
Omgaan met 
belemmeringen
Hoe klanten in het leven staan bepaalt in grote mate hun houding en gedrag bij het zoeken 
van werk. Soms vormen juist houding en gedrag een belemmering die leidt tot passiviteit, 
afwachten en uitstellen, onmacht of verongelijktheid. Wat kun jij als begeleider dan 
doen? De Werkwijzer Omgaan met belemmeringen helpt je op een systematische manier 
belemmeringen herkennen en wegnemen met interventies die de mindset en motivatie 
van klanten positief beïnvloeden. De klant krijgt een actievere houding en meer (gevoel 
van) grip op de eigen situatie en daarmee meer mogelijkheden voor werkhervatting.  
Deze kaart geeft een handzame samenvatting van de werkwijzer.

1. Diagnose belemmerend gedrag
Probeer de klant beter te leren kennen, vraag door en luister alert naar uitingsvormen van de verschillende belemmeringen 
die de klant ervaart. Zorg dat je klanten de ruimte en veiligheid biedt om hun verhaal te doen. Je moet immers doorvragen 
naar persoonlijke aspecten van het leven. Vermijd daarom om in het gesprek andere aspecten van de uitkering te noemen 
(zoals korten op de uitkering). Bepaal of de klant belemmerend gedrag vertoont en om welke vorm van belemmerend 
gedrag het gaat. Oefening helpt je hierin meer trefzeker te worden.

2. Kiezen en uitvoeren interventies
Selecteer interventies die passen bij deze vorm van belemmerend gedrag. Hierbij kun je eigenlijk geen fouten maken; 
alle positieve aandacht helpt. Maar met de ene interventie kun je wel meer bij die klant bereiken dan met de andere. De 
interventies uit de werkwijzer zijn gericht op gedragsverandering en op het nemen van meer regie door de klant zelf. 
Alle doelbewuste vragen, opdrachten of suggesties gericht op het wegnemen van belemmeringen zijn een interventie. 
Het is aan te raden om meer dan één interventie in te zetten. Het uiteindelijke doel is om het werkhervattingsproces 
voorspoediger te laten verlopen. 

3. Evalueren
Bespreek na afloop van de gesprekken en interventies kort met de klant wat die hebben opgeleverd: Heeft de klant er iets 
aan gehad? Welke vervolgactiviteit kan nu worden ondernomen? Zet eventueel extra interventies uit de werkwijzer in. 
Noteer ook je eigen ervaringen met deze klant en bespreek die met collega-klantmanagers.
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Deze klanten kijken niet realistisch naar zichzelf, doen 
nauwelijks aan zelfreflectie. Ze vullen hun tijd met van 
alles en nog wat, maar maken weinig af. Ze komen tijd 
te kort, pakken alles aan en lopen steeds teleurstellingen 
en afwijzingen op. 

Om haalbare doelen te kunnen stellen moeten klanten 
die hun grenzen niet kennen een realistisch zelfbeeld 
krijgen en leren vaststellen, accepteren en aangeven wat 
hun grenzen en beperkingen zijn.

Deze klanten zijn bang voor de toekomst en voor het 
zelf-doen. Ze zien overal beren op de weg en denken dat 
ze erg kwetsbaar zijn. Ze kunnen passief of depressief 
worden door hun angst en gepieker. 

Klanten die overal beren op de weg zien moeten 
zich bewust worden van hun eigen angsten en leren 
‘omdenken’: niet overal problemen zien, maar ook 
kansen en mogelijkheden.

Deze klanten rouwen om een onverwerkt verlies; van 
gezondheid, een baan of een naaste. Klanten kunnen 
hierdoor niet naar de toekomst kijken.

Klanten met onverwerkt verlies moeten het rouwproces 
benoemen en (deels) doorlopen. Daardoor kunnen ze 
weer ‘licht aan het einde van de tunnel’ zien en wordt 
werken weer een optie voor de toekomst.

Deze klanten zitten in een vicieuze cirkel waarin 
problemen zoals werkloosheid hen lijken te overkomen. 
Ze zijn op zoek naar erkenning van hun ellende, nemen 
zelf geen verantwoordelijkheid, zoeken uitvluchten en 
zijn passief. Ze zijn vaak geïsoleerd en verongelijkt. 

Klanten in de slachtofferrol moeten meer verantwoor-
delijkheid leren nemen voor hun eigen handelen en oog 
krijgen voor wat ze wel kunnen. De aandacht vestigen 
op kleine successen werkt dan goed.

Soorten klanten met belemmeringen

Soorten interventies
Gespreksvoering
Dit zijn interventies tijdens het gesprek zelf zoals het stellen van vragen of het geven van spiegelende feedback, 
bijvoorbeeld:
>  spiegelen op machteloosheid; “Klopt het dat u zelf weinig invloed heeft op uw leven? Hoe zit dat? Waar zou u zelf 

invloed op willen hebben?” (bij de slachtofferrol)
>  de verschillende fasen van rouw of verlies expliciet bespreken en – na herkenning – vragen in welke fase de klant 

denkt te zitten (bij onverwerkt verlies)
>  oefenen met de ‘piekerstop’ (bij beren op de weg zien) 

Huiswerkopdrachten
Als vervolg op het gesprek kun je de klant opdrachten meegeven zoals:
> thuis een afscheidsbrief schrijven (bij onverwerkt verlies)
> thuis oefenen met het G-schema om tot omkering van gedachten te komen (bij beren op de weg zien)
> thuis oefenen met timemanagement (bij moeite met grenzen stellen)

Doorverwijzingen 
Bij teveel of hardnekkige problemen is het soms zinvol om de klant door te verwijzen naar bijvoorbeeld lotgenotencontact, 
huisarts, psycholoog of maatschappelijk werk. Of suggereer de klant bijvoorbeeld deel te nemen aan een training mindfulness 
(bij beren op de weg zien) of activiteiten waarbij ze van betekenis kunnen zijn voor anderen (bij de slachtofferrol).

Klanten in de slachtofferrol

Klanten die beren op de weg zien

Klanten met onverwerkt verlies

Klanten die de eigen grenzen niet kennen


