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Inleiding
In dit rapport presenteren we de resultaten van ons onderzoek naar de focusexperimenten van het
programma Meedoen Werkt. Centraal staan het bereik van de experimenten, de ervaringen en
waardering van deelnemers en professionals, de opbrengst van de focusexperimenten en de werkzame
elementen. Deze inleiding beschrijft kort het programma Meedoen Werkt, de evaluatie van het
programma Meedoen Werkt, de plek van de focusexperimenten en de onderzoeksvragen. De inleiding
sluit af met een leeswijzer.
Programma Meedoen Werkt
Het Programma Meedoen Werkt is in 2015 gestart met als doel Amsterdammers met weinig perspectief
op werk te ondersteunen bij het vinden van een betekenisvolle daginvulling. Het gaat om mensen die
niet in staat zijn om daar op eigen kracht toe te komen en/of mensen voor wie een re-integratietraject
naar werk (nog) geen optie is. Zij lopen het risico geïsoleerd te raken of zich niet meer gewaardeerd te
voelen. Met het programma investeert de gemeente in de participatie van deze Amsterdammers met als
doel dat ook zij (weer) meedoen en ertoe doen.
Het programma Meedoen Werkt richt zich op de volgende doelgroep Amsterdammers:
· jonger dan pensioengerechtigde leeftijd
· niet-leerplichtig
· gering perspectief op betaald werk
· onvoldoende in staat om geheel op eigen kracht te voorzien in werk en/of andere vorm van
dagbesteding
· het gemis aan werk en/of andere vorm van dagbesteding geeft aanzienlijke risico’s op
maatschappelijke kosten op korte en/of lange termijn en en/of eenzaamheid en isolatie.
Het programma Meedoen Werkt bevat 4 actielijnen: 1) Bereiken van meer Amsterdammers en hun vraag
in beeld brengen; 2) Realiseren van meer plekken; 3) Matchen van mensen op plekken en activiteiten; 4)
Effectiever werken door onderzoeken, leren en monitoren. Deze actielijnen zijn de pijlers van het
programma Meedoen Werkt.
Focusexperimenten
De focusexperimenten zijn ontwikkeld door middel van de Focusaanpak Meedoen Werkt, in nauwe
samenwerking met partners uit het veld. In zogeheten bestuurs- en participatielabs zijn acht ambities
voor 2020 bepaald en zijn voor elke ambitie experimenten uitgewerkt door teams van verschillende
belanghebbenden. In november 2015 is het participatielab Meedoen Werkt van start gegaan. De
centrale vraag van het 1e participatielab was ‘Hoe maken we het mogelijk dat meer kwetsbare
Amsterdammers duurzaam participeren, zingevend bezig zijn voor zichzelf, hun omgeving en de stad,
waarbij hun mogelijkheden optimaal tot hun recht komen, uitgaande van de beschikbare en potentiele
expertise en financiële middelen?
De experimenten zijn ontwikkeld om van te leren; zowel wat betreft haalbaarheid, effecten en
werkzame elementen van de nieuwe werkwijzen. In hoofdstuk 2 treft u een korte omschrijving van de
focusexperimenten aan.

Onderzoek Evaluatie Meedoen Werkt
Ons onderzoek vormt een onderdeel van een breed scala aan onderzoeken die opgezet zijn om het
Programma Meedoen werkt te evalueren (zie schema op pagina 6).
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Figuur 1: Onderzoeken ter evaluatie van het programma Meedoen Werkt

Evaluatie focusexperimenten
In opdracht van WPI heeft de GGD Amsterdam de focusexperimenten geëvalueerd (zie figuur 1, meest
rechtse kolom). Looptijd van dit onderzoek was medio oktober 2016 tot en met medio oktober 2017. De
belangrijkste onderzoeksvragen waren:
- Wat is het bereik van de experimenten?
- Hoe ervaren de deelnemers deelname aan de focusexperimenten?
- Welke succesfactoren, verbeterpunten en werkzame elementen worden genoemd?
- Wat is de opbrengst voor deelnemers op het gebied van participatie en andere levensdomeinen?
Oorspronkelijk waren de hierboven genoemde vraagstellingen sub-vragen in ons onderzoek en luidde de
hoofdvraag ‘Welke interventies leiden tot meer participatie van de deelnemers ten opzichte van een
populatie onder regulier beleid en tot welke vorm van participatie’1. Omdat de benodigde data op het
gebied van participatie en een geschikte controlegroep niet beschikbaar bleken, zijn de oorspronkelijke
sub-vragen de hoofdvragen van ons onderzoek geworden.
Opbouw van deze rapportage
In het eerstvolgende hoofdstuk wordt de methode, opzet en uitvoering van het onderzoek beschreven.
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de focusexperimenten, terwijl hoofdstuk 3 een beschrijving van
de achtergrondkenmerken en problematiek van de deelnemers bevat voorafgaand aan de start van het
focusexperiment. In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan of de juiste doelgroep wordt bereikt. Hoofdstuk 4
1

Onderzoeksvoorstel Evaluatie focusexperimenten Meedoen Werkt 2016-2018
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bevat informatie over de toeleiding naar het focusexperiment inclusief belemmeringen. In hoofdstuk 5
komen de ervaringen van deelnemers en professionals aan bod. In hoofdstuk 6 gaan we in op de
opbrengsten van de focusexperimenten: de door- en uitstroom, de effecten op de doelen van
deelnemers, en effecten op andere domeinen van het leven. Hoofdstuk 7 bevat informatie over
werkzame elementen en de aannames van de projecten, terwijl in hoofdstuk 8 een aantal specifieke
thema’s aan bod komt, zoals de procesevaluaties die 3 focusexperimenten zelf hebben uitgevoerd en
een verdieping op de thema’s van zorg naar werk en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Tot slot volgt
in hoofdstuk 9 een samenvatting van de belangrijkste resultaten en een beschouwing. Hoofdstukken
worden afgesloten met een korte samenvatting.
Bijlage 1 bevat een omschrijving van de Zelfredzaamheidsmatrix. Bijlagen 2 en 3 bevatten tabellen met
cijfers over de achtergrondkenmerken van de deelnemers aan de focusexperimenten. Bijlagen 4 en 5
bevatten informatie over de werkzame bestanddelen zoals geïdentificeerd in eerdere onderzoeken
Meedoen Werkt en de aannames van de focusexperimenten.
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1. Methode en opzet evaluatieonderzoek
Voor de evaluatie van de focusexperimenten is gebruik gemaakt van kwantitatieve gegevens uit RAAK
(ICT-systeem van WPI), kwalitatieve gegevens uit interviews met deelnemers en professionals, verslagen
van gesprekken van de experimenthouders met de projectmanagers van de focusexperimenten en
voortgangsverslagen van de focusexperimenten. Hieronder worden de gebruikte methoden nader
toegelicht.

1.1. Kwantitatief onderzoek: analyse registratiegegevens
We hebben gebruik gemaakt van gegevens die uit RAAK te halen zijn om de in- en uitstroom en de
zelfredzaamheid van de deelnemers in kaart te brengen en om na te gaan of de mensen zijn bereikt voor
wie de experimenten bedoeld zijn.
Een onderdeel van de registratie in RAAK is de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) die de klantmanager of
de aanbieder van het focusexperiment dient in te vullen aan het begin van het traject en na afloop of
uitval van het traject. De ZRM 2 is een screeningsinstrument dat professionals gebruiken om de mate van
zelfredzaamheid van volwassenen te meten op een bepaald moment in de tijd. Zelfredzaamheid is
gedefinieerd als: het zelf realiseren van een acceptabel niveau van functioneren op de belangrijke domeinen
van het dagelijks leven, indien nodig door de juiste hulp te organiseren op het moment dat een daling van
het functioneringsniveau dreigt of plaatsvindt, die het individu niet zelf kan voorkomen of verhelpen. Het
instrument meet de zelfredzaamheid in een score van 1 (acute problematiek), 2 (niet-zelfredzaam), 3
(beperkt zelfredzaam), 4 (voldoende zelfredzaam) tot 5 (volledig zelfredzaam) op 11 domeinen van het
dagelijks leven: financiën, werk en opleiding 3, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid,
lichamelijke gezondheid, verslaving, activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk,
maatschappelijke participatie en justitie (zie bijlage 1).
In deze rapportage zullen wij o.a. de volgende gegevens over de zelfredzaamheid van de totale groep
deelnemers aan de focusexperimenten presenteren, waarbij we zoveel mogelijk gebruik hebben
gemaakt van de ZRM afname rond de startdatum:
· de ZRM scores per domein
· % mensen dat onvoldoende zelfredzaam is (score 1, 2 of 3) op minimaal 1 van de 3
participatiedomeinen (werk en opleiding, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie).
Oorspronkelijk was het de bedoeling om per focusexperiment de ontwikkeling in zelfredzaamheid in
kaart te brengen. Dit bleek niet mogelijk omdat niet alle focusexperimenten de ZRM hoeven af te
nemen (of hebben afgenomen) en omdat er met de focusexperimenten geen afspraken zijn gemaakt
over een tussentijdse ZRM afname.

1.2. Kwalitatief onderzoek: interviews en documentanalyse
Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit interviews met deelnemers aan de focusexperimenten en met
uitvoerders om zo inzicht te bieden in hun ervaringen. Het goed in kaart brengen van ervaringen kan
bijdragen aan beter afgestemde trajecten en een goed geïnformeerde besluitvorming over de toekomst.

2

Lauriks S, Buster MCA, de Wit MAS, van de Weerd S, Tigchelaar G, Fassaert T. Zelfredzaamheid-Matrix 2013. GGD
Amsterdam, 2013.
3
Dit heet in de ZRM 2013 officieel dagbesteding, maar in de ZRM 2017 is dit werk en opleiding geworden. Omdat deze
nieuwe benaming beter aansluit bij de terminologie van WPI, wordt in dit rapport de nieuwe benaming gebruikt, ondanks
dat de ZRM 2013 is gebruikt. In de figuren wordt kortweg van ‘werk/opleiding’ gesproken.
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Interviews met deelnemers
We hebben gebruik gemaakt van semigestructureerde ‘face to face’ interviews. Semigestructureerd
interviews bieden de mogelijkheid om samen met de deelnemer dieper in te gaan op zijn/haar
ervaringen en aandacht te besteden aan factoren die hij/zij zelf van belang acht. De gebruikte
interviewleidraden komen grotendeels overeen met de leidraden die zijn gebruikt bij de evaluatie van de
eerste fase van Meedoen Werkt (evaluatie van de zogeheten ‘Impulstrajecten en Wmodoorstroomtrajecten’4). In totaal hebben we per deelnemer 2 interviews uitgevoerd: in de beginfase van
het experiment en zo’n 5-6 maanden later.
Interviewvragen tijdens het 1e interview gingen met name over:
· de situatie van de deelnemer voorafgaand aan de start van het focusexperiment
· motivatie om mee te doen aan het focusexperiment
· hoe de toeleiding is verlopen en mogelijke belemmeringen
· eerste ervaringen met het focusexperiment, zowel positief als negatief
Interviewvragen tijdens het 2e interview gingen met name over:
· de ‘fit’: past het traject?
· (tevredenheid over) de begeleiding
· (tevredenheid over) de behaalde resultaten
· effecten van deelname op andere domeinen van het leven
Experimenthouders zijn gevraagd 2 à 3 deelnemers te selecteren voor de interviews, die representatief
waren voor het experiment. Zij hebben degenen die hiertoe bereid waren toestemming gevraagd om
hun contactgegevens door te geven aan de onderzoekers van de GGD. Vervolgens hebben de
onderzoekers van de GGD de deelnemers telefonisch benaderd om een afspraak te maken voor het
interview. Interviews zijn gehouden op een locatie naar keuze van de deelnemer. Deelnemers kregen
een vergoeding van 5 euro aan VVV bonnen voor het 1e interview en 15 euro voor het 2e interview. Aan
het eind van het 1e interview zijn deelnemers gevraagd of zij na 5 à 6 maanden benaderd mochten
worden voor een vervolginterview. In de 1e interviewronde zijn in totaal 28 deelnemers face-to-face
geïnterviewd en in de 2e ronde 26 deelnemers, waarvan 24 face-t0-face en 2 telefonisch.
Interviews met uitvoerders / begeleiders
Om inzicht te krijgen in de ervaringen van de uitvoerders/begeleiders van de focusexperimenten zijn in
totaal 17 (semigestructureerde) interviews gehouden, per focusexperiment 1-3 interviews. Er is
gesproken met (participatie)coaches, (aspirant-)bondgenoten, klantmanagers, proces- en
trajectbegeleiders. Ook is een uitvoerder geïnterviewd van een organisatie aan wie ontdubbeld is in het
kader van het focusexperiment Ontdubbelen Intern. In totaal zijn er 17 (semigestructureerde) interviews
met uitvoerders gehouden.
Interviewvragen gingen onder andere over:
· zijn/haar rol: wat maakt het anders, wat moet iemand in huis hebben om die rol uit te voeren?
· wat gaat goed, waar botst hij/zij tegenop, wat kan (nog) beter?
· werkzame elementen
· administratieve perikelen
Documentenanalyse
Ook hebben we een documentanalyse uitgevoerd. De documenten betroffen verslagen van gesprekken
van de experimenthouders met de projectmanagers van de focusexperimenten Meedoen Werkt, en
voortgangsverslagen van de focusexperimenten. Ook hebben we de tussentijdse rapporten van WPI
over de voortgang van het programma Meedoen Werkt in de analyse betrokken, evenals verslagen van
WPI van bijeenkomsten die WPI in het kader van de focusexperimenten heeft georganiseerd. Tot slot
4

Evaluatie trajecten Meedoen Werkt Amsterdam 2016. GGD Amsterdam & Onderzoek, Informatie en Statistiek, 2017.
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hebben we samenvattingen gemaakt van de procesevaluaties die 3 experimenten zelf hebben
uitgevoerd (Groene Golf, Leren Participeren en Makersnetwerk).
Analyse van kwalitatieve data
Bij de analyse van de kwalitatieve data is gebruik gemaakt van het data-analyseprogramma MaxQDA.
Dit programma biedt de mogelijkheid om grote hoeveelheden kwalitatieve data te ordenen en in te
delen in de relevante thema’s. Tijdens de analyse van de gesprekken zijn ook andere thema’s naar voren
gekomen dan vooraf bedacht.
Om de privacy van de deelnemers aan de interviews te kunnen waarborgen hebben we waar nodig de
analyse van de gegevens uit de interviews op groepsniveau uitgevoerd in plaats van op
experimentniveau. We hebben de thema’s die in dit rapport aan bod komen zoveel mogelijk
geïllustreerd met uitspraken van de geïnterviewden. Dit kan een letterlijke quote zijn of een (door een
onderzoeker gemaakte) samenvatting van de woorden van de geïnterviewde.
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2. Beschrijving focusexperimenten
In de volgende paragrafen volgt een beschrijving van de focusexperimenten, de specifieke doelgroep
van elk experiment en de aannames die met de experimenten getest worden.

2.1. Eén regisseur: Ontdubbelen Intern & Meerdoen in Zuid
Het experiment ‘één regisseur’ bestaat uit twee projecten: Ontdubbelen Intern en Meerdoen in Zuid.
Korte omschrijving focusexperimenten
Ontdubbelen Intern
Een burger heeft vaak te maken met meerdere contactpersonen die gemoeid zijn
met activering / participatie. Door te ontdubbelen krijgt de bijstandsgerechtigde één
contactpersoon (daar waar hij participeert) en blijft er meer tijd over voor
bijstandsgerechtigden die de aandacht van de klantmanager echt nodig hebben.
- Actielijn 1
- Aanbieder: WPI
Meerdoen in Zuid
Bijstandsgerechtigden worden zonder tussenkomst van een medewerker van WPI,
uitgenodigd voor een gesprek over hun participatiemogelijkheden en kansen. Het
team maakt gebruik van de Peer2Peer-methode.
- Actielijn 1
- Aanbieder: welzijnsorganisatie Sooz

Specifieke doelgroep binnen de
Meedoen Werkt doelgroep
Ontdubbelen Intern
Burgers met een participatiewet
uitkering en weinig perspectief
op werk (trede 1 en 2).
Meerdoen in Zuid
Burgers met een participatiewet
uitkering en weinig perspectief
op werk (trede 1 en 2) in het
stadsdeel Zuid.

Twee aannames worden getest:
1. Wanneer er meer tijd over blijft voor klanten die de aandacht van de klantmanager echt nodig hebben
om tot participatie te komen, dan zal het aantal klanten dat participeert groter worden.
2. Een welzijnsorganisatie uit de buurt kan een WPI klant efficiënter en effectiever activeren dan een
klantmanager.

2.2. Leren en participeren in de community
Korte omschrijving focusexperiment
Bewonercommunities5 kunnen voor mensen met beperkingen een sociaal
vangnet bieden waarin ze kunnen participeren en nieuwe kansen krijgen. In dit
experiment wordt onderzocht wat het effect van deze bewoners-communities
op de participatie van de doelgroep kan zijn, wanneer ondersteuning geboden
wordt op toeleiding, netwerk ontwikkeling en deelname aan leerwerkgroepen
in de community.
- Actielijn 1
- Initiatiefnemer: De Volksbond

Specifieke doelgroep binnen de
Meedoen Werkt doelgroep
Mensen met een langdurige
psychiatrische beperkingen en/of een
licht verstandelijke beperking (een IQ
van ongeveer 85 of lager) die door hun
beperking geïsoleerd leven en die geen
contacten hebben buiten de
professionele zorg.

Twee aannames worden getest:
1. Een door de deelnemer zelf gekozen ondersteuningsnetwerk maakt het mogelijk om deel te nemen in
een bewonercommunity.
5

Een bewonerscommunity is een bestaande lokale samenwerking waarbij het ontwikkelen en realiseren van
maatschappelijk initiatieven en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. Bedrijven, organisaties en/of
groepen burgers (nog veelal zzp-ers, kunstenaars en wijkbewoners) werken samen aan de ontwikkeling van zorg,
veiligheid, onderwijs en/of milieu in de eigen leef- en werkomgeving.

11

2. Een leerwerkgroep ondersteunt de doelgroep in het participeren, realiseren van eigen oplossingen en
ontdekken van ambities en bevordert de zelfredzaamheid en het duurzaam participeren van de
deelnemer.
Drie bewonerscommunities nemen deel aan het focusexperiment Leren en participeren in de community
(LPC). Dit zijn Buurtkamer Bestevaer in West, De Kleine Wereld in Noord en Westside Slotermeer in
Nieuw West.

2.3. Makersnetwerken de Pijp en Wildemansbuurt
Korte omschrijving focusexperiment
Het Makersnetwerk is een netwerk van bedrijvigheden van
buurtbewoners en lokale bedrijven. De bewoners brengen de
initiatieven zelf tot ontwikkeling, gericht op doen en maken. De
buurtbewoners worden bij hun initiatieven ondersteund en begeleid
door professionele makers uit het netwerk in een lerende omgeving.
- Actielijn 2
- Aanbieders: 3a Combiwell & 3b LucasCommunity

Specifieke doelgroep binnen de
Meedoen Werkt doelgroep
3a. Buurtbewoners van De Pijp met de
nadruk op trede 1 en 2.
3b. Buurtbewoners van de Wildemanbuurt,
met de nadruk op trede 1 en 2.

De aanname die met deze experimenten wordt getest is dat het ondersteunen van lokale (makers)
initiatieven van de doelgroep en het maken van een netwerk tussen hen en de lokale bedrijven zorgt
voor duurzame participatie en dat dit (veelal) effectiever is dan het traditionele participatie
instrumentarium.

2.4. Move your World
Korte omschrijving focusexperiment

Specifieke doelgroep binnen de Meedoen Werkt
doelgroep
Doelgroep hersteltrajecten zijn mensen met chronische
armoede en/of met multicausale, complexe problematiek,
beperkte maatschappelijke participatie en weinig
perspectief op werk. Doelgroep participatietrajecten zijn
mensen met een licht verstandelijke beperking, geen
startkwalificaties maar wel competenties,
uitkeringsgerechtigde, arbeidsbeperking of met een
Wajong regeling.

“Move your World” is een programma van sociaal
ondernemen op het gebied van Beheer en Onderhoud.
Naast een economisch rendement wordt ook
maatschappelijk rendement gerealiseerd (herstelplekken
en participatieplekken) dan wel in een leerwerktraject.
- Actielijn 2
- Aanbieder: Stichting Samenwonen Samenleven

Twee aannames worden getest:
1. Dat met een cofinanciering de prestaties, zowel wat betreft economische meerwaarde als wat betreft
maatschappelijke meerwaarde (zelfregie, zelfredzaamheid en de daarmee gerealiseerde
‘inverdieneffecten’) toenemen.
2. Door sociaal economisch actief te zijn en kansen voor kwetsbare bewoners te realiseren, de sociale
samenhang in de wijk toeneemt, informele vangnetten ontstaan die mede functioneren als springplak
voor de doelgroep.
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2.5. Upcycle Family
Korte omschrijving focusexperiment
Het experiment richt zich op de doorstroom van kwetsbare
Amsterdammers vanuit zorg naar werk. Door actief de verbinding te
maken met zorgaanbieders wil men een pull effect creëren zodat mensen
de stap naar werk efficiënter en effectiever kunnen maken. Kwetsbare
Amsterdammers worden begeleid en opgeleid richting nieuwe duurzame
banen waarbij de nadruk ligt op hergebruik en upcycling van Amsterdamse
reststromen zoals wrakfietsen.
- Actielijn 2
- Aanbieders: Milieuwerk

Specifieke doelgroep binnen de
Meedoen Werkt doelgroep
De primaire doelgroep zijn mensen in zorg
met dagbesteding. De secundaire
doelgroep zijn gemotiveerde kwetsbare
Amsterdammers met een loonwaarde
tussen de 10-70% binnen het continuüm
van dagbesteding/praktijkonderwijs/
participatie naar werk die geïnteresseerd
zijn in een traject/baan in de circulaire
economie.

.
De aanname die met dit experimenten wordt getest is dat mensen met een lage productiviteit en hoge
begeleidingsbehoefte, die nu deelnemen aan dagbesteding, binnen de circulaire economie de stap
kunnen maken naar betaald werk.

2.6. Werk is dichterbij dan je denkt
Korte omschrijving focusexperiment
Het Experiment gaat werkplekken creëren voor de doelgroep met een
psychische kwetsbaarheid. In 3 bijeenkomsten van naastbetrokkenen wordt
uitleg gegeven en gezocht naar werkplekken in eigen netwerk. De
naastbetrokkenen leggen het eerste contact en vragen de werkgevers of een
IPS coach mag langs komen om uitleg te geven over de participatiewet /
diensten en kandidaten die zij kunnen leveren binnen bedrijven. De zo
gevonden werkplekken worden niet alleen ingezet voor de betreffende cliënt
maar kan als er geen match is met het werk ook voor een andere cliënt
worden ingezet.
- Actielijn 2
- Aanbieder: Arkin

Specifieke doelgroep binnen de
Meedoen Werkt doelgroep
Amsterdammers met een ernstige
psychiatrische aandoening tussen de 1865 jaar die in zorg zijn bij FACT/VIP/ACT
of/ en een wens hebben om betaald te
gaan werken of een opleiding te volgen.

De hoofdaanname die met dit experimenten getest wordt is dat door het benaderen van werkgevers via
het netwerk van de naastbetrokkenen van de doelgroep je een groter succes hebt van plaatsen van de
doelgroep. De sub aanname is: Uit het netwerk van naastbetrokken komt uit elke 3 naastbetrokkenen 1
stageplek voor de doelgroep.
Het experiment ‘Werk is Dichterbij dan je denkt’ registreert geen deelnemers in RAAK. In het contract
met WPI is vastgelegd dat er in 2016 drie bijeenkomsten worden georganiseerd en in 2017 zijn dat er
vier. Voor dit onderzoek zijn twee deelnemers aan de bijeenkomsten in 2016 geïnterviewd.

2.7. Team Dwars
Korte omschrijving focusexperiment
Team Dwars bestaat uit een multidisciplinair team van consulenten van de
gemeente en zorg- en dagbestedingaanbieders. Het projectteam laat de trede
indeling los en beschikt over het gehele instrumentarium van participatie en
re-integratie.
- Actielijn 3
- Aanbieder: De Regenboog Groep
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Specifieke doelgroep binnen de
Meedoen Werkt doelgroep
Met name trede 1, 2 en 3
bijstandsgerechtigden

Twee aannames worden getest:
1. Door een vast aanspreekpunt gedurende langere periode, die met aandacht en zorg naar de situatie
van de klant kijkt en daarbij vrij instrumentarium ter beschikking heeft gaan kwetsbare burgers meer en
duurzamer participeren.
2. Door een intensievere samenwerking tussen WPI en aanbieders dagbesteding en ontdubbeling van
inzet van professionele werkzaamheden, kan efficiënter en doelmatiger gewerkt worden.

2.8. Bondgenoot
Korte omschrijving focusexperiment
Een ervaringsdeskundige en bijstandsgerechtigde (her)ontdekken samen de
kwaliteiten en talenten van de bijstandsgerechtigde, waardoor die beter kan bijdragen
aan zijn eigen zelfredzaamheid en participatie. Vervolgens zoeken de
ervaringsdeskundige en bijstandsgerechtigde samen naar een geschikte bondgenoot.
Samen met de bondgenoot gaat de bijstandsgerechtigde op zoek naar zijn passie op
het gebied van vrijwilligerswerk, opleiding, stage of een betaalde baan. De
ervaringsdeskundige luistert en denkt mee. Hij ondersteunt bijstandsgerechtigde en
bondgenoot bij de eerste stappen en blijft voor langere tijd een aanspreekpunt.
- Actielijn 3
- Aanbieder: Werk & Begeleiding Philadelphia

Specifieke doelgroep binnen
de Meedoen Werkt doelgroep
Trede 1 en 2
bijstandsgerechtigden met een
chronische ziekte (lichamelijk
en/of psychisch), een
lichamelijke of verstandelijke
beperking, een psychosociaal
probleem, mensen in een
sociaal isolement, met een
taalprobleem of in armoede
levend.

De aanname die met dit experimenten wordt getest is dat de inzet van ervaringsdeskundigen zorgt voor
een groter en beter bereik van de beoogde doelgroep waardoor meer kwetsbare burgers gaan
participeren.

2.9. Participatiewinkel
Korte omschrijving focusexperiment
Een fysieke winkel waar het aanbod voor participatie verleidelijk en toegankelijk wordt
gepresenteerd en waar bezoekers vriendelijk bediend worden door
ervaringsdeskundige medewerkers. Als aanvullende ondersteuning of begeleiding
nodig is wordt de persoon doorgeleid naar een participatiecoach. De participatiecoach
is volgens het “One stop shopping” model de enige contactpersoon en regelt met de
deelnemer alle zaken aan de “voorkant” en organiseert de formele zaken met collega
professionals aan de “achterkant” in een multidisciplinair team bestaande uit welzijn,
vrijwilligersuitzendbureau, dagbesteding, WPI en UWV.
- Actielijn: 3
- Aanbieder: Civic

Specifieke doelgroep binnen
de Meedoen Werkt doelgroep
Bewoners in Oost en trede 1 en
trede 2 uitkeringsgerechtigden

In het experiment wordt de aanname getest dat door de verschillende organisaties (welzijn, ggz, zorg en
het WPI) in 1 winkelconcept samen te laten werken in een multidisciplinair team er:
1. kruisbestuiving plaats vindt qua kennis en daarmee betere begeleiding en doorverwijzing van de klant,
2. minder klanten heen- en –weer worden gestuurd van de ene naar de andere dienstverlener,
3. en betere toeleiding is van de ‘zwaardere doelgroep’ naar participatie aanbod.
Het focusexperiment ‘Participatiewinkel’ registreert niet in RAAK maar voert een eigen registratie met
daarin informatie over de achtergrond / doelgroep van de deelnemer (vanuit aanleverende partijen).
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2.10. Groene Golf
Korte omschrijving focusexperiment
Dit project geeft inzicht in de belemmeringen en blokkades waardoor mensen niet
voor- of achteruit stappen kunnen zetten in hun ontwikkeling en participatie. Doel is
het zo mogelijk structureel wegnemen van belemmeringen en obstakels door het
stimuleren van lerende organisaties en systemen. Het project is gericht op het
stimuleren van lerende organisaties en systemen en kenmerkt zich als actieonderzoek, waarbij het proces centraal staat in plaats van de deelnemers.
- Actielijn 4
- Aanbieder: De Omslag

Specifieke doelgroep binnen
de Meedoen Werkt doelgroep
Mensen met een beperking die
stappen willen zetten maar
daarin een obstakel tegen
komen.

De aanname die met dit experiment getest wordt is dat er belemmeringen voor het zetten van stappen
naar (meer) participatie te vinden zijn in processen en procedures, regelgeving, geldstromen,
persoonlijke opvattingen en mensvisies en culturele opvattingen en (de opvatting daarvan door)
mensen, die kunnen worden opgelost.

15

3. Deelnemers focusexperimenten
In paragraaf 1 beschrijven we het bereik van de focusexperimenten en de kenmerken van de deelnemers
aan de hand van de registratie in RAAK. In paragraaf 2 wordt een inkijkje gegeven in de achterliggend
problematiek aan de hand van 28 interviews met deelnemers. Paragraaf 3 schetst de ervaringen met
participatie van deze deelnemers in de periode vóór de focusexperimenten. In paragraaf 4 gaan we in op
de vraag of de juiste doelgroep bereikt is . Paragraaf 5, ten slotte, geeft een samenvatting van de
belangrijkste resultaten.

