Mijn werkwaarden

Duiding rapport

Achtergrond "Mijn werkwaarden"
Aanleiding
Zowel in Vlaanderen als elders in Europa constateren we dat het een steeds grotere uitdaging wordt
om voor personen met de allergrootste ondersteuningsnood de brug te maken richting een
geschikte activering via werk.
Hoe kunnen we een toegevoegde waarde creëren voor de tewerkstellingskansen van personen met
een arbeidsbeperking?
Voor de tewerkstelling van personen met een beperking wordt veelal vertrokken vanuit de
beschikbare competenties: wat KAN deze persoon? Er wordt dan een match gezocht tussen
competenties en takenpakket. Over het inventariseren van competenties bestaan er heel wat
kwaliteitsvolle instrumentaria, ook voor personen met een beperking.
Een belangrijke maar onderbelichte hefboom bestaat uit het rekening houden met de
werkaspiraties: wat WIL een persoon?
Inventariseren van werkaspiraties voor personen met een (zeker cognitieve) beperking is verre van
evident, en blijkt zelfs een wetenschappelijk blinde vlek.
Zeker voor personen met een leerstoornis bestaat er nauwelijks wetenschappelijk materiaal over
het meten van werkwaarden.
Gedurende 2,5 jaar hebben we hier onderzoek naar verricht, in het kader van een transnationaal
ESF-project, “Bridging severe disabilities@ work”.
We hebben hiervoor een samenwerkingsverband opgezet met onze Finse partners, zijnde SOCOM,
één van de Finse Centers of Expertise on Social Welfare, en de University of Applied Sciences in
South-East Finland, en via hen met andere toonaangevende Finse organisaties.
In Vlaanderen waren onze partners (de koepels van) Buso-scholen, enkele Maatwerkbedrijven,
organisaties actief in Begeleid werken en GTB.
We hebben eveneens intensief samengewerkt met professoren van Universiteit Brussel en
Universiteit Gent.
Langs deze weg willen we al deze partners graag bedanken voor de vlotte samenwerking. Ze waren
allen een onontbeerlijke schakel in het traject naar ons eindproduct.
Het resultaat is een wetenschappelijk én gevalideerd bevragingsinstrument, conform de vereiste
psychometrische processen: “Mijn werkwaarden”.
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Stappenplan
De eerste maanden van het project (eerste helft 2019) zijn we op zoek gegaan naar geschikte
theoretische modellen voor de ontwikkeling van ons instrument.
Uiteindelijk werd het model rond person-environment fit (Edwards, Caplan, & Harrison, 1998)
behouden. We zien hierbij dat wanneer eigenschappen uit de (arbeids)omgeving overeenkomen
met eigenschappen van de persoon, dit leidt tot positieve effecten op zowel gezondheid als
psychisch welzijn. In de lijn van de persoonsgerichte benadering in ons oorspronkelijk
onderzoeksopzet vertrekken we van wat de persoon zelf belangrijk vindt.
We richten ons niet op concrete arbeids-en taakinhoud, want deze werden in een vooronderzoek
als te contextafhankelijk en niet voldoende duurzaam doorheen de tijd ervaren. “Waarden” rond
werk (zgn. Work Values; zie o.a. Furnham, A., Eracleous, A., & Chamorro‐Premuzic, T., 2009) zijn
daarentegen duurzamer en weinig contextafhankelijk.
De ontwikkeling van een gevalideerd meetinstrument dient aan heel wat voorwaarden te voldoen,
waaronder 1. een exploratorische factoranalyse, 2. een confirmatorische factoranalyse en 3. een
finale analyse.
Ons project werd bijgevolg ingedeeld in 3 fases, resp. T(estfase)1, T2 en T3.
Januari 2019: start theoretische en praktische voorbereiding van de 3 testfases
•

Van wetenschappelijk onderzoek tot draft vragenlijst

We vertrokken van een studie van de relevante gedragswetenschappelijke literatuur, en de selectie
van 4 gevalideerde instrumenten rond werkwaarden. Deze oorspronkelijke Engelstalige
vragenlijsten hebben we vertaald naar eenvoudig Nederlands, volgens de geldige principes rond
itemconstructie in de psychometrie.
•

Eerste draft vragenlijst

In samenwerking met de Stuurgroep (Maatwerkbedrijven, BuSO-scholen en GTB) werd de eerste
draft vragenlijst geanalyseerd en aangepast.
•

Pre-testing vragenlijst: PilootGroepen

Vooraleer over te gaan tot de eerste effectieve testfase, was het belangrijk een “pre-testing” uit te
voeren bij de beoogde doelgroep. Hiervoor hebben we een aantal Pilootgroepen (PG)
samengesteld bij Maatwerkbedrijven en BuSO-scholen.
•

