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Zicht op werk met de 
PRPP@Work

26 maart 2021

Disclosure
Potentiele belangenverstrengeling Geen

Betrokken relaties bij dit project zijn Hersenherstel.nl
Coach& Koek

Sponsoring of onderzoeksgeld Geen

Honorarium of (andere) financiële vergoeding Geen

Aandeelhouder Geen

Andere relatie namelijk Geen
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Inhoud
Wat kunnen jullie verwachten?

 Kennismaking
 Elementen diagnostiek arbeidsbelastbaarheid
 Koppeling werkplek en functie met de PRPP
 Casus
 Waarom de PRPP@Work WERKT!
 De PRPP@Work en dan?

Wie zijn wij?
Voorstellen

Esther Jansen-Polak, eigenaar HERSENHERSTEL.NL en

docent ergotherapie Hogeschool Rotterdam

Ergotherapeut, MSc Neurorevalidatie en Innovatie

www.hersenherstel.nl

Daphne de Witte-ter Horst, eigenaar Coach& koek

Ergotherapeut, re-integratiecoach

www.coachenkoek.nl/
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Een korte peiling
Wie zijn jullie?

Ga, met je mobiel, naar www.kahoot.it en voer de Game pin in die je van 
ons krijgt. 

Wacht tot de Kahoot gestart wordt.
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Inventarisatie van de gebruikte diagnostiek 
bij bepalen arbeidsbelastbaarheid

https://padlet.com/enejansenpolak/rxmulqmd6ukbcnl9

Scan de QR code met je mobiel of knip en plak de 
Genoemde link in je webbrowser.

Welke diagnostiek ken je die nu wordt gebruikt
bij het beoordelen of iemand (weer) aan het
werk kan?

Diagnostiek arbeidsbelastbaarheid
Elementen

 Anamnese en algemeen lichamelijk onderzoek door arts
(bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige, revalidatiearts)

 Neuropsychologisch onderzoek (NPO) bij (verworven) hersenletsel
 Fysieke Capaciteiten Evaluatie (FCE)
 Belasting-belastbaarheid in kaart gebracht door ergotherapeut, weeklijst/activiteitenweger
 Eventueel aangevuld met werkbezoek en/of  vragenlijsten
 Melba
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Hoe wordt de koppeling met de werkplek 
en de functie gemaakt?

Diagnostiek

 Sommige centra hebben zelf opdrachten samengesteld om het 
handelen van de cliënt in relatie tot functie-eisen in kaart te brengen

 Vragenlijsten; bijvoorbeeld de Work Limitations Questionnaire
 Werkbezoek door ergotherapeut/ jobcoach/ arbeidsonderzoeker
 Contact opnemen met bedrijfsarts/werkgever

De PRPP@Work!
De PRPP@Work?

 Wat is het?
 Waar komt het vandaan?
 Bij wie (welke diagnose) is het inzetbaar?
 Wat levert het op?
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Een valide analyse in 2 fases
PRPP@Work

Fase 1;
Waar moet het handelen aan voldoen?
Hoe goed moet de cliënt kunnen werken?
- Functiebeschrijving
- Werkgeversinterview
- Werknemersinterview
Inzoomen op: maakt de cliënt fouten? Duurt het werk langer? Worden er 
stappen overgeslagen?

Een valide analyse in 2 fases
PRPP@Work

Fase 2;
Observatie van het handelen
- Een analyse van het handelen in relatie tot de eisen uit fase 1
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Kenmerken PRPP@Work
PRPP@Work

 Ecologisch valide
 Betrouwbare koppeling tussen het letsel/ziekte en het kunnen 

werken (denk aan prikkels op een werkplek/ 
omgevingsinvloeden)

 Cliënt is actief betrokken bij de diagnostiek
 Werkgever is actief betrokken
 Zicht op zowel de mogelijkheden als de beperkingen van de 

cliënt enerzijds en de werkplek anderzijds
 Zicht op noodzaak en eventuele mogelijkheid tot aanpassen 

functie -> denk aan duurzame inzetbaarheid
 Handvatten voor begeleiding 

Casus Jeroen
PRPP@Work 1ste keer

Jeroen, een man van 49. 
Jeroen is sinds juni 2018 uitgevallen voor werk. Cliënt bouwt het werk in 
eigen functie op in zowel uren als taken. Op moment van afname 
PRPP@Work werkt cliënt 5x 4 uur bij een dienstverband van 40 uur. De 
vraag is wat zijn arbeidsbelastbaarheid is, wat is de invloed van het 
opgelopen letsel voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden voor 
werkgever X en welke aanpassingen zijn eventueel noodzakelijk of aan te 
bevelen?
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De functieomschrijving
Analyse functie

Jeroen werkt als Product Marketing Manager, niveau 5.
Het doel van de functie:
De Product Marketing Manager is commercieel en technisch 
verantwoordelijk voor de gedefinieerde productgroep en levert een 
proactieve bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van het market 
salesplan van werkgever, zodat winstgevende omzetgroei gerealiseerd 
wordt.
Cliënt werkt reeds meer dan 20 jaar bij de huidige werkgever. Hij is 
gestart bij didactiek en heeft later de stap naar Product Marketing 
Manager gemaakt.