3.1. Aantal en kenmerken deelnemers
De focusexperimenten zijn in juni 2016 van start gegaan. Tabel 3.1 laat het aantal deelnemers zien dat
vanaf de start tot 1 augustus 2017 is geregistreerd in RAAK.
Tabel 3.1. Aantal deelnemers per focusexperimenten*.
Focusexperiment

1a. Eén regisseur: Ontdubbelen Intern

Aantal deelnemers
geregistreerd
tot aug 2017
1742

1b. Eén regisseur: Meerdoen in Zuid

Beoogd aantal
deelnemers
2016 en 2017
nvt
nvt

484

250

250-500

2. Leren en participeren in de community
3a. Makersnetwerken: de Pijp

18
26

15
10-50

max 5
max 16

3b. Makersnetwerken: Wildemansbuurt
4. Move your World

12
40

10-50
44

max 10
40

5. Upcycle Family

39

10-50

10-25

6. Werk is dichterbij dan je denkt

nvt

nvt

nvt

7. Team Dwars
8. Bondgenoot

199
53

100
25-50

min 100
24

9. Participatiewinkel
10. Groene Golf

nvt
nvt

nvt
5

min 100
50

Totaal

2592

* Bronnen: RAAK (aantal geregistreerde deelnemers), contracten 2016 en 2017 (beoogd aantal deelnemers). De
experimenten Werk is dichterbij dan je denkt, Participatiewinkel en de Groene Golf registreren niet in RAAK

In totaal zijn 2.592 deelnemers bij een of meer experimenten in RAAK geregistreerd. De experimenten
Ontdubbelen intern (1.742) en Meerdoen in Zuid (484) hebben verreweg het grootste aantal deelnemers.
Deze experimenten vallen onder Actielijn 1: het bereiken van meer Amsterdammers en hun vraag in
beeld brengen. Ook Team Dwars, dat zich richt op matching en toeleiding van cliënten (Actielijn 3), heeft
een relatief hoog aantal deelnemers (199). Het aantal deelnemers bij de andere experimenten varieert
van 5 tot 53.
Bijna alle experimenten liggen op koers wat aantallen betreft. Bij Makersnetwerk Wildemanbuurt staan
nog 7 kandidaten op de nominatie om in te stromen. Bij Move your World zaten nog 8 deelnemers in hun
proeftijd van 1 maand en 3 deelnemers waren doorgegeven maar nog niet geregistreerd in RAAK. De
experimenten hebben, naar eigen zeggen, voldoende deelnemers om de aannames te testen. Bij Move
your World en Upcycle Family zijn de aantallen echter nog kritiek.
“Een verhoging van het aantal deelnames zal zeker bijdragen tot een positievere uitwerking van het
experiment.”
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Redenen die genoemd worden voor de het achterblijvend aantal deelnemers zijn: minder aanmeldingen
vanuit WPI dan gepland, gebrekkige matching (redelijk grote uitval in de proefperiode) en wegvallen
instroomverantwoordelijkheid vanuit Beschut Werk (Upcycle Family).
Kenmerken deelnemers
Zes op de tien deelnemers aan de focusexperimenten zijn vrouwen. Circa een derde heeft maximaal
basisonderwijs afgerond en een vergelijkbaar percentage heeft (enige) problemen met de Nederlandse
taal (score ‘-’ of ‘--’ qua spreken, lezen, schrijven of begrijpen). Het merendeel van de deelnemers is
alleenstaand. Negen op de tien deelnemers heeft een bijstandsuitkering (zelf en/of partner); 61% heeft
deze al 5 jaar of langer. Circa 9 op de 10 deelnemers zijn ingedeeld in trede 1 of 2.
Voor 1844 van de 2592 deelnemers (71%) bleek een ZRM totaalscore beschikbaar. Wanneer de ZRM
meerdere keren was ingevuld, is de ZRM score gekozen waarvan de invuldatum het dichtst bij de
startdatum van het focusexperiment lag. Deelnemers blijken vooral onvoldoende zelfredzaam op de
domeinen financiën, werk/opleiding en maatschappelijke participatie (zie figuur 2). Daarnaast zijn circa 3
op de 10 deelnemers onvoldoende zelfredzaam op een gezondheidsdomein, het domein ADL en/of het
domein sociaal netwerk. Circa 9 op de 10 deelnemers blijken onvoldoende zelfredzaam (score 1,2,3) op
minimaal 1 van de 3 participatiedomeinen. Bij het interpreteren van de zelfredzaamheid scores is het
belangrijk te bedenken dat het overgrote deel van de scores in figuur 2, scores betreft van deelnemers
aan het focusexperiment ‘Ontdubbelen Intern’.
100%
90%
80%
70%

Volledig zelfredzaam
(score 5)

60%

Voldoende zelfredzaam
(score 4)

50%
40%

Beperkt zelfredzaam
(score 3)

30%
20%

Niet zelfredzaam
(score 1,2)

10%
0%

Figuur 2. Zelfredzaamheid deelnemers (n= 1844) (Bron: RAAK) * participatiedomein
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Hierna wordt beschreven op welke kenmerken de deelnemers van de verschillende focusexperimenten
afwijken van de totale groep6. Bijlage 2 geeft een cijfermatig overzicht van de achtergrondkenmerken
per focusexperiment.
Ontdubbelen intern (n=1.742): De kenmerken van de deelnemers aan dit focusexperiment
komen goed overeen met die van de totale groep, hetgeen niet verrassend is aangezien twee derde van
de totale groep aan dit experiment deelneemt (1.742 / 2.592).
Meerdoen in Zuid (n=484): deelnemers zijn in vergelijking tot de totale groep wat ouder (63%
jonger dan 30 jaar versus 4% gemiddeld), relatief meer deelnemers zijn alleenstaand (82% versus 53%
gemiddeld) en hebben vaker langer 5 jaar of langer een bijstandsuitkering (75% versus 61%).
Leren en Participeren (n=18): deelnemers zijn vaker jong (17% is 50 jaar of ouder versus 44%
gemiddeld) en relatief veel deelnemers (67%) ontvangen geen bijstandsuitkering. Dit hangt samen met
de doelgroep van dit experiment. Mensen met een langdurige psychiatrische beperking ontvangen vaak
een Wajong of Wia uitkering.
Makersnetwerk De Pijp (n=24): deelnemers zijn relatief vaak alleenstaand (79% versus 53%) en
ouder dan 50 jaar (54%). Het onderwijsniveau is relatief hoog (71% midden of hoog opgeleid versus 35),
anderzijds komen problemen met de Nederlandse taal relatief veel voor (43% versus 34% gemiddeld).
Makersnetwerk Wildemanbuurt (n=12): hier nemen relatief weinig ouderen deel (17% versus
44% gemiddeld). Tien deelnemers ontvingen op het moment van aanmelding een bijstandsuitkering.
Allen waren ingedeeld in trede 2.Slechts één deelnemer heeft een uitkeringsduur van 5 jaar of langer.
Move your World (n=40): onder de deelnemers zijn veel mannen (60% versus 40% gemiddeld).
Het aandeel deelnemers met alleen basisonderwijs is relatief hoog (46% versus 35%). Opvallend is
verder het relatief lage percentage alleenstaanden en hoge percentage deelnemers met een uitkering
voor een paar met kinderen (40% versus 17% gemiddeld).
Upcycle Family (n=39):de deelnemers zijn op één na allemaal mannen. De meerderheid is
alleenstaand (93% versus 53% gemiddeld). Het perspectief op werk is relatief beter: slechts 1 op 9
deelnemers heeft een uitkeringsduur van 5 jaar of langer en driekwart is ingedeeld in trede 3.
-

Werk is Dichterbij dan je denkt: dit experiment registreert geen deelnemers in RAAK.

Team Dwars (n=199): deelnemers hebben relatief vaak een uitkering (92% versus 82%). De
afstand tot de arbeidsmarkt lijkt relatief gunstiger: 32% heeft een uitkeringsduur van 5 jaar of langer
(versus 61% gemiddeld), 19% is ingedeeld in trede 3 (versus 7% gemiddeld) en 21% heeft (enige) moeite
met de Nederlandse taal (versus 34% gemiddeld).
Bondgenoot (n=53): de deelnemers wijken op twee punten af van de totale groep. Driekwart van
de deelnemers zijn vrouwen (76% versus 60% gemiddeld) en 30% van de groep ontvangt geen
bijstandsuitkering (versus 7% gemiddeld).
-

Participatiewinkel: dit experiment registreert geen deelnemers in RAAK.

-

Groene Golf: dit experiment registreert geen deelnemers meer in RAAK

3.2. Achterliggende problematiek bij geïnterviewde deelnemers
De informatie in deze paragraaf is afkomstig uit interviews met 28 deelnemers die net gestart waren bij
één van de focusexperimenten (interviewronde 1). Per experiment zijn 1 tot 3 deelnemers geïnterviewd.
Bijlage 3 geeft een beschrijving van de geïnterviewde deelnemers in vergelijking met de totale groep.
6

Soms bleek informatie over een bepaald kenmerk bij een hoog percentage van de deelnemers te missen of bleek het
aantal deelnemers gering. In die gevallen berekenden we géén percentages. In deze rapportage hebben wij de grens
gesteld op 25% missende waarden en een minimale groepsomvang van 10 deelnemers.
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Culturele achtergrond en taalbeheersing
Ruim de helft van de geïnterviewden heeft een niet Nederlandse achtergrond (54%) en de overgrote
meerderheid van hen is eerste generatie. Sommigen zijn als baby naar Nederland gekomen, anderen
kwamen hier pas op latere leeftijd. De overgang naar Nederland verliep niet altijd soepel.
”We zaten echt tussen 2 culturen. Thuis komen uit school, altijd tv aan, altijd Afghanistan, altijd
oorlog. Erge beelden op tv. We hadden een veilige ding nodig, misschien kon ik nog meer bereiken
hier in Nederland.”
Vier van de geïnterviewden voelen zich beperkt door hun geringe beheersing van de Nederlandse taal.
Woonsituatie
Het merendeel van de geïnterviewden woont zelfstandig. Eén deelnemer woont in een instellingswoning
die valt onder de GGZ en vier deelnemers zijn dakloos. Zij verblijven in de winteropvang of wisselend bij
familie en kennissen. Alle vier krijgen hulp bij het vinden van geschikte huisvesting.
“Ik ben van mijn 16e dakloos, ik mocht niet meer het huis in. Heb ik vast gezeten. En, toentertijd
heb ik 2 jaar gewoon rondgezworven. Tot de dag van vandaag eigenlijk.”
Gezondheid
Bijna alle deelnemers hebben te maken met problemen op meerdere leefgebieden.
Gezondheidsproblemen maken daar heel vaak deel van uit. Twee op de drie geïnterviewde deelnemers
kampen met psychische problemen zoals ADD, depressie, dwangstoornis, psychoses, PTSS en suïcidale
gedachten.
“Meneer heeft psychoses gehad en is intramuraal opgenomen geweest. Hij krijgt nu begeleiding van
het VroegInterventie team Psychose, maar is nog niet in staat te werken.”
Tien deelnemers rapporteren lichamelijke problemen, zoals rugklachten, slaapapneu, diabetes,
hartklachten, ernstige gebitsproblemen en mobiliteitsproblemen.
“Ja, ik ben diabetes patiënt. Ik heb een pomp. En ik had overgewicht. Ik woog 150 kilo op een
gegeven moment. Mede door de medicijnen en het hongergevoel de hele dag.”
Financiële problemen
De meerderheid van de geïnterviewden kampt met financiële problemen. Bijna iedereen heeft moeite
met rondkomen. Men heeft geen geld om kleding te kopen, fiets op knappen, sporten, fysiotherapie of
hobby’s. Twee geïnterviewden geven aan wél goed rond te kunnen komen. Zij betalen weinig huur.
”De bijstand is al zo verschrikkelijk weinig”. Hij kan de huur en de NUON betalen en zijn telefoon en
dan is het al op, “het is helemaal niks”.
Minimaal de helft van de geïnterviewden heeft schulden, al wordt dit door de geïnterviewden vaak niet
zo benoemd.
”Nee ik heb geen schulden. Ja, bij de belasting wel, maar dat is een betalingsregeling. Dat is geen
schuld die ik niet kan betalen.”
Een klein deel van de deelnemers met schulden zit in de schuldsanering, anderen zijn nog bezig met het
zoeken naar hulp, maar de meesten regelen hun schulden zelf.
Andere problematiek
In de interviews kwamen nog tal van andere problemen naar boven, zoals mantelzorg voor zieke
kinderen en familieleden, verslavingsproblematiek (alcohol, wiet en roken), contact met justitie en
problemen in huiselijke relaties.
“Mevrouw is met haar jongste 2 kinderen gevlucht en heeft in een Blijf van m’n Lijf huis gezeten.
Een van haar kinderen krijgt elke week speltherapie, die heeft een trauma opgelopen.”
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Relatief veel deelnemers hebben een moeilijke jeugd achter de rug. Ook in hun volwassen leven hebben
veel deelnemers ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt.
“Zijn vriendin verliet hem, toen meneer werkloos werd, en zijn moeder overleed. Hij is toen zwaar
aan de drank geraakt.”
Eén op de drie deelnemers is gestopt met een vervolgopleiding. Dat had vaak te maken met problemen
op sociaal of gezondheidsgebied.
“Ik was zwanger met 15 en toen moest ik van school af. Omdat ik een slecht voorbeeld was, voor de
rest van de kinderen. Dus net voor mijn deelcertificaat ben ik van school gezet. ”

3.3. Eerdere ervaringen met participatie
In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan bod: het perspectief op werk, de situatie op het gebied
van werk, vrijwilligerswerk, sociale contacten en eenzaamheid, de initiatieven die men in het verleden
heeft ondernomen om tot participatie te komen en de barrières die men daarbij ondervond.
Perspectief op werk
Het perspectief op werk is bij de meeste geïnterviewde deelnemers behoorlijk klein. Voor de meesten is
het 5 jaar of langer geleden dat zij betaald werk hadden. Vier deelnemers hebben nog nooit betaald
werk gehad (in Nederland) en twee hebben alleen in hun tienerjaren gewerkt bijvoorbeeld als
vakkenvuller of in de horeca.
De laatste keer dat mevrouw betaald werk had was tijdens de middelbare schooltijd. Mevrouw is nu
47 jaar.
Twaalf geïnterviewde deelnemers hebben altijd regulier werk gehad tot zij ontslagen werden, hun
bedrijfje failliet ging of zij door ziekte hun werk kwijt raakten. Daarna is het hen niet meer gelukt om
werk te vinden.
“Ik had ook een goed arbeidsverleden. Ik heb na mijn school altijd gewerkt. Toen ik vanuit het UWV
in de uitkering kwam, ja dat was de eerste keer dat ik aanspraak maakte op een WW uitkering. Zes
jaar geleden dus.”
Anderen hebben een carrière met verschillende baantjes achter de rug, betaalde baantjes, vaak kort of
als bijverdienste, of banen met behoud van uitkering.
“Ik heb een hele brede cv, dat ik zelf nu de volgorde niet meer weet.”
De situatie voor aanmelding bij een focusexperiment, bestond voor ruim de helft van de geïnterviewde
deelnemers uit dagbesteding, vrijwilligerswerk, een opleiding of training.
“Ik doe vrijwilligerswerk met ouderen, gewoon mensen helpen, boodschappen doen, samen
wandelen, samen computer, gewoon zoiets.”
Ruim een derde van de deelnemers was niet maatschappelijk actief: men hing rond, verveelde zich of
besteedde veel tijd aan hobby’s als vissen en wandelen in de natuur.
“Ik had helemaal niks, zat hier rond te hangen.”
Doordat niets meer hoeft en door gebrek aan druk komen sommige mensen tot weinig. Dat wordt
overigens niet persé als negatief ervaren.
“Alles kan op het gemakje, het sluipt erin. Je wordt lui. Je gaat dingen vooruitschuiven. Je hoeft niks
meer, dat is misschien het enige prettige van dat je niet meer werkt.“
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Anderen waren nog bezig met het zoeken van een nieuw evenwicht.
“De overgang van drukke banen naar afkeuring was enorm groot. Mevrouw had ook geen idee wat
haar hobby’s waren.”
Eén deelneemster was, na 5 jaar werkloosheid, weer druk met solliciteren. Zij deed daarnaast geen werk
of vrijwilligerswerk.
Sociale contacten en eenzaamheid
In de interviews is gevraagd naar eenzaamheid en sociale contacten van deelnemers en of zij daar
tevreden mee zijn. Ruim een derde van de geïnterviewden is tevreden over zijn/haar sociale contacten.
“Sociale contacten, ja, dat is het enige wat ik heb eigenlijk. Ik voel mij niet eenzaam. Ik heb een
gezin, twee kinderen.”
Het werkloos zijn maakt het voor sommigen zelfs makkelijker om hun sociale contacten te
onderhouden, al zijn die contacten ook wel weer beperkt.
“Heel veel vrienden die ook in een uitkering zitten en die ook niet zo heel veel doen. Iedereen kan
gezellig komen, zeg maar. Maar ook dat gaat vervelen hoor, hoe leuk mensen ook zijn.“
Bijna twee derde van de deelnemers is niet (helemaal) tevreden over zijn/haar sociale contacten. De
meeste geïnterviewde deelnemers gaven aan dat hun sociale netwerk kleiner is geworden door
(langdurige) werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
“Vroeger was mevrouw veel onder mensen, maar nu is mevrouw veel thuis.”
Deelnemers noemen verschillende mechanismen waardoor hun sociale netwerk kleiner is geworden,
zoals het verlies van een werkgerelateerd sociaal netwerk, laag inkomen en niet goed in je vel zitten. De
helft van de deelnemers voelt zich eenzaam. Sommige deelnemers zijn extra kwetsbaar voor
eenzaamheid en sociale isolatie vanwege lichamelijke en/of geestelijke gezondheidsproblemen en het
feit dat zij alleenstaand zijn.
Meneer is al heel lang alleen. Hij is alleenstaand en heeft ook geen familie. Meneer vertelt dat als hij
de hele dag alleen thuis is geweest en er wordt aangebeld, hij al schrikt. “Als je de hele dag alleen
bent, dan raak je wat in jezelf gekeerd.”
Eerdere pogingen om tot participatie te komen
Deelnemers vertellen dat zij geholpen werden bij het vinden van participatieplekken door
klantmanagers en jobcoaches van WPI, jobcoaches van particuliere bedrijven en professionals en
ervaringsdeskundigen binnen de GGZ. Deelnemers zonder uitkering noemen Blik op Talent en eigen
netwerk.
De meerderheid van de geïnterviewde deelnemers heeft een of meerdere trajecten gevolgd om beter
voorbereid op de arbeidsmarkt te komen.
“Héél veel projecten. Ik denk dat ik er wel een stuk of vier gehad heb. En allemaal zonder resultaat.
Dit wordt dan het traject wat, zeg maar, tot nu toe het beste bij past.”
Naast deze officiële kanalen, heeft de meerderheid van de deelnemers ook zelf initiatieven
ondernomen, bijvoorbeeld door een cursus of opleiding te volgen, zelf vrijwilligerswerk te zoeken of een
eigen bedrijfje op te starten.
“Ik heb zelf een studie bekostigd. .. Dan maar uit eigen zak. Want dat wordt niet vergoed.”
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Het nemen van eigen initiatief is voor de een logisch. Bij anderen heeft het ook of vooral te maken met
het uitblijven van hulp door instanties of onvoldoende aansluiting bij de wensen van de deelnemer.
Barrières bij eerdere pogingen om werk of vrijwilligerswerk te vinden
Deelnemers die werk of vrijwilligerswerk zochten, liepen tegen barrières aan. Sollicitaties naar betaald
werk leidden vaak niet tot het gewenste resultaat, en het was moeilijk om na zoveel pogingen nog
positief te blijven.
In het begin was meneer nog heel enthousiast, “ik kom wel weer ergens. Maar als er een jaar is
verstreken en je solliciteert zoveel, dan ga je toch twijfelen, dat is logisch, dan ga je twijfelen.”
De beperkingen die mensen hebben, maakten het niet makkelijker. Een aantal geïnterviewden noemt
hun beperkte beheersing van de Nederlandse taal als een probleem bij het vinden van werk. Ook
lichamelijke problemen beperkten de mogelijkheden van deelnemers om werk te vinden of te houden.
“I had to apply for 6 jobs per week, I was like ‘this is impossible’ as I had to do it in Dutch and I did
not know any Dutch.”
In deeltijd werken naast een uitkering leverde nog al eens problemen op. Verschillende deelnemers zijn
hierdoor in de schulden geraakt.
“Nou, daar heb ik een boel ellende mee gehad. Ik heb alles netjes opgegeven. Het was ook maar 2
dagen in de week. En ik hoor helemaal niks tot dat 4 jaar later kreeg ik pas een gigantische aanslag.
En toen werkte ik niet meer. Dus ben ik een beetje huiverig geworden om betaald werk te vinden”.
Een aantal geïnterviewde deelnemers geeft aan dat vrijwilligerswerk niet de voldoening gaf die zij
zochten. Doordat zij niet betaald werden voor uitgevoerde werkzaamheden, voelden zij zich
onvoldoende gewaardeerd. Zij willen graag zelf geld verdienen en niet afhankelijk zijn van een uitkering.
“Ik deed vrijwilligerswerk op de administratie bij een zorgaanbieder en ik kreeg ook helemaal niks.
Dat vond ik eerst wel best, maar op een goed moment gaat het toch een beetje tegenstaan. Ze
gaven me heel aardig een cadeaubon met Kerst en een chocoladeletter met Sinterklaas. Dat vond ik
heel leuk maar dat is toch een beetje onbevredigend op den duur.”
Trajecten die aangeboden werden aan deelnemers om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt leken
niet altijd te passen. Deelnemers constateerden een gebrek aan aansluiting tussen wat zij nodig hadden
en wat er geboden werd.
“Dat andere traject was sollicitatie training, maar ja, als je al zoveel trajecten hebt gehad, dan heb
je dat al gehad. Werken door doen, was dat. Het is alleen jezelf leren kennen, van die rare
balspelletjes. Dat ik denk, wat doe ik hier?”
Verschillende deelnemers deden pogingen om trajecten te starten die men zelf kansrijk achtte, maar
stuitten hierbij regelmatig op afwijzingen bij het UWV en WPI.
“Ik wilde eerst kijken of ik ervaringsdeskundige kon worden. Want veel vrienden van mij die deden
dat. En er worden ook plekken voor gecreëerd. Dus zo gek is dat niet. Maar het UWV wilde dat niet
betalen.”

3.4. Wordt de juiste doelgroep bereikt
Formele criteria voor deelname aan een focusexperiment hebben betrekking op:
• woonplaats: gemeente Amsterdam
• leeftijd: iemand moet jonger dan pensioengerechtigde leeftijd en niet-leerplichtig
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•
•

afstand tot de arbeidsmarkt: gering perspectief op betaald werk en onvoldoende in staat om
geheel op eigen kracht te voorzien in werk en/of andere vorm van dagbesteding
mogelijke negatieve gevolgen van het gemis aan werk en/of andere vorm van dagbesteding:
aanzienlijke risico’s op maatschappelijke kosten op korte en/of lange termijn en en/of
eenzaamheid en isolatie.

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat aan deze criteria wordt voldaan. De deelnemers hebben een
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ondanks pogingen daartoe lukt het hen niet om werk of andere vorm
van dagbesteding te vinden en/of behouden en sociale isolatie en eenzaamheid komen veelvuldig voor.
Een aantal experimenten richt zich op specifieke subgroepen. Move your World participatietrajecten zijn
specifiek gericht op mensen met een licht verstandelijke beperking. Upcycle en Werk is dichterbij dan je
denkt’ richten zich specifiek op mensen met een psychiatrische beperking. Andere experimenten zoals
Leren en Participeren en Team Dwars richten zich op beide groepen. Uit de gesprekken en verslagen
blijkt dat deze groepen inderdaad bereikt worden, al loopt dit niet altijd even soepel.
De meeste experimenten hanteren daarnaast nog eigen criteria die vooraf zijn vastgelegd en/of tijdens
de uitvoering geformuleerd werden op basis van opgedane ervaringen.

3.5. Hoofdstuk 3 samengevat
•

In ruim een jaar tijd zijn 2.592 deelnemers aangemeld bij de focusexperimenten, waarvan 1.742
bij Ontdubbelen Intern. Het beoogde aantal deelnemers is hiermee gerealiseerd.

•

Een derde van de deelnemers is zeer laag opgeleid en één op drie heeft (enige) problemen met
de Nederlandse taal. Het perspectief op werk is over het algemeen gering.

•

De deelnemers voor wie een ZRM score beschikbaar was, zijn vooral onvoldoende zelfredzaam
op de domeinen financiën, werk/opleiding en maatschappelijke participatie.

•

Ook de interviews laten veel financiële problematiek zien bij de deelnemers. Minimaal de helft
van de deelnemers heeft schulden en bijna iedereen heeft moeite met rondkomen.

•

Daarnaast komen ook veel (ernstige) lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen voor.
Velen hebben een zwaar leven (achter de rug).

•

Ruim een derde van de deelnemers had bij de start van het focusexperiment geen enkele vorm
van participatie. Bij de overige deelnemers bestond de participatie uit dagbesteding,
vrijwilligerswerk, mantelzorg of het volgen van een cursus of training.

•

Twee derde van de deelnemers was niet tevreden over zijn/haar sociale contacten. De helft
voelde zich eenzaam.

•

Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid vormen voor velen een risicofactor voor sociale isolatie
en eenzaamheid.

•

De meeste deelnemers hebben in het verleden meerdere pogingen ondernomen om werk of
vrijwilligerswerk te vinden, gestimuleerd door WPI of UWV maar ook op eigen initiatief.

•

Deelnemers ervoeren barrières wat betreft aansluiting op de arbeidsmarkt, mogelijkheden om
in deeltijd te werken naast een uitkering en een niet passend activeringsaanbod.

•

Zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve data laten zien dat de focusexperimenten de juiste
doelgroep bereikt hebben.
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4. Toeleiding
Om zicht te krijgen op hoe de toeleiding is verlopen, hebben we deelnemers tijdens het 1e interview
gevraagd wie hen op het experiment heeft geattendeerd, wie hen over het experiment heeft
geïnformeerd en of deelnemers vinden dat ze goed geïnformeerd zijn. Ook hebben we belemmeringen
bij de toeleiding in kaart gebracht.

4.1. Hoe zijn deelnemers bij het experiment terecht gekomen?
Ongeveer de helft van de deelnemers die we geïnterviewd hebben is door hun klantmanager of via een
brief van de gemeente op het focusexperiment geattendeerd. De klantmanagers meldden deelnemers
aan bij de experimenten, attendeerden deelnemers op een informatiemarkt, of gaven hen gegevens om
zelf contact te zoeken.
“Ik ben hier gekomen door DWI. Ik zit alleen maar thuis en wilde graag iets doen. Ik zei ‘dit is mijn plan,
wat vind je daarvan?’ En toen zei de klantmanager ‘ volgens mij heb ik daar wel een project dat daar op
past. Ga dat maar eens proberen dan. Ik ga eens vragen of jij daarbij kan’.”
Anderen zijn via de zorg op het experiment geattendeerd, bijvoorbeeld door hun psycholoog of
ervaringswerkers, of hebben via de community of ’via-via’ over het experiment gehoord, zoals familie,
vrienden of collega’s.
“Een vriendin heeft me erover verteld, zij had erover gelezen in het wijkkrantje”.
We hebben deelnemers gevraagd of zij het zinvol vinden om hulp te krijgen bij het vinden van een
participatieplek. Bijna alle deelnemers aan wie deze vraag gesteld is, antwoordde bevestigend.
“Ja, ik vind het waardevol om begeleid te worden om tot meer activiteiten te komen. Dat voelt als dat
een ander je wil helpen.”
“Ik weet nog dat ik bij [naam contactpersoon] kwam omdat ik het toch wel fijn vond om aan iemand te
kunnen vertellen wat ik aan het doen was, iemand die duwtje kan geven dat ik me toch wel kan
verantwoorden bij iemand, dat heeft me heel erg geholpen.”
Een deelnemer heeft een aanvulling:
“Ik vind het heel waardevol. Maar dan moet het wel zo zijn dat het traject bij diegene past. Anders
word je toch weer de trechter in gedwongen. Als iemand al ideeën heeft, dan geeft dat idee de meeste
kans van slagen in plaats van iets dat erop lijkt.”
Twee deelnemers geven aan niet echt behoefte te hebben aan hulp bij het vinden van een
participatieplek.
“Dat maakt me niet zoveel uit, dat kan ik rustig in mijn eentje, nee, daar hoef ik niet echt begeleiding
voor te hebben. En als ik iets zou willen weten of ik wil begeleiding dan bel ik op voor informatie.”

