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Voorwoord 
 

De jaarlijkse groeicijfers (The Annual Growth (AGS))  van 2014 laten zien dat de werkloosheid 

van jongeren tussen de 18 en 30 jaar een van de belangrijkste sociaaleconomische problemen 

is in de Europese Unie sinds de economische regressie van 2009.  Het werkloosheidscijfer voor 

deze groep bedroeg 23.4 %. Dit is meer dan 2 x zo hoog als het cijfer voor volwassenen. In 

absolute cijfers bedroeg de werkloosheid onder deze groep van 18 tot 30 jaar 5,7 miljoen 

jongeren. Jongeren die slechts MBO of lager opgeleid zijn lopen het grootste risico om 

werkloos te worden.  In 2012 was het gemiddelde jeugdwerkloosheidscijfer  in de EU 22.8 %. 

Maar voor laagopgeleiden bedroeg het 30,3%.   In sommige landen van de EU is het laatste 

vijf jaren de situatie nog verder verslechterd. In Griekenland bedroeg de jeugdwerkloosheid 

42,8 % in juli 2007.  

De Europese commissie constateert in 2012 in haar publicatie “Moving Youth to Employment” 

dat jeugdwerkloosheid vooral wordt veroorzaakt door slechte overgang van  school naar werk.  

Hiervoor zijn verschillende redenen: a) werkgevers zijn niet bereid om te investeren in 

toekomstige werknemers en leggen de nadruk op actuele behoeften van het bedrijf; b) het 

onderwijssysteem biedt geen goede benadering om studenten voor te bereiden op het maken 

van zowel onderwijskeuzes als keuzes voor hun carrière. Mede hierdoor zijn er veel vroegtijdig 

schoolverlaters die afhankelijk worden van hun netwerk om aan werkloosheid te ontkomen;  

c) er is een gebrek aan samenwerking en coördinatie tussen verschillende stakeholders die 

zich inzetten om jeugdwerkloosheid te verminderen. De loopbaanbegeleiding en andere 

vormen van ondersteuning worden niet geleverd als maatwerk: noch voor de student, noch 

voor de regionale arbeidsmarkt.   

Er zijn zeer veel organisaties betrokken bij het onderwijs, de begeleiding en tewerk stelling 

van jongeren: (Volwassen)onderwijs, gemeenten, MBO's, NGO's etc. Er is vaak onvoldoende 

overleg tussen deze organisatie waardoor de student vaak verschillende malen eenzelfde 

soort begeleiding krijgt aangeboden of begeleiding krijgt aangeboden op het verkeerde 

moment.  Bovendien ontbreekt het in de meest EU landen aan een professionele standaard 

voor loopbaanadvies.  

De igma methodologie geeft antwoorden op hierboven geformuleerde problemen. Igma biedt 

instrumenten en ondersteuning aan stafpersoneel om risico jongeren te leren hun    leven 

beter zelf te sturen.  En Igma ondersteunt verdergaande samenwerking. En Igma monitort de 

voortgang om zo bij te dragen aan een goede besteding van de middelen beschikbaar voor 

bestrijding van de jeugdwerkloosheid.  

De Igma methodologie is al ontwikkeld en getest in twee eerdere EU-projecten. Igma 1 was 

gericht op vergroten van de samenwerking tussen regionale stakeholders om de integratie 
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mogelijkheden van immigranten te verbeteren. En in Igma 2 werden curricula voor trainingen 

gebaseerd op de igma methodologie ontwikkeld.   

In igma 3 zal de methodologie worden aangevuld met: 

1. Aanpassing van de methodologie aan de nieuwe doelgroep; 

2. Aanpassing van de training om coaches vaardigheden aan te leren in de gewenste 

begeleiding en aanvullende focus op de mogelijkheden van coaches om betrokkenheid 

van werkgevers bij het vinden van ingang op de arbeidsmarkt te organiseren.  

3. Ontwikkelen van een Leren op afstand omgeving. 

Dit handboek is aanvullend op Igma cursusmateriaal en bevat een gedetailleerde beschrijving 

van de trainingsmodule, gerelateerde leerdoelen, ondersteunend instructiematerialen en 

oefeningen. Het methodologisch handboek biedt een beschrijving van de Igma methodologie 

in het algemeen en waaruit deze bestaat. Dit handboek wordt als ondersteunend materiaal 

aan alle deelnemers aan de trainingen aangeboden. De verschillende modules in de training 

zijn gekoppeld aan de hoofdstukken in dit handboek.   
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1. Introductie 
 

De Igma methodologie is oorspronkelijk afkomstig uit de wereld van de chronische zieken en 

gehandicapten in Nederland. Vanwege hun fysieke beperkingen word vaak verondersteld dat 

chronisch zieken niet kunnen werken en niet  wordt gezien dat zij een bijdrage  kunnen leveren 

aan de maatschappij.  Alternatieve oplossingen werden gepresenteerd in de vorm  van het 

snel gebruik maken van het concept van beschermd werken: een alternatieve werkvorm 

(maar waarbij de deelnemers nog steeds hun sociale uitkering ontvangen)   of  middels 

speciale dagbestedingsprogramma's.   

Gedurende het midden en het einde van de jaren '80 is de visie drastisch veranderd vanwege 

het snel toenemende aantal inactieve personen en de daaruit voorvloeiende stijging van de 

kosten. Op dit moment waren ten gevolge van fysieke problemen, stress, handicaps en andere 

fysieke en mentale ziekten bijna 1 miljoen mensen inactief. Aan deze mensen werd verder 

geen aandacht besteed omdat zij het stempel “kan niet werken” hadden gekregen. En bedenk 

dat Nederland naast deze 1 miljoen mensen ook nog het “normale” percentage van werklozen 

had: mensen die wel wilden en konden werken maar vanwege gebrek aan banen niet aan het 

werk waren.  

