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Een hogere motivatie leidt niet tot betere werkresultaten bij mensen met een 
ernstige psychische aandoening, die meedoen aan een 
arbeidsintegratieprogramma. Dit blijkt uit onderzoek van Miljana Vukadin, 
junior onderzoeker VA bij het Centraal Expertise Centrum (CEC) van SMZ. 

 
 
Minder dan 1 op de 5 mensen met een ernstige psychische aandoening participeert in arbeid, 
terwijl de groep die graag wil werken aanzienlijk groter is, namelijk ca. 2 op de 3.    
 
  



Er zijn verschillende methodieken voor arbeidsintegratie. Individual Placement and Support 
(IPS) is een bewezen effectieve methodiek, die er op gericht is om mensen met een ernstige 
psychische aandoening snel aan betaald werk te helpen en om hen intensief te ondersteunen 
wanneer zij eenmaal aan het werk zijn. Het enige criterium voor deelname aan IPS is de 
expliciete wens van deelnemers om te werken.  

Complexe relatie tussen wens, motivatie en werkuitkomsten 

Een wens uiten om te werken lijkt echter niet helemaal hetzelfde als motivatie om te werken. 
De mate van werkmotivatie kan immers verschillen van persoon tot persoon. Uit de studie 
kwam naar voren dat  er geen verband is tussen werkmotivatie en -resultaten bij mensen met 
een ernstige psychische aandoening die een wens uiten om te werken en participeren in een 
arbeidsintegratieprogramma. 
 
  
Het is belangrijk om een beter begrip te hebben van de complexe relatie tussen werkmotivatie 
en -uitkomsten bij mensen met ernstige psychische aandoeningen die meedoen aan een 
arbeidsintegratieprogramma. Dit helpt namelijk om arbeidsintegratieprogramma’s te 
verbeteren. 

Onderzoek 

Om tot deze resultaten te komen heeft Miljana de data geanalyseerd van de SCION-studie, die 
is uitgevoerd tussen 2005 en 2011. Aan deze studie namen 151 mensen met ernstige 
psychische aandoeningen deel; zij werden 30 maanden gevolgd. 

• Lees het artikel over deze studie in de Journal of Occupational Rehabilitation (1 juni 
2019). Deze studie is onderdeel van het promotieonderzoek van Miljana. 

• Meer informatie over onderzoek bij SMZ vind je in het Kennisportaal arbeid & 
gezondheid. 

Meer informatie 

• Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met Miljana Vukadin. 
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