4.2. Informatie over het experiment
Het zijn met name de experimenthouders of projectmedewerkers van het focusexperiment geweest die
de deelnemers over het experiment hebben geïnformeerd.
“Het is toevallig dat [naam projectleider] een hele leuke vrouw is die het heel leuk brengt. Dat is ook
van belang, stel dat dat niet goed ging, dan was ik misschien afgehaakt”.
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In een aantal gevallen was de klantmanager bij het informatiegesprek aanwezig. Een klein aantal
deelnemers geeft aan dat zij (voornamelijk) door de klantmanager over het experiment zijn
geïnformeerd.
Bijna alle deelnemers die een (externe) participatieplek hebben gevonden vertellen dat hun
contactpersoon bij het focusexperiment heeft aangeboden om mee te gaan naar de eerste afspraak op
de participatieplek. Deelnemers waarderen dit, al geeft de meerderheid aan dat zij er geen gebruik van
hebben gemaakt.
Interviewer: “Hoe was dat, om er samen heen te gaan?”
Respondent: “Wel prettig. Zij hielp me ook met vragen stellen en daarvoor hadden we ook een beetje
een gesprek wat ik kon vragen en hoe ik erin stond. Ja, dat was wel fijn”
In de beginfase is er veel variatie in of men vindt dat ze goed geïnformeerd zijn over het experiment.
Ongeveer de helft van de deelnemers geeft aan dat zij goed is voorbereid. Bij doorvragen blijkt echter
dat sommige deelnemers niet goed begrijpen wat het doel van het experiment is of hoe lang ze begeleid
zullen worden. Ook komt naar voren dat de informatie vooraf soms duidelijk lijkt, maar dat dat
verandert als het experiment is gestart.
Interviewer: “Het programma waar je in zit, was dat duidelijk voor jou?”
Respondent: “Het was duidelijk, maar daarna, eerlijk zeggen, toen was het niet meer echt duidelijk”.
Sommigen ervaren het hebben van onvoldoende informatie als een probleem; de meesten lijken het te
accepteren.
Interviewer: “Toen u informatie kreeg van de projectleider, kreeg u toen een duidelijk beeld?
Respondent: “Nee, het was allemaal nog in ontwikkeling, het was voor iedereen diffuus”, “We wisten
niet goed waar we aan toe waren. Sommigen kunnen daar niet goed tegen en anderen beter”.
Interviewer: “Had je meteen een idee wat hij voor je zou kunnen doen?”
Respondent: “Nee, niet echt. Hij zei alleen ‘ik help mensen weer aan het werk en jij hebt bij [naam
organisatie] gewerkt heb ik gezien, heb je zin om daar weer naar toe te gaan?’. Ik zei ‘Ja is goed, als ik
maar weer wat te doen heb’.”

4.3. Belemmeringen bij de toeleiding
Op de vraag of deelnemers dingen hebben moeten regelen om te kunnen deelnemen aan het
focusexperiment, gaf de meerderheid aan dat dat niet het geval was. Hierbij is het belangrijk te noemen
dat de meeste focusexperimenten geen grote tijdsinvestering vragen en dat in experimenten waar de
tijdsinvestering wel groot is, het aantal werkdagen per week opgebouwd wordt.
Een klein aantal deelnemers geeft aan dat zij oppas voor de kinderen hebben moeten regelen om mee te
kunnen doen en/of reparaties aan hun fiets hebben moeten (laten) verrichten. Ook worden reiskosten
genoemd, die niet altijd vergoed worden.
“En dan moet je toch weer een fiets regelen, en een fiets laten maken”
Een deelnemer die zeer beperkt is in zijn mobiliteit, kan aan het focusexperiment deelnemen omdat
zowel zijn contactpersoon bij het focusexperiment als zijn contactpersoon van zijn externe
participatieplek bereid waren om hem thuis te informeren.
“[Naam contactpersoon] kwam hier toen ik had aangegeven ‘ik ben immobiel’. Zie je hoe sterk het
werkt op mijn niet kunnen participeren? Alles staat of valt bij mijn mobiliteit, m’n hele participatie”.
Een aantal focusexperimenten is gericht op toeleiding naar een (externe) participatieplek (Ontdubbelen
Intern, Meerdoen in Zuid, Team Dwars, Bondgenoot, Participatiewinkel). Na 5 maanden blijken 3 van de
9 deelnemers nog geen externe participatieplek te hebben gevonden oftewel nog niet succesvol
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toegeleid. Dat dit niet gelukt is komt (mede) omdat een deelnemer een paar maanden onbereikbaar is
geweest, de contactpersoon bij het focusexperiment wegging zonder dat de opvolging was geregeld, en
(ook) vanwege de gezondheid van twee deelnemers.

4.4. Hoofdstuk 4 samengevat
•

Klantmanagers hebben een belangrijke rol gespeeld in het matchen van vraag en aanbod en in de
toeleiding.

•

Bijna alle deelnemers geven aan dat ze het waardevol vinden om hulp te krijgen bij het gaan
participeren.

•

Ongeveer de helft van de deelnemers geeft in de startfase van het focusexperiment aan dat zij goed
is voorbereid op het experiment.

•

Tijdens de toeleiding naar het experiment blijken weinig deelnemers belemmeringen te hebben
ervaren.

•

Eén op de drie geïnterviewde deelnemers is na 5 maanden nog niet succesvol toegeleid naar een
externe participatieplek.

26

5. Ervaring van deelnemers en professionals met het experiment
In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de ervaringen van deelnemers, uitvoerders/begeleiders en
experimenthouders aan bod komen.

5.1 Ervaringen van deelnemers
5.1.1

Hoe was de 1e indruk van deelnemers?

Op het moment van het 1e interview waren de meeste deelnemers nog maar kortgeleden begonnen bij
het focusexperiment. Om hun eerste indruk in kaart te brengen hebben we hen (onder andere)
gevraagd: ‘Wat vindt u fijn / positief aan dit project?’ en ‘Zijn er ook dingen waarvan u denkt ‘dat zou
beter kunnen’?’. De volgende thema’s kwamen naar voren. In totaal zijn 28 deelnemers geïnterviewd in
de 1e interviewronde.
De eerste ontvangst
Deelnemers zijn te spreken over de ontvangst bij het experiment. Men voelde zich welkom en er was
gemeende aandacht voor hen.
“Toen ik binnen kwam gaf het mij al heel goed gevoel, hoe ik ben ontvangen enzo. Soms kom je ergens
binnen en dan denk je toch van ‘hmm nee’. Maar ik had hier gelijk een goed gevoel. En dat vind ik het
belangrijkste, buiten het werk, ik moet me ook op mijn gemak kunnen voelen”
Inhoud werkzaamheden
Deelnemers ervaren het als positief wanneer zij aan eigen doelen kunnen werken, nieuwe kennis /
vaardigheden opdoen, en er ruimte is voor eigen inbreng.
“Beide banen [externe participatieplekken] zijn wel een beetje nieuw, maar ik merk wel dat ik het leuk
vind en dat ik tegen dingen aanloop die ik graag wil oefenen”.
Match / passendheid
Het merendeel van de deelnemers heeft het gevoel dat het experiment ‘past’. Bij een goede match lijkt
van belang dat het werk aansluit bij de interesse van de deelnemer en dat het experiment op dat
moment in zijn/haar leven past.
“Ja, dit vind ik leuk. Klein beetje leren, lessen. … Ik ben een goede kapper”
“Het had niet veel langer moeten duren of ik was er zelf onderdoor gegaan … Dan was ik afgeglipt naar
het criminele circuit, dan was ik drugs gaan verkopen, en dat soort dingen, dingen die zeg maar niet in
de haak zijn. Maar zo wil ik niet zijn en zo ben ik ook helemaal niet, soms moet je dingen doen om te
kunnen leven zeg maar. Het is niet eens leven, dat is gewoon ook echt overleven”
Een aantal deelnemers lijkt niet (helemaal) op z’n plek. Meestal komt dit doordat ze de activiteiten
onvoldoende interessant vinden, of dat ze zich niet herkennen in de doelgroep van het focusexperiment
en liever in een ‘normale omgeving’ willen werken.
“Ik zie mensen met verslavingen en met psychische problemen. En dan denk ik ’daar sta ik dan tussen,
met mijn nette houding’. Dat ze zeggen van ‘ik wil niet met jou werken, je speelt de baas over me, of
zo’. Daar heb ik geen zin in. Ik wil dan liever gewoon een normale werkplek.”
Sfeer en collega’s
Zo’n derde van de deelnemers noemt de goede sfeer en fijne collega’s als positief aan het experiment.
Vooral wanneer men zichzelf kan zijn, men van de ander(en) kan leren en elkaar tot steun is.
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“Ze hebben me de juiste regels gegeven, en niet alleen [naam] of de baas, [naam], maar ook de jongens
waarmee ik werk, mijn collega’s, elke dag leer ik weer wat erbij”
Effecten buiten het experiment
Ook op persoonlijk vlak ondervinden de deelnemers positieve effecten. Deelnemers die een
participatieplek hebben gevonden beschrijven een positieve verandering qua gemoed, zelfvertrouwen,
en invulling van de dag
“Je hebt weer het gevoel van …, je leeft weer, je hoort er weer een beetje bij, dat is het eigenlijk.”
Begeleiding
Zo’n driekwart van de deelnemers is tevreden over de begeleiding door de medewerker van het
focusexperiment. Weinig deelnemers geven expliciet aan ontevreden te zijn over hun begeleiding. In
paragraaf 5.1.3 wordt uitgebreid stilgestaan bij hoe de deelnemers de begeleiding hebben ervaren, ook
later in het traject.
Organisatie
In de beginfase van de focusexperimenten was er veel nog in ontwikkeling. Sommige deelnemers geven
aan dat onduidelijkheid en onzekerheid voor hen een reden kan zijn om te stoppen met het experiment.
Interviewer: “Heb jij nu perspectief dat er nu wel wat gaat gebeuren de komende tijd?”
Respondent: “Uh, ja (zuchten) dat hoop ik. Dat hoop ik. Anders ga ik stoppen, dus, natuurlijk. … Niet
dat ze niet goed bezig zijn. Nee, dat zeg ik niet. Iedereen doet zijn best, nee, tuurlijk.”
Financiën
Een klein aantal deelnemers noemt expliciet dat zij tegen kosten oplopen voor vervoer en kinderopvang.
Ook noemt een deelnemer de noodzaak van het vinden van een betaalde baan vanwege financiële
problemen thuis, in de plaats van ‘gratis werken’.
“Ja, de kinderopvang, Dat is wel een hele hap uit mijn budget. In ieder geval kan ik weer wat doen maar
het is wel jammer dat het mij meer kost om weer wat te gaan doen, omdat ik al niet zoveel geld heb,
met een uitkering. … Het wordt wel niet zo echt aangemoedigd om iets te doen omdat je er eigenlijk
financieel op achteruit gaat.”

5.1.2

Hoe ervaren de deelnemers het experiment 5 maanden later?

Zo’n 5-6 maanden na het 1e interview zijn deelnemers (weer) gevraagd of zij het traject vinden passen,
naar hun contacten met collega’s, over de informatievoorziening en of er voldoende rekening met hen
wordt gehouden. In totaal 26 deelnemers in de 2e interviewronde geïnterviewd.
Past het traject?
Van de 22 deelnemers aan wie de vraag is gesteld ‘past dit traject goed bij u’ vinden 14 deelnemers het
traject goed passen; de anderen geven aan dat het niet tot minder goed bij hen past.
“Ook het feit dat begeleiding tot het eind blijft, dat ik niet alleen word gelaten. Je moet wel zelf actief
bezig zijn, maar zo ben ik. Het traject past daarom zo goed bij me. Als puzzelstukjes”
“Ik ben erg rechtstreeks en als mensen dan zeggen van ‘Nou daar gaan we even naar kijken’ en voor de
rest gebeurt er gewoon helemaal niks, ja, dan zakt mijn broek af”
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Contacten met collega’s
We hebben deelnemers gevraagd of zij contact met collega’s hebben en zo ja, waar dit contact uit
bestaat, wat zij prettig en minder prettig aan het contact vinden en hoe belangrijk dit contact voor hen
is.
Zo’n driekwart van de deelnemers blijkt collega’s te hebben; degenen zonder collega’s hebben nog geen
externe participatieplek gevonden of het focusexperiment betreft een individueel traject.
Wat deelnemers fijn vinden aan het hebben van collega’s:
• van elkaar leren – deelnemers vinden het fijn om elkaar dingen te kunnen vragen als je iets niet weet,
elkaar dingen uit te leggen, intervisie, het kunnen spiegelen
• sociaal contact - gezelligheid, praatje maken, aandacht krijgen, het samen zijn (‘just be in company,
doing things together’). Een klein aantal van hen ziet collega’s ook buiten het werk om, terwijl
anderen aangeven dat ze daar geen behoefte aan hebben.
• band die je opbouwt - elkaar steunen, vertrouwelijkheid
In het 2e interview noemt een viertal deelnemers spontaan dat het contact met collega’s makkelijker
gaat dan ten tijde van het 1e interview.
Als minder prettig wordt genoemd het geroddel, de onrust in de groep die sommige groepsleden
veroorzaken en het onderdeel uitmaken van een groep mensen in wie de deelnemer zich niet herkent. Al
noemt ook een deelnemer dat zij het juist fijn vindt dat iedereen zo verschillend is, omdat ze het dan
makkelijk vindt om zichzelf te zijn. Eén van de deelnemers noemt dat haar groepsleider heel belangrijk is
in het beschermen van de groep tegen de negatieve invloed van sommige individuen.
Deelnemers verschillen sterk in hoe belangrijk het contact met collega’s voor hen is. Het varieert van niet
heel belangrijk (‘ik ben wel een loner eigenlijk. Qua werk vind ik het prettig om alleen projecten af te
werken, zeg maar’) tot zeer belangrijk (‘goed contact maakt of breekt vrijwilligerswerk’).
Informatievoorziening
Voor 4 van de 9 deelnemers die tijdens het 1e interview aangaven veel onduidelijkheid te ervaren is het
traject inmiddels (een stuk) duidelijker geworden. Voor anderen is er nog steeds veel onduidelijkheid of
is de onduidelijkheid (mede) oorzaak geweest om te stoppen met het traject.
“Mensen die in een uitkeringssituatie zitten moeten goed weten wat de verwachtingen zijn, wat er gaat
gebeuren denk ik. Voor iedereen, zelfs een dier, vindt zekerheid plezieriger dan onzekerheid”
Een ander aspect betreft het bespreken van de voortgang van de deelnemers. Als de voortgang wordt
besproken, gebeurt dit vaak tussendoor, bijvoorbeeld bij een bakje koffie of sigaretje. Of naar aanleiding
van een gebeurtenis. Eén deelnemer geeft aan dat haar trajectbegeleider de vinger aan de pols houdt
door haar eens per 2 a 3 maanden te vragen hoe het met haar gaat.
“[naam] sometimes rang me, how I was doing and if I was still happy with the clubs and if I needed
something else”
Wordt er voldoende rekening gehouden met de deelnemer
De meeste deelnemers vinden dat er voldoende rekening wordt gehouden met hun situatie,
bijvoorbeeld wanneer het niet lukt om oppas voor de kinderen te vinden, dat er begrip en ruimte is om
tot jezelf te komen, en het krijgen van een 2e kans.
“Ja, heel goed zelfs. Niet iedereen weet wat ik heb of niet iedereen weet van mijn dingen af, maar
diegenen die het weten, die houden daar heel goed rekening mee.”
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Qua concrete ondersteuning geven sommige deelnemers aan behoefte te hebben aan een vergoeding
voor kinderopvang, reiskosten, een mobiele telefoon en/of een vergoeding van de gemaakte
telefoonkosten.
“En eigenlijk ga ik door vrijwilligerswerk te doen, ga ik er financieel op achteruit en dat is dus eigenlijk
niet de bedoeling”

5.1.3

Hoe ervaren de deelnemers de begeleiding?

De begeleiding die deelnemers krijgen verschilt sterk van experiment tot experiment. Het bestaat
bijvoorbeeld uit instructies hoe veilig te werken, hulp bij het oplossen van obstakels om te gaan
participeren, hulp bij het vinden van een participatieplek of begeleiding door een jobcoach.
Ongeacht type begeleiding hebben we deelnemers gevraagd wat zij van de begeleiding door hun
contactpersoon bij het focusexperiment vinden.
Wat ervaren de deelnemers als positief aan de begeleiding?
In het 1e interview werden de volgende zaken genoemd:
- Goed luisteren en gemeende aandacht
- Concrete hulp, ook bij obstakels
- Begeleiding op maat
- De ander het gevoel geven ertoe te doen
- Duidelijke communicatie en bereikbaarheid
In het 2e interview viel ons het woordje ‘echt’ op in de antwoorden van de deelnemers: ‘echt’ betrokken
begeleiders, begeleiders die je ‘echt’ willen helpen.
•

Oprechtheid – begeleiders die ‘echt’ betrokken zijn, ‘echt’ willen helpen, deelnemers ‘echt’ vooruit
willen zien komen, ‘echt’ met hen begaan zijn.
“Ze zijn oprecht blij voor me bij positieve ontwikkelingen, je hoort dat ze het me gunnen”

•

Behulpzaam en oplossingsgericht – begeleiders die behulpzaam zijn, deelnemers ondersteunen,
oplossingsgericht zijn, doen wat ze beloven, meedenken, meekijken.
“Ze is heel behulpzaam, staat altijd klaar om iets te regelen voor je”

•

Luisteren en serieus nemen – deelnemers voelen zich serieus genomen wanneer begeleiders goed
luisteren, duidelijk en eerlijk tegen hen zijn, open staan voor vragen, heldere afspraken maken, en
alert reageren.
Interviewer: “Wat heb je het meest gewaardeerd in het contact met hen?”
Respondent “De duidelijkheid en eerlijkheid. De heldere afspraken.”

•

Stimuleren en motiveren – deelnemers waarderen het wanneer begeleiders hen (proberen te)
motiveren, te stimuleren en je erbij te betrekken.
“Elke week had ik een afspraak die me stimuleerde. Zo ben ik beter geworden.”

Tijdens het 2e interview hebben we de deelnemers ook gevraagd om hun tevredenheid over de
begeleiding te scoren op een 5-puntsschaal (van ‘zeer ontevreden, tot ‘zeer tevreden’). Van de 24
deelnemers die deze vraag is gesteld gaf in het 2e interview zo’n driekwart aan ‘tevreden’ of ‘zeer
tevreden’ te zijn.
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Wat ervaren de deelnemers als minder positief aan de begeleiding?
In het 1e interview met de deelnemers gaven maar weinig deelnemers expliciet aan ontevreden te zijn
over hun begeleiding. Wel waren er toen kritische geluiden. Hieruit bleek dat bij sommigen begeleiding
ontbrak terwijl men wel begeleiding wenste, of dat men een begeleider had met weinig tijd en/of
aandacht (bijvoorbeeld niet op een afspraak verschijnen, niet bereikbaar zijn voor vragen, onvoldoende
tekst en uitleg geven bij de werkzaamheden die verricht moeten worden).
In het 2e interview met deelnemers wordt als minder positief ervaren:
•

Wanneer er weinig contact is, weinig begeleiding is, wanneer er geen vinger aan de pols wordt
gehouden.
“Ja, nou ja, af en toe krijgen we wel een gesprek, maar dan was het weer even… hield ze geen vinger
aan de pols of zo, hoe moet ik het zeggen, dan hoorde ik weer niks.”

•

Wanneer er weinig gebeurt, er niet wordt gedaan wat beloofd is.
Meneer heeft aangegeven dat een apparaat niet goed werkt waardoor hij zijn werk niet goed kan
uitvoeren. “En daar zijn ze nu al maanden mee bezig. Daar zijn ze nogal laks in.”

•

Gebrek aan informatie over wat er gaat gebeuren of onduidelijke informatie.
“Omdat het traject diffuus was, was niet geheel duidelijk waar de begeleiding uit bestond. Ik dacht dat
het wel duidelijk zou worden tijdens het proces, maar dat was niet zo.”

Overige aspecten van de begeleiding
In het 2e interview hebben we deelnemers ook gevraagd of zij een klik hebben met hun begeleiders, of
ze dit belangrijk vinden, of ze zich serieus genomen en gewaardeerd voelen, en of ze nog dezelfde
begeleiders hebben.
De meeste deelnemers ervaren een klik met (één van) hun begeleider(s). Ook geven ze aan dat deze klik
belangrijk voor hun is, bijvoorbeeld omdat het dan makkelijker is om eerlijk te zijn en vragen te stellen.
Tegelijkertijd geven deelnemers ook aan dat als er geen goede klik is, dat je het er dan gewoon mee
moet doen.
Zo’n kwart van de deelnemers voelt zich niet serieus genomen en/of gewaardeerd. Voornamelijk omdat
er niet wordt gedaan wat de deelnemer is beloofd, wanneer er niet wordt ingegaan op kritische
opmerkingen of hier met irritatie op wordt gereageerd, de communicatie niet transparant is of door de
toon waarop tegen hen wordt gesproken.
“Ik merkte dat de punten die ik inbracht niet werden gewaardeerd, dat het irritatie gaf. Ik merkte het uit
kleine opmerkingen.”
“Ik ben een volwassen man. Ik ben geen kleine jongen.”
Opvallend is dat bijna de helft van de deelnemers niet meer begeleid wordt door hun oorspronkelijke
begeleider. Sommigen hebben een nieuwe begeleider gekregen, anderen hebben (in overleg) geen
nieuwe begeleider gekregen. Twee deelnemers zijn (mede) gestopt vanwege het vertrek van de
begeleider.
Een deel van de deelnemers heeft via-via opgevangen dat hun begeleider er niet meer werkt.
“… en toen gaf zij aan van ‘Je leidinggevende is weg’. En toen schrok ik even, want ik was daar niet van
op de hoogte. … Zo vind ik niet dat we met elkaar moeten omgaan. Maar ja, het is zo.“
Deelnemers geven aan last te hebben gehad van de wisseling.
“De wisselingen zorgen voor onrust in de groep.”
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Andere deelnemers geven aan dat de overdracht heel goed is verlopen. Zij zijn door de oorspronkelijke
begeleider persoonlijk ingelicht over het vertrek en hebben de naam van de nieuwe begeleider
doorgekregen.
Hij wilde het haar graag zelf vertellen en dat vond mevrouw erg fijn. ‘He really did it nicely’

5.2. Ervaringen van uitvoerders/begeleiders
We hebben uitvoerders/begeleiders van de focusexperimenten gevraagd naar hun rol in het
focusexperiment en naar hun ervaringen; wat ervaren zij als positief en wat kan (nog) beter? In totaal zijn
17 (semigestructureerde) interviews met uitvoerders gehouden, per focusexperiment 1-3 interviews.

5.2.1

Rol van de uitvoerders

We hebben een aantal klantmanagers gevraagd wat het grootste verschil is ten opzichte van de situatie
voorafgaand aan het focusexperiment. Ook hebben we dit gevraagd aan een professional die in het
kader van het focusexperiment Ontdubbelen Intern de functie ‘participatiecoach’ overgenomen heeft
van de klantmanager (‘er is ontdubbeld’). Daarnaast hebben we uitvoerders, ook van de andere
focusexperimenten, gevraagd wat men in huis moet hebben om hun rol uit te oefenen.
Wat is het grootste verschil ten opzichte van de ‘oude situatie’?
“Het grootste verschil is het werken in de wijk. Dat ik klanten in een andere setting ontvang, veel
laagdrempeliger voor klanten. Dat je kortere lijnen hebt met de ketenpartners. Dat je heel erg de buurt
leert ontdekken. Want ik schuif bijvoorbeeld bij de wijktafels aan en mijn andere collega bij Samendoen.
En dat je als klein team samenwerkt, binnen het grote geheel van het activeringsteam.”
“Verder is voor mij de overgang niet heel groot. Eigenlijk werkte ik al zo. Ik was sowieso al bezig met de
verbindingen, omdat dat heel belangrijk is voor wat je met de klant doet. Alleen is het nu veel duidelijker
omdat het in een project is gegoten. Ik bedenk ‘hoe zou ik het vinden als ik in hun situatie zou zitten?’. Ik
zou het dan heel fijn vinden om een vast contactpersoon zou hebben die ik kan bellen als er iets is, dat is
toch niet meer dan normaal?”
“We kunnen elkaar vinden, we herkennen elkaar en onbewuste agenda’s komen naar boven als je elkaar
tegenkomt. Daarvoor herkende ik haar niet, ik wist wel dat ze hier werkte, maar wat wist ik niet.”
“Hiervoor was het niet transparant, niet doorzichtig. ‘Wat wil degene in dat loket van WPI van mijn
cliënt? Mijn belang, mijn cliënt; je krijgt iets van ‘mijn cliënt’- WPI was een soort bedreiging, ik ben hard
aan het werk met mijn cliënt en dan komt WPI in mijn vaarwater. Nu is dat vaarwater open. Er zijn geen
onzichtbare eilandjes meer. We zeggen gewoon ‘we zijn op weg naar het eilandje werk of dagbesteding,
zijn we daaraan toe met het bootje of niet?’ Het wordt alleen maar makkelijker want je gaat samen het
bootje in en je hebt het doel ‘is de cliënt al toe aan werk of niet’. Zo niet, waarom dan niet? Heb ik daar
een antwoord op? Ja, dat heb ik om die-en-die reden, dus cliënt is nu niet belastbaar genoeg voor werk.
Dat kan ik verantwoorden en dat wordt ook gehoord. Je hebt geen dubbele agenda’s meer, maar een
ontdubbelde agenda en die kan je makkelijk bespreekbaar maken.”
“Ik zat ik ook wel eens bij het WPI, met een cliënt, voor soort controlegesprek en dacht ik ‘wat doe ik hier,
ik hoor naast mijn cliënt te staan maar gevoelsmatig kan ik dat niet omdat die een ‘total fake’ gesprek zit
te voeren’. Ik wilde dan tegendraads, wilde roepen ‘geef alsjeblieft een stimulans’, zat te popelen om aan
te vullen want ik zag in de praktijk / het dagelijks leven hele andere dingen. Maar ik was niet in de positie
om informatie te geven. Je zat met privacy. Er was geen transparantie. Maar als ik het nu met WPI over
een cliënt heb, dan is het duidelijk voor WPI wat ik voor de cliënt doe, en over een jaar krijgt WPI een
terugkoppeling. Dan heb je dingen geborgd. De één laat cliënt met rust in de wetenschap dat de ander
met de cliënt bezig is. De ander kan verantwoorden waarom de cliënt met rust wordt gelaten en niet
onder druk wordt gezet.”
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“Ook voor WPI levert het voordeel op want ik kom op veel meer grondinformatie uit dan een WPI-er die
een cliënt een keer per jaar ziet. Als ik een cliënt begeleid zie ik de cliënt elke week of elke 2 weken en
weet ik veel meer wat er echt speelt. Binnen een half uur kun je niet door iemand heen kijken. En een
klantmanager kan iets in de week leggen en na 4 weken komt ze bij mij en vraagt ze ‘wil je aanschuiven’.
Je bent intercollegiaal.”
“Je kunt met je cliënt overleggen ‘Waar hebben wij afgelopen jaar aan gewerkt? Kunnen we naar WPI
verantwoorden dat we het goed hebben gedaan, of hebben we achter de feiten aangelopen, of waar is
het niet goed gelopen en waarom niet? Dan is het logisch dat je ook nog niet toe bent aan een andere
view op werk’. Maar tegelijkertijd kan ik ook tegen cliënt zeggen ’Maar misschien hebben ze ook wel een
beetje gelijk en komt er ook ruimte voor, voor het zoeken naar werk, hoe vind je dat?’. Het wordt een
samen zoeken in plaats van dat een cliënt dreiging voelt van ‘Ik moet me melden, ik moet me
verantwoorden, dat komt in mijn dossier’. Maar nu is het niet meer nodig om verdediging op te bouwen
want het is gewoon kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden. En samen in kaart brengen welke
onmogelijkheden we tot mogelijkheden kunnen maken. Je stroomt niet meer tegen en de ondergrondse
stroom is ook niet meer nodig. Tegenstroom wordt meestroom. Je gaat samen in het bootje naar het
eiland toe en het wrakhout moet eerst opgeruimd worden. Dat maakt dat de cliënt niet in de spanning of
achteruitgang gaat.”
“Het ontdubbelen verlicht, je zet de deur open en kijkt naar ‘wat kunnen we aan elkaar hebben’. Het
verbindt, hiervoor waren het losse elementen. Het is wel spannend, je geeft dingen open: werk ik wel
goed, vind jij dat ik goed werk, oordeel, beoordeling. En als jij vindt dat ik niet goed werk, denk je dat dan
ook over mijn hele organisatie?”
“Met name het ineens in het ambtelijk apparaat werken: klantmanager worden, in RAAK gaan werken.
Ik heb nieuwe vaardigheden moeten aanleren. Ik vond dit leuk maar ook wat pittig. Dingen die voor
klantmanagers in het team heel vanzelfsprekend zijn, zijn dat voor jou niet altijd.”
Wat moeten uitvoerders in huis hebben om de rol goed uit te kunnen voeren?
Klantmanagers noemen:
-

Motiverende gesprekstechniek: waar krijgt de klant energie van, waar wordt hij blij van
Kunnen kijken naar wie je tegenover je hebt want pas als je de achtergrond kent kom je tot een
goede match
Communicatief vaardig zijn
Outreachend zijn / contacten kunnen leggen / in staat zijn om verbindingen te leggen
Kunnen overgaan tot afspraken

Een trajectbegeleider noemt:
-

Goede gesprekstechnieken; dat je kunt aansluiten bij iemand met GGZ achtergrond of iemand die
verstandelijk beperkt is
Ervaring met en passie in het begeleiden van moeilijke doelgroepen
Iemand die graag ergens nog een keer naar wil kijken en ergens in wil springen
Sociale vaardigheden

(Aspirant-)ervaringsdeskundigen noemen:
-

Gesprekstechnieken: luisteren, samenvatten, doorvragen. ‘Vertel mij zoveel mogelijk en ik kijk waar
ik kan aansluiten bij jou’
Oprechte interesse
Iemand kunnen motiveren
Flexibel zijn, geen van 9 tot 5 mentaliteit
Met hart en ziel iets voor iemand willen betekenen, zonder er veel voor terug te krijgen
Je goed in mensen kunnen verplaatsen
In staat zijn goede binding met participant te hebben; dieper contact dan zakelijk contact
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Een participatiecoach noemt:
-

Doortastendheid
Motiverende gespreksvoering, open vragen stellen
Naast mensen kunnen staan
Proberen in te leven in iedere klant: waar en hoe kunnen we deelnemer prikkelen
Je kunnen manifesteren in het professionele veld; weten wat er allemaal is, netwerken, vakjargon

Wat opvalt is de grote overeenkomst in antwoorden, ondanks de verschillende rollen / functies die de
uitvoerders vervullen.