Geleidelijk aan groeide het besef dat er in de Nederlandse samenleving een grote groep 

mensen was gemarginaliseerd en dat dit systeem onhoudbaar was.  

Meer en meer veranderde de algemene visie in een meer inclusieve manier van denken:  ieder 

persoon moet in staat worden gesteld om een bijdrage te leveren aan de samenleving op zijn 

of haar niveau. Dit betekende dat voor vele mensen die een sociale uitkering ontvingen er een 

carrièrepad moest worden ontwikkeld. Dit betekende dat de partijen die verantwoordelijk 

waren voor de toegang tot de arbeidsmarkt nieuwe manieren van werken moesten 

ontwikkelen.  

Naast het standaardiseren van het aanbod werd het belangrijk om mensen met een grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt een meer intensief programma aan te bieden om hen gelijke 

kansen te geven op die arbeidsmarkt. Deze verandering in manier van denken had nog twee 

andere consequenties: 

1. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben veel ondersteuning en 

begeleiding nodig want een deel van hun grote afstand wordt verklaard uit het feit dat zij niet 

de vaardigheden en kennis hebben om hun carrière te plannen.  
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2. Deze mensen zullen een grotere claim leggen op de diensten en de organisaties die deze 

diensten aanbieden.  

Maar de betrokken organisaties waren op dat moment zich niet bewust van de consequenties 

voor hen van deze analyse. Voor de traditionele dienstverleners (zoals arbeidsbureaus, sociale 

diensten, trainingsinstituten, werkgevers organisaties etc.) was het werken met chronisch 

zieken iets volkomen nieuws.  En wat zo vaak gebeurt als iemand iets nieuws moet gaan doen 

gebeurde hier ook: de organisatie  hield vast aan haar oude werkwijze waarop zij vertrouwde. 

Onvermijdelijk leidde dit er toe dat de eerste initiatieven niet succesvol waren. Op dat 

moment ontstond de Igma methodologie.  

Onderzoek bracht aan het licht dat het werk met chronisch zieken op een aantal vitale punten 

niet efficiënt en effectief was: 

1. Aangeboden diensten zijn niet afgestemd op de behoeften van het individu; zij zijn 

simpelweg een voortzetting de diensten die traditioneel werden aangeboden.  

2. Het ontbreekt instituten aan de vereiste begeleidingsfaciliteiten om de benodigde 

intensieve steun aan deze nieuwe doelgroep te verlenen.   

3. De dienstverlening op zich is inefficiënt: er is sprake van overlap op sommige gebieden 

en er ontbreekt een aanbod op andere terreinen; en sommige diensten worden los 

van elkaar aangeboden.  

4. Soms is een sprake van een situatie waarin niemand het pad dat de klant aan het 

bewandelen is voldoende volgt. Niemand is verantwoordelijk om actie te ondernemen 

op het moment dat de klant vastloopt op zijn of haar pad.  

5. Vanwege bovenstaande punten werd er veel publieke middelen uitgegeven zonder de 

gewenste resultaten.  

Om de zaken op te lossen voor groepen met een grote kans op sociale uitsluiting werden er 

nieuwe concepten zoals begeleid werk en case management geïntroduceerd:  methoden 

waarbij er meer individuele ondersteuning en begeleiding werd aangeboden en dit over een 

langere periode. 

De Igma methodologie werd in deze periode ontwikkeld door de beste voorbeelden van 

ondersteuning te combineren in combinatie met het uitgangspunt om diensten aan te bieden 

op het moment dat de klant klaar is om er gebruik van te maken.  
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In de volgende hoofdstukken zal de Igma methodologie meer in detail worden uitgelegd.  Eerst 

zal de methodologie meer in het algemeen worden uitgelegd en zullen ook een aantal 

begrippen worden verklaard. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan specifieke aspecten: 

de noodzaak om de focus te leggen op de individuele klant en op de ontwikkeling van een 

carrièrepad, de betekenis van case management, Igma methodologie en samenwerking 

tussen de stakeholders. Op het einde van dit handboek zal er een voorbeeld worden gegeven 

over het gebruik van de Igma methodologie in Engeland. Gedurende de training zal er nog 

meer de diepte ingegaan worden op deze verschillende aspecten en zal er aansluiting worden 

gezocht bij de professionals.  
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2. Algemene aspecten van de Igma methodologie 

Van dienstverlening naar het individuele proces  

In plaats van de dienstverlenende organisatie centraal te stellen stelt de Igma methodiek de 

hulpvraag van de klant centraal: een draai van 180°. Het vertrekpunt is dat ieder individu uniek 

is maar dat als het gaat om activatie, participatie, toetreding op de arbeidsmarkt, burgerschap 

en “er daadwerkelijk bij horen” de meeste mensen min of meer eenzelfde proces doorlopen.  

Voor de ene persoon is dit proces meer intensief en gedetailleerd dan voor een ander, 

afhankelijk van kennis en vaardigheden uit het verleden, vermogen tot zelfreflectie en de 

omgeving waarin de persoon zich bevindt.  

 

Graduele progressie  

Aan het licht brengen en bewust worden van dit proces is een van de eerste doelen van de 

Igma methodologie. In het aanbieden van onze diensten en in de wijze waarop we deze 

aanbieden kunnen we niet effectief zijn als we geen kennis hebben van het proces waar een 

persoon door heen gaat. In onderstaand diagram geeft de blauwe pijl het proces van het 

individu aan: het proces dat ten grondslag ligt aan een loopbaan. Een beter begrijpen van de 

loopbaan ontstaat door het op te delen in kleine wel gedefinieerde stappen. Elke stap leidt tot 

een zekere ontwikkeling, groei of bereiken van een doel door het individu op zijn/haar pad. 

Elke stap heeft ook gevolgen voor de volgende stap. Alle stappen tezamen vormen een soort 

van ladder, de route naar een gewenste uitkomst van al onze gezamenlijke dienstverlening: 

ons doel als gezamenlijk netwerk werkende met een bepaalde doelgroep. Dit is waar het Igma 

concept “graduele progressie” over gaat.  

