam is op de arbeidsmarkt en wat er nodig is om 
de klant zelf aan de terugkeer naar de arbeidsmarkt te kunnen laten werken. Kijk hierbij ook nog naar de volledige 
rapportage met de antwoorden op de afzonderlijke vragen. Misschien is er ook nog oudere informatie als de klant 
eerder een WWB-uitkering heeft gehad. Die kun je ook gebruiken in het gesprek. 

Als je deze stappen hebt doorlopen kun je het gesprek voeren, bij voorkeur direct nadat de klant de vragenlijst heeft 
ingevuld.

Voer het gesprek
Het gesprek met de klant bestaat uit vier fasen. 

1. Kennismaking
 Vertel welke rol jij en de klant hebben, hoe lang het gesprek duurt en welk doel het heeft. Vraag of de klant akkoord gaat 

met het doel van het gesprek. Daarna geef je uitleg over het gebruik van de uitkomsten van de screening en vraag je 
naar de ervaringen van de klant bij het invullen.

2. Analyse
 In deze fase bespreek je de ondersteuning die de klant nodig heeft. Geef uitleg over de mogelijkheden van dienstverlening. 

Door open vragen te stellen vorm je je een beeld van de klant en toets en verdiep je de uitkomsten van Metas©, terwijl 
je tegelijkertijd een bewustwordingsproces bij de klant in gang zet. Je maakt gebruik van motiverende en coachende 
technieken (zoals actief luisteren, empathie tonen, reflecteren en confronteren, bevestigen en complimenteren met 
wat goed gaat). Daarbij stel je de klant centraal als probleemeigenaar en expert.

3. Advies en vervolgafspraken
 Geef een advies voor het beste vervolg en formuleer zo nodig samen met de klant actiepunten waarmee de klant zelf 

aan de slag kan. 

4. Afronding
 Laat klanten bij voorkeur zelf het gesprek samenvatten (overwegingen, vervolgstappen en afspraken) om te benadrukken 

dat zij aan zet zijn om hun problemen op te lossen. Bedank de klant voor het gesprek.



22

Hoofdstuk 6 
Doorontwikkeling en onderhoud

Beheer
Stichting Beheer en Ontwikkeling Instrumenten Ondersteuning Vakmanschap Sociaal Domein gaat Metas© beheren. 
Dat betekent dat deze onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk noodzakelijke verdere validatie, ontwikkeling 
(waaronder de digitale versie) en onderhoud van het instrument zal verzorgen. De ontwikkelingen zijn te volgen op de 
websites van Metas©, Regioplan en Divosa. 

Doorontwikkeling en onderhoud
Metas© is niet statisch, maar een instrument dat wordt verrijkt op basis van ervaringen in de uitvoeringspraktijk en 
aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. De rekenregels zijn gebaseerd op scores op de indicatoren bij 750 mensen. Deze 
scores vormen een momentopname en kunnen veranderen onder invloed van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen. 
Die kunnen namelijk van invloed zijn op het vertrouwen van klanten in hun eigen kansen op de arbeidsmarkt of op hun 
houding tegenover werk. 

Naar een nieuwe wet
De Participatiewet die zeer waarschijnlijk in 2015 van kracht wordt, zal misschien veranderingen in Metas© nodig maken. 
Deze wet voegt de WWB, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Dit betekent dat gemeenten 
en Werkbedrijven aanvragen zullen krijgen van nieuwe doelgroepen. Metas© is voor deze doelgroepen grotendeels al 
bruikbaar. Zo biedt de volledige rapportage van Metas© aanknopingspunten om een arbeidshandicap te signaleren, 
waarna vervolgonderzoek de arbeidsproductiviteit kan bepalen. Ook is de test al geschikt voor de laagtaligen onder de 
Wajongdoelgroep. Naar verwachting komt er in het voorjaar van 2014 ook een signalering van een lichte verstandelijke 
beperking. Klanten met een dergelijke beperking zijn binnen de traditionele bijstandspopulatie al oververtegenwoordigd 
en dat zal met het van kracht worden van de Participatiewet alleen nog maar toenemen. 

 

https://www.metas-scan.nl/
http://www.regioplan.nl
http://www.divosa.nl
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