5.2.2

Tevredenheid: wat ervaren uitvoerders als positief?

Zaken die uitvoerders als positief ervaren zijn te relateren aan de doelgroep, de inhoud van het werk, de
werkwijze binnen het experiment, en de effecten van het experiment.
Werken met de doelgroep
Om mensen te helpen die niet worden gehoord, of die bang of verslaafd zijn; om na te gaan of je een
ingang kan vinden bij deelnemers uit een ‘zware doelgroep’, of je iemand kan enthousiasmeren /
prikkelen
Inhoud van het werk
Divers werk; praktisch werk
Dat het niet taalgebonden is
Werken met de ZRM
Het bestrijden van stigma’s
Maatwerk bieden
Advies geven zonder iemand te dwingen
Iets aanbieden aan gemotiveerde mensen
Werkwijze
Positieve insteek van het experiment; kijken naar de mogelijkheden, maar niet soft
Oplossingsgericht werken: hoe kunnen we er een mouw aan passen?
Nieuwe manier om mensen te benaderen; vriendelijke toon van de brieven
De tijd voor iemand kunnen nemen; tijd om te ondersteunen en voor de deelnemers tijd om zich te
ontwikkelen
De dubbelrol als trajectbegeleider en klantmanager
In de wijk werken en op kantoor
Werken in de wijk: korte lijnen, bij elkaar aankloppen, even met de klant kunnen meelopen
Werken in een multidisciplinair team: iedereen heeft z’n input en gebruik maken van elkaars expertise
om met de moeilijker dingen om te gaan.
Om dingen uit te proberen en dit naar elkaar terug te koppelen
Intercollegialiteit, op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan
Effecten / opbrengst van het focusexperiment
Opbrengst voor de deelnemers: om hen te zien groeien, om ontwikkeling bij hen te zien (‘ik ben
gewoon trots op ze’), dat het hen een netwerk en zelfvertrouwen oplevert
Opbrengst voor de uitvoerder zelf: het verbreden van de eigen scope / bijstellen van beeld van partners
in de wijk; ervaringsdeskundigen geven aan trots te zijn op wat ze zelf hebben bereikt
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5.2.3

Tevredenheid: waar lopen uitvoerder tegenaan, wat kan (nog) beter ?

Uitdagingen en verbeterpunten liggen volgens uitvoerders zijn (eveneens) te relateren aan (begeleiding
van) de doelgroep; de gehanteerde werkwijze, inclusief samenwerking met andere organisaties aanbod
& matching; organisatie van het focusexperiment; financiën en registratie/regels/bureaucratie.
Doelgroep
-

-

Doelgroep begeleiden kost veel tijd; bij de begeleiding blijken leermeesterschap en veel herhalen
essentieel.
Mensen die rechtstreeks ‘van de straat’ komen nemen ‘zichzelf en de problemen van de straat’ mee.
Hier moet je als uitvoerder iets mee.
Laat deelnemers kleine stapjes zetten; een stap is al snel te groot, ook als ze intern gemotiveerd zijn
Laat deelnemers meedoen in groepen, zoek naar combi van sterk-minder sterke deelnemers.
Nederlandse taal is vaak onvoldoende om de arbeidsmarkt mee op te gaan of mensen durven de
arbeidsmarkt niet op vanwege hun taalbeheersing
Deelnemers die stagneren trekken je experiment naar achteren
Niet uitgerust zijn voor bepaalde doelgroep, bijv. mensen met psychoses of mensen met LVB.
Belangrijk om opleiding/training in te vliegen voor teamleden een LVB-problematiek om inclusief te
zijn voor iedereen
Bij de doelgroep is veel wantrouwen richting gemeente en daardoor moet er veel werk verzet
worden om uit te leggen dat ‘je niet van de gemeente bent’

Werkwijze, inclusief samenwerking met andere organisaties
-

-

-

Behoefte aan een procedure voor klanten die op een gegeven moment niet meer reageren op
uitnodigingen. “Wij hebben niet zo’n toon van ‘je moet en zal’. Toch zijn er soms mensen die een
schopje kunnen gebruiken. Hoe kun je positieve toon vasthouden en in het voordeel van de klant blijven
denken? Iemand is er ook niet bij gebaat om er makkelijk tussenweg te kunnen glippen.” Een andere
klantmanager noemt “Ik vind de vriendelijke brieven prima, maar ik wil wel de mogelijkheid hebben om
klanten die niet komen te kunnen sanctioneren, het mag niet te vrijblijvend zijn, al zijn er natuurlijk
uitzonderingen zoals psychologische problematiek maar daar houd ik rekening mee.”
Bij de overdracht van de participatiefunctie van WPI naar andere organisaties (‘het ontdubbelen’)
deze overdracht niet zo sterk benadrukken naar de andere organisatie. “Veel beter zou zijn dat zodra
een deelnemer wordt aangenomen op een traject, de participatiecoach functie van WPI vervalt. Ze
komen dan in extensieve begeleiding terecht. Punt. WPI heeft contracten met aanbieders
dagbesteding, waarom moeten klantmanagers hen vragen om hun op te mogen voeren als
participatiecoach? Die functie vervullen ze al op kosten van de gemeente.” (NB: dit betreft het
experiment Ontdubbelen Intern)
Spanningsveld formeel-informeel, zorg-welzijn; belangrijk om elkaar te leren kennen.

Aanbod & matching
-

-

-

Aanbod van activiteiten is niet altijd gericht op huidige populatie in wijk, bijv. migrantenpopulatie
Er is soms zoveel aanbod van projecten die klanten kunnen helpen om meer te gaan participeren,
waardoor het niet altijd mogelijk is om door de bomen het bos nog te zien; welke wegen ga je
bewandelen?
Bij het nadenken over participatiemogelijkheden van een cliënt is het een valkuil om terug te vallen
op de opties die je al kent.
Opmerking vanuit de wijk ‘Jullie klanten vergen meer tijd dan verwacht’, terwijl het niet om ‘onze
klanten’ gaat maar om ‘de burgers van onze stad’! Een andere uitvoerder noemt dat ze vanuit
welzijnswerk alleen maar sterke vrijwilligers wil.
Het bedrijfsleven wil best wel mensen aannemen, maar ze kunnen niets in hun bedrijf met iemand
die alleen op sociale werkplaatsen heeft gewerkt.
Soms wordt eenzelfde klant voor 3 verschillende projecten uitgenodigd.
Effectieve matching blijft uitdaging, zeker bij de wat kwetsbare groep.
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“Effectieve matching van zwaardere doelgroep blijft een uitdaging. Als ik een hele kwetsbare dame heb
wil ik niet meteen zeggen waarom ze kwetsbaar is, want dan zegt de ander ‘daar hebben we geen plek
voor’ of ze komt dan binnen met een enorme stempel. De realiteit is echter dat ze speciale aandacht
nodig heeft. Hoe je dat soepel doet, het toch zegt, dat blijft een spanningsveld”
Organisatie focusexperiment
-

Laat het experiment wat meer door uitvoerders dragen; wat minder top-down
Wanneer de verschillende functies in een multidisciplinair team wat meer gelijk verdeeld zijn, zullen
de verschillende geluiden hoe je een probleem kunt aanvliegen wat meer in verhouding zijn
Belangrijk om Werk & Re-integratie te betrekken bij het opzetten van participatieprojecten.

Financieel
-

Vergoeding van 50 euro per maand is (voor onbetaalde ervaringsdeskundigen) vaak onvoldoende
om de reis- en telefoonkosten te dekken.
Niet alle uitvoerders bezitten een zakelijk telefoontoestel; hierdoor moeten zij hun privé toestel
gebruiken om hun werk uit te kunnen voeren.
Indien een externe participatieplek een eigen bijdrage vraagt voor deelname is dit voor veel
uitkeringsgerechtigden niet haalbaar (bijv. 7.50 euro per les)
Omdat uitkeringsgerechtigden wel een vergoeding krijgen voor dagbesteding maar niet voor
vrijwilligerswerk wordt de overstap naar vrijwilligerswerk belemmerd.

Regels, bureaucratie en gemeente
-

-

-

Registratiesysteem RAAK is een stevig systeem, maar weinig flexibel en vervuild. Uitvoerders
werkzaam bij experimenten die een ‘vervuild klantenbestand’ hebben gekregen waren hierdoor
extra veel tijd kwijt aan het benaderen van klanten.
Bureaucratie binnen de eigen organisatie en gemeente: veel schijven, ‘wel 8 lagen’. Een ander zegt
over bureaucratie: ‘bureaucratie, ja dat is wel zo, maar daar knallen we gewoon doorheen. De
projectleider is heel goed, weet goed haar wegen te vinden en heeft het goed geregeld’.
Klantmanagers moeten leren om het opdrachtgeverschap los te laten; het gaat om het plaveien van
de weg voor de klant in plaats van vinkjes te zetten en centen te tellen (aldus een klantmanager).
Klanten die ‘ontdubbeld zijn’ krijgen van de gemeente een brief met ambtelijke taal; dit is niet
bevorderlijk voor het proces.
WPI werkt met standaardbrieven, hetgeen maatwerk en klantgerichtheid in de weg kan zitten.

5.3. Ervaringen experimenthouders
Om de gegevens van de experimenthouders in kaart te brengen hebben we een documentanalyse
uitgevoerd. De documenten betreffen hoofdzakelijk verslagen van gesprekken van de
experimenthouders met de projectmanagers van de focusexperimenten Meedoen Werkt, evenals
voortgangsverslagen van de focusexperimenten.
5.3.1 Leerpunten experimenthouders
Hieronder een aantal leerpunten en obstakels die meerdere experimenthouders hebben genoemd, of
punten die interessant lijken om te delen.
Doelgroep:
-

Bij diverse focusexperimenten geven experimenthouders aan dat de groep deelnemers te zwaar is –
ze stellen zichzelf de vraag welke voorwaarden ze kunnen/willen stellen aan (potentiele)
deelnemers. Je wilt eigenlijk een doelgroep waar je meerwaarde kunt hebben; mensen die richting
betaald werk willen en het kunnen; het volhouden, op tijd komen, zich aan afspraken houden, enige
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zelfreflectie. Als de doelgroep veel te zwaar is voor de dingen die je wilt laten zien, pleeg je eigenlijk
zelfmoord, aldus één van de experimenthouders.
-

Deelnemers zijn soms teveel gericht op geld verdienen en niet op het leereffect. Ook willen mensen
niet altijd onderdeel zijn van de community, ze denken materieel ‘ik moet dit en dat hebben’. Heel
concreet en praktisch, maar minder met ‘wat wil je nu met je leven, wat is je droom?’. Geld
verdienen is vaak de prikkel maar werkt belemmerend volgens de experimenthouder.

-

Gaandeweg wordt steeds duidelijker welke mensen geschikt zijn als coach. Bij Meerdoen in Zuid
worden coaches voortaan geworven uit trede 3 en een enkeling uit trede 2, in de plaats van trede 1
en 2. Bij trede 1 coaches ontbreken vaak de werknemersvaardigheden en zijn daarom nog niet
geschikt om als ervaringsdeskundigen aan de slag te gaan. Trede 3 coaches hebben een intrinsieke
motivatie om zich te ontwikkelen. Een goede combinatie binnen de groep bestaat uit coaches uit
trede 3 en trede 2, zodat de sterkere de minder sterke coach kan stimuleren en motiveren.

-

Een van de focusexperimenten heeft iemand van buiten gevraagd om scherp en kritisch naar het
experiment te kijken. Hierbij is helder geworden dat het experiment inderdaad een moeilijke
doelgroep bedient, voor wie het aanbod van het experiment vaak de laatste mogelijkheid is. Maar
omdat het experiment wel enige mate van motivatie verwachtte, hebben ze de klanten die
afwijzend op het experiment reageerden of helemaal niet reageerden te makkelijk laten lopen.
Hierop heeft het experiment haar werkwijze aangepast.

Begeleiding en samenwerking:
-

Het is belangrijk om de tijd te nemen, aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van de deelnemer.
Met welke verwachting neemt iemand deel aan het experiment? Neem ook tijd voor het opbouwen
van vertrouwensrelaties.

-

Een aantal projecten heeft veel tijd gestoken in de methodiekontwikkeling, het maken van
handreikingen en factsheets en het opzetten van trainingen van bijvoorbeeld
ervaringsdeskundigen. Zie ook paragraaf 8.2 dat de procesevaluatie van Leren Participeren in de
Community bevat.

-

Ervaringsdeskundigen zijn niet altijd zo stabiel als gedacht en hebben een achterwacht nodig. Het
project Bondgenoot heeft daarom besloten om structureel intervisie te organiseren met de
ervaringsdeskundige en een structureel voortgangsoverleg met cliënt, bondgenoot en
ervaringsdeskundige.

-

Veel van de betrokken partijen (zorg en welzijn) hebben nog onvoldoende kennis van elkaar en
elkaars vakgebied met de mogelijkheden en onmogelijkheden. De samenwerking in een
multidisciplinair team maakt duidelijk dat door fysiek bij elkaar te komen en die kennis en expertise
met elkaar te delen en effectief op een casus in te zetten de verbindingen krachtiger worden gelegd
en de klant passender gematcht wordt.

Omgeving:
-

Het blijft lastig om naastbetrokkenen te bereiken, ze hebben vaak geen idee dat er werk- en
participatiemogelijkheden zijn voor hun naasten en hebben tijd nodig om het in te laten zinken.
Ook werkgevers verwachten vaak een kant-en-klaar pakket waar meteen een geschikte kandidaat
met cv komt en de regelingen uitgezocht zijn.

-

Om daadwerkelijk overdracht van de participatiefunctie van WPI naar een partnerorganisatie te
komen vergt een investering in de samenwerking tussen partners en klantmanagers. Sommige
partijen zijn wat terughoudend en toch ‘bang’ dat de klantmanager zich terugtrekt waardoor zij er
alleen voor staan. Klantmanagers moeten leren loslaten en vertrouwen op andere collega’s.
Partners moeten leren vertrouwen op het feit dat de klantmanager niet weg is en makkelijk te
bereiken is wanneer nodig. Elkaar vertrouwen en makkelijk vinden is essentieel.
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Registratie, regels en bureaucratie:
-

Experimenthouders zijn veel tijd en energie kwijt aan de papierwinkel (registraties)

-

Een aantal projecten heeft cashflowproblemen door een trage afhandeling van de facturen bij de
opdrachtgever. Dit zorgt voor stress en weglekkende positieve energie.

-

Niet alleen uitvoerders botsen op tegen het ontbreken van een mobiele telefoon, ook trede 2
klantmanagers beschikken niet over een smartphone waardoor zij niet kunnen Whatsappen, terwijl
dat heden ten dage toch de manier is waarop er gecommuniceerd wordt (tussen collega’s en met
deelnemers).

-

De gemeente wil graag toe naar alliantievorming maar in de praktijk blijkt dit lastig en enorm
stroperig. Belangrijk om goed na te denken hoe dingen vast te leggen, bijvoorbeeld wat betreft
financiële risico’s en uitbetaling.

-

Als cliënten teveel vrijwilligerswerk doen, lopen zij het risico dat UWV bij herkeuring zegt dat ze dan
ook kunnen werken. Wat ook belemmert met betrekking tot de stap van dagbesteding naar
participatie is dat er geen vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligerswerk is en wel een vergoeding
voor dagbesteding.

-

Binnen één van de focusexperimenten heeft het lang geduurd voordat er met de ZRM gewerkt kon
worden. Dit had verschillende redenen: de coaches verschilden sterk van opleidingsniveau en voor
velen was een starttraining niet voldoende om aan de slag te kunnen met de ZRM. Daarnaast
stuitte het afnemen van de ZRM op weerstand bij een deel van de coaches door zaken als privacy,
het gevoel een verlengstuk van de gemeente te zijn, en dat het botste met het naast de klant gaan
staan. Inmiddels is in dit focusexperiment gekozen om met MijnZRM te werken.
“Je kunt ons als vrijwilligers niet zomaar de ZRM laten afnemen, er is geen formele basis, wij werkten
als vrijwillige coach, als ambtenaar bij WPI is er tenminste nog een ambtelijk formeel kader waarin
geheimhouding en dat soort dingen geregeld is, bij ons was dat niet.”

5.3.2

ZRM-perikelen

Het afnemen van de ZRM wordt zeer verschillend ervaren in de focusexperimenten, variërend van ‘best
wel een leuke tool’ tot ‘… bijna een overval die je op iemand pleegt’. Hieronder een aantal uitspraken van
experimenthouders en uitvoerders/begeleiders.
“De ZRM, vind ik best wel een leuk tool omdat je alle leefgebieden uitvraagt. Als klantmanager zie je nog
veel beter hoe alle leefgebieden samenhangen. Je hebt ruimte om alles na te vragen en om interventies in
te zetten”.
“De brede intake met ondersteuning van de ZRM geeft een goede kijk op de leefwereld van de klant en
waar de beperkingen en krachten van de klant liggen. De klant heeft het gevoel gehoord en in zijn
waarde gelaten te worden. Dit daagt de klant uiteindelijk uit om zelf stappen te zetten.”
“En als mensen een brief krijgen die ze niet begrijpen of iemand heeft schulden? Dan gaan ze vaak naar
[naam medewerker] want die heeft natuurlijk de ZRM bij ze afgenomen’. Dat maakt het makkelijker om
de problemen te bespreken.”
“Ik vind de ZRM wel wat een inbreuk op iemand zijn privacy. Er worden grote vragen gesteld, over verlies
en scheiding. Omdat wij op een gegeven moment de mensen beter kennen zou ik er meer voor willen
pleiten om deelnemers na 3 a 4 maanden met de ZRM te screenen in plaats van in het begin, want dat is
bijna een overval die je op iemand pleegt”.
“De ervaring is dat het ZRM gesprek erg zwaar wordt gevonden en dat het eigenlijk geen goed beeld
geeft van de motivatie van iemand om deel te nemen / deel te blijven nemen aan het focusexperiment.”
“We zijn nog bezig hoe we de ZRM op een positieve manier kunnen inzetten”.
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“Wij willen graag gebruik maken van de expertise van [naam ZRM trainer] en hem uitnodigen om
coaches mee te nemen in het prettige gesprek rondom de ZRM, waarbij het uitgangspunt is dat het om
het gesprek gaat en niet zodanig op het invullen van een vragenlijst.”
“Ik merk dat er veel schaamte ligt onder de mensen en ik voel dat ook. Ik loop natuurlijk al een tijdje mee,
dus het kan ook wel met een omweggetje, een beetje vissen, om het niet helemaal in het ZRM-format te
laten gaan. Ik zou het zelf ook niet leuk vinden als je dat met mij op die manier zou doen. Ik heb vier
basisvragen ‘Waarom ben je hier gekomen? Wat is er gebeurd? Wat wil je absoluut niet meer? Wat zijn je
wensen?’ Als ik die vier vragen heb, dan kan ik die hele ZRM-vragen, al die levensgebieden langslopen.
Mensen gaan zelf vertellen en dan vraag ik wel een beetje door van: hoe is het thuis? De belangrijkste
vraag vind ik ‘wat ben je kwijtgeraakt en wat wil je terug?’ Dan zeggen ze bijvoorbeeld ‘waren al mijn
problemen maar even weg en laat me gewoon mijn ding doen’.
“De intake liet zien dat velen niet het achterste van hun tong lieten zien bij het ZRM gesprek; er waren er
zelfs die hun hele tong buiten zicht hielden”
“Als ik een ZRM met mensen invul, kom ik soms op andere waardes uit dan de klantmanager. Misschien
is de klantmanager wat strenger of strakker in de beoordeling van de ZRM, maar het kan ook met een
stukje vertrouwen te maken hebben, hoe open klanten zijn ten opzichte van de klantmanager”.
“Zelf denk ik dat de ZRM een momentopname is. Dat het bedoeld is om te kijken ‘waar loop je tegenaan’
en bij een volgend contactmoment pak je het er weer bij. Maar nu wordt het als ijkpunt genomen voor de
indeling van klanten in ‘intensief’ en ‘extensief’ en dus leidend qua vervolgbeleid. Dat vind ik geen goede
denkwijze.”
“Je kan vrijwilligers niet zomaar de ZRM laten afnemen. Er is geen formele basis, wij werkten als
vrijwillige coach, als ambtenaar bij WPI is er tenminste nog een ambtelijk formeel kader waarin
geheimhouding en dat soort dingen geregeld is, bij ons was dat niet.”

5.4. Hoofdstuk 5 samengevat
•

Aspecten die deelnemers in de beginfase van het focusexperiment waarderen (1e interview) zijn een
prettige eerste ontvangst, het kunnen werken aan eigen doelen of nieuwe dingen leren, dat het
experiment ‘past’, een goede sfeer en fijne collega’s. Ook wordt begeleiding vaak genoemd als
positief aspect van het experiment en gaven verschillende deelnemers aan dat deelname aan het
experiment ook positieve effecten had buiten het experiment.

•

Als negatief wordt ervaren: wanneer een experiment niet goed georganiseerd is, niet goed ‘past’,
wanneer er minder begeleiding is dan verwacht en wanneer deelname aan het experiment tot extra
kosten leidt. Een aantal deelnemers gaf aan dat als de onduidelijkheid en onzekerheid zou blijven,
dit een reden zou kunnen zijn om te stoppen.

•

Zo’n 5-6 maanden later (2e interview) geeft de meerderheid aan dat het traject goed past en dat er
voldoende rekening werd gehouden met hun situatie. Van de 9 deelnemers die in de beginfase veel
onduidelijkheid / onzekerheid rapporteerden bleek de onduidelijkheid bij 4 deelnemers afgenomen.
Voor de anderen is er nog steeds veel onduidelijkheid of is de onduidelijkheid (mede) oorzaak
geweest om te stoppen met het traject.

•

De begeleiding die men krijgt verschilt sterk van experiment tot experiment. Ongeacht type
begeleiding geeft zo’n driekwart van de deelnemers aan ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ te zijn over
hun begeleiding. Vooral oprechtheid van de begeleider, behulpzaamheid en oplossingsgerichtheid,
luisteren en serieus nemen, stimuleren en motiveren worden door deelnemers als positief ervaren.

•

Als minder positief wordt genoemd: weinig contact, als er niet gebeurt wat is beloofd, en wanneer
er geen of onduidelijke informatie wordt verstrekt.
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•

Zo’n kwart van de deelnemers voelt zich niet serieus genomen of gewaardeerd. Voornamelijk
omdat er niet wordt gedaan wat de deelnemer is beloofd, wanneer er niet wordt ingegaan op
kritische opmerkingen of hier met irritatie op wordt gereageerd, de communicatie niet transparant
is of door de toon waarop tegen hen wordt gesproken.

•

Wat verder opvalt is het grote aantal wisselingen in de begeleiding van deelnemers; bijna de helft
wordt ten tijde van het 2e interview niet meer begeleid door de oorspronkelijke begeleider. De
informatievoorziening rond het vertrek van de begeleider behoeft (meer) aandacht.

•

Klantmanagers die betrokken zijn bij de focusexperimenten en een partij die de ‘participatiecoach’
functie heeft overgenomen van een klantmanager ervaren als grootste verschil (ten opzichte van de
situatie ervoor): het werken in de wijk, dat ze partners in de wijk hebben leren kennen en kunnen
vinden, de kortere lijnen, transparantie/geen dubbele agenda’s meer, inter-collegialiteit, en
‘meestroom in plaats van tegenstroom’.

•

Als je uitvoerders / begeleiders (zowel professionals als ervaringsdeskundigen) vraagt wat iemand in
huis moet hebben om zijn / haar functie uit te voeren, dan valt de overeenkomst in antwoorden op.
Vooral motiverende gesprekstechnieken, interesse in de ander / kunnen inleven, en sociale
vaardigheden worden genoemd.

•

Zaken die uitvoerders / begeleiders als positief ervaren hebben te maken met het werken met de
doelgroep, de inhoud van het werk, de wijze waarop binnen het experiment gewerkt en de effecten
van het focusexperiment voor de deelnemers maar ook voor zichzelf. De doelgroep wordt door
verschillende uitvoerders echter ook een uitdaging genoemd. Andere zaken waar uitvoerders
tegenaan lopen liggen op het gebied van aanbod / matching, financiën en regels / bureaucratie.

•

Leerpunten van de experimenthouders en obstakels liggen op het gebied van (i) de doelgroep (bijv.
welke doelgroep is het meest geschikt voor een experiment), (ii) de begeleiding (bijv. de
meerwaarde van het fysiek bij elkaar komen van een multidisciplinair team), (iii) de omgeving (bijv.
elkaar makkelijk kunnen vinden, leren loslaten, vertrouwen op collega’s), (iv) registratie / regels /
bureaucratie (bijv. wel vergoeding voor dagbesteding maar niet voor vrijwilligerswerk).

•

Dit hoofdstuk sluit af met een aantal positieve en mindere ervaringen met de ZRM. Onder andere
de volgende zaken komen aan bod: hoe klanten een ZRM gesprek beleven, de zoektocht om op
prettige wijze een ZRM gesprek te voeren, kunnen vrijwilligers de ZRM afnemen, de rol van de ZRM
in vervolgbeleid.
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6. Opbrengst focusexperimenten
In dit hoofdstuk kijken we naar wat deelname aan de focusexperimenten heeft gebracht voor de
deelnemers. Wat was hun motivatie om deel te nemen en welke doelen hadden ze vooraf? In hoeverre
hebben ze deze doelen gerealiseerd? Welke andere effecten heeft deelname aan het experiment voor
hen gehad? En wat zien experimenthouders en uitvoerders als opbrengst voor de deelnemers? In het
laatste deel van hoofdstuk 6 beschrijven we de uitstroom van de experimenten.

6.1. Effecten op doelen van deelnemers
Motivatie van deelnemers vooraf
In de eerste interviewronde, dus op het moment dat deelnemers net begonnen waren bij een
focusexperiment, is gevraagd naar hun motivatie en verwachtingen.
Veel deelnemers noemden als reden om aan een focusexperiment mee te doen dat ze iets te doen
wilden hebben, een bezigheid wilden hebben. Men verveelde zich thuis, de wereld werd kleiner, men
wilde weer actief zijn en een dagritme hebben.
“Gewoon de verveling tegen gaan. Dat is het als je thuis zit. De kinderen zijn je enige wereld
eigenlijk. Het wordt zo klein.”
Andere redenen die in de eerste interviewronde regelmatig genoemd werden zijn het opdoen van
sociale contacten, andere mensen helpen en een doel hebben in het leven. Eén op de drie deelnemers
verwacht door het experiment meer respect en waardering te krijgen en het gevoel weer deel te nemen
aan de maatschappij.
De meest genoemde reden voor deelname aan een focusexperiment was echter het vergroten van de
kansen op betaald werk of het opzetten van een eigen bedrijfje. Voor velen is betaald werk het
uiteindelijke doel.
“Ja, ook wel dat ik weer bezig ben natuurlijk. Je ontmoet ook weer mensen. Maar ja, een baan is
voor mij toch wel het hoogste wat ik eruit zou willen halen.”
Met een betaalde baan of eigen bedrijfje hoopt men op meer financiële speelruimte om woonruimte te
huren, een hobby te beginnen, schulden af te betalen of gewoon rond te komen en niet meer afhankelijk
te zijn.
"Nou, betaald werk biedt me ruimte om weer dingen te doen die ik altijd gedaan heb. Ik ben niet
iemand die de nieuwste kleren moet dragen of de duurste vakanties moet hebben, maar ik wil wel
op een fatsoenlijke manier mijn huur kunnen betalen, en mijn gas en mijn licht.”
Een deel van de deelnemers gaf aan dat zij een plek zochten waar je wat kan leren, waar je jezelf kunt
ontwikkelen en vooruitkomen in het leven. Dat varieerde van zichzelf meer ontwikkelen tot het beter
Nederlands leren of een vrachtwagenrijbewijs halen.
“Ik heb wel een paar dromen. Dat zijn sowieso, mijn kraanwagendiploma wil ik halen, en die grote
rijbewijs, vrachtwagen.”
Verschillende deelnemers hadden voor een focusexperiment gekozen vanwege de inhoud van het werk,
omdat ze van het vak houden, het werk nuttig vinden en het bij hen past.
”Tien jaar geleden heb ik in mijn land een kapperscursus gedaan. Ik vond het erg leuk. Ik wil nu
graag hier een kapperscursus doen. Misschien kan ik in een kapperssalon gaan werken.”