 

 

 

 

SMART defined steps in client development

Coordinated interventions of individual coaches, 
trainers, etc.

Department /Organization

Local Coordinated Network

Shared goals
Targeted actions

Shared monitor of 
progress & results



  

10 
Dit project wordt ondersteund door de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de visie van de 
auteurs weer. De commissie is niet verantwoordelijk voor enig gebruik van de inhoud.  
Project nummer: 2015-1-SE01-KA204-01224  

 

Het concept van de ladder houdt niet in dat ieder individu de ladder op dezelfde manier en 

met dezelfde snelheid op gaat. Omdat individuen van elkaar verschillen zullen zij ook op 

verschillende manieren klimmen: sommigen zullen langzaam stap voor stap klimmen, 

anderen zullen snel gaan en treden overslaan. Dit alles hangt af van hun kennis en 

vaardigheden, hun persoonlijke geschiedenis etc. Het is de uitdaging van de stakeholder 

organisaties (nog beter: van de verantwoordelijke stafleden voor ondersteuning en 

begeleiding van cliënten) om hun ondersteuning persoonlijk te maken op een manier die het 

mogelijk maakt voor ieder individu om de ladder te beklimmen in het ideale tempo voor 

hem of haar.  Voor de verantwoordelijke stafleden betekent dit ook dat zij de cliënt heel 

goed moeten kennen. In de Igma methodologie is het concept van “profilering” gebruikt om 

het proces van kennis en vaardigheden in kaart brengen, alsook voor de 

ontwikkelingsbehoeften van ieder individu die nodig zijn om de doelen van het loopbaanpad 

te bereiken.  

 

Igma profilering en individuele begeleiding  

Kennis en vaardigheden zijn maar een klein deel van alles wat een individu tot een echt 

individu maakt. Tegelijkertijd is het bezitten van kennis en vaardigheden geen garantie voor 

het vinden van een baan, of om bijvoorbeeld geïntegreerd te raken in een nieuw land. 

Personen brengen meer in dat slechts deze kennis en vaardigheden die zij hebben verworven 

door werk of studie. Zij brengen hun gehele persoonlijkheid in, hun eerdere ervaringen, hun 

verwachtingen en dromen en zaken die zij vrezen, en hun zorgen. Dit alles vermengd met hun 

motivatie, mogelijkheden en keuzes.  Om in staat te zijn om cliënten te helpen om hun 

loopbaan doelen duidelijk te krijgen voor zichzelf en hen hun volgende stap op de ladder te 

laten zetten is het noodzakelijk dat we een breder beeld hebben van onze cliënten. In  igma 

wordt veel aandacht besteed aan profilering als een middel om werkelijk te begrijpen wat er 

gaande is en hoe de cliënt het beste kan worden ondersteund. Graduele progressie, het 

nemen van een volgende stap in je loopbaan, is alleen mogelijk als we informatie hebben die 

ons het vertrouwen geeft in het succesvol kunnen behalen van de volgende stap. Profilering 

wordt gedeeltelijk verkregen door dat wat we traditioneel een assessment noemen. 

Aanvullende informatie verkrijgen we door onze interactie met de cliënt alsook door een 

aantal activiteiten die we regelen voor onze cliënten. Dit heeft enkele gevolgen. Men moet 

zich er van bewust zijn dat: 

 Het leren kennen en op de hoogte blijven van de actuele situatie van de cliënt stopt 

nooit; 

 Dit is een lange-termijn proces; 
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 Het zorgt voor beperkingen in onze relatie met cliënten: zonder vertrouwen is het 

onmogelijk om kennis over en begrip voor de klant te krijgen; vertrouwen krijgen kost 

tijd; 

 Het zorgt voor beperkingen in onze samenwerking met andere stakeholders. Omdat 

zij ook gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor het organiseren van activiteiten met 

cliënten verkrijgen zij ook informatie. Hierbij zit ook informatie die voor ons nuttig zou 

kunnen zijn.  

In de Igma methodologie zullen enkele instrumenten worden gepresenteerd om het 

profileringsproces en de begeleiding van de cliënt  te faciliteren. Hoofdstuk 5 gaat in op enkele 

aspecten van de samenwerking tussen stakeholders: niet alleen vanuit het perspectief om 

informatie te verzamelen om dit toe te voegen aan het profiel van de cliënt, maar ook om te 

bekijken wat de consequenties zijn van het delen van deze informatie: hoe de dienstverlening 

zo te organiseren dat het de ontwikkeling van de cliënt optimaal ten goede komt. Zoals zal 

worden uitgelegd in het volgende hoofdstuk speelt de casemanager een essentiële rol in het 

controleren en verzorgen van de passende diensten.  

 

Gelijktijdig dienstverlening of een-voor-een  

Het hierboven beschreven Igma proces kan eenvoudig leiden tot misverstanden: dat de 

methode pleit voor een schier eindeloze reeks van diensten die na elkaar worden 

aangeboden. Aangezien stappen op de ladder na elkaar genomen moeten worden moeten de 

diensten ook na elkaar worden aangeboden. Dit is echter niet precies wat de Igma 

methodologie beoogt. Het basisidee is dat aanvullende diensten kunnen worden aangeboden 

op het moment dat het individu er klaar voor is om ze te gebruiken. Gebruikmakend van de 

metafoor van een ladder: men kan een persoon pas vragen om een volgende stap op de ladder 

te zetten als de trede waarop de persoon staat hem/haar voldoende steun geeft. Hetzelfde 

geldt voor competenties: bepaalde competenties kunnen pas worden behaald als 

voorliggende competenties vervuld zijn. Om een inspirerende en krachtige leeromgeving te 

creëren is aan te raden om te kijken naar mogelijkheden om activiteiten te combineren. 

Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een klein baantje kan een krachtige omgeving zijn om een 

taal te leren wanneer dit werk wordt gecombineerd met een taaltraining. Of het kan een goed 

inzicht geven in de behoeftes in het werkzame leven en daarom wellicht duidelijk maken dat 

verdere scholing noodzakelijk is. Een trauma of ziekte waar onvoldoende of geen rekening 

mee wordt gehouden kan een onoverkomelijk  hindernis vormen in iemands loopbaanpad.  
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3. Over persoonlijke loopbaan  

Wat is een loopbaan of een loopbaanpad?  

Sommigen beschouwen loopbanen en het werk van loopbaanadviseurs en casemanagers als 

het simpel volgens van een pad dat mensen leidt van punt A naar punt B. Men kan een 

duidelijk begin en einde van de loopbaan beschrijven. Overeenkomstig deze visie weten we 

wat het startpunt is van het individu (punt A) en waar we willen dat het individu naar toe gaat 

(punt B).  Het loopbaanadvies lijkt goed opgezet en dit geldt ook voor de te gebruiken 

instrumenten. We maken gebruik van standaard producten (om kennis en vaardigheden in 

beeld te brengen) en bieden standaard diensten aan om de cliënt en de onderwijswereld met 

elkaar in contact te brengen. De focus ligt op het tot stand brengen van de match, we vragen 

ons niet af of de match op dit moment bijdraagt aan het welbevinden van de cliënt en zijn/haar 

ambities op de lange termijn etc. Af en toe brengen we andere elementen of diensten in 

overeenkomstig de visie van de sponsor op loopbaanontwikkeling. Het kan een 

lokale/nationale autoriteit zijn of een andere sponsor, maar in essentie mikken zij allen op 

verkorten en eenvoudiger maken van de matching. Deze visie kan worden samengevat met 

de term productbenadering. In theorieën over loopbanen worden deze vaak aangeduid als 

Match theorieën (zie bijvoorbeeld Parsons & Holland). De loopbaan is een alternatief voor een 

nieuwe match, het loopbaanpad is de volgende route om aan een baan gerelateerde 

vaardigheden en kennis te verkrijgen. Het kan worden vergeleken met naar een dokter gaan 

om een recept voor een medicijn te krijgen.  

Er is een andere visie op loopbaan en loopbaanpad die geleidelijk aan is ontwikkeld vanaf de 

late jaren 50 van de vorige eeuw. Ten gevolge van de invloeden van psychologische en sociale 

inzichten is er in deze nieuwe theorieën meer aandacht voor de ervaringen en de omgeving 

van de persoon in kwestie en het denken en overtuiging van de persoon in kwestie.  

Keuzes in een loopbaan worden ontwikkeld als resultaat van iemands eigenwaarde, diens 

omgeving, familie, vrienden, omstandigheden, eigen geloof, motivatie, wijze van omgaan met 

kansen om te veranderen enz. Al deze factoren zijn elementen die een loopbaan beïnvloeden. 

Daarom is een loopbaan zelden een rechte lijn die eenvoudig te verklaren is. Doelen die aan 

het begin heel duidelijk lijken blijken gaandeweg dubbelzinnig en er ontwikkelen zich continue 

nieuwe perspectieven. (Voor meer informatie bekijk je het voorbeeld over 

ontwikkelingstheorieën, de cliënt gerichte theorie van Rogers, en de sociale leer en 

veranderingstheorie van Von Krumboltz). 

Er zijn verschillende theorieën en perspectieven maar geen enkele is op zichzelf afdoende om 

het brede veld van loopbaan en loopbaanpad te beschrijven. We hebben aspecten uit beide 

theoretische domeinen nodig om een breed spectrum van interventiemogelijkheden te 

hebben om in te kunnen gaan op individuele wensen. De Igma methodologie haalt uit beide 
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denkwijzen zaken: een scherp oog om het individu te ondersteunen en rekening houden met 

de verschillende kanalen/aspecten die van invloed zijn op iemands loopbaan (perceptie). 

 

Carrière management als een continue uitdaging 

Steeds opnieuw moet een individu keuzes maken. De snel veranderende arbeidsmarkt dwingt 

mensen hier vaker en vaker toe dan in het verleden. Arbeidscontracten voor onbepaalde tijd 

zijn niet langer een recht of de standaard. Deze nieuwe situatie voor het individu vraagt om 

een andere benadering van de doelen van loopbaanbegeleiding en -advisering.  

Vandaag de dag wordt van mensen verwacht dat zij zelf hun loopbaan managen. De meeste 

werkgevers delen deze visie en ook het grootste deel van ons sociaal zekerheidsstelsel is 

gebaseerd op deze verwachting. Bij het volwassenenonderwijs komt er meer en meer 

aandacht voor vaardigheden op het terrein van het zelf bepalen van je loopbaan. Vandaar ook 

dat loopbaanadvisering hierop gericht moet zijn.  In onze visie moet loopbaanadvisering 

gezien worden als een proces waarin mensen geleerd wordt om hun eigen carrière te bepalen, 

een houding die zij zich moeten aanleren en moeten hebben voor de rest van hun leven.  

Deze benadering heeft consequenties voor de werkwijze van loopbaanadviseurs en case 

managers. Advieswerk betekent nu dat de klant zodanig wordt ondersteund dat hij of zij in 

staat is om zijn/haar eigen weg te vinden en daarbij problemen zelfstandig kan overwinnen.  

De klant moet leren van eerdere ervaringen. Dit advieswerk kan alleen succesvol zijn als eer 

sprake is van vertrouwen tussen adviseur en klant. Deze visie en het hieraan verbonden doel 

kan worden samengevat als het ontwikkelen van de vaardigheden en de kennis van de klant 

voor het levenslange leren. Als dienstverlening teveel gestuurd wordt door financiering 

behaald op basis van op korte termijn behaalde resultaten dan staat dit een toepassing van 

de Igma methodologie in de weg.  