Selectie BuSO-scholen

Het buitengewoon onderwijs stelt zelf dat ze voor een enorme uitdaging staat om hun leerlingen te
laten doorstromen naar betaald werk. Diverse scholen uit de verschillende onderwijsnetten gaven
te kennen graag betrokken worden bij het project.
•

Opleiding

Niemand had al ervaring met de ontwikkeling van een wetenschappelijk gevalideerd
bevragingsinstrument, en het afnemen van bevragingen an sich: we hebben een handleiding
geschreven en opleidingen georganiseerd.
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Oktober 2019: start bevraging 1e Testfase (T1)
De vragenlijst bestaat in deze eerste fase uit 139 vragen.
Deze vragenlijst was een papieren versie, en werd afgenomen bij bijna 350 deelnemers uit Busoscholen, Maatwerkbedrijven en GTB.
De exploratorische
identificeerden

analyse

resulteert

in

7

werkwaarden

(zogenaamde

“factoren”).

We

1: sociale relaties / 2: eenvoudig werk / 3: autonomie / 4: variatie en afwisseling / 5: Comfortabel
werk en work-life balance / 6: Nood aan stimulatie en groei (Growth need strength) / 7:
feedback/erkenning.
Februari 2020: start bevraging 2e Testfase (T2)
Na afstemming met het academisch klankbord en op basis van de confirmatorische analyse, werd
het aantal vragen gereduceerd van 139 tot 38 items.
In gesprekken met het academische klankbord werd aangeraden om gedurende testfase 2 een
bijkomende schaal/instrument op te nemen, nl. één rond persoonlijkheid. Relevant
gedragswetenschappelijk onderzoek rond werkwaarden toont immers aan dat werkwaarden en
persoonlijkheidskenmerken binnen een individu aan elkaar verbonden zijn. Opnieuw moesten we
constateren dat er voor de beoogde doelgroep, mensen met een intellectuele beperking, nagenoeg
geen kwalitatieve, aangepaste meetinstrumenten bestaan om persoonlijkheid in kaart te brengen
door middel van zelfrapportering. Uiteindelijk werd de BFI-2-XS (Nederlandstalige versie)
geselecteerd.
Op basis van analyses van de resultaten biedt de afname van de persoonlijkheidsvragenlijst
voorlopig geen evidentie voor het opstellen van betrouwbare profielen (er zijn dus geen voldoende
sterke relaties tussen de waarden en de persoonlijkheidskenmerken voor aan de hand daarvan
profielen op te stellen).
Vanaf Testfase 2 startten we eveneens met het opvragen van demografische gegevens.
Uiteindelijk hebben we ruim 400 personen bevraagd. Methodologisch hebben we ermee rekening
gehouden dat deelnemers uit Testfase 1 niet in aanmerking komen voor de bevraging in Testfase 2.

Mei 2021: start bevraging 3e Testfase (T3)
Deze 3e testfase werd afgenomen bij opnieuw ruim 400 deelnemers.
Deze werd voor de eerste maal niet langer op pen en papier afgenomen, wel via het speciaal
daarvoor ontwikkelende digitale platform. De realisatie daarvan was “user experience based”, in
functie van de toekomstige gebruiksvriendelijkheid van het instrument.
Op basis van de psychometrische analyse van de resultaten van de 3e testfase, besluiten we finaal 6
werkwaarden te weerhouden:
1: sociale relaties
2: eenvoudig werk
3: autonomie
4: variatie/afwisseling
5: Comfortabel werk/work-life balance
6: feedback/erkenning
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Wat is “Mijn werkwaarden”?
Ons instrument “Mijn werkwaarden” laat personen met een (cognitieve) beperking toe
zelf hun werkwaarden in kaart te brengen.
Het product bestaat uit 3 elementen:
1.

autonomie

Wetenschappelijke bevraging

Krachtige en veelzijdige wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst die de werkwaarden
van de deelnemer meet.
Er worden 27 vragen gesteld, die worden gecatalogiseerd aan de hand van 6
geïdentificeerde waarden/factoren.
2.

variatie

Analyse van de resultaten

Ons product analyseert automatisch de resultaten van de bevraging.
Wat is de score van de deelnemer op elk van de 6 werkwaarden?
Deze scores worden vervolgens via algoritmen vertaald in individuele scores.

erkenning/
feedback

Daarnaast berekenen we de normatieve scores: hoe verhouden deze individuele scores
zich ten opzichte van deze van alle andere deelnemers? Is deze score relatief hoog,
gemiddeld, of relatief laag?
3.

Rapportage

We genereren een rapport met speciaal ontwikkelde sjablonen en branding.

comfortabel
werk

Met andere woorden: we doen een geautomatiseerde conversie van de analytische
resultaten naar een geïndividualiseerd rapport.
We hebben een rapportage op maat van de deelnemer én van de begeleider.

eenvoudig/
aangepast
werk

sociale
relaties
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