41

Een paar deelnemers waren geadviseerd door hulpverlener om aan een van de focusexperimenten deel
te nemen als onderdeel van een therapie of om meer onder de mensen te komen.
Door deelnemers gestelde korte termijn doelen
In de eerste interviewronde hebben we deelnemers ook gevraagd wat zij na 5 á 6 maanden bereikt
zouden willen hebben. Voor die tijdsperiode noemden deelnemers doelen op het gebied van betaald
werk, leren & ontwikkelen, succes van het experiment en participatie in de maatschappij. Twee
deelnemers konden of wilden geen doel formuleren. Eén van hen gaf aan dat zijn gezondheid te slecht
was om zover vooruit te kijken.
Betaald werk. Een derde van de deelnemers zou over 5-6 maanden graag een betaalde baan hebben
gevonden, in vaste dienst zijn, een succesvol bedrijfje zijn gestart en/of door te werken een hoger
inkomen hebben.
Leren en ontwikkelen. Eén op drie deelnemers noemde leren en/of zichzelf verder ontwikkelen als doel.
Dat varieerde van een opleiding of training volgen, beter Nederlands spreken, een duidelijker beeld van
de eigen toekomstmogelijkheden krijgen tot zich ontwikkelen op de werkplek. Twee deelnemers
hoopten meer verantwoordelijkheden te krijgen in hun werk en een deelnemer hoopte in staat te zijn om
meer uren te werken.
Experiment. Een derde van de geïnterviewde deelnemers had naast persoonlijk doelen ook doelen die
gericht waren op het succes van het experiment waaraan zij deelnamen. Een deelnemer wilde
bijvoorbeeld graag weten of de aanpak van het project werkt. Anderen zouden graag zien dat hun
project/activiteit goed van de grond is gekomen of dat mensen echt goed geholpen worden.
Participatie. Vier deelnemers noemden doelen op sociaal gebied: meer participeren in de maatschappij,
een leuke kennissenkring, contact met collega’s opbouwen en contact met lotgenoten. Drie deelnemers
hoopten over 6 maanden nog lekker bij het experiment te zitten.
Deelnemers die hun korte termijn doelen bereikten
In de tweede interviewronde, 5 á 6 maanden later, gaf 60% van de deelnemers aan hun doel(en) geheel
of gedeeltelijk te hebben bereikt. Deelnemers vertellen dat zij met succes cursussen hebben gevolgd,
certificaten hebben behaald, een baan of werkervaringsplek hebben gevonden, nog bij het experiment
betrokken zijn of dat hun Nederlands verbeterd is.
“Ja, vroeger kon ik niet Nederlands praten, was ik altijd bang dat zij mij niet begrijpen. Nu niet
meer. Als er een klant komt, dan praat ik, dat is echt goed.”
Deelname aan de experimenten heeft deelnemers meer opgeleverd dan bovengenoemde doelen. De
succes ervaringen hebben een positief effect op het zelfvertrouwen van deelnemers.
“Mevrouw is heel lang niet naar school geweest en heeft nu een certificaat gehaald. Dat is ook iets
dat gelukt is. En daardoor durft ze nieuwe dingen aan te gaan, soort ‘succesmagneet.”
Deelnemers geven ook aan dat zij het gevoel hebben er weer bij te horen en aan de maatschappij deel te
nemen, en beter in hun vel te zitten.
“Toen ze op haar verjaardag ging werken, hadden ze alles versierd. Het ontroerde mevrouw ‘wat
fijn, wat leuk dit, dat iemand moeite voor je doet”.
“Wat het vrijwilligerswerk me gebracht heeft? Dat ik beter in m’n vel zit, dat ik me prettig voel.”
De deelnemers die (een deel van) hun doelen bereikt hebben zijn allemaal tevreden, twee derde is zelfs
zeer tevreden over wat het experiment hen heeft opgeleverd.
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Deelnemers die hun korte termijn doelen niet bereikten
Tien deelnemers hebben hun doel(en) niet bereikt. Bij 8 van hen betrof dit doelen op het gebied van
werk en/of het succes van het experiment. Meerdere deelnemers gaven aan dat er 5/6 maanden na het
eerste interview nog geen vooruitgang is geboekt met de opzet van een activiteit of bedrijfje of dat alles
anders liep dan de deelnemer had verwacht. De opzet bleek niet haalbaar, men mistte ondersteuning en
commitment vanuit het experiment en/of de communicatie was onvoldoende en ambigue.
“Ze zeggen we gaan dit en dit doen. Maar er is niets gekomen sinds die tijd dat ik met u gesproken
heb (= 1e interview).”
“Ik heb geen ondersteuning gehad. Ik heb niets gehad eigenlijk. En daarom was ik hier eigenlijk, voor
ondersteuning.”
Het mislukken van de deelname of van het opzetten van een activiteit of bedrijfje, heeft gevolgen voor
het welbevinden en moraal van de deelnemers.
“Ik heb echt een periode gehad dat ik helemaal nergens zin in had. Ik was zo boos. Toen ik de laatste
keer bij mijn huisarts was zei hij: ‘Wat een hoge bloeddruk? Hoe kan dat bij jou?”
“Ik heb geleerd dat ik niemand moet vertrouwen eigenlijk, dat ik gewoon mezelf moet vertrouwen.”
Een deelnemer geeft aan dat hij de mislukking niet bij de experimenthouders legt.
“Nee, ik ben absoluut niet ontevreden, want ze hebben wat voor mij gedaan. Het is geven en nemen
allemaal. Ja, ik vind het wel jammer natuurlijk.”
Meerdere deelnemers hadden gehoopt op betaald werk of een vast contract maar dat niet gevonden of
gekregen. Dit leidt niet per se tot ontevredenheid.
"Met elke kans moet je tevreden zijn, weet je, ook al mis ik nu vastigheid, want ik heb kinderen,
mondjes te voeren.”
Een van de deelnemers heeft haar doel voor betaald werk aangepast.
“Ik heb altijd gewerkt. Ik kon niet zonder werken. Nu voel ik me meer ontspannen, meer dankbaar
dat ik deze kans heb gekregen om te kijken naar wat goed is voor mij.”
Van de tien deelnemers die hun korte termijn doelen niet bereikt hebben zijn 4 deelnemers zeer
ontevreden, 3 niet tevreden, niet ontevreden en 3 zijn desondanks (zeer) tevreden met wat het
experiment hen heeft opgeleverd.

6.2. Effecten op andere domeinen van het leven
In de periode tussen het eerste en tweede interview is er veel gebeurd in het leven van de deelnemers,
zowel ten positieve als ten negatieve. Van de vier dakloze deelnemers hebben twee een woning
gevonden en één deelnemer staat op de nominatie voor een woonplek.
“Ja, en er is een wonder gebeurd. Om precies te zijn is er een wonder vijf/zes weken geleden
gebeurd, ik heb namelijk een woning gekregen.”
Deelnemers met schulden hebben die nog steeds. Eén deelnemer die het eerst financieel nog net redde
is nu in de gevarenzone beland. Eén deelnemer is met schuldsanering begonnen. Een andere deelnemer
die via het experiment betaald werk heeft gekregen kan nu zijn schuldenproblemen gaan aanpakken.
“Met mijn inkomen van nu kan ik ook in de schuldsanering. ik kan nu naar de Kredietbank van: ‘Hé,
helpen jullie me, ik heb een contract, kijk hier.”
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In het eerste interview zagen we dat de gezondheid van veel deelnemers te wensen over liet. Bij een
aantal deelnemers is er sindsdien sprake van een verslechtering. Hun psychische gezondheid is (sterk)
achteruit gegaan en/of werden ze geconfronteerd met een versleten heup, hartritmestoornis of een
hormonale stoornis. Bij andere deelnemers was er juist sprake van een verbetering van de gezondheid.
Dat betrof vooral de psychische gezondheid en stress gerelateerde klachten.
“Vroeger was ik altijd boos, altijd stress, altijd huilen. Ik had pijn, alles, ziekenhuis, huisarts, altijd
gecontroleerd, bloeddruk, was niet goed. Daarna ben ik op yoga gegaan. Het was eerst moeilijk, nu
is het goed, echt goed. Ik heb nu geen pijn aan mijn hart, geen stress meer.”
Verschillende crisissen in de persoonlijke sfeer vonden plaats, zoals oplegging kinderbescherming,
gedwongen opname van een dochter, ziekte van familieleden en relatiebreuken. Positieve
ontwikkelingen waren er ook zoals de geboorte van een dochtertje.
Van de deelnemers die zich eenzaam voelden, gaven meerdere deelnemers aan dat zij door deelname
aan de focusexperimenten (iets) minder eenzaam zijn geworden, meer de deur uitgaan en contact
hebben met mensen.
“Ja, toch ietsje minder eenzaam. Klein beetje. Mensen denken aan je, mensen geven om je. Dat is
iets waar ik altijd heel veel moeite mee heb gehad, omdat ik van thuis niet veel liefde heb gekend.”
Twee derde van de deelnemers ziet een (zeer) positief effect van deelname aan het experiment op hun
leven. Naast effecten op sociale contacten en eenzaamheid, noemen deelnemers ook betrokkenheid bij
de maatschappij, zelfvertrouwen, rust, positieve energie en op het goede pad blijven.
“Als ik niet zou werken, dan zou ik het, eh, in de ergste zin niet willen benoemen, maar dan zou ik
weliswaar vastzitten of iets in die trend, of mijn agressie zou omhoog komen. Of ik zou verkeerde
vrienden weer gaan maken.”
Een vijfde van de deelnemers had (nog) geen effect ervaren van deelname aan het experiment op hun
leven.
“Meneer ziet nog geen effect op zijn leven: ‘Ik hoop eigenlijk op iets meer sociaal contact. Als je niet
mobiel bent zit je soms een half jaar alleen maar thuis. Ik wil niet zielig overkomen, maar zo is het
wel.”
Drie deelnemers vertelden dat deelname aan het experiment een (zeer) negatief had op hun dagelijks
leven.
“Meneer vertelt dat als een traject niet leuk is, dat het dan ook effect heeft op je persoonlijke leven
buiten het traject.”
“Je komt thuis gewoon vol met negatieve energie Door kleine dingen ga je chagrijnig doen en ruzie
maken, met je kinderen thuis, met familie thuis. Ja, want je kunt niets meer hebben.”

6.3. Perspectief van de experimenthouders en uitvoerders
In de voortgangsrapportages naar WPI beschrijven experimenthouders het effect van het
focusexperiment op de ontwikkeling van de deelnemers. Zien zij effect in de zelfredzaamheid en een
ontwikkeling naar (zelfstandige) participatie en/of (betaald) werk? In de interviews hebben we
uitvoerders van de focusexperimenten gevraagd naar het effect dat zij zien op de deelnemers.
De voortgangrapportages van de experimenten maken melding van effecten op de participatie van
deelnemers. Deelnemers gaan vrijwilligerswerk doen, deelnemen aan taalles, clubjes, activiteiten in
bijvoorbeeld. Huis van de Wijk en in beperkte mate is er uitstroom naar betaald werk.
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“De klanten krijgen een gesprek op de vitamine A wijze en worden daar waar mogelijk direct
geactiveerd, waarmee hun zelfredzaamheid stijgt.”
Verder ziet men bij deelnemers meer inzicht in de mogelijkheden op het gebied van participatie.
“Cliënten merken dat er mogelijkheden zijn waarvan ze van tevoren niet wisten dat ze bestonden.
Verbeteren hun cv of praten over werkmogelijkheden. Sommigen gaan ook daarna naar andere
netwerkbijeenkomsten, projecten, sollicitatiegesprekken om weer een volgende stap te maken. “
Andere deelnemers weten beter wat hun wensen zijn op het gebied van participatie,
“Er is één dame, zij is nog vrij jong en weet totaal niet wat ze wil. Bij een van de ondernemers in de
wijk heeft ze echt best wel een goede leerschool gehad het afgelopen jaar en ik denk dat zij toch
echt nu wel een richting op gaat. Dat heeft ze daaruit meegenomen. “
Empowerment wordt regelmatig als effect genoemd evenals verbeteringen in welbevinden.
“Klanten worden echt gelukkiger van dit werk. Ze krijgen hun gevoel van eigenwaarde duidelijk
weer terug.”
“Wat we eigenlijk zien, en dat is best wel lastig meetbaar, maar je ziet mensen weer opbloeien.”
“Mevrouw ziet de deelnemers veranderen van het hoofd naar beneden naar ‘ik ga weer wat doen in
het leven.”

6.4. Continuïteit
Interviews met deelnemers
Van de 28 deelnemers die in de eerste ronde geïnterviewd zijn, waren ten tijde van het 2e interview 10
deelnemers van 8 experimenten gestopt, 17 participeerden nog en van 1 deelnemer was niet bekend of
zij nog deelnam.
Twee deelnemers zijn succesvol toe geleid naar betaald werk en één naar vrijwilligerswerk. Eén
deelnemer heeft de AOW leeftijd bereikt en behoort formeel niet meer tot de doelgroep van Meedoen
Werkt. Hij is wel doorgegaan met het vrijwilligerswerk. Eén deelnemer was gestopt vanwege ernstige
psychische problematiek. De overige vijf gestopte deelnemers gaven als reden om te stoppen met het
experiment onvrede over de gang van zaken, al dan niet in combinatie met persoonlijke problemen.
“Ik vond dat ik daar niets kon leren of betekenen. Ik wilde graag iets voor mensen betekenen, voor
de activiteiten. Maar er kwam niemand en er was gewoon niets om te leren, zeg maar.”
“Meneer raakte ook gefrustreerd over het niet doorpakken, de ambtenarenmentaliteit en het
gebrek aan commerciële insteek.“
‘Wij mogen het dan gratis doen, daarvoor zit ik daar niet dacht ik’. ‘Het zou nooit betaald worden’.
‘Dit werd gaandeweg duidelijker.’
Vier van de vijf uit onvrede gestopte deelnemers, geven aan dat er niet naar hun ervaringen is geluisterd
en/of dat zij de problemen onvoldoende aangegeven hebben
“Ik had misschien wat meer moeten reageren, wat meer assertiever moeten zijn, maar ik zit zo niet
in elkaar.“
“Het woord stoppen heeft meneer nooit gebruikt, maar de problemen heeft meneer wel genoemd,
vanaf het begin al. Zijn punten werden niet opgepakt of werden afgewimpeld uiteindelijk.”
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Het is voor deelnemers niet altijd makkelijk om hun onvrede aan te geven.
Meneer is op een hele nette manier vertrokken, zonder ruzie. Maar ook een beetje omdat hij bang
was, ‘je weet nooit wat projectleider zou kunnen zeggen naar de klantmanager’
Van de vijf geïnterviewde deelnemers die uit onvrede met het project stopten, zijn twee deelnemers
‘meer professioneel’ en ‘leuk’ vrijwilligerswerk gaan doen, waarvan één kort daarna zelf betaald werk
vond. Eén deelnemer krijgt hulp bij het vinden van een nieuw traject. Twee deelnemers krijgen geen
hulp. Zij hebben wel de intentie om de draad weer op te pakken, maar hebben de eerste stap daartoe
nog niet gezet (aanmelden bij verslavingszorg; telefoonnummer opzoeken om hulp te vragen). Het
stoppen met het experiment had bij een aantal deelnemers een behoorlijk impact.
“Mevrouw heeft het nu wel enigszins verwerkt. Mevrouw had het gevoel dat ze even in het warme
water zat, en dat ze eruit werd gehaald en in het koude water werd gestopt.”
“Ja, ik wordt ook wel een beetje bang, weet je, want ik denk van: het duurt al zo lang hoe ik aan het
modderen ben.”
Samengevat: van de 10 uitgestroomde deelnemers hadden er op het moment van het tweede interview
3 betaald werk, 1 was in zorg, 4 hadden vrijwilligerswerk, 1 verrichtte mantelzorg en 1 had geen vorm van
participatie.
Voortgangsverslagen en interviews met uitvoerders
In de voortgangsrapportages, - verslagen en interviews maken experimenthouders melding van
minimaal 96 beëindigde trajecten (11%), Ontdubbelen intern niet meegeteld. Als redenen voor het
beëindigen van het traject noemen experimenthouders en uitvoerders vooral doorstroom naar of het
vinden van een betaalde baan, verhuizing en langdurige terugval en zwaardere problematische
problematiek. Een deel van de deelnemers raakt uit beeld zonder dat duidelijk is wat er aan de hand is.
“Redenen zijn niet altijd duidelijk; opeens is er geen contact meer mogelijk, ook niet na herhaald
proberen om op allerlei manieren toch nog contact te hebben. (o.a. via brievenbusgesprekken).”
De meest genoemde reden voor beëindiging van deelname aan het experiment is echter “geen goede
aansluiting tussen de deelnemer en het experiment.” Aan de ene kant hebben deelnemers niet altijd een
goed beeld van wat de plek inhoudt en is het bij de intake niet gelukt dit over te brengen, bijvoorbeeld
door taalbarrière of sociaal wenselijke antwoorden (o.a. achterhouden van problematiek). Of
deelnemers stemden in met het experiment uit angst voor gevolgen voor de uitkering. Deze deelnemers
vinden het uiteindelijk niet leuk of te zwaar, het voldoet niet aan hun verwachtingen of ze zijn er nog niet
aan toe.
“In een enkel geval bleek het maken van een plan van aanpak om tot iets van dagbesteding te
komen te confronterend. Dit was na een kennismakingsperiode van luisteren en gezelligheid.”
“Wederkerigheid staat voor van en met elkaar leren en iets duurzaam opbouwen voor de toekomst
in community samenstelling en niet alleen uitbetaling in financiële middelen.”
Van de andere kant is de inschatting van wat een deelnemer in huis moet hebben voor een succesvolle
deelname niet altijd goed gemaakt, liet de uitvoering soms te wensen over of veranderde de aanpak
gaandeweg en sloot niet meer aan bij de verwachtingen van de deelnemer. Het experimentele karakter
is hier mede debet aan. Bijvoorbeeld bij Leren en Participeren is onderzoek naar voorwaarden waaraan
een community moet voldoen voor succesvolle participatie een belangrijk onderdeel van het
experiment. Uit dit onderzoek bleek dat één van de communities achteraf gezien niet geschikt was. Bij
Makersnetwerk Wildemanbuurt ontstonden veel wrijvingen door veranderingen in aanpak en het
(gevoelde) gebrek aan communicatie hierover. Bij Meerdoen konden veel coaches zich niet vinden in de
werkwijze rondom de ZRM afname.
“Veel coaches zijn gestopt. Dat is jammer, maar hoort er ook bij. Goed om te weten waarom .”
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Hier zien we een verschil in perspectief tussen experimenthouder/uitvoerder en deelnemer.
Experimenthouders gebruiken termen als “te onzeker”, “te laag niveau”, “andere ambities”, terwijl
deelnemers zich niet serieus genomen voelen.
Verschillende experimenthouders melden verder dat veel uitval al plaats vindt tussen de selectie door
WPI of GGZ en aanmelding. Cliënten hebben een te zware problematiek, zijn onvoldoende gemotiveerd
of er is onvoldoende perspectief.
“Tegelijkertijd krijgen we ook aanmeldingen van klantmanagers maar als we dan met de klant
praten valt het erg tegen.”
“Het gaat erom dat mensen echt willen, want anders is het gedoemd te mislukken. Dan ben je op
een gegeven moment alleen maar bezig met elke keer weer bellen waarom ze er niet zijn.”
“Ongeveer een derde van de klanten die op een kennismakingsgesprek komen valt af. De reden is in
het algemeen dat ze niet passen bij het bedrijf. Milieuwerk start alleen trajecten waarbij zowel
klant, begeleiding (zorg/gemeente) als de werkgever denken dat er een reële kans is op uitstroom
naar betaald werk.”

6.5. Hoofdstuk 6 samengevat
•

Zowel intrinsieke factoren (zoals leren) als extrinsieke factoren (zoals inkomen) droegen bij aan de
motivatie om deel te nemen aan een focusexperiment.

•

Betaald werk is voor velen de belangrijkste reden voor deelname. Men hoopt met betaald werk meer
financiële speelruimte te krijgen en niet meer (geheel) afhankelijk te zijn van een uitkering.

•

Doelen die deelnemers na 5-6 maanden bereikt wilden hebben, liggen op het vlak van betaald werk,
leren en ontwikkelen, participatie en het succes van het focusexperiment.

•

Bij het tweede interview had 60% van de deelnemers zijn of haar korte termijn doelen geheel of
deels bereikt. Succeservaringen hadden een positief effect op het zelfvertrouwen.

•

Tien deelnemers hebben hun korte termijn doel(en) niet bereikt. Deelnemers gaven aan dat er geen
vooruitgang was geboekt met de opzet van een activiteit of bedrijfje of dat alles anders liep dan zij
hadden verwacht.

•

Het mislukken van de deelname heeft in meer of mindere mate effect op het welbevinden, de
moraal en het privéleven van deelnemers.

•

Experimenthouders en uitvoerders zien positieve effecten op de participatie van deelnemers, meer
inzicht in de eigen mogelijkheden en wensen bij de deelnemers, empowerment en verbeteringen in
welbevinden.

•

Deelnemers noemen vooral effecten op eenzaamheid, sociale contacten en de deur uit komen.

•

Tien van de 28 geïnterviewde deelnemers is inmiddels gestopt met deelname aan het
focusexperiment. Drie deelnemers hadden op het moment van het interview betaald werk, 1 was in
zorg, 4 hadden vrijwilligerswerk, 1 verrichtte mantelzorg en 1 had geen vorm van participatie.

•

De belangrijkste reden om te stoppen was onvrede over het verloop van het experiment.

•

Experimenthouders en uitvoerders noemen als belangrijkste reden voor uitval dat er geen goede
aansluiting is tussen de deelnemer en het experiment.
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7 Werking focusexperimenten
In paragraaf 7.1. geven we eerst een overzicht van de werkzame elementen die uit eerder onderzoek
naar Meedoen Werkt naar voren kwamen. Daarna geven we aan de hand van de ervaringen van
deelnemers, uitvoerders en experimenthouders een beeld van de mogelijke werkzame elementen van
de focusexperimenten. In paragraaf 7.2 gaan we in op de aannames die aan de experimenten ten
grondslag liggen. We kunnen geen uitspraken doen of de werkzame elementen daadwerkelijk
verantwoordelijk zijn voor het behalen van de gestelde doelen, en of de aannames kloppen. Daarvoor is
ander type onderzoek - effectonderzoek – nodig.7

7.1. Werkzame elementen
Werkzame elementen, bestanddelen of ingrediënten zijn onderdelen van een interventie die ervoor
zorgen dat die interventie de gewenste uitwerking heeft. Algemeen werkzame elementen maken een
interventie effectiever, ongeacht het doel, de doelgroep en het soort interventie. Specifiek werkzame
elementen zijn gekoppeld aan de doelen van de interventie en de doelgroep. Werkzame elementen
dragen ook bij aan een goede uitvoering van de interventie. Een (goede) combinatie van werkzame
elementen maakt de interventie effectief. 8
Wat was al bekend uit eerder onderzoek
In onderstaande figuur staat een overzicht van tien werkzame bestanddelen van Meedoen Werkt, die uit
eerder onderzoek naar voren zijn gekomen9 (zie bijlage 5 voor details).Deze werkzame elementen zijn
ingedeeld naar drie niveaus10:
- Context:
● Geen verplichting, keuzevrijheid; ● Activiteiten
waarmee je ertoe doet (o.a. bij ‘echte’ werkgevers);
● Maatwerk, aansluiten bij de behoeften en
mogelijkheden van de burger gebaseerd op een
realistisch zelfbeeld.
- Structuur van de interventie:
● Stabiliteit en continuïteit; ● Direct concrete
ondersteuning bieden, ook op andere leefgebieden;
● Inzet ervaringsdeskundigheid ● Onderlinge
samenwerking tussen professionals (geen schotten
tussen de leefdomeinen);.
- Inhoud: interactie met deelnemers:
● Oprechte aandacht, begrip en betrokkenheid;
● Eerlijkheid en duidelijke afspraken;
● Verantwoordelijkheid nemen en afspraken nakomen.
7

Op weg naar effectieve sociale interventies. Procesevaluatie bij de beoordeling van interventies.
Informatieblad. Movisie, 2014.
8
Yperen T van, Veerman JW, Berg G van den. Elementen die er toe doen. Overzicht van begrippen over
werkzame elementen en een voorstel voor een indeling. NJI, 2015.
9
Groot B, Vink M, Schipper K, Abma T. Ertoe doen Werkt! Meedoen door de ogen van Amsterdammers in een
kwetsbare situatie. Centrum voor Cliëntervaringen. Amsterdam, 2016.
Lubbe M, Larsen V. Quick scan kosten baten analyse trajecten Meedoen Werkt. Resultaten en lessen
experimenten doorstroom, activering en participatie. LPBL. Amsterdam, 2016.
Carlier B, Lindeman E, Loon A van. Evaluatie trajecten Meedoen Werkt Amsterdam 2016. GGD Amsterdam &
Onderzoek, Informatie en Statistiek. Amsterdam, 2017.
10
.Contextuele kenmerken zijn nodig om de interventies te typeren en de randvoorwaarden aan te geven
zoals doelgroep, doel, locatie, kosten, beleids- en juridisch kader. Structuurkenmerken geven de interventie
binnen de context gestalte in termen van duur, frequentie, overleg, expertise van zorgverlener en monitoring
uitkomsten. Inhoudelijke kenmerken gaat over wat de uitvoerders concreet in de interactie met hun
doelgroep doen en de veranderstrategieën die zij toepassen. (Zie voetnoot 8)
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Perspectief van deelnemers
In het tweede interview is deelnemers gevraagd wat, naar hun gevoel, heeft bijgedragen aan het
bereiken van hun doelen. Een aantal van de bekende werkzame elementen werden door de deelnemers
genoemd.
Maatwerk >> De ene deelnemer zegt baat te hebben bij een activiteit waarbij men met rust gelaten
wordt, niet hoeft te praten over problemen maar gewoon gezellig samen iets kan doen. Een ander
noemt juist dat hij baat heeft bij actieve bemoeienis.
” Die begeleiding van dat ze echt achter je aan zitten, van: ‘Kom op, je moet het doen, dat is
belangrijk voor je. Voor hier, maar niet alleen voor hier, maar ook voor buiten.”
Een deelnemer noemt vrijheid als de belangrijkste reden voor succes, een ander structuur en regels. Ook
het aansluiten bij de interesse van de deelnemer wordt genoemd als werkzaam element.
“In principe ben ik totaal vrij om te doen en laten wat ik zelf wil, zolang ik de mensen maar help. Ja,
eigen tijden indelen is ook zeer prettig als je kinderen hebt.”
Inzet ervaringsdeskundigheid >> Een deelnemer geeft aan dat zij veel leert van het observeren van de
ervaringsdeskundige die haar begeleidt, hoe zij dingen doet en reageert.
Oprechte aandacht, begrip en betrokkenheid >> Meerdere deelnemers geven aan dat persoonlijke
aandacht en steun een positieve uitwerking hebben gehad.
“Ja, nu heb ik directe bazen waarmee ik kan praten, ik kan ze dingen uitleggen, ze helpen me ook,
ze stellen zichzelf helemaal in mijn positie.”
“Ik werd gehoord, begrepen, ondersteund, had niet meer het gevoel alleen te zijn, maar er staat
iemand achter me.”
Andere factoren die bijdroegen aan het behalen van de doelen van deelnemers zijn:
• Het verkeren in een omgeving waar Nederlands gesproken wordt. Bij een van de experimenten is als

regel ingevoerd dat er tijdens de activiteit alleen Nederlands gesproken mag worden.
• Nieuwe ervaringen opdoen, de kans krijgen om dingen te leren en succes te ervaren

• Contact met andere deelnemers en de gelegenheid om mensen leren kennen
“‘Dat je toch weer contact hebt gehad met mensen. Dat je niet bent afgestompt. Laten we eerlijk
zijn: als je werkloos bent en alleenstaande en de hele dag thuis bent, dan stomp je toch een beetje
af, of je het nu wilt of niet, dat gebeurt gewoon. Door de contacten word je wat vrijer in de omgang.
Je weet weer wat werken is, al is het maar 8 uur per week.“

Perspectief van experimenthouders en uitvoerders
In tabel 7.1. staat een overzicht van de vooraf veronderstelde werkzame elementen en de ervaringen van
experimenthouders en uitvoerders met deze elementen. De informatie is afkomstig uit de contracten
met WPI en de voortgangsverslagen van de experimenten, aangevuld met informatie uit de interviews
met experimenthouders en uitvoerders.
Ook experimenthouders en uitvoerders noemen werkzame elementen die uit eerder onderzoek naar
voren kwamen.
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Context van de interventie
• Maatwerk >>De keuze voor een maatwerkaanpak zien we bij meerdere experimenten terugkomen als

werkzaam element.
• Activiteiten waarmee je er toe doet. Bij Move your World komt dit thema terug in het concept

‘wederkerigheid’, bij Upcycle in certificering van deelnemers. Verder wordt dit element nauwelijks
genoemd, terwijl deelnemers dit onderwerp wel vaak noemen als motivatie voor deelname aan het
experiment.
• Andere contextuele elementen. Bij Team Dwars noemt men de integrale aanpak in de wijk als
werkzaam element.
Structuur van de interventie.
• Stabiliteit en continuïteit. In dit kader wordt door Meerdoen in Zuid de verbinding van klantmanagers
trede 2 en 3 genoemd. Dit levert continuïteit op voor de klant. Bij Meerdoen in Zuid noemt men
tredeloos werken als werkzaam element.
“Werk en participatie, waartussen je je flexibel kunt bewegen. Dat past ook bij deze moeilijke
doelgroep”
• Onderlinge samenwerking tussen professionals. Dit thema komt bij meerdere experimenten terug,

zowel de samenwerking met verschillende professionals binnen een team (multidisciplinaire teams) als
samenwerking met andere partijen. Elkaar leren kennen, gelijkwaardigheid, gedeelde
verantwoordelijkheid en vertrouwen worden genoemd, als ook een gezamenlijke fysieke locatie
(Participatiewinkel).
“We zitten in een hetzelfde gebouw. Samenwerking wordt zoveel makkelijker want je stapt bij
elkaar naar binnen. En dat is wel heel erg fijn. En klanten verwijs je door. Dan loop ik even mee.
Eigenlijk gaat de warme overdracht vanzelf.”
• Inzet ervaringsdeskundigheid. Dit is hét werkzaam element van het experiment Bondgenoot. Ook de

peer to peer aanpak van Meerdoen in Zuid valt hieronder. De werkzaamheid is wel gebonden aan
voorwaarden, zoals heldere en duidelijke kaders, voldoende faciliteiten en training. Zie 8.5.
• Tijd. Opvallend vaak wordt tijd genoemd als werkzaam element. Tijd is nodig om aan te sluiten bij het

tempo van de deelnemer (Participatiewinkel, Bondgenoot, LPC, Team Dwars, Move your World), en
om voldoende ondersteuning te kunnen bieden.
“Bij het inzetten van de participatiecoaches zien we vooral dat het aansluiten bij de behoeften en
het tempo van de klant goed werkt.”
• Informele netwerken. Bij een aantal experimenten worden informele netwerken genoemd als

werkzaam element, bij LPC noemt met dit cirkels van betrokkenheid, bij Werk is dichterbij dan je
denkt, gaat het om het betrekken van naastbetrokkenen.
Inhoud: interactie met deelnemers en inzet veranderstrategieën
• Oprechte aandacht, begrip en betrokkenheid. De helft van de experimenten noemt dit als werkzaam
element. Daarbij gaat het ook om aansluiten bij wensen en mogelijkheden van deelnemers en een
vertrouwensband opbouwen.
“Via de verhalen over hun leven kwamen de eerste aanknopingspunten. Soms nog heel praktisch.
Agendabeheer om energie op te doen. Aansluiting bij nieuwe groepen, in de hoop daar nieuwe
contacten op te doen.”
• Eerlijkheid en duidelijke afspraken. Bij Move your World komt dit element terug in wederzijdse

verwachtingen kennen en duidelijkheid scheppen richting deelnemer door een goede screening vooraf
op vaardigheden, competenties en potentie. Ook bij Upcycle speelt duidelijkheid een rol.
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“Ja, we proberen gewoon super duidelijk te maken van wat voor werk het is en wat voor bedrijf wij
zijn. Dan kunnen we uitleggen van hoe zo’n traject er uitziet. Dus van tevoren zo helder mogelijk
uitleggen hoe het er uit gaat zien.”
• Methodieken. Methodieken die genoemd worden als werkzame elementen zijn coaching on the job,

coaching op talent, werken in collectieven, motiverende gespreksvoering en OMA gesprekstechniek
(oordelen, meningen en aannames). Over coaching op talent bij de Makersnetwerken:
“Koppelen aan professionele makers wordt positief ervaren. Er wordt gefocust op wat je kan, waar
je goed in bent of beter in kan worden en niet op problemen.”
Verder worden elementen genoemd die eerder betrekking hebben op ‘best persons’ dan ‘best practices’,
zoals durf, verantwoordelijkheid nemen en loslaten.
“Bij elke organisatie heb je sterren, fantastische mensen, aan wie je vol vertrouwen kunt
overdragen.”