 

Ondersteuning voor zelfmanagement en levenslang leren  

Misschien is het in de meeste gevallen geen onderdeel van het takenpakket van 

stafmedewerkers om risicojongeren te ondersteunen en hen kennis en vaardigheden om 

levenslang te leren bij te brengen. Maar over wat voor vaardigheden en kennis hebben we het 

eigenlijk? Volgens de Europese Commissie zijn er acht sleutelcompetenties. Beheersing van 

deze competenties is van vitaal belang voor iedereen in de huidige kennismaatschappij,  en 

van even groot belang voor de innovatieve kracht van ondernemingen en de maatschappij als 

geheel.  Deze sleutelcompetenties zorgen voor toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt,   en 

voor concurrentievoordeel voor bedrijven en individuen omdat er sprake is van flexibiliteit, 

groot aanpassingsvermogen, tevredenheid en motivatie.  Levenslang leren is van belang voor 
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duurzame werkgelegenheid en als een basale pro-actieve houding is het van belang om onze 

arbeidscapaciteit te behouden gedurende ons leven. Om deze redenen stimuleert de 

Europese Commissie initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van deze acht 

competenties. De acht sleutelcompetenties zijn:  

1. Communicatie in de moedertaal  

2. Communicatie in vreemde talen  

3. Rekenvaardigheid en basisvaardigheden in wetenschap en technologie  

4. Digitale  vaardigheden 

5. Weten hoe te leren   

6. Sociale en burgerlijke vaardigheden  

7. Gevoel voor het nemen van initiatief en ondernemerschap   

8. Culturele bewustwording en expressie  

Al deze sleutelcompetenties zijn tot op zekere hoogte met elkaar verbonden maar in ieder 

geval is het algemene doel van deze acht competenties gelegen in de ontwikkeling van 

onafhankelijkheid, kritisch denkvermogen, creativiteit, initiatief, probleemoplossing en het 

managen van persoonlijke gevoelens. Kijkende naar de 8 competenties is het begrijpelijk 

waarom de meeste van deze momenteel onderdeel uitmaken van het reguliere onderwijs, en 

zelfs van integratiecursussen. Om te weten hoe te leren en hoe initiatief te nemen is het 

echter anders. Als onderdeel van het kunnen oplossen van problemen en de ontwikkeling van 

onafhankelijkheid zijn deze 2 competenties zeer belangrijk. Bij de Igma methodologie wordt 

aan de ontwikkeling van deze 2 competenties aandacht besteed in de wijze waarop een klant 

wordt gecoacht.  Niet door de verantwoordelijkheden van de klant over te nemen maar door 

de klant te helpen om na te denken over wat hij/zij nodig heeft om zelfstandig te klimmen op 

de progressieladder. Klanten dusdanig ondersteunen dat zij zelf hun weg kunnen vinden en 

dus zonder onze ondersteuning verder kunnen.  

 

Uitdagingen voor een coach  

Het bovenstaande heeft enkele gevolgen voor de wijze waarop een coach en een individu 

samenwerken. Bijvoorbeeld:  

- De noodzaak om je cliënt te begrijpen (ook in breder verband) en te weten wat er 

gaande is om gebruik te maken van de juiste manier om hem of haar te motiveren.  
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- Je verzekeren van een goede en op vertrouwen gebaseerde relatie om in staat te zijn 

het bovenstaande te doen en je klanten te ondersteunen in hun reflectie over een   

paar moeilijke situaties in hun leven;  

- In staat zijn structuur aan te brengen in de interactie, verborgen barrières te vinden en 

een sfeer creëren waarin de klanten zelf oplossingen kunnen vinden die aansluiten bij 

hun actuele behoeften ('dat ze op de ladder kunnen stijgen'); 

- Opzetten van leersituaties waarin de klant zelf de regie heeft indien mogelijk  

- Manage van de casus: vastleggen van de overeengekomen te behalen resultaten, en 

zorgen voor activiteiten leiden naar dit resultaat (graduele vooruitgang); 

 

Er zijn ook uitdagingen voor de coach ten aanzien van de wijze waarop hij/zij opereert binnen 

het lokale netwerk. De coach opereert niet in een vacuüm. De coach is deel van een 

organisatie, en is in die hoedanigheid ook deel van een netwerk van organisaties die 

gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het behalen van de doelstellingen van de klant. Een 

netwerk waarin allerlei activiteiten plaatsvinden met gewenste en ongewenste resultaten.  

Volgend de IGMA methodologie brengt die ook aanvullende verantwoordelijkheden met zich 

mee: hoe kan een coach bijdragen aan dit netwerk: versterken van datgene dat al goed gaat 

en verminderen van de kansen op ongewenste resultaten?  

 

Het combineren van al deze verantwoordelijkheden maakt de rol van de coach zowel 

complex alsook uitdagend. In het volgende hoofdstuk gaan we meer in detail de 

verschillende aspecten van het werk van een coach beschrijven, en beschrijven we de rollen 

en verantwoordelijkheden van een specifieke coach: de case manager.   
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4. Igma methodologie en case management 
 

Stafleden die de Igma methodologie gebruiken (het woord staf gebruiken we hiervoor coaches 

of in de sfeer van integratie de “Integration Agent”) opereren binnen of namens lokale of 

regionale ondersteuningsstructuren. Om optimaal gebruik te maken van de verschillende voor 

handen zijnde diensten, en daar waar mogelijk deze te combineren is het noodzakelijk dat er 

sprake is van een groot aanbod van activiteiten. En hiermee verbonden is het noodzakelijk dat 

de Integration Agent over kennis en vaardigheden beschikt om het juiste aanbod aan 

dienstverlening te doen. 

De voornaamste verantwoordelijkheden van de Integration Agent zijn: 

 Organiseren en uitvoeren outreachende activiteiten om in contact te komen met en 

commitment te krijgen van de doelgroep. 

