
INVRA-Arbeid

Voor (meer)
zelfstandig
werk



De basis van de methodiek

Wat heeft een mens nodig voor een fijn en gelukkig
bestaan? Vele filosofen en wetenschappers
hebben zich hier jarenlang over gebogen. Uit
diverse onderzoeken blijkt dat er drie essentiële
(psychologische) basisbehoeften zijn die ieder
mens, waar ook ter wereld, graag vervuld ziet voor
een gelukkig bestaan:

1.  Autonomie of zelfsturing
2. Betrokkenheid, zich verbonden voelen
3. Competentie- of talentontwikkeling.

INVRA (INventarisatie Van Redzaamheid Aspecten)
instrumenten dragen bij aan het vervullen van
deze drie basisbehoeften. 

De instrumenten gaan uit van de competenties die
iemand heeft. Door deze competenties objectief te
beoordelen en in te vullen, geven ze inzicht voor de
betrokkene zelf, de naasten, de begeleiders én
externe organisaties. 

 

Positieve psychologie

Zelfinzicht is de basis 
van eigenwaarde



De INVRA-instrumenten zijn beschikbaar als web
applicatie voor wonen (INVRA-Wonen), ouderschap
(INVRA-Ouderschap) en arbeid (INVRA-Arbeid). 

De focus binnen ieder INVRA-instrument ligt op de
aanwezigheid en ontwikkeling van competenties.
Daarbij spelen positieve psychologie en geluk gericht
werken een belangrijke rol.

INVRA-Arbeid laat de betrokkene a.d.h.v. 
visuele overzichten zien welke competenties 
hij/zij al inzet op een werkplek en welke competenties
er nodig zijn voor een bepaalde werkplek. 

INVRA-Arbeid wordt (waar mogelijk) altijd samen 
met de betrokkene ingevuld en besproken. 
Dit geeft structuur en richting voor de competenties
die de betrokkene wil en kan gaan ontwikkelen.  

Kijken naar wat iemand wel kan

Door inzicht te geven in de
aanwezige competenties

groeit de Eigenwaarde 



Aan de basis van alle INVRA-instrumenten ligt
empirisch onderzoek. INVRA-Arbeid is
wetenschappelijk getoetst en vastgesteld. Er is
o.a. getoetst op interbeoordelaars-
betrouwbaarheid en interne consistentie. 

INVRA-Arbeid wordt vanaf 2003 ingezet door
kleine en grote organisaties in verschillende 
branches, zoals zorg, onderwijs,
arbeidstoeleiding en het sociaal domein.

 

Door de jarenlange succesvolle inzet in de praktijk
hebben de instrumenten zich bewezen als
betrouwbare en valide instrumenten.

Wetenschappelijk getoetst en
evidence based



 

1. Arbeidsprestaties (12 items): 
Competenties die direct van invloed zijn op het
product dat gemaakt wordt of de dienst die
geleverd wordt.

2. Motorische Competenties (7 items): 
Competenties die in verband staan met
lichamelijke aspecten en met het automatiseren
van handelingen, denk aan technieken en
tactieken.

3. Arbeidshouding (19 items): 
Competenties en gedragingen op de werkplek en
in de omgang met anderen, collega's en
leidinggevenden.

Het instrument

Beschermde of leer- werksituatie;
Werk met behoud van uitkering of vrijwilligerswerk;                                                                                     
Betaalde (aangepaste) baan.

INVRA-Arbeid is een online vragenlijst met 38
werknemersvaardigheden. Deze zijn onderverdeeld in
drie categorieën en op de ontwikkelniveaus beginnend, 
gevorderd en geoefend. Deze komen overeen 
met de onderstaande werkniveaus:

 

Categorieën



A.d.h.v. een INVRA afname kan er samen
met de betrokkene een trainings- of
ontwikkelplan worden opgezet. Door de INVRA-
instrumenten regelmatig in te zetten, krijgt de
betrokkene inzicht in de eigen competentie-
ontwikkeling. 

Het instrument stimuleert zo de eigen motivatie
om te ontwikkelen. Dit vertaalt zich naar meer 
autonomie, zelfsturing en zelfstandigheid.

Het is met INVRA-Arbeid tevens mogelijk om een
competentieprofiel van een werkplek te maken.
Deze werkplekprofielen kunnen eenvoudig
vergeleken worden met een competentieprofiel
van de betrokkene.
 
Het resultaat van een vergelijk wordt
weergegeven in één visueel overzicht.

Zichtbare uitkomsten



"Mijn allergrootste droom
was werken bij Albert Heijn.
Met INVRA is dat gelukt!"

Wij werken nauw samen met
de organisaties om de inzet
van INVRA-Arbeid tot een
succes te maken. Zo hebben
we samen meer impact op
inclusie.

Aanpak
INVRA-Arbeid is een
instrument om methodisch
werken mogelijk te maken.

De vragenlijst sluit aan op
wat de betrokkene kan en
belangrijk vindt in de
ontwikkeling. Zo kan de
groei naar meer
zelfstandigheid ingezet
worden.

 



InformatieTraining

INVRA-Arbeid is een
aanvulling op de visie &
methodiek Op Eigen Benen.
Voordat het instrument
ingezet kan worden in jouw
organisatie, worden de
professionals in twee dagen
opgeleid door Invrability-
trainers. 

 
Aan het eind van de training
hebben de professionals
voldoende kennis en kunde
voor een verantwoorde
praktijk toepassing. 
Dit leidt tot certificering en
registratie in het online
instrument.

 

Wil je meer weten?
Neem dan contact met ons
op: 

038 - 375 99 39. 
info@invrability.nl
www.invrability.nl

Wij helpen je graag verder.