Tabel 7.1. Werkzame ingrediënten Focusexperimenten vooraf en op basis van ervaring (Bron: WPI
contracten 2017; voortgangsverslagen experimenten)
Methodiek

Werkzame ingrediënten vooraf

1a Ontdubbelen intern (geen contract)
Overdracht klanten naar
Niet expliciet benoemd
ketenpartners

1b. Meerdoen in Zuid
Inzet van een
welzijnsorganisatie uit de
buurt

Werkzame ingrediënten op basis van
ervaringen bij uitvoering experiment
• Elkaar goed kennen
• Niet alleen ervoor staan, angstig voor
verantwoordelijkheid
• Gegevens worden 1 op 1 gedeeld, geen extra
registratiedruk partner
• Inzien van meerwaarde voor de partners
(geen bemoeienis van klantmanager,
gelijkwaardigheid en gedeelde
verantwoordelijkheid)

• Contact door een welzijnsinstelling
met de klant en niet de
Gemeente
• Peer2peer methode
• Lokaal netwerk van de
welzijnswerker

2. Leren en Participeren in de Community
Ondersteuningsnetwerk
Werkzame ingrediënten zijn niet
Leerwerkgroepen
vooraf geëxpliciteerd maar zijn
onderwerp van onderzoek
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• Peer2peer >> cliënten vinden het fijn om door
lotgenoten/ervaringsdeskundigen begeleid
te worden.
• Wat lijkt goed te werken:
- Heldere en duidelijke kaders waarbinnen
coaches opereren
- Combinatie van trede 2 en trede 3 coaches
- Faciliteiten en training
Aantal cliënten nog te klein om invloed op
effectiviteit en efficiëntie te kunnen zien.
• Procesbegeleider:
- Commitment
- Tijd
- Durf
- Contact
- Maatwerk
- Geen verwachtingen
- Loslaten
- Afbakening rol en verantwoordelijkheid
- Veel bij de community en in de buurt
kunnen zijn
• Stevige en gastvrije community, die iets kan
bieden wat aantrekkelijk is voor de
deelnemer

Methodiek
3a Makersnetwerk De Pijp
Begeleiden en faciliteren
van een bewonersinitiatief

Werkzame ingrediënten vooraf

Werkzame ingrediënten op basis van
ervaringen bij uitvoering experiment

• Aanjagers, ervaringsdeskundigen
en een professionele omgeving

• Coaching op talent >> deelnemers koppelen
aan professionele makers wordt positief
ervaren. Er wordt gefocust op wat je kan,
waar je goed in bent of beter in kan worden
en niet op problemen
• Werken in collectieven >> samen
verantwoordelijk, delen van successen en
missers

3b Makersnetwerk Wildemansbuurt
Begeleiden en faciliteren
• Aanjagers, ervaringsdeskundigen
van een bewonersinitiatief
en een professionele omgeving
4 Move your World
Activeren, opleiden en het in
dienstnemen van de
doelgroep
Exploiteren van onbenut
maatschappelijk vastgoed
door beheer en onderhoud

5 Upcycle
Pull-effect van
dagbesteding naar werk

6 Werk is dichterbij dan je denkt
Actieve rol van de
naastbetrokkenen bij het
vinden van een
stage/werkplek.

7 Team Dwars
Loslaten van de trede
indeling

Volgt. Echte uitspraken kunnen op een
verantwoorde wijze pas in 2018 worden
gedaan.

Werkzame ingrediënten zijn niet
vooraf geëxpliciteerd maar zijn
onderwerp van onderzoek

• Goede screening op vaardigheden,
competenties en potentie
• Wederzijdse verwachtingen kennen
• Diversiteit plekken
• Aansluiten bij de intrinsieke motivatie van
deelnemers
• Tijd
• Opbouwen vertrouwensband
• Kwaliteit
• Coaching on the job: op maat gepaste
begeleiding
• Wederkerigheid >> creëert gedeelde
verantwoordelijkheid en meer duurzame
participatie

• Partnerships tussen Westpoort
Werkt en
dagbestedingsaanbieders
• Circulaire stromen opgezet of
uitgebreid m.b.v. de doelgroep
• Certificering van de deelnemers

• Resultaten laten nog geen werkzame
elementen zien, wel belemmeringen zoals
onzekerheid bij de doelgroep en niet
rechtstreeks toegang hebben tot de
doelgroep, maar uitsluitend via de
zorgverlener.

Werkzame ingrediënten zijn niet
vooraf geëxpliciteerd maar zijn
onderwerp van onderzoek

• Naastbetrokkenen inschakelen >> kennen
vaak iemand die kan helpen met werk,
gemotiveerd en geloven in kracht van
doelgroep en helpen bij warme overdracht
• Informatie en netwerkbijeenkomsten met
brede mix van mensen en organisaties
- speelse laagdrempelige aanpak >> vergroot
opkomst
- aanwezigheid vrienden, familie en buren >>
welwillende en ontspannen sfeer
• Herhaling van informatie >> meer
beweging, mond-op-mond reclame, meer
opkomst

• Toegang tot zowel het participatie
en re-integratie instrumentarium
• Geen overdracht meer tussen
klantmanagers
• Integrale samenwerking met zorgen dagbestedingsaanbieders

• Team met verschillende disciplines &
Verbinding tussen klantmanagers trede 2 en
3 >> continuïteit voor de klant, betere
bemiddelingen en betere zorg
• Tijd >> door lagere caseload is er veel ruimte
om ondersteuning te bieden
• Integrale aanpak in de wijk en verbinding met
partijen >> meer kennis van en vertrouwen in
elkaar en betere samenwerking
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Methodiek
8 Bondgenoot
Inzet van
ervaringsdeskundige en
bondgenoot

9 Participatiewinkel
Participatiewinkel

10 De Groene Golf
Actieonderzoek

Werkzame ingrediënten vooraf

Werkzame ingrediënten op basis van
ervaringen bij uitvoering experiment

• Relatie deelnemer, bondgenoot en
ervaringsdeskundige
• Het netwerk in de buurt van de
bondgenoot
• Door een bondgenoot een bijdrage
te leveren aan de buurt en
netwerk
• Door een bondgenoot en
ervaringsdeskundige talenten
ontdekken en inzetten

• Inzet ervaringsdeskundige
- samen zoeken naar een activiteit
- flexibiliteit
- begrip en herkenning van problematiek
en gevoelens
- tijd
- direct aanspreken op eigen
verantwoordelijkheid
- eigen netwerk

• Keuze uit aanbod
• Laagdrempelig en aantrekkelijke
winkel
• Service door een
winkelmedewerker
• Rol van de participatiecoach
• Kruisbestuiving van kennis tussen
partners

• Inzet participatiecoach
- aansluiten bij behoeften en tempo van de
klant (tijd nemen)
- brede intake en ZRM >> beeld van
leefwereld, beperkingen en krachten &
cliënt voelt zich gehoord en in zijn/haar
waarde gelaten
- warme overdracht naar participatie- of
ondersteuningsaanbieder
• Samenwerking met WPI-klantmanagers,
participatiemedewerkers, Post Oost
adviseurs en aanbod in de wijk
• Fysieke locatie

• Methode van actie-onderzoek aan
de hand van obstakel categorieën
en overgangsmomenten, brengt
obstakels en mogelijke
(duurzame) oplossingen in beeld.

• Lerende omgeving: Bijzondere aandacht
besteden aan ingezette werkwijzen om een
lerende omgeving te faciliteren.
• Handelingsverlegenheid doorbreken bijv.
korte lijntjes tussen begeleiders,
spookverhalen ontkrachten en
terugvalmogelijkheden bevestigen
• Goede begeleiding bijv. inzet
ervaringsdeskundigheid en één
contactpersoon
• Maatwerk voor specifieke groepen bijv.
vergoeden van passende opleiding en
aanpassen randvoorwaarden van
opleidingseisen voor mensen met
psychiatrische problemen
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7.2. Toetsen van aannames
Alle experimenten hebben aannames geformuleerd over de werking en het bereiken van doelen. Door
uitvoering van de experimenten worden die aannames in de praktijk getoetst. Daarnaast wordt door een
aantal experimenten een registratie opgezet en/of aanvullend onderzoek uitgevoerd. Dit betreft
Ontdubbelen intern, Leren en Participeren, Makersnetwerken, Werk is dichterbij dan je denkt, Team
Dwars en De Groene Golf.
In bijlage 5 wordt een overzicht gegeven van de aannames per experiment en de lessen die tot nu toe
geleerd zijn. Die informatie is afkomstig uit de contracten met WPI en de voorgangsverslagen van de
experimenten. In deze paragraaf worden de resultaten samengevat en besproken. Daarnaast hebben we
experimenthouders en uitvoerders gevraagd naar hun mening over de aannames en in hoeverre deze
kloppen. Ook deze informatie is verwerkt in deze paragraaf.
Bij geen van de experimenten geven de ervaringen tot nu toe reden tot twijfel over de aannames. De
meeste experimenthouders vinden het echter nog te vroeg om gefundeerde uitspraken te doen.
Redenen die gegeven worden zijn dat het aantal deelnemers nog beperkt is, trajecten nog lopen en/of
het experiment nog niet uitgekristalliseerd is of pas recent aangepast. De aannames zijn dan ook geen
statisch gegeven. Binnen de experimenten wordt gestuurd naar resultaat. Als een aanpak niet
(voldoende) werkt, wordt deze aangepast of de focus verlegd.
Het doen van gefundeerde uitspraken over de aannames is ook om andere redenen een issue. Een
uitvoerder verwoordt het als volgt:
“‘Sneller participeren, dat hangt van de tijdhorizon af. Als iemand al 10 jaar in uitkering zit, dan is 9
jaar al ‘sneller’. Ik zit als begeleider meer op de ontwikkeling: wat kom je tegen, wat heb je geleerd,
wat wil je nog leren. Dat zijn al grote vragen. Mensen weten het niet. Kan ook niet anders als je in
overlevingsmodus zit.”
Een aantal experimenten wil de aannames kwantitatief onderbouwen. Bij ‘Werk is Dichterbij dan je
denkt’ wordt een registratie opgezet waarin de acquisitie, verworven plekken en plaatsingen en duur van
de plaatsingen worden bijgehouden. Bij Ontdubbelen intern wil men gaan meten of de participatie van
klanten is toegenomen met bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek. Team Dwars wil de
feitelijke voortgang van de klanten beter monitoren bijvoorbeeld door afspraken meer SMART te
maken, of met ontwikkelplannen te gaan werken.
Bij Leren en Participeren in de Community toetst men de aannames kwalitatief, op basis van case
studies. Men heeft dit gestructureerd aangepakt door middel van gedetailleerde logboeken en
procesverslagen. Hierin worden niet alleen de stappen van deelnemer beschreven maar ook dilemma’s
en successen bij de procesbegeleiding (eigen rol, confrontaties met eigen opvattingen, grenzen stellen
etc.). Dit resulteert in onderbouwd inzicht in wat werkt en wat niet, voor wie en waarom, kortom de
condities waaronder de aannames kloppen. Voor succesvolle deelname aan in een bewoners
community, bijvoorbeeld, moet de ontvangende community aan een aantal condities voldoen, en dat
geldt ook voor de deelnemers:
“Deelnemers moeten in staat zijn zelfstandig -of met een maatje/vrijwilliger-naar de community te
komen. Zij moeten bij voorkeur in staat zijn hun eigen agendaplanning te kunnen doen en het
annuleren van afspraken zelf te regelen.”
Concluderend
De ervaringen tot nu toe geven geen reden tot twijfel over de aannames, maar in het algemeen is er nog
onvoldoende volume en doorlooptijd om echt gefundeerde uitspraken te kunnen doen. Binnen de
experimenten wordt gestuurd naar resultaat. Als een aanpak niet (voldoende) werkt, wordt deze
aangepast of de focus verlegd. Pas wanneer de aanpakken uitgekristalliseerd zijn, kan goed onderzocht
worden of de onderliggende aannames kloppen.
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8. Verdieping op thema’s
Dit hoofdstuk biedt een verdieping op thema’s die een belangrijke rol spelen in één of meer
focusexperimenten. Zo hebben 3 focusexperimenten zelf een procesevaluatie uitgevoerd omdat hun
experiment zich meer richt op het proces van het experiment dan op ‘de aantallen’. Paragrafen 8.1 t/m
8.3 bevatten een samenvatting van hun belangrijkste tussentijdse bevindingen. In de paragrafen 8.4 en
8.5 komen de thema’s Participatie van langdurig GGZ cliënten en Inzet van ervaringsdeskundigheid aan
bod. Deze thema’s stonden ook centraal in de bijeenkomst ‘De Participatie Draait Door’ (dd. 13 juli 2017)
die WPI heeft georganiseerd voor betrokkenen bij de focusexperimenten.

8.1. Procesevaluatie Groene Golf
De Groene Golf (DGG) is één van de 3 experimenten die zelf een procesevaluatie heeft uitgevoerd. De
procesevaluatie heeft zich gericht op de zogeheten ‘lerende omgeving’, één van de kenmerken van
DGG, en hun leerproces. De informatie in deze paragraaf (8.1) betreft een samenvatting van hun
rapportage getiteld ‘Procesevaluatie De Groene Golf’ (dd. 1-9-2017).
De aanpak van de Groene Golf
DGG is een actieonderzoek met als doel om op duurzame wijze een ‘groene golf’ te bevorderen waarin
Amsterdammers met een arbeidsbeperking ongehinderd stappen kunnen zetten om te participeren in
de samenleving als zij dat willen. De aanpak van DGG bestaat uit:
Signaleren – Begeleiders uit het sociale domein (gemeentelijke en maatschappelijke organisaties) geven
een signaal aan het team wanneer zij met een klant tegen een hinderlijk obstakel oplopen.
Onderzoeken en doorbreken – DGG biedt ondersteuning bij het onder de loep nemen en zo mogelijk
wegnemen van het obstakel. Om obstakels te kunnen wegnemen heeft DGG de beschikking over tijd
om zaken onder de loep te nemen, expertise om regelgeving uit te pluizen, een uitgebreid netwerk van
professionals, een klein budget om financiële obstakels weg te nemen in een casus, slagklacht om een
obstakel op een hoger niveau aan de kaak te stellen, en een mandaatcommissie met
vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam en gemeentelijke organisaties om knopen door te
hakken als de mogelijkheden op managementniveau uitgeput zijn.
Monitoren – Als betrokkenen gesterkt met deze ondersteuning van DGG een doorbraak in de casus
realiseren, blijft DGG de ontwikkeling op casuïstiek niveau volgen om te kijken of de gekozen oplossing
werkt.
Lerende omgeving – DGG tracht een lerende omgeving te faciliteren, om zo het probleemoplossend
vermogen van het werkveld duurzaam te verbeteren. Dit wordt gedaan op de volgende manieren: (a)
randvoorwaarden in betrokken organisaties scheppen; (b) ondersteunen van individuele begeleiders
(intervisie, trainen, begeleiden); (c) focus/expertgroepen; (d) begeleidingscommissie en (uiteindelijk)
mandaatcommissie.

8.1.1

Ervaringen lerende omgeving

Op het moment van de procesevaluatie is nog niet genoeg ervaring opgedaan met het scheppen van
randvoorwaarden in betrokken organisaties (punt ‘a’ in bovenstaande opsomming) en het inzetten van
de mandaatcommissie (punt ‘d’). Om die reden is DGG in hun procesevaluatie alleen ingegaan op
ervaringen rond het ondersteunen van individuele begeleiders (punt ‘b’) en de focus/expertgroepen
(punt ‘c’) als methoden om een lerende omgeving te faciliteren.
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Ondersteunen van individuele begeleiders
DGG ondersteunt begeleiders bij het leerproces hoe een obstakel uit de weg te ruimen. Hierbij gaat DGG
naast de begeleider staan, om samen te leren wat nu het probleem is en hoe dit op te lossen. Om een
lerende omgeving te creëren is het belangrijk dat de begeleider van zijn/haar organisatie voldoende
ruimte krijgt om samen met DGG obstakels uit de weg te ruimen en ook voldoende overzicht / kennis
heeft over wat er allemaal speelt bij de burger in kwestie en meer specifiek rond het obstakel.
In de praktijk blijkt echter dat een begeleider vaak niet over voldoende overzicht / kennis over de
obstakels te beschikken en blijkt de burger in kwestie juist vaak degene met het meest complete beeld.
Het verzamelen van informatie ‘over de breedte’ is hiermee een onvoorziene taak van de medewerkers
van DGG geworden. Omdat dit veel tijd kost, liep het beoogde aantal casussen begin 2017 achter op
schema. Tijdens de noodzakelijke inhaalslag is het bevorderen van een lerende omgeving bij individuele
begeleiders minder op de voorgrond komen te staan.
Focus/expertbijeenkomsten met begeleiders
Om een lerende omgeving te faciliteren heeft DGG ook expertmeetings met begeleiders ingezet om zo
bij te dragen aan onderlinge uitwisseling van informatie; het faciliteren van onderlinge verbinding; en
om tot een adequaat beeld van obstakels en ingrepen in de dagelijkse praktijk te komen. Deelnemers
aan de bijeenkomsten geven aan niet zozeer iets nieuws te leren, maar zich te herkennen in wat anderen
inbrengen en zich herkend te voelen (‘Obstakels waar ik tegenaan loop worden herkend door collega’s,
dat geeft een goed gevoel’). Ook wordt de werkvorm met casuïstiek als positief ervaren. De meest
gesuggereerde verbetering heeft betrekking op een meer oplossingsgerichte focus (‘Nu erg gefocust op
obstakels maar er zijn ook successen’). Verder willen deelnemers graag meer de diepte in en doorpakken
op het uitwerken van oplossingen.

8.1.2

Overige leerervaringen

Tot nu toe richtte DGG zich op vastlopende casuïstiek. Het betreft vaak complexe casuïstiek die in de
volle breedte beschouwd moet worden omdat zaken met elkaar samenhangen. Het voornemen is om
ook ‘succesverhalen’ te gaan bestuderen en te verzamelen (inclusief olifantenpaadjes), om zo effectieve
praktijkoplossingen te verzamelen waarmee veel voorkomende obstakels uit de weg geruimd kunnen
worden. Hiervoor is het nodig om bij vastlopende casuïstiek onderscheid te maken tussen ‘casusniveau’
en ‘obstakelniveau’. Inzicht in wat succesvolle ingrepen zijn per (specifiek) obstakel kan mogelijk een
grotere groep Amsterdammers vooruit helpen (duurzame oplossing).
Een ander voortschrijdend inzicht is dat het doorbreken van obstakels op casusniveau minder eenvoudig
is dan gedacht. Vanaf de start was de aanname dat het project zich zou richten op complexe
problematiek, maar de tijd die het kost om het probleem te doorgronden en bij de horens te pakken
samen met belanghebbenden is toch onderschat. Verder heeft de experimenthouder het idee dat de
aard van obstakels vaak minder ‘hard’ is dan oorspronkelijk gedacht. Dat het hem minder vaak zit in
bijvoorbeeld regels die in de weg zitten, maar vaker in ‘zachtere’ problemen en dan met name in het
samenspel tussen verschillende actoren en bedrijfsculturen. Dergelijke obstakels zijn moeilijker te
doorbreken vanuit DGG of vragen een langdurige inzet.
Bij medewerkers van DGG heerst het gevoel dat er ‘meer actie in het actie-onderzoek moet komen’; dat
er langer dan gepland en gewenst is blijven hangen in een probleem-inventarisatie fase. Men wil liever
vandaag dan morgen doorpakken met oplossingsgerichte acties, om zo een groene golf te bevorderen
voor Amsterdammers met een arbeidsbeperking die participatiestappen willen zetten.
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8.2 Participatie in een bewonerscommunity: ervaringen LPC
Leren en Participeren in de Community (LPC) is het tweede experiment dat zelf een procesevaluatie
heeft uitgevoerd. De informatie in deze paragraaf is gebaseerd op de monitorings- en
voortgangsrapportages van LPC.
De aanpak van LPC
In Amsterdam is een bottom-up beweging gaande waarin burgers zelf initiatieven ontplooien in hun
wijk. Zij organiseren deze initiatieven met elkaar vaak in communities en stadsdorpen. In de praktijk
blijkt het moeilijk voor communities om mensen met een beperking te betrekken11. In het experiment
LPC is men op zoek gegaan naar de kansen en mogelijkheden die bewonerscommunities (kunnen)
bieden voor de participatie van mensen met een psychische en licht verstandelijke beperking. Drie
communities nemen deel aan het experiment: Buurtkamer de Bestevaêr in West, Westside in NieuwWest en De Kleine Wereld in Noord.
De werkwijze van LPC bestaat uit drie stappen:
1. Voorbereiden
• Inventariseren / creëren van de condities in de community
• Mobiliseren van het netwerk in de wijk
• Organiseren van de toeleiding van de deelnemers
• ontvangen van de deelnemers / introductie in de community
2. Proces
De deelnemers
• brengen hun huidige ondersteuningsnetwerk in kaart
• kiezen en vormen een eigen ondersteuningsnetwerk
• brengen hun wensen en ambities in kaart
• kiezen hun eigen doelen, die tijdens het proces in ontwikkeling kunnen blijven
• gaan in een leerwerkgroep met elkaar aan de slag om de gekozen doelen te realiseren
3. Bestendigen
• De deelnemers ankeren hun gerealiseerde doelen in de wijk
• De communities winnen aan kracht door de participatie en inzet van de deelnemers van
de deelnemers van LPC
In het experiment is sprake van twee belangrijke condities (de toeleiding van deelnemers naar een plaats
binnen de community en de bewoners community zelf) en twee werkzame bestanddelen (de
ondersteuningsnetwerken en de leerwerkgroep).
Monitoring
Doel van het experiment is zowel het ankeren van een kleine groep deelnemers in de communities als
ook het ontwikkelen en beschrijven van een werkwijze voor professionals en communities. Daarvoor
monitort men:
a. of ondersteunde toeleiding een noodzakelijke voorwaarde is voor aankomst van de deelnemers
in de community;
b. of de noodzakelijke condities in de communities aanwezig zijn en wat er extra aan condities
moet worden ontwikkeld of verbeterd;
c. of mensen (met ondersteuning) onderdeel gaan uitmaken van de community;
d. hoe de bestendiging van ondersteuningsnetwerken en leerwerkgroepen in communities moet
worden geregeld.
11

Verdoolaege S, Vliet P van, Wildeman M, Straathof A. Onderzoek pilot bewonersgestuurde wijkontwikkeling. Monitoring en evaluatie: Eindrapportage december 2014. Hogeschool van Amsterdam, 2014.
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Eerste conclusies en adviezen
Op basis van de monitoringresultaten komen de initiatiefnemers en uitvoerders van LPC tot de volgende
conclusies en adviezen:
Conclusie 1 >> Werven van deelnemers binnen de bestaande community bleek vaak te resulteren in een
succesvol traject.
Advies LPC: Wij adviseren ruimte te maken voor het aanbieden van trajecten aan mensen die, zonder
tussenkomst van een (zorg)organisatie, in de buurt of community ‘gevonden’ worden.
Conclusie 2 >> De inhoudelijke condities en uitstraling op het gebied van inclusiviteit en omgaan met
‘anders zijn’ binnen een bewonerscommunity zijn belangrijk. De condities in communities zijn
cruciaal voor een succesvolle ontvangst en de participatie van mensen met een beperking.
Advies LPC: Het is belangrijk dat de community waar mee wordt samen gewerkt open staat voor en wil
werken aan gastvrijheid maar ook door goede fysieke condities instaat is mensen welkom te heten.
Organiseer ondersteuning en advies doormiddel van een procesbegeleider/kwartiermaker voor het
creëren van de juiste condities voor mensen met beperkingen binnen de community.
Conclusie 3 >> In buurten zijn heel veel bewoners en informele netwerken actief. Zij zijn soms spontaan
actief bij het ondersteunen van mensen met psychische beperkingen. Er is zeker meer mogelijk.
Vaak blijkt dat bij een ‘warme’ introductie van een deelnemer bij bewoners meer mogelijk is.
Advies LPC: Wij adviseren buurtbewoners en hun informele verbanden meer te betrekken bij de
netwerken en in te zetten bij het verbinden van deelnemers met de informele netwerken in de buurt. Wij
pleiten hiertoe voor professionals/procesbegeleiders met een ‘vrije rol’ in de wijk. Een procesbegeleider
die samen met de deelnemer het contact tot stand brengt, kan de mogelijkheden en wat nodig is
verduidelijken en op afstand blijven volgen
Conclusie 4 >> Ondersteuning in de wijk wordt vaak te instrumenteel gezien en door professionals die
‘wijkgericht werken’ vorm gegeven. Ook in LPC hebben we ervaren dat het werken in een wijk
zonder binding, kennis en betrokkenheid met bewoners moeilijk is.
Advies LPC: Wij adviseren procesbegeleiders in te zetten die de buurt echt kennen (er wonen),
betrokken zijn met de buurt en zich aan kunnen sluiten bij het ‘DNA’ van de buurt. We hebben ervaren
dat dit een succesvolle inzet kan bevorderen.
Conclusie 5 >> Methodieken zijn vrijwel altijd vanuit formele netwerken beschreven en bij de
ontwikkeling zijn formele partners betrokken. Het zijn organisaties die op buurtniveau werken
maar die meestal geen groot eigen netwerk in de buurt hebben. Onduidelijk blijft nog wat er
nodig is voor de informele netwerken om gezien en versterkt te worden.
Van de drie communities leidde de werkwijze van Buurtkamer de Bestevaêr en specifiek de
procesbegeleider daar, tot de beste resultaten. De zorgbehoefte van meerdere deelnemers nam
hierdoor af. Als werkzame elementen van deze methode onderscheidt noemt men:
Het proces start met het opbouwen van een hechte groep, waarbij iedereen kan deelnemen en de
ondersteuningsbehoefte nog geen rol speelt. De procesbegeleider neemt de tijd om langzaam een
vertrouwensband op te bouwen. Na een jaar kunnen er trajecten starten of kan een leerwerkgroep
gevormd worden.
De procesbegeleider gaat radicaal naast de deelnemer staan.
De procesbegeleider speelt een centrale rol binnen de community
De procesbegeleider verbindt de betrokken formele en informele netwerken
De procesbegeleider vergroot het informele netwerk door contacten met buurtgenoten tot stand te
brengen.
Daarnaast spelen er mogelijk nog andere zaken een rol. Dit moet nog verder onderzocht worden.
De ervaringen van LPC worden gebundeld in een handreiking voor professionals en communities. Deze
verschijnt naar verwachting in november 2017.
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8.3. Participatie door maken en ondernemen: ervaringen Makersnetwerken
Makersnetwerken De Pijp en Wildemanbuurt is het derde experiment dat zelf een procesevaluatie
uitvoert. De resultaten zijn echter nog niet beschikbaar en zullen los van dit rapport gepresenteerd
worden.