Bronnen voor de PRPP@Work
 Al bestaande informatie bruikbaar als achtergrond informatie:

- Informatie uit eerdere diagnostiek binnen het 
revalidatiecentrum.

- Werkgever interview, leidinggevende van Jeroen en hoofd HR
- Functiebeschrijving 

 Arbeidsobservaties op de werkplek
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Re- integratie eerste Spoor
PRPP@Work 2de keer

Het is tot op heden niet gelukt om het eigen werk naar volle omvang uit 
te voeren conform het contract van cliënt bij werkgever X. Cliënt werkt al 
meerdere maanden 20 uur per week in aangepast werk 5 dagen van 4 
uur, bij een fulltime dienst verband. Sinds begin deze maand, februari 
2020, is er een nieuwe functie opgenomen in het functiehuis van 
werkgever; Digital Content Specialist. De functie is beschikbaar gesteld 
voor 20 uur per week.
Met behulp van de PRPP@Work moet duidelijk worden of deze functie 
passend is voor cliënt gezien diens capaciteiten en rekening houdend 
met zijn beperkingen. 
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Wie betaald de PRPP@Work?
Financieel

 De werkgever
 Het UWV als Praktijkassessment
 Vanuit de letselschade
 Cliënt zelf, denk bijvoorbeeld aan ZZP’ers
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Waarom de PRPP@Work werkt!
PRPP@Work

 Er bestaat geen (ander) valide arbeidsassessment in Nederland
 Maakt een duidelijke koppeling van met name cognitieve gevolgen 

van hersenletsel in relatie tot werk-/ werkplek
 De werkgever/werkplek is onderdeel van de diagnostiek
 De cliënt  is intensief betrokken bij de diagnostiek
 PRPP@Work rapport beschrijft de kwaliteiten en de zwaktes in het 

handelen in relatie tot criteria die het werk stelt.

Wie, Wat, Wanneer
PRPP@Work

 De PRPP@Work is diagnose onafhankelijk en in te zetten bij alle 
werknemers, bij wie het wenselijk is om de gevolgen van een letsel of 
aandoening voor het kunnen uitvoeren van arbeidstaken, op een 
valide en gestructureerde manier in kaart te brengen. 

 De PRPP@Work geeft een duiding van de eventuele beperkingen van 
de werknemer en geeft handvatten ten aanzien van werkhervatting 
en eventuele benodigde aanpassingen. 

 De PRPP@Work biedt helderheid voor werkgever, revalidatieartsen, 
bedrijfsartsen, letselschadeadvocaten, het UWV, re-integratiebureaus 
en bovenal voor de werknemer zelf. 
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Re integratiebegeleiding na de PRPP@Work
De PRPP@Work en dan

 ‘Samen bakken we er wat van’
 Recept op maat.
 Koekje van eigen deeg! 
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Dank voor jullie aandacht!
Take home messages

 Maak als ergotherapeut werk een vast onderdeel van je 
behandeling/begeleiding van cliënten

 Als ergotherapeut heb je veel mogelijkheden om cliënten met 
arbeidsgerelateerde vraag verder op weg te helpen.  We hebben 
tools om de arbeidsbelastbaarheid in kaart te brengen en de 
vertaalslag te maken tussen beperkingen en mogelijkheden richting 
werk.

 Focus niet alleen op de beperkingen maar vooral ook op de 
kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt en hoe die passend 
/duurzaam zijn in werk!

 Maak de werkplek/werkgever onderdeel van de diagnostiek en 
begeleiding en creëer draagvlak voor re-integratie naar werk.

Onze contactgegevens
Wil je meer weten?

www.hersenherstel.nl (Esther Jansen)
www.coachenkoek.nl (Daphne de Witte)

Eind 2021 staat de eerste, tweedaagse, PRPP@work scholing gepland! 
Voorwaarde voor deelname is de afgeronde PRPP assessment scholing. 
Op de websites PRPP.nl en ergologie.nl worden de exacte data vermeld.
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