 Probleem analyse uitvoeren en intake verzorgen. 

 In beeld brengen van beschikbare diensten van het regionale netwerk en 

mogelijkheden rondom werk.  

 In kaart brengen van mogelijkheden en belemmeringen bij de cliënt. 

 Overeenstemming krijgen met cliënt en netwerk omtrent doel en eerste stappen.  

 Zorg dragen voor uitvoering van overeengekomen acties. 

 Bewaken van het voortgangsproces. 

 Zorgen voor voortgang wanneer verstoringen optreden. 

 Evalueren van uitkomst en de kwaliteit van de procesgang. 

 Het proces herhalen (graduele progressie).  

 Op transparante wijze rapporteren en verantwoording afleggen.  

 Client volgen nadat officieel overeengekomen programma is afgesloten. 

 Bijdragen aan de ontwikkeling van de eigen organisatie (lerende organisatie). 

 Bijdragen aan de ontwikkeling van het regionale netwerk (lerend netwerk). 

 Bijdragen aan de eigen professionele ontwikkeling (leren als professional). 
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Om de bovengenoemde verantwoordelijkheden goed te kunnen uitvoeren moet een 

Integration Agent competent zijn in de volgende 6 professionele rollen:  

1. Loopbaanleraar 

2. Expert loopbaaninformatie en assessment; 

3. Programma- en servicemanager; 

4. Ontwikkelaar sociale systemen en interventiepleger; 

5. Loopbaanadviseur; 

6. Reflective professional.  

Veel van het karakter van het werk van de Igma coach heeft sterke overeenkomsten met het 

werk van een loopbaanadviseurs opererend in de wereld van onderwijs en werk: weten hoe 

een carrièrepad te ontwikkelen, hoe individuen te motiveren, hoe cliënten te ondersteunen  

om actie te ondernemen om hun eigen carrière ter hand te nemen.   

 Loopbaan leraar: 

Als loopbaan leraar leert de Integration Agent aan individuen de loopbaancompetenties en 

vaardigheden zodat zij zelfstandig hun eigen loopbaan (verder) kunnen blijven ontwikkelen. 

De aandacht gaat uit naar het versterken van het eigen leervermogen, zodat individuen zelf-

managend worden en onafhankelijk worden van de voorzieningenstructuur . 

 Expert loopbaaninformatie en assessment: 

Als expert op het gebied van loopbaan en assessment steunt de Integration Agent individuen 

bij het in kaart brengen van eigen mogelijkheden en behoeften, en weet deze informatie te 

verbinden met vereisten en mogelijkheden van het onderwijssysteem en de (regionale) 

arbeidsmarkt.  

 Programma en servicemanager: 

In de rol van de programma– en servicemanager zorgt de Integration Agent ervoor dat 

loopbaanadvies en counseling geboden worden in nauwe samenwerking met het netwerk van 

diensten en ondersteuning in de regio. Hij/zij zorgt ervoor dat diensten aangeboden worden 
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die passen bij de behoeften van het individu en het doel van het loopbaantraject, rekening 

houdend met graduele progressie van de cliënt.   

 Ontwikkelaar sociale systemen en interventiepleger: 

In de rol van ontwikkelaar van sociale systemen en als interventiepleger daarin ondersteunt 

de Integration Agent individuen door mislukken of tegenslag zoveel als mogelijk te 

voorkomen. Hij/zij draagt bij aan de kwaliteit van opleidings- en werkomgevingen door te 

netwerken, door consultaties en voorspraak. Niet in de laatste plaats draagt hij/zij bij aan de 

effectiviteit van de diensten die aangeboden worden door het regionale netwerk. 

 Loopbaanadviseur: 

Als een loopbaanadviseur helpt de Integration Agent individuen om hun eigen situatie te 

begrijpen, te reflecteren en om oplossingen te vinden. Het voornaamste doel is om het zelf-

managend vermogen van het individu te vergroten wat betreft het volgen van een opleiding 

en het vinden van werk.  

 Reflectieve professional: 

De Integration Agent is een reflecterende professional die de relatie weet te reguleren met 

cliënten, met professionals onderling en met belanghebbenden (denk aan gemeentelijke 

diensten zorg en welzijnsorganisatie, werkpleinen etc.). Daardoor is de professional in staat 

om constructieve relaties te onderhouden, rolconflicten te vermijden en een balans te vinden 

tussen zijn rol en de belangen van anderen. Naast kritisch denken en reflecteren gaat het om 

het hanteren van professionele normen en waarden en een ethische beroepsstandaard.  

De bovenstaande rollen vragen ook om een ontwikkeling van kennis en inzicht vanuit drie 

verschillende perspectieven:  

1. De individuele professional; 

2. De organisatie waarbinnen de professional werkzaam is; 

3. Het lokale of regionale netwerk dat de mogelijkheden dient te bieden voor een 

succesvolle integratie / participatie.  

De implementatie van de Igma methodologie zorgt voor feedback vanuit deze verschillende 

gebieden. Zeker waar de case manager de hierboven benoemde zes rollen vervuld.  
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Wat is een casemanager?   

Een casemanager is de persoon die verantwoordelijk is voor de door de klant gewenste 

uitkomst, die de route die de klant volgt monitort en controleert vanaf de start tot aan het 

einde. De casemanager moet zorgen dat de klant gebruik kan maken van de door hem/haar 

gewenste diensten. Voor een succesvolle deelname van risicojongeren aan de maatschappij 

betekent dit niet alleen ondersteuning bij het zoeken naar ondersteuning of zorgfaciliteiten 

maar ook gelijktijdig zorgen voor een (vrijwilligers)werk om jongeren te helpen zich te 

oriënteren op de arbeidsmarkt en om hen te laten wennen aan de normen en waarden die 

gelden op de arbeidsmarkt.  