8.4. Van zorg naar werk
Veel mensen in de GGZ willen graag werken, maar hoe komen zij aan het werk? Twee van de focusexperimenten richten zich op het toe leiden van mensen vanuit dagbesteding en zorg naar werk: Upcycle
en ‘Werk is dichterbij dan je denkt’. Deze paragraaf beschrijft hun ervaringen. De informatie is afkomstig
van interviews met deelnemers en professionals, voortgangsverslagen van de experimenten zelf,
bijeenkomsten van ‘Werk is dichterbij dan je denkt’ en ‘Participatie draait door’, een door
experimenthouders georganiseerde leertafel waarvoor ook experts uit het werkveld waren uitgenodigd.
Upcycle
De aanname onder het experiment Upcycle is dat mensen die nu deelnemen aan dagbesteding binnen
de circulaire economie de stap kunnen maken naar betaald werk. Door actief de verbinding te maken
met zorgaanbieders wil Milieuwerk, de uitvoerende organisatie, een pull effect creëren zodat mensen de
stap naar werk efficiënter en effectiever kunnen maken. Met het experiment wil men meer inzicht
krijgen in wat de rolverdeling moet worden wat betreft de toeleiding en begeleiding van de doelgroep
Beschut Werk. De werkwijze van Upcycle bestaat uit contact maken met dagbestedingsaanbieders en
trajectbegeleiders, werkbezoeken organiseren en het opzetten van partnerschappen. Deelnemers
worden door Milieuwerk 6 tot 12 maanden intensief begeleid en opgeleid richting werk. Tijdens deze
periode krijgen zij een tijdelijk arbeidscontract.
In de eerste helft van 2017 zijn 5 deelnemers vanuit zorg met dagbesteding ingestroomd. Deelnemers
die gestart zijn bij Upcycle, zijn enthousiast.
“Die hebben nooit de kans gehad om te gaan werken in een betaalde baan of alleen maar tijdelijke
contracten gehad. Dus als ze hier uitzicht hebben op een vast contract, is dat hartstikke leuk.”
Belemmeringen voor instroom
Vooraf verwachtte men geen grote aantallen deelnemers, maar 5 aanmeldingen is wel gering in
verhouding tot de geleverde inspanningen (ruim 40 gesprekken met aanbieders, begeleiders en
deelnemers). Een belangrijke belemmering bij de werving is dat Milieuwerk de doelgroep niet zelf kan
(en mag) benaderen. Contacten worden gelegd met de begeleiders en niet met de deelnemers zelf. Ook
is er nog veel onzekerheid bij cliënten en begeleiders: “Wat als het traject mislukt, horen we vaak.”
Begeleiders willen niet dat cliënten de dupe worden van het experiment. Ze zijn, terecht of onterecht,
bang dat de indicatie van hun cliënt (Wajong of SIS) onder druk komt te staan.
Potentiële deelnemers zien er ook tegenop om hun vertrouwde omgeving te verlaten. Vanuit de
dagbesteding is tijd nodig om deelnemers naar Upcycle te begeleiden. Dat gaat niet vanzelf.
“De begeleiders zijn heel enthousiast, maar de stap om iemand hier te krijgen is nog best wel een
grote en vraagt heel veel inzet van de begeleiders.”
Het zelf werven van deelnemers in de dagbesteding is tijdrovend; niet alleen de opbouw van een
netwerk kost tijd, maar de contacten moeten ook warm gehouden worden.
“Nu merken we dat het weer een beetje afvlakt en dat we dus weer nieuwe energie moeten gaan
steken om het eventjes weer aan te wakkeren.”
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Meerwaarde van zelf deelnemers werven is het directe contact met het zorgnetwerk van de deelnemer.
“Je merkt ook dat het een kwetsbaardere doelgroep is en dan is het juist handig om het zorgnetwerk
te hebben, omdat je dan ook gelijk weet waar je moet zijn als het niet goed gaat.”
Aanpassingen
De ervaringen hebben tot een aantal (ideeën over) aanpassingen geleid. Upcycle heeft in juli een grotere
leer- en werkhal betrokken met meer ruimte voor rustige werkplekken en persoonlijke
werkplekaanpassingen. Men hoopt zo de pull factor voor deze doelgroep te vergroten. Ook zijn er
ideeën om dagbesteding op locatie aan te bieden en daarmee de drempel te verkleinen. Verder wordt
onderzocht hoe de ontwikkelde lijnen en samenwerkingsverbanden een vast karakter te geven en wordt
de rolverdeling met gemeente en andere zorgpartijen geagendeerd.
Werk is dichterbij dan je denkt
Het experiment ‘Werk is dichterbij dan je denkt’ (WDDD) organiseert netwerkbijeenkomsten met
cliënten, naastbetrokkenen, werkgevers, gemeente, zorgverleners en participatieprojecten. Een van de
doelen is het creëren van stage-, leerwerk- of werkplekken voor de doelgroep met een psychische
kwetsbaarheid en het plaatsen van deelnemers met de IPS methodiek12. De aanname van het
experiment is dat door inzet en steun van en samenwerking met de naastbetrokkenen de kans op het
vinden van werkervaringsplaatsen en banen vergroot wordt, en dat deze plaatsen duurzamer zijn omdat
ze uit het netwerk zelf voortkomen.
Erfenis uit verleden
Eén van de bevindingen van het experiment is dat er nog een grote groep wat oudere cliënten in de GGZ
zit, die niet of nauwelijks participeert in de maatschappij en daar ook weinig ervaring mee heeft. “Wij zijn
verbijsterd. In twee jaar tijd is er NIETS gedaan”.
“Er is een grote lacune in de informatie over werk- en participatiemogelijkheden bij cliënten,
naastbetrokkenen én hulpverleners; mensen weten niet wat er mogelijk is; weten niet wat een
netwerk is en dat zij zelf ook werk- en participatiemogelijkheden zouden kunnen vinden.”
In het verleden was er binnen de GGZ weinig aandacht voor participatie, en de effecten daarvan zijn nog
zichtbaar. Een van de sprekers op een WDDD bijeenkomst vertelt hierover in een interview.
“Ik heb zelf op mijn 21ste, dat was in 1995, voor het eerst een psychose gehad. In die tijd was de
visie: als je dat hebt gehad, dan komt het nooit meer goed met je. Ik zat toen halverwege mijn
studie aan de universiteit, dus er werd aangeraden om dat te stoppen. En zoals dat destijds ging: ga
maar in een beschermde woonvorm wonen en ga op een geitenboerderij werken. Dat was echt
gewoon het standaard uitstroomprogramma. Ik heb dat niet op me laten zitten. Ik dacht: ik wil
gewoon een gewone baan en een gewoon huis.”
De spreker volgde haar eigen pad en bouwde een mooie carrière op. Veel lotgenoten is dit niet gelukt.
“De mensen die we nu op de sociale werkplaats zetten, die zijn van mijn leeftijd. Dan denk ik,
potverdorie, dat zijn ook mensen met wie ik opgenomen ben geweest. Ik vind het zo jammer, want
misschien, met een goede begeleiding, twintig jaar geleden, hadden ze nu hun eigen huisje en een
betaalde baan. Dat had prima gekund.”

12

Individuele Plaatsing en Support (IPS) gaat uit van het idee dat iedere cliënt die dat wil, kan werken in een
reguliere arbeidsplaats. Langdurige training vooraf (‘train then place’) blijft daarbij achterwege. Deelnemers
worden snel in de gekozen functie geplaatst, en daarna gericht getraind in de benodigde werkvaardigheden
(‘place then train’). Langdurige ondersteuning wordt geboden aan de persoon als ook aan de werkomgeving.
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Als obstakels voor participatie worden genoemd: bias bij GGZ medewerkers, stigma en zelfstigma.
““want als jij dag in dag uit je omringt met mensen die misschien ook geen betaalde baan hebben,
die ook voor hun dagbesteding naar een dagactiviteitencentrum gaan, als dat je beeld is, dan kan ik
me heel goed voorstellen dat je ook denkt van: dit is ook gewoon waar ik toe hoor, meer kan niet.”
Kentering
Van verschillende kanten wordt aangegeven dat de huidige ontwikkelingen gunstig zijn. Men noemt de
participatiewet, het beleid van de gemeente Amsterdam waarin steeds meer oog is voor mensen die niet
meekunnen, de introductie van nieuwe methodieken zoals IPS en steeds meer voorbeelden dat het echt
anders kan. Eén van de geïnterviewde deelnemers aan WDDD raakte geïnspireerd door de positieve
voorbeelden en is, aangemoedigd door de organisatoren, zelf op zoek gegaan naar betaald werk. Via de
website Onbeperkt aan de slag en tientallen Meet & greet gesprekjes in het land, heeft hij nu, op 52jarige leeftijd, voor het eerst in zijn leven betaald werk. En daar houdt het wat hem betreft niet op.
“Ik ben dus eigenlijk starter op mijn 52ste. Ik vind het wel leuk dat ik nog kansen heb. Ik heb nog,
hoeveel is het, nog 15 jaar. Er kan veel gebeuren in die 15 jaar.”
Zijn succesverhaal levert ook weer inspiratie op bij anderen.
“En mijn vrienden vonden het ook wel spannend dat ik ging werken en die zijn voor zichzelf ook
gaan nadenken van: kan ik misschien niet meer vrijwilligerswerk gaan doen of betaald werk.”
Creëren van werk- en stageplekken
De ervaring van WDDD is dat werkgevers, anders dan vaak gedacht wordt, wel degelijk open staan om
‘kwetsbare’ mensen in dienst te nemen. In de tweede helft van 2016 werden er 7 plekken gerealiseerd en
19 ingangen naar werk waren in onderzoek. Plekken werven via naastbestaanden blijkt, vanwege de
informatieachterstand bij deze groep, niet erg succesvol. Via ambassadeurs en het eigen opgebouwde
netwerk loopt het wel goed. Men ziet bij werkgevers vaak de zgn. gunfactor: “Wij willen mensen een kans
geven”. Werkgevers voelen zich (ook) aangesproken als naastbetrokkene en niet alleen als werkgever;
een heel aantal werkgevers blijkt zelf ook naastbetrokkene te zijn.
Een van de ambassadeurs constateert dat er nog wel veel angst en onkunde bij werkgevers is over
psychische aandoeningen. Door haar ervaringen te delen, op een positieve en enthousiaste manier, haalt
ze andere werkgevers over de streep. Een andere bevorderende factor is dat de gemeente het
werkgevers makkelijker maakt. Vanuit afdeling zorg kan, korte ambulante ondersteuning geboden
worden en garantstelling. Dat stelt werkgevers gerust. Een knelpunt is dat de garantstelling niet geldt
“voor die groep afgekeurde mensen van 35 tot 80%, en daar zitten nou net vaak die mensen die wij als
bedrijf wel kunnen gebruiken.” En niet onbelangrijk, de aantrekkende economie en groei van de
arbeidsmarkt schept kansen op werk.
Aanpassingen
Werkplekken lijken momenteel niet het grootste of enige knelpunt. Bij het Werkgeversservicepunt
(WSP) waren de afgelopen tijd zelfs meer vacatures dan werkzoekenden. Knelpunten liggen ook aan de
cliëntzijde, bij de cliënten zelf, maar ook bij hun begeleiders. “De hulpverleners benaderen de mensen nog
teveel in een behandelingssfeer, laten nog de mogelijkheden van wat wel kan onbenut.” Het geven van
informatie is daarom een belangrijke pijler geworden van het experiment. De bijeenkomsten zijn langer
geworden, zodat er meer ruimte is voor informatie en netwerken, en er zijn trainingen ontwikkeld voor
hulpverleners om werk en re-integratie als normaal onderdeel van de zorg te zien, zodat zij cliënten en
naastbetrokkenen hier informatie over geven. Uitdagingen voor de toekomst zijn beschrijving en
verspreiding van de methodiek en borging. Ten slotte nog een tip van deelnemers: doe meer met social
media, bijvoorbeeld LinkedIn.
“Naast de face-to-face netwerken, dat ze cliënten ook vertrouwd maken met LinkedIn. Want dan
houd je het ook vast en warm. Ook met werkgevers die ze uitnodigen en met naasten die dat
hebben. En dat iemand daar oproepjes kan doen: heeft iemand misschien een baan hier of daar.”
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Ervaringen uit andere experimenten
Tijdens de bijeenkomst ‘Participatie draait door’ kwam naar voren dat niet alle experimenthouders even
positief gestemd zijn over de mogelijkheden voor betaald werk. Men ziet in de eigen experimenten dat
voor veel mensen de stap naar werk een langdurig proces is en niet rechtlijnig. Ze moeten eerst nog wat
stapjes zetten om bij werk te komen. Men ziet ook veel werkgevers die geen plek maken voor mensen
met een beperking. Als voorbeeld wordt een buurthuis genoemd dat aanvankelijk alleen plek had voor
‘sterke’ vrijwilligers. Ook het systeem maakt het soms lastig om mensen naar werk te krijgen. Mensen
worden in treden ingedeeld, waardoor ze geen gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld het aanbod van
Werk en Integratie. En het verrekenen van inkomsten is zo ingewikkeld gemaakt dat mensen het niet
aandurven. Ze kiezen er dan liever voor om dan maar niet te werken, omdat ze bang zijn hun uitkering te
verliezen.
Ideeën om meer mensen aan het werk te krijgen
In de bijeenkomst ‘Participatie draait door’ werden hiervoor de volgende ideeën geopperd.
Ruimte creëren van werkgelegenheid in de community. Participanten kunnen ook als deelnemer van een
community ondernemen. Een voorbeeld is Lucas Groen.. De Lucas Community verzorgt in opdracht van
het stadsdeel het groen in de wijk. Dit komt ook de sociale cohesie ten goede. Het proces, de
ontwikkeling van de participant is hierin onderdeel van het resultaat.
Werkbrigade. De gemeente heeft de Werkbrigade opgericht en zorgt ervoor dat mensen in ieder geval
voor 2 jaar een arbeidscontract krijgen. De klussen zijn voornamelijk fysiek in de openbare ruimte, maar
er zijn ook banen als gastheer en gastvrouw mogelijk. Het biedt zeker kansen, maar er zijn ook twijfels
over de duurzaamheid.
Aanbod en kansen elders, zoals Schiphol en Westpoort. Er is veel werk in Westpoort en op Schiphol,
maar is ver weg, en het gaat vaak om tijdelijke krachten, waarbij je weer te maken krijgt met
ingewikkelde inkomstenverrekening. Hierdoor haken mensen af.
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8.5. Inzet ervaringsdeskundigheid
Volgens de website www.deervaringsdeskundige.nl is ervaringsdeskundigheid ‘het vermogen om op
grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel. De kennis die door reflectie
op de eigen ervaringen en ervaringen van deelgenoten is vergaard, aangevuld met kennis uit andere
bronnen, wordt op een professionele manier ingezet ten behoeve van anderen’.13
Voor deze paragraaf (8.5) over de inzet van ervaringsdeskundigheid is gebruik gemaakt van de volgende
bronnen: interviews met deelnemers, interviews met uitvoerders, verslagen van gesprekken van WPI
met experimenthouders, voortgangsverslagen van de experimenthouders, en het verslag van de
bijeenkomst ‘De Participatie draait door’ (dd. 13 juli 2017).

8.5.1. Rollen en randvoorwaarden
Volgens de website www.deervaringsdeskundige.nl zijn de 3 kerntaken van de ervaringsdeskundige: 1)
ondersteuning bij individuele herstelprocessen (de ervaringsdeskundige ondersteunt de cliënt bij het
individuele herstelproces, bij zijn dagelijkse bezigheden en maatschappelijke participatie en
emancipatie), 2) inrichting van herstelondersteunende zorg, en 3) creëren van maatschappelijke kansen.
Focusexperimenten hebben deze laatste rol, het creëren van maatschappelijke kansen, op verschillende
manieren vormgegeven. Zo neemt bij het focusexperiment ‘Meerdoen in Zuid’ de ervaringsdeskundige
(als het ware) de rol van de klantmanager over, waardoor deze ervaringsdeskundige (ook) een
verwijzende rol heeft gekregen. Eén van de professionals die ervaringsdeskundigheid an sich een warm
hart toedraagt vindt een verwijzende functie te complex voor een vrijwilliger.
In de interviews worden de volgende rollen genoemd als zeer geschikt voor een ervaringsdeskundige:
- Maatje
- Behandelende functie
- Verbinding maken met mensen die vertrouwen in het systeem kwijt zijn
- Lid van een multidisciplinair team
- Sterke(re) plek in de wijkallianties, gedragen door de buurtpartners.
Niet iedereen is het eens met de rol van maatje. “Een ervaringsdeskundige levert op het oog soms dezelfde
inzet; samen een praatje maken, koffie drinken. Maar de ervaringsdeskundige heeft echter altijd een doel
voor ogen; zoeken naar een activiteit om weer mee te doen en zo nodig door-leiden naar andere partijen
voor aanpak van problemen. Voor het maatje is de aanwezigheid en het samen zijn het doel. Een maatje
hoeft niet ervaringsdeskundig te zijn.”
Verder denken geïnterviewden dat een tandem van professional en ervaringsdeskundige een mooie
combinatie is omdat “het menselijke aspect meer vanuit ervaringsdeskundigheid komt” en de kennis met
name bij de professionals zit. Ook tijdens de bijeenkomst ‘Participatie draait door’ is gesproken over de
driehoek professional, deelnemer en ervaringsdeskundige: dat ervaringsdeskundigheid aanvullende en
gelijkwaardige kennis is, dat je beide ‘werelden’ nodig hebt.
Een experimenthouder noemt “Ervaringsdeskundigen kunnen niet vergeleken worden met professionals. Er
kunnen niet dezelfde eisen worden gesteld en ook niet dezelfde verwachtingen. Hierdoor is een beetje de
kracht van de ervaringsdeskundigen te kort gedaan de afgelopen maanden. Het zij aan zij kunnen staan, de
herkenning en erkenning en rolmodel zijn voor de klanten zijn in het gedrang gekomen.”
Om ervaringsdeskundigheid structureel en professioneel in te zetten is volgens de website
www.deervaringsdeskundige.nl een complexe verandering nodig. Een organisatie moet voldoen aan een
aantal randvoorwaarden.
a) Zo moet er een gemeenschappelijke visie zijn en moet de financiering worden geregeld. Door
een zogenaamde 'vrijplaats' te bieden ontstaat ruimte voor cliëntgestuurde initiatieven. Ook
gaat de inzet van ervaringsdeskundigheid niet zonder kwartiermaken en stigmabestrijding.
13

http://www.deervaringsdeskundige.nl/visie-definities/wat-is-ervaringsdeskundigheid.aspx
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b) Verder moet de organisatie geschoold zijn in herstelondersteunende zorg. Voor cliënten die zich
willen ontwikkelen tot ervaringsdeskundige zijn er allerlei mogelijkheden van cursussen tot
reguliere opleidingen.
c) Voordat iemand wordt aangetrokken als ervaringsdeskundige moet er een helder functieprofiel
zijn opgesteld met een passende inschaling. Het team moet worden voorbereid op de komst van
de nieuwe collega en aan de ervaringsdeskundige moeten voldoende begeleiding en
mogelijkheden tot intervisie worden geboden.
De randvoorwaarden die ook ter sprake zijn gekomen in de interviews en de bijeenkomst ‘De Participatie
Draait Door’ worden hieronder besproken.
Financiering (ad a)
In de interviews is met betrekking tot financiering het volgende genoemd:
“Als je meewerkt aan een proces, waarom zou je dan niet betaald worden net zoals de anderen in dat
proces betaald worden? Een opbouwwerker krijgt ook betaald. Een vertaler krijgt ook betaald. In zekere
zin is een ervaringsdeskundige een soort vertaler, verbinder, bruggenbouwer”
“Ik ben absoluut voor ervaringsdeskundigen die een opleiding hebben gedaan. Ik vind het achterlijk dat
zij er niet voor betaald zouden worden. Het is echt een betaalde functie: achter mensen aan bellen, af
en toe sjit van mensen accepteren, ernaast gaan staan.”
Een ander aspect betreft het dienstverband. Een van de geïnterviewde noemt: “Ik ben voorstander van
een pool van ervaringsdeskundigen, die je gedetacheerd / op afroep kan inzetten.” Een andere professional
noemt dat er veel kracht kan uitgaan van ervaringsdeskundigen ‘als vliegende brigade’. Tijdens de
bijeenkomst De Participatie Draait Door zijn de volgende organisatievormen genoemd: onafhankelijk
team, een peer-to-peer centrum of toch verbonden aan een organisatie.
Scholing (ad b)
Kwaliteit van ervaringsdeskundigheid is belangrijk; de ene ervaringsdeskundigheid is de andere niet.
Inmiddels zijn er verschillende opleidingen en cursussen ervaringsdeskundigheid.
Ervaringsdeskundigen die een cursus/opleiding hebben gedaan geven aan veel geleerd te hebben en
hebben ontdekt dat dit de richting is die ze op willen gaan. Een van hen vertelt dat een neveneffect van
de opleiding is dat ze de signalen wanneer het dreigt minder goed te gaan bij zichzelf duidelijker
herkent. “In de scholing heb je zo analytisch naar jezelf leren kijken, je moet goed weten wat er in jezelf
omgaat voordat je naast de ander kan gaan staan”.
Sommige ervaringsdeskundigen die binnen het focusexperiment een training maar geen formele
opleiding hebben gevolgd ervaren dat als een gemis. Eén van hen heeft het gevoel dat haar inzet als
coach voor ‘spek en bonen’ is omdat ze geen diploma’s heeft om de werkzaamheden als coach te doen.
Ook dat ze zelf lerende is terwijl ze andere mensen helpt vindt ze niet professioneel. Verder zijn er bij de
coaches zorgen over de eigen privacy omdat zij zelf ook een bijstandsuitkering ontvangen – ze vrezen
dat hun klantmanager wordt ingelicht bij eventuele conflicten.
Functieprofiel, voorbereiding team en begeleiding (ad c)
Een geïnterviewde geeft aan dat er iets als een competentiecertificaat naast het officiële systeem van
opleidingen moet komen. “Zoals in het project Meerdoen in Zuid, daar werken ze met het EVC. Het
daadwerkelijke werk- en denkniveau van iemand kan namelijk van een heel ander niveau zijn dan behaalde
diploma’s. Dit geldt bijvoorbeeld voor Wajong-ers die vaak al op jonge leeftijd gecrasht zijn. Als
ervaringsdeskundige kijk ik liever naar ervaringen, competenties en vaardigheden. Als we
ervaringsdeskundigheid verder gaan ontwikkelen moeten we ook naar dat stuk.”
Voor focusexperimenten die met ervaringsdeskundigen werken was het in het begin niet heel makkelijk
om een geschikt functieprofiel op te stellen; gaandeweg werd duidelijker welke mensen geschikt zijn als
coach (zie ook 5.3.1).
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Dat het belangrijk is om teams voor te bereiden op de komst van nieuwe collega’s wordt beaamd door
een ervaringsdeskundige: “Het lastige is wel dat de professional een opleiding en werkervaring heeft en die
denken dan ‘daar is iemand die met z’n rugtas er tussen gaat zitten’. Mevrouw kent ervaringsdeskundigen
die de eerste zijn in teams die het moeilijk hebben. ‘Veel hulpverleners zijn er wel voor, maar veel mensen
houden niet zo van verandering’.”
Het belang van goede begeleiding van ervaringsdeskundigen kwam ook in de interviews naar voren:
“Houd rekening met terugval van ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen zijn niet altijd zo stabiel als
gedacht en hebben een achterwacht nodig”. Het project Bondgenoot heeft daarom besloten om
structureel intervisie te organiseren met de ervaringsdeskundige en een structureel voortgangsoverleg
met cliënt, bondgenoot en ervaringsdeskundige. Een ervaringsdeskundige vertelt “Bondgenoot is heel
betrokken met de vrijwilligers. Je kan altijd bellen en als je vragen hebt zijn ze er ook echt voor je. Ook vind ik
het fijn dat er eenmaal per 2 weken een vergadering is, waar je over je cliënten praat, en even kan uitleggen
als je tegen iets aanbotst. Dat anderen je even kunnen helpen want niet alles is even makkelijk. En
natuurlijk, als je begint heb je veel vragen. Ze zijn er gewoon voor je. Dat vind ik belangrijk.”
Daarnaast is de verdere ontwikkeling en positionering van ervaringsdeskundigen belangrijk om hen vast
te houden, evenals het creëren van participatie-kansen. Maak carrière mogelijk, bijvoorbeeld door de
inzet van junior, medior en senior ervaringsdeskundigheid.

8.5.2 Wat is de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid, wat zijn de werkzame elementen?
Tijdens de bijeenkomst ‘Participatie draait door’ werden de volgende elementen genoemd:
· Onafhankelijkheid: over grenzen van protocollen en formats kunnen gaan
· Gelijkwaardigheid
· Meer tijd per deelnemer
· Herkennen van uitsluiten; voelen van de achterstand klant
· Meeleven, medemenselijkheid
· Vertrouwen terugwinnen
· Positiviteit: kijken naar mogelijkheden, kracht
· Voorbeeld/rolmodel zijn, perspectief bieden: ‘Wat hij kan wil ik ook’
Al deze elementen zijn ook in de interviews met deelnemers en professionals genoemd. Een
procesbegeleider vertelt in een interview dat zij door haar eigen ervaringen beter snapt waar deelnemers
tegen aan lopen, bijvoorbeeld het niet kunnen omgaan met dingen die anders lopen en behoefte aan
structuur.
Een ander vertelt dat ervaringsdeskundigen radartjes hebben (‘ik lees het taalgebruik’) waardoor ze
weten hoe het met de deelnemer gaat. “We luisteren, voelen, nadenken, of horen toch op een andere
manier dan de gemiddelde mens omdat we er zelf ook zijn geweest, en we gebruiken eenzelfde soort
taalgebruik”.
Een belangrijk verschil tussen een klantmanager en ervaringsdeskundige is volgens
ervaringsdeskundigen dat het speelveld van de ervaringsdeskundige gelijkwaardig en onvoorwaardelijk
is. “Bij een klantmanager speelt toch het korten van uitkering op de achtergrond. Als dat er niet is, dan is er
een andere eerlijkheid en een ander resultaat. Veel heeft met veiligheid en angst te maken. Mensen zijn
bang dat duimschroeven verder aangedraaid worden. Mensen zijn daar de hele dag mee bezig. Misschien
hebben ze s nachts al niet geslapen hebben vanwege gesprek met de klantmanager; het gaat maar door, het
gaat maar door. Ze bedenken ‘Wat gaat de klantmanager me zeggen, als hij maar niet zegt dat ik aan het
werk moet of gekort word’ en zo gaan ze het gesprek in. Hierdoor zijn ze misschien al meer vermoeid en meer
vooringenomen waardoor het gesprek anders loopt. Bij een ervaringsdeskundige is die omgeving er niet,
maar gaat het over luisteren, tips, adviezen en kun je aansluiten ‘ik had dat vroeger ook’, dan heb je een heel
ander gesprek. Minder zakelijk; veiligheid en vertrouwdheid zijn belangrijke waarden in het gesprek.”
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Verder komen uitkeringsgerechtigden met een bepaald beeld binnen: “De klantmanager heeft wel een
baan, auto, huis, geld, studerende kinderen, vakanties - alles wat ik nodig heb. Die ander, die alles heeft,
gaat aan mij vertellen, die niks heeft, wat ik moet doen. Snap jij mij wel? Heb jij wel binding met mijn leven?
Snap jij dat ik aan het overleven ben?’ Als de klantmanager dan zegt ‘doe dit of dat’, dan denkt de ander ‘ja,
hallo, zullen we een dagje ruilen, jij hebt lekker lullen’. Het is anders wanneer iemand het zegt die zelf in de
situatie heeft gezeten, zelf alles ook kwijtgeraakt is geweest, die snapt dat je tegen het suïcidale aan zit
want ‘waar leef je nog voor’.”
Tot slot wordt genoemd “Klantmanagers zijn zo getraind qua gespreksvoering dat ze geen gevoelens laten
zien. Terwijl een ervaringsdeskundige ‘de taal van het hart praat’, wat inhoudt dat je vanuit je gevoelens
praat. Ook zijn klantmanagers getraind in het voeren van een eendimensionaal gesprek; het stellen van
vragen die de ander moet beantwoorden. De ander antwoordt op bestelling en dus lijkt het niet om die ander
te gaan. Een ervaringsdeskundige steekt meer in van ‘vertel eens, hoe zit dat voor jou’.”
Op de vraag wat het verschil is tussen een ervaringsdeskundige en een niet-ervaringsdeskundige die
geen klantmanager is, legt een ervaringsdeskundige uit: “Twee vrienden hebben vaak aan een half woord
genoeg. Is met ervaringsdeskundigen onderling vaak ook zo. Die matchen sneller dan met een neutraal
persoon. Fijngevoeligheid en subtiliteit zitten in de taal van het hart en daar wordt het verschil gemaakt
door ervaringsdeskundigen; zij praten meer de taal van het hart. Weer dus het belang van taal: de
fijnmazigheid, de begrijpelijkheid, welke woorden de ander kent. Het gaat vooral om gevoel en beleving.”
Een andere ervaringsdeskundige vindt het vooral belangrijk dat je in staat bent om een verbinding met
de ander aan te gaan en dat je in huis hebt wat in 5.2.1 beschreven staat.
Tijdens de bijeenkomst ‘De Participatie Draait Door’ kwam de vraag naar voren of het niet meer om het
type mens gaat dan om ervaringsdeskundigheid. Niet iedereen was het eens met de stelling ‘alleen
ervaringsdeskundigen kunnen iemand uit de shit halen omdat zij het kennen’ omdat ook hulpverleners
dit werk doen vanuit de wens anderen te helpen, naar de kracht en mogelijkheden van de mens willen
zoeken en hun menselijke kanten hebben. Dit zagen wij ook terug in onze interviews met uitvoerders
(5.2.1).
Tot slot willen wij graag kort ingaan op het door de ervaringsdeskundige genoemde ‘eendimensionale
gesprek’ omdat sinds 2015 is gestart met een nieuwe benadering van Amsterdammers in de bijstand.
Hierbij staan de situatie en de behoeften van de Amsterdammers centraal. De nieuwe gespreksvoering
met warme aandacht betekent investeren in het intensieve gesprek met aandacht voor de mens 14.
Inmiddels is dit type gesprek de norm geworden bij de afdeling Activering 15

8.5.3 Ontwikkelingen bij gemeente Amsterdam
De rapportage van WPI getiteld ‘Halfjaar rapportage Programma Meedoen Werkt 2017’ concludeert dat
ervaringsdeskundigen een waardevolle rol spelen bij de experimenten. Inmiddels is door de gemeente
Amsterdam een Programma Ervaringsdeskundigheid opgesteld en een projectleider aangesteld die gaat
starten met een training voor bijstandsgerechtigden om te worden opgeleid tot ervaringsdeskundige
(basis) en tot vraagbaak/adviseur van de organisatie. Met als doel: empowerment van de bijstandsgerechtigde (richting Participatie) en relatieverbetering tussen klantmanager en bijstandsgerechtigde.
De training levert gezamenlijke kennis op en zal worden ingezet ter verbetering van de dienstverlening.
Daarnaast onderzoekt de projectleider waar het inzetten van ervaringsdeskundigen toe kan leiden
(binnen de WPI/organisatie breed) en verzamelt hij de ervaringen en ’lessons learnt’ van de verschillende
experimenten.