Om goed te kunnen werken moet de casemanager informatie over de klant hebben en dit 

vraagt om input vanuit het netwerk: informatie vanuit de intake, informatie van een coach die 

de klant in een specifieke fase van zijn/haar loopbaan begeleidt.   

Een casemanager hoeft niet noodzakelijkerwijs zelf specifieke diensten aan te bieden. Een 

casemanager moet vooral de zaak organiseren, de juiste voorwaarden creeren, zorgen dat 

anderen hun werk goed kunnen doen. Of een casemanager ook zelf met een specifieke klant 

aan de slag gaat hangt af van de locale context en de middelen, alsook van de wijze waarop 

het beleid voor risicojongeren is georganiseerd op het lokale niveau. Hoe kleiner de gemeente 

hoe meer waarschijnlijk het is dat er sprake is van een samengaan van de rol van casemanager 

met die van verlener van specifieke diensten.  

Door het invoegen van dit concept in het lokale (en deels regionale netwerk) is aan de 

belangrijkste vereisten voldaan om te komen tot een betere samenwerking tussen de 

verschillende dienstverleners en een betere afstemming van de diensten.  

In het implementatie programma van Igma voor het organiseren en implementeren van 

casemanagement worden verschillende mogelijkheden bediscussieerd en uitgewerkt. 

Tevens worden er enkele voorbeeld instrumenten aangereikt die het werk van de case 

manager ondersteunen.  
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5. Igma methodologie  en lokale samenwerking  
 

Zoals in eerdere hoofdstukken is aangegeven vorm het concept van de graduele progressie 

(de ladder) het skelet van de Igma methodologie. Het zorgt niet er niet alleen voor dat er 

kennis wordt opgedaan over de wijze waarop je je succesvol op de arbeidsmarkt begeeft of 

hoe je je opnieuw gaat scholen maar het voorziet in een basis voor het werk van de 

casemanager. En het is een middel om te het effect van de begeleiding en de aangeboden 

diensten te meten. In dit hoofdstuk gaan we nog in op een derde mogelijkheid waarbij 

graduele progressie wordt gebruikt. Een voorbeeld van de progressie ladder is hier onder 

gegeven: 

 

 

Intake

•Registration at PES

•Initial interview

•Initial assessment

•General goal orientation and preparation for 
transfer

•First commitment

•Transfer / transition

Indication

•Introduction and global activity plan

•Assessment of personal situation

•Ice-breaking activities (self-awareness and 
motivation)

•Assessment of hard and soft skills

•Reassess original goal orientation 

•Second commitment

•Assessment of specific needs

•Arranging specific support 

Orientation

•Personal and social skills

•Orientation

•Preparing for tasters, short  periods of work

•Tasters

•Second orientation

•Action plan

•Third commitment

Learning

• Basic skills for entering education 

• Preparing transfer to education

• Entering education 

• Education
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Bij de Igma methodologie staan de stakeholder organisaties samen voor de uitdaging om 

bovenstaande route van graduele progressie te formuleren voor hun specifieke doelgroep. De 

stakeholders komen gezamenlijk tot een gedeelde visie op de route die individuen moeten 

ontwikkelen. De hierboven aangehaalde progressieladder is ontwikkeld door alle stakeholders 

in Newcastle (Engeland) om de ontwikkelingsroute voor jonge school drop-outs die niet de 

minimaal benodigde diploma's bezitten te beschrijven.  Niet alle jongeren hebben alle stappen 

doorlopen, maar vooral voor diegene in de moeilijkste situatie moeten er voor alle stappen 

afspraken worden gemaakt.  

 

Gedeeld begrip en samenwerking  

Gedeeld begrijpen van processen is een vereiste voor goede samenwerking.  Door het pad dat 

de klant moet doorlopen in detail te beschrijven krijgen de stakeholders ook een beter inzicht 

in hun eigen mogelijke rol en in de wijze waarop de elkaars dienstverlening op elkaar kunnen 

afstemmen. Zo kan bijvoorbeeld een stageperiode de ontwikkeling op meerdere fronten 

bewerkstelligen als dit in goed overleg tussen werkgever en trainingsinstituut wordt 

vastgesteld.  De effectiviteit van een talencursus en kennis van waarden van een maatschappij  

kunnen toenemen door een talencursus te combineren met vrijwilligerswerk, een stage of een 

klein baantje. Dit geldt als de acties worden geplaatst in het perspectief van de 

ontwikkelingsroute van de doelgroep en niet als een eindstation.  

 

Gedeeld begrip en goed beleid  

Een ander effect van het beschrijven van een ontwikkelingsroute van een klant in kleine en 

wel gedefinieerde stappen is dat zo een beschrijving ervoor zorgt dat de ontwikkeling 

zichtbaar en meetbaar is.  Het wordt zo mogelijk om op elk gewenst moment in het 

ontwikkelingsproces aan te geven waar de klant is. Stakeholders moeten vooraf gezamenlijk 

vast stellen wanneer en hoe zij deze mogelijkheid tot meten gaan benutten. Wordt de 

progressieladder gekoppeld aan een bestaand administratief systeem of niet. Bestaat er de 

bereidheid om aanvullende maatregelen en indicatoren te integreren? Extra maatregelen 

kunnen o.a. inhouden:   

- Tijd registratie: hoeveel tijd wordt er besteed aan de verschillende stappen van de 

ladder.  

- Incorporatie van gedetailleerde parameters om de karakteristieken van de doelgroep 

te beschrijven.  
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- Incorporatie van gedetailleerde parameters om vroegtijdig verlaten van het 

programma of stoppen met het programma vast te leggen.   

- Incorporatie van parameters om vast te  leggen waar klanten naar toe gaan als zij het 

programma verlaten of beëindigen  

Uiteraard is het verzamelen van extra informatie alleen zinvol als het duidelijk is waarvoor de 

informatie zinvol is en hoe het op een eenvoudige manier kan worden verzameld. Dit moeten 

de stakeholders bespreken als onderdeel van de Igma methodologie. Als stakeholders 

besluiten tot het verzamelen van informatie dat kan bestudering van deze data waardevolle 

informatie opleveren over:  

- Welke cliënten kunnen snel vooruit op de ladder, en waarom?  

- Welk deel van de ladder kost het meeste tijd, en waarom is dit? Wat kunnen we doen 

om dit op te lossen?  

- Welke cliënten behalen de doelen van het programma?  

- Welke behalen de doelen niet en hoe komt dit?  

- Welke cliënten haken af, en om welke redenen? Wat kunnen we doen om afhaken te 

voorkomen?  

- Welke cliënten stoppen tijdelijk en waarom? Wat is nodig om dit te voorkomen?   

Antwoorden op dergelijke vragen bieden de stakeholders de mogelijkheid om goed beleid uit 

te voeren: bewijzen dat het publieke geld dat zij hebben uitgegeven goed is besteed: creëren 

van kans om te leren en verbeteren. Igma biedt enkele templates en voorbeelden om de 

discussie over dit aspect van de methodologie te faciliteren.  

 

Betrokkenheid van de werkgever  

En tenslotte geeft een gedeelde visie op de verschillende stappen die risicojongeren moeten 

doorlopen een goede context om de betrokkenheid van werkgevers te regelen. Bij de 

heroriëntatie en activering van jongeren kunnen werkgevers op verschillende manieren een 

bijdrage leveren. Zij kunnen bijvoorbeeld werkervaringsplekken aanbieden, of kleine baantjes 

die aansluiten bij zekere kennis en vaardigheden, of proefsessies die de loopbaanoriëntatie 

van jongeren stimuleren of door een omgeving aan te bieden waarin basisvaardigheden en 

competenties kunnen worden ontwikkeld. Afhankelijk van de positie van de jongere op de 

progressieladder kan de werkgever worden betrokken. Het is voor de casemanager de 
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uitdaging om een netwerk met werkgevers op te zeten zodat hij in staat is een divers palet 

van ondersteuning aan te bieden.  

6. Procesbeschrijving van de introductie van igma  

 
De opzet voor de implementatie van de Igma methodologie bestaat idealiter uit de volgende 

zes algemene stappen. Elk stap wordt voorbereid en gefaciliteerd door de organisatie die de 

methode toepast.  In dit hoofdstuk vind u wat algemene informatie over het implementatie 

proces met daarbij telkens een praktisch voorbeeld.  

 

 

Bij het implementeren van de Integration Agent benadering worden de volgende algemene 
stappen idealiter gezet: 

 
 
1. Initieel Commitment Management van een of meer belangenorganisaties uit een 

regionaal netwerk hebben de verantwoordelijkheid genomen 

tot het treffen van voorbereidingen om benadering in hun 

werkprocessen in te gaan voeren. Daartoe kan een 

projectcoördinator worden aangesteld die samen met 

begeleiders de noodzakelijke voorbereidingen kan treffen. Deze 

stap bestaat uit een goede oriëntatie op de benadering, en op 

input vanuit de doelgroep, werkprocessen, betrokken 

organisaties en andere belanghebbenden, om zo de volgden 

stappen goed voor te bereiden en partijen erbij te kunnen 

betrekken.  

 

2. Afstemmen igma  De benadering wordt vervolgens aangepast aan de vereisten en 

de context van de regionale omgeving. Dat aanpassen gebeurt in 

nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit de direct 

betrokken organisaties en de igma-procesbegeleiders. Deze fase 

draagt bij aan het verstreken van commitment voor en de 

communicatie over de benadering.  

 Deze stap bestaat uit:  

 Verzameling van relevante procesinformatie en 

informatie van direct betrokkenen (schriftelijk en op 

locatie); 
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 Op maat maken met direct betrokkenen (managers èn 

uitvoerders samen) van de procesbeschrijvingen en 

samenwerking t.b.v. de gekozen doelgroep;  

 Commitment: is dit een heldere en eenduidige 

beschrijving van het nieuwe werkproces dat we samen 

willen gaan invoeren? 

 

3. Verbreden Het regionale netwerk wordt geïnformeerd over de igma 

benadering, de wijze waarop de nieuwe procesbeschrijving tot 

stand is gekomen, wat het hen kan bieden,  en welke vorm van 

ondersteuning of bijdrage van het netwerk verder wordt 

verwacht. Deze fase bestaat uit: 

 Informeren van het management; 

 Vaststellen commitment; 

 Communicatie commitment binnen netwerk. 

 

4. Trainen van netwerk Alle belanghebbende worden samen getraind in het werken 

volgens de igma-benadering. De training richt zich op de 

achterliggende ideeën van igma, de taken en 

verantwoordelijkheden van coaches / trajectbegeleiders / case 

managers, vaststellen van vooruitgang, communiceren, case 

overdracht en samenwerken, en het vinden van nieuwe 

oplossingen voor oude problemen. Communicatie is essentieel 

in de hele training. Aan het einde van de training kunnen 

deelnemers met de benadering praktisch aan de slag gaan, 

hebben zij hun eigen ontwikkelpunten geformuleerd en is 

duidelijk wat er nog meer aandacht nodig heeft om de 

implementatie goed te laten verlopen.    

  

5. Informeren van 

Management Kort na afronding van de training wordt het management van de 

betrokken organisaties geïnformeerd over de 

trainingsopbrengsten en wat er verder nog geregeld dient te 

worden. Het managementverslag wordt ook aan alle deelnemers 

gecommuniceerd. 

 

6. Follow up Nadat er een bepaalde periode volgens de benaderingswijze is 

gewerkt (bijv. na 6 maanden) vindt er een evaluatie en 
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bespreking plaats van de tot dan toe bereikte resultaten. De 

uitkomsten hiervan worden gebruikt om dienstverlening,  

processen en de onderlinge samenwerking verder te verbeteren.  
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