14
15

Meedoen Werkt Voortgangsrapportage 2016 en werkplan 2017
Halfjaarrapportage Programma Meedoen Werkt 2017
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9. Samenvatting, terugblik en vooruitblik
In november 2015 is het participatielab Meedoen Werkt van start gegaan. De centrale vraag van het 1e
participatielab was ‘Hoe maken we het mogelijk dat meer kwetsbare Amsterdammers duurzaam
participeren, zingevend bezig zijn voor zichzelf, hun omgeving en de stad, waarbij hun mogelijkheden
optimaal tot hun recht komen, uitgaande van de beschikbare en potentiele expertise en financiële
middelen?’ In nauwe samenwerking met partners uit het veld zijn in totaal 10 zeer verschillende
focusexperimenten tot stand gekomen. De experimenten zijn ontwikkeld om van te leren wat betreft
haalbaarheid, effecten en werkzame elementen van de nieuwe werkwijzen.
In opdracht van WPI heeft de GGD Amsterdam deze focusexperimenten geëvalueerd. Looptijd van het
onderzoek was medio oktober 2016 tot en met medio oktober 2017. De belangrijkste onderzoeksvragen
waren:
- Wat is het bereik van de experimenten?
- Hoe ervaren de deelnemers hun deelname aan de focusexperimenten?
- Welke succesfactoren, verbeterpunten en werkzame elementen worden genoemd?
- Wat is de opbrengst voor deelnemers op het gebied van participatie en andere levensdomeinen?
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten samengevat behorend bij deze onderzoeksvragen,
geven we een terug- en vooruitblik en eindigen we met een dankwoord.

9.1. Samenvatting van de belangrijkste resultaten
Wat is het bereik van de focusexperimenten?
In ruim een jaar tijd zijn 2.592 deelnemers aangemeld bij de 10 focusexperimenten, waarvan 1.742 bij het
focusexperiment Ontdubbelen Intern. Het beoogde aantal deelnemers is hiermee gerealiseerd.
We hebben 28 deelnemers geïnterviewd die net gestart waren bij één van de focusexperimenten (1e
interview). Per experiment zijn 1-3 deelnemers geïnterviewd.
Een derde van de deelnemers is zeer laag opgeleid en ook een derde heeft (enige) problemen met de
Nederlandse taal. Het perspectief op werk is over het algemeen gering. De deelnemers voor wie een
ZRM score beschikbaar is, zijn vooral onvoldoende zelfredzaam op de domeinen financiën,
werk/opleiding en maatschappelijke participatie.
Minimaal de helft van de geïnterviewde deelnemers heeft schulden en bijna iedereen heeft moeite met
rondkomen. Daarnaast komen veel (ernstige) lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen voor.
Velen hebben een zwaar leven (achter de rug). Ruim een derde van de deelnemers had bij de start van
het focusexperiment geen enkele vorm van participatie.
De focusexperimenten lijken de beoogde doelgroep van het programma Meedoen Werkt te hebben
bereikt.
Hoe ervaren de deelnemers deelname aan de focusexperimenten?
Aspecten die deelnemers in de beginfase van het focusexperiment waarderen (1e interview) zijn een
prettige eerste ontvangst, het kunnen werken aan eigen doelen of nieuwe dingen leren, dat het
experiment ‘past’, een goede sfeer en fijne collega’s. Ook wordt begeleiding vaak genoemd als positief
aspect van het experiment en gaven verschillende deelnemers aan dat deelname aan het experiment
ook positieve effecten had buiten het experiment. Bijna alle deelnemers geven aan het waardevol te
vinden om hulp te krijgen bij het gaan participeren.
Als negatief wordt ervaren (1e interview): wanneer een experiment niet goed georganiseerd is, niet goed
‘past’, wanneer er minder begeleiding is dan verwacht en wanneer deelname aan het experiment tot
extra kosten leidt. Veel experimenten waren in de beginfase nog in ontwikkeling. Een aantal deelnemers
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gaf aan dat als de onduidelijkheid en onzekerheid zou blijven, dit een reden zou kunnen zijn om te
stoppen.
Zo’n 5-6 maanden later (2e interview) geeft de meerderheid aan dat het traject goed past en dat er
voldoende rekening wordt gehouden met hun situatie. Van de 9 deelnemers die in de beginfase veel
onduidelijkheid / onzekerheid rapporteerden bleek de onduidelijkheid bij 4 deelnemers afgenomen.
Voor de anderen was er nog steeds veel onduidelijkheid of was de onduidelijkheid (mede) oorzaak om te
stoppen met het traject.
Het type begeleiding dat men krijgt verschilt sterk van experiment tot experiment. Ongeacht type
begeleiding zijn 3 op de 4 deelnemers ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ over hun begeleiding (2e interview).
Vooral oprechtheid van de begeleider, behulpzaamheid en oplossingsgerichtheid, luisteren en serieus
nemen, stimuleren en motiveren worden door deelnemers als positief ervaren.
Als minder positief wordt genoemd: weinig contact, als niet gebeurt wat er is beloofd, en wanneer er
geen of onduidelijke informatie wordt verstrekt.
Zo’n kwart van de deelnemers geeft aan zich niet serieus genomen en/of gewaardeerd te voelen (2e
interview). Voornamelijk omdat er niet wordt gedaan wat de deelnemer is beloofd, wanneer er niet
wordt ingegaan op kritische opmerkingen of hier met irritatie op wordt gereageerd, de communicatie
niet transparant is of door de toon waarop tegen hen wordt gesproken.
Wat verder opvalt is het grote aantal wisselingen in de begeleiding van deelnemers; bijna de helft wordt
ten tijde van het 2e interview niet meer begeleid door de oorspronkelijke begeleider. De
informatievoorziening rond het vertrek van een begeleider behoeft (meer) aandacht.
Succesfactoren, verbeterpunten en werkzame elementen
Deelnemers benoemen als werkzame elementen: maatwerk; inzet ervaringsdeskundigheid; oprechte
aandacht, begrip en betrokkenheid; verkeren in een omgeving waar Nederlands wordt gesproken;
nieuwe ervaringen opdoen; succes ervaren, contact met andere deelnemers en de gelegenheid om
nieuwe mensen te leren kennen.
Volgens uitvoerenden/begeleiders (professionals en ervaringsdeskundigen) zijn belangrijke
succesfactoren in de begeleiding van uitkeringsgerechtigden: motiverende gesprekstechnieken,
interesse in de ander/kunnen inleven, en sociale vaardigheden. Klantmanagers die betrokken zijn bij de
focusexperimenten en een partij die de ‘participatiecoach functie’ van een klantmanager heeft
overgenomen noemen als grootste verschil ten opzichte van de situatie ervoor: het werken in de wijk,
dat ze partners in de wijk hebben leren kennen en kunnen vinden/de kortere lijnen, transparantie/geen
dubbele agenda’s meer, inter-collegialiteit, en ‘meestroom in plaats van tegenstroom’.
Uitdagingen en verbeterpunten die uitvoerders/begeleiders noemen liggen voornamelijk op het gebied
van (begeleiding van) de doelgroep; aanbod van participatieplekken en matching; financiën en
registratie/regels/bureaucratie. Leerpunten van de experimenthouders liggen op het gebied van (i) de
doelgroep (bijv. welke doelgroep is het meest geschikt voor een experiment); de begeleiding (bijv. de
meerwaarde van het fysiek bij elkaar komen van een multidisciplinair team); de omgeving (bijv. belang
van elkaar makkelijk kunnen vinden, leren loslaten, vertrouwen op collega’s); registratie/regels /
bureaucratie (bijv. wel vergoeding voor dagbesteding maar niet voor vrijwilligerswerk). Het werken met
de ZRM blijkt regelmatig een uitdaging. Dit heeft o.a. te maken met hoe deelnemers een ZRM gesprek
beleven, de zoektocht om op een prettige wijze een ZRM gesprek te voeren, de vraag of vrijwilligers de
ZRM kunnen afnemen, de rol die de ZRM speelt in vervolgbeleid.
Als werkzame elementen worden door de professionals genoemd: maatwerk; activiteiten waarmee je
ertoe doet; integrale aanpak in de wijk, stabiliteit en continuïteit (o.a. tredeloos werken); onderlinge
samenwerking professionals; inzet ervaringsdeskundigheid; tijd; informele netwerken; oprechte
aandacht, begrip, betrokkenheid; eerlijkheid en duidelijke afspraken; en inzet van methodieken.
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Wat is de opbrengst van de experimenten?
Zo’n 5-6 maanden na de start van het experiment bleek dat 10 (van de 28) geïnterviewde deelnemers
inmiddels gestopt waren met hun focusexperiment (2e interview). De belangrijkste reden om te stoppen
was onvrede over het verloop van het experiment. Experimenthouders en uitvoerders noemen als
belangrijkste reden voor uitval dat er geen goede aansluiting is tussen de deelnemer en het experiment.
In de beginfase van het experiment (1e interview) gaven veel deelnemers het vooruitzicht op betaald
werk aan als motivatie voor deelname. Korte termijn doelen (5-6 maanden) hadden naast betaald werk,
vooral betrekking op leren en ontwikkelen, participatie en het succesvol verloop van het
focusexperiment.
Zo’n 60% van de deelnemers had na zo’n 5-6 maanden zijn of haar korte termijn doelen geheel of deels
bereikt (2e interview). Succeservaringen hadden een positief effect op het zelfvertrouwen. Deelnemers
ervoeren daarnaast positieve effecten op andere levensdomeinen. Deelnemers noemden vooral effecten
op eenzaamheid, sociale contacten en de deur uit komen.
Begeleiders zien dat deelnemers door deelname aan de experimenten meer inzicht krijgen in de eigen
mogelijkheden en wensen, meer eigen kracht ontwikkelen, meer participeren en beter in hun vel zitten.
Deelnemers die hun korte termijn doelen niet hadden bereikt gaven aan dat er geen vooruitgang was
geboekt met de opzet van een activiteit of bedrijfje of dat alles anders liep dan zij hadden verwacht. Het
mislukken had in meer of mindere mate effect op hun welbevinden, moraal en privéleven.
Tot slot is een belangrijke opbrengst van de focusexperimenten dat er veel kennis is opgedaan over
nieuwe werkwijzen om de participatie van kwetsbare Amsterdammers te vergroten. Bijvoorbeeld over
wat bepalende factoren zijn in de begeleiding van uitkeringsgerechtigden, de kansen en
kwetsbaarheden van de inzet van ervaringsdeskundigheid bij de participatie van Amsterdammers, de
factoren die van belang zijn om deelnemers vanuit dagbesteding naar werk te begeleiden, welke rol
activiteiten op het gebied van ondernemerschap kunnen spelen bij het weer gaan participeren, hoe
kansen benut kunnen worden bij bewonerscommunities en het belang van de samenwerking tussen
klantmanagers van de activeringsteams en partners in de keten van welzijn, zorg en werk.

9.2. Terug- en vooruitblik
We kijken met veel plezier terug op het afgelopen jaar. De bereidheid van deelnemers om ons over hun
ervaringen met de focusexperimenten en hun kwetsbaarheden in het leven te vertellen, heeft veel
indruk op ons gemaakt. In de interviews met de professionals viel ons hun bevlogenheid en
enthousiasme op.
Bij de interpretatie van de bevindingen is het belangrijk om een aantal zaken in overweging te nemen.
Wat betreft de interviews willen we noemen dat de geïnterviewde deelnemers door de
experimenthouders zijn geselecteerd en dat ook de geïnterviewde uitvoerders geen aselecte steekproef
betrof. De documentanalyse betrof voornamelijk documenten die (mede) werden meegenomen bij
tussentijdse go-no go gesprekken van WPI met de experimenthouders. Wat betreft de kwantitatieve
gegevens willen we noemen dat de gegevens afkomstig zijn uit een registratiesysteem voor
klantmanagers in plaats van dat ze speciaal verzameld zijn voor dit onderzoek. Sterke punten zijn dat we
in ons onderzoek gegevens uit meerdere bronnen hebben gebruikt (interviews deelnemers, interviews
professionals, documenten) en dat we de deelnemers aan de focusexperimenten niet alleen in de
beginfase hebben geïnterviewd maar ook na 5-6 maanden. Deelnemers zijn geïnterviewd op een plek en
tijdstip van hun voorkeur en kregen een kleine vergoeding voor hun deelname (1x 5 euro en 1x 15 euro
aan VVV bonnen).
Het is belangrijk te realiseren dat het niet voor elke geïnterviewde deelnemer even makkelijk was om
zijn of haar eigen ontwikkeling te overzien en/of waar hun begeleiding allemaal uit bestond. Soms kwam
onze observatie niet (helemaal) overeen met wat wij een deelnemer hoorden vertellen, bijvoorbeeld
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over het wel/niet krijgen van begeleiding. Dat iemand zelf het gevoel heeft niet begeleid te worden is
echter ook een bevinding.
Helaas bleek het niet mogelijk om analyses op het niveau van de afzonderlijke experimenten uit te
voeren (bijvoorbeeld qua ontwikkeling in zelfredzaamheid, tevredenheid en succesvolle uitstroom), om
zo experimenten met elkaar te vergelijken of met een controlegroep. Zodra de aantallen per experiment
groter zijn en er meer ZRM voor- en nametingen beschikbaar zijn, dan zou dit alsnog gedaan kunnen
worden. Ook zou per experiment in kaart kunnen worden gebracht ‘wat zijn de kenmerken van degene
die dit experiment succesvol hebben afgerond’? om zo meer grip te krijgen op de vraag ‘wat werkt voor
wie’.
De focusexperimenten zijn ontwikkeld om van te leren. Een consequentie van zo’n experimentele
aanpak is dat het gepaard kan gaan met nogal wat onduidelijkheid voor de deelnemers (en
professionals) van de experimenten. De vraag rijst of bij toekomstige experimenten een langere
voorbereidingsfase en/of langere testfase soelaas zou kunnen bieden. Bij nieuw onderzoek naar de
effecten van experimenten zou ook actie-begeleidend onderzoek met kortcyclische terugkoppeling van
de resultaten overwogen kunnen worden in plaats van een procesevaluatie zoals wij die hebben
uitgevoerd.

9.3. Dankwoord
Dit onderzoek had niet uitgevoerd kunnen worden zonder de medewerking van verschillende personen
en instanties, die wij op deze plek graag hartelijk willen bedanken voor hun bijdrage. Allereerst willen wij
alle geïnterviewden graag bedanken voor het delen van hun ervaringen; zowel de deelnemers aan de
focusexperimenten als de professionals. Onze contactpersonen bij WPI willen wij graag bedanken voor
de prettige samenwerking. Tot slot willen we de onderzoekers van het project ‘Evaluatie Impulstrajecten
en Wmo-doorstroomtrajecten’ graag bedanken voor hun meedenken en de vele materialen zij ons ter
beschikking hebben gesteld en die we mochten gebruiken voor onze evaluatie.
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Bijlage 1
DOMEIN

Zelfredzaamheidsmatrix
1 – acute problematiek

2 – niet zelfredzaam

3 – beperkt zelfredzaam

4 – voldoende zelfredzaam

5 – volledig zelfredzaam

Financiën

Geen inkomsten. Hoge,
groeiende schulden.

Onvoldoende inkomsten
en/of spontaan of ongepast
uitgeven. Groeiende
schulden.

Komt met inkomsten aan basis
behoeften tegemoet en/of
gepast uitgeven. Eventuele
schulden zijn tenminste stabiel
en/of
bewindvoering/inkomensbeheer.

Komt aan basis behoeften tegemoet
zonder uitkering. Beheert eventuele
schulden zelf en deze verminderen.

Inkomsten zijn ruim voldoende,
goed financieel beheer. Heeft
met inkomen mogelijkheid om te
sparen.

Dagbesteding

Geen dagbesteding en
veroorzaakt overlast.

Geen dagbesteding maar
geen overlast.

Laagdrempelige dagbesteding
of arbeidsactivering.

Hoogdrempelige dagbesteding of
arbeidstoeleiding of tijdelijk werk en/
of volgt opleiding voor startkwalificatie (havo, vwo, of mbo-2).

Vast werk en/of volgt opleiding
hoger dan startkwalificatie (havo,
vwo, of mbo-2).

Huisvesting

Dakloos en/of in nachtopvang.

Voor wonen ongeschikte
huisvesting en/of
huur/hypotheek is niet
betaalbaar en/of dreigende
huisuitzetting.

In veilige, stabiele huisvesting
maar slechts marginaal
toereikend en/of in onderhuur of
niet-autonome huisvesting.

Huishouden heeft veilige,
toereikende huisvesting en
(huur)contract met bepalingen en/of
gedeeltelijk autonome huisvesting.

Huishouden heeft veilige,
toereikende huisvesting en
regulier (huur)contract en/of
autonome huisvesting.

Huiselijke
relaties

Sprake van huiselijk geweld,
kindermishandeling of
verwaarlozing.

Leden van het huishouden
gaan niet goed met elkaar om
en/of potentieel huiselijk
geweld, kindermishandeling
of verwaarlozing.

Leden van het huishouden
erkennen problemen en
proberen negatief gedrag te
veranderen.

Relationele problemen tussen leden
van het huishouden zijn niet (meer)
aanwezig en/of woont alleen.

Communicatie tussen leden van
het huishouden is consistent
open. Leden van het huishouden
ondersteunen elkaar.

Een gevaar voor zichzelf of
anderen en/of terugkerende
suïcide-ideatie. Ernstige
moeilijkheden in het dagelijks
leven door geestelijke stoornis.

Aanhoudende geestelijke
gezondheidsproblemen die
het gedrag kunnen
beïnvloeden, maar geen
gevaar voor zichzelf/anderen.
Moeilijkheden in het dagelijks
functioneren door symptomen
en/of geen behandeling.

Milde symptomen kunnen
aanwezig zijn en/of enkel
matige
functioneringsmoeilijkheden
door geestelijke problemen
en/of behandeltrouw is
minimaal.

Minimale symptomen die
voorspelbare reactie zijn op
stressoren in het leven en/of
marginale beperking van
functioneren en/of goede
behandeltrouw.

Symptomen zijn afwezig of
zeldzaam. Goed of superieur
functioneren in een groot aantal
diverse activiteiten. Niet meer
dan de dagelijkse
beslommeringen of zorgen.

Heeft direct medische
aandacht nodig. Een
noodgeval/ kritieke situatie.

Een (direct/ chronische)
medische aandoening die
regelmatige behandeling
vereist wordt niet behandeld.
Matige beperking van
(lichamelijke) activiteiten tgv
een lichamelijk
gezondheidprobleem.

Een (chronische) medische
aandoening wordt behandeld
maar behandeltrouw is
minimaal. De lichamelijke
gezondheidproblemen leiden tot
een lichte beperking in mobiliteit
en activiteit.

Erkent behoefte aan hulp voor de
(chronische) medische aandoening.
Goede behandeltrouw.

Er zijn geen directe of
voortdurende medische
problemen.

Geestelijke
gezondheid

Lichamelijke
gezondheid
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DOMEIN

1 – acute problematiek

2 – niet zelfredzaam

3 – beperkt zelfredzaam

4 – voldoende zelfredzaam

5 – volledig zelfredzaam

Verslaving

Voldoet aan criteria voor
ernstig misbruik/ verslaving.
Resulterende problemen zijn
zo ernstig dat
institutionalisering of
hospitalisatie noodzakelijk is.

Voldoet aan criteria voor
verslaving. Preoccupatie met
gebruiken en/of bemachtigen
van middelen.
Onthoudingsverschijnselen of
afkick-ontwijkend gedrag
zichtbaar. Gebruik resulteert
in ontwijken of verwaarlozen
van essentiële activiteiten
van het dagelijks leven.

Gebruik binnen de laatste 30
dagen. Aanwijzingen voor aan
middelengebruik gerelateerde
sociale, werkgerelateerde,
emotionele of fysieke
problemen. Gebruik interfereert
niet met essentiële activiteiten
van het dagelijks leven en/of
behandeltrouw is minimaal.

Cliënt heeft gedurende de laatste 30
dagen gebruikt maar er zijn geen
sociale, werkgerelateerde,
emotionele of fysieke problemen ten
gevolge van het gebruik zichtbaar.
Geen aantoonbaar voortdurend of
gevaarlijk middelengebruik en/of
goede behandeltrouw.

Geen middelengebruik/ misbruik
in de laatste 30 dagen.

Activiteiten
Dagelijks Leven

Ernstige beperkingen op alle
of bijna alle gebieden van
zelfzorg en complexe
activiteiten.

Belangrijk probleem op één
of meer gebieden van
zelfzorg (eten, wassen,
aankleden, naar toilet gaan)
en meerdere complexe
activiteiten worden niet
uitgevoerd.

Voorziet in de meeste maar niet
alle basis behoeften van het
dagelijks leven en de zelfzorg is
op peil, maar één of meerdere
complexe activiteiten worden
niet uitgevoerd.

Voorziet in alle basis behoeften van
het dagelijks leven en alleen
ondergeschikte problemen
(bijvoorbeeld slordig zijn,
gedesorganiseerd).

Geen problemen van deze aard
en functioneert goed op alle
gebieden.

Sociaal netwerk

Gebrek aan noodzakelijke
steun van familie/ vrienden en
geen contacten buiten
eventuele foute vriendenkring
of ernstig sociaal isolement.

Familie/ vrienden hebben niet
de vaardigheden/
mogelijkheden om te helpen
en nauwelijks contacten
buiten eventuele foute
vriendenkring. Blijvend,
belangrijk probleem als
gevolg van actief of passief
terugtrekken uit sociale
relaties.

Enige steun van
familie/vrienden en enige
contacten buiten eventuele
foute vriendenkring. Duidelijk
probleem in maken of
onderhouden van
ondersteunende relaties.

Voldoende steun van familie/
vrienden en weinig contacten met
eventuele foute vrienden.

Gezond sociaal netwerk en geen
foute vrienden.

Maatschappelijke
participatie

Niet van toepassing door
crisissituatie en/of in
‘overlevingsmodus’.

Maatschappelijk geïsoleerd
en/of geen sociale
vaardigheden en/of gebrek
aan motivatie om deel te
nemen.

Nauwelijks participerend in
maatschappij en/of gebrek aan
vaardigheden om betrokken te
raken.

Enige maatschappelijke participatie
(bijv. adviesgroep, steungroep) maar
er zijn hindernissen zoals mobiliteit,
discipline, of kinderopvang.

Actief participerend in de
maatschappij.

Justitie

Zeer regelmatig (maandelijks)
contact met politie en/of
openstaande zaken bij justitie.

Regelmatig (meerdere keren
per jaar) contact met politie
en/of lopende zaken bij
justitie.

Incidenteel (eens per jaar)
contact met politie en/of
voorwaardelijke straf of invrijheidstelling

Zelden (minder dan eens per jaar)
contact met politie en/of strafblad.

Geen contact met politie. Geen
strafblad

© GGD Amsterdam. Lauriks, Buster, De Wit, Van de Weerd, Tigchelaar & Fassaert. 2012. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs. De gebruiker mag deze
uitgave niet voor willekeurige commerciële doeleinden gebruiken, aanpassen, of overbrengen. Contact: zrm@ggd.amsterdam.nl
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Bijlage 2

Achtergrondkenmerken deelnemers per focusexperiment

Focusexperiment

1a ONT

1b MiZ

2 LPC

3a MDP

3b LUC

4 MYW

5 WEW

7 TDW

8 BDG

Totaal

1742
64%
4%

484
55%
0,4%

18
61%
17%

26
69%
0%

12
50%
0%

40
40%
5%

39
3%
10%

199
47%
4%

53
76%
8%

2592
60%
4%

41%

63%

28%

54%

17%

30%

38%

32%

43%

44%

39%

21%

**

4%

44%

46%

41%

34%

**

35%

32%
23%
6%

28%
35%
16%

25%
42%
29%

11%
33%
11%

22%
24%
8%

35%
22%
3%

23%
29%
15%

39%

24%

**

43%

**

34%

**

21%

**

34%

- ja

79%

92%

33%

85%

84%

68%

72%

92%

66%

82%

- nee, maar partner wel

Aantal geregistreerd in RAAK
- vrouw
- jonger dan 30 jaar
- 50 jaar of ouder
Afgerond onderwijsniveau
- maximaal basisonderwijs
- Mavo/VMBO
- HAVO/VWO/MBO
- HBO of WO
(enige) problemen met de Nederlandse taal
Bijstandsuitkering

30%
26%
9%

14%

5%

0%

8%

8%

20%

3%

5%

4%

11%

- nee
Uitkeringsduur 5 jaar of langer

7%
63%

3%
75%

67%
**

8%
50%

8%
10%

12%
44%

26%
11%

3%
32%

30%
57%

7%
61%

Uitkeringstype
- alleenstaande

43%

82%

**

79%

45%

37%

93%

60%

54%

53%

- alleenstaande ouder

27%

9%

8%

36%

23%

0%

22%

35%

23%

- paar met kinderen

21%

4%

8%

18%

40%

3%

11%

11%

17%

9%

5%

4%

0%

0%

3%

7%

0%

8%

- trede 1

35%

31%

14%

0%

12%

0%

12%

31%

31%

- trede 2
- trede 3

60%
6%

64%
5%

82%
4%

100%
0%

75%
12%

25%
75%

69%
19%

69%
0%

62%

- paar zonder kinderen
Trede-indeling

**

7%

* 1a ONT = Eén regisseur: Ontdubbelen Intern; 1b MiZ = Eén regisseur: Meerdoen in Zuid; 2. LPC= Leren en participeren in de community; 3a. MDP = Makersnetwerken: de Pijp; 3b. LUC =
Makersnetwerken; Wildemansbuurt; 4. MYW = Move your World; 5 WEW = Upcycle Family, Westerpoort Werkt; 7. TDW = Team Dwars; 8. Bondgenoot.
De experimenten 6. Werk is dichterbij dan je denkt, 9. Participatiewinkel en 10. Groene Golf registreren geen deelnemers in RAAK.
** Informatie ontbreekt van 25% of meer van de deelnemers en/of het aantal deelnemers waarover het % berekend wordt, is kleiner dan 10.
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Bijlage 3

Achtergrondkenmerken deelnemers interviews
Geïnterviewde deelnemers
(n=28)

Alle deelnemers
(n=2268)

vrouw

50%

60%

gemiddelde leeftijd
jonger dan 30 jaar
30-49 jaar
50 jaar of ouder

42
21%
46%
29%

47
4%
52%
44%

maximaal basisonderwijs afgerond
Mavo/VMBO afgerond
HAVO/VWO/MBO afgerond
HBO of WO afgerond

19%
30%
33%
19%

35%
30%
26%
9%

(enige) problemen met Nederlandse taal

14%

34%

bijstandsuitkering

54%

82%

Woonsituatie /uitkeringstype
- alleenstaand
- alleenstaande ouder
- paar met kinderen
- paar zonder kinderen
- met ander familielid

63%
19%
11%
0%
7%

53%
23%
17%
8%
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Bijlage 4

Werkzame bestanddelen Meedoen Werkt
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Bijlage 5

Aannames Focusexperimenten en resultaten testen (Bron: WPI contracten 2017; voortgangsverslagen experimenten)

Aannames zoals geformuleerd in contract

Kloppen de aannames en wat is geleerd

1a. Ontdubbelen intern (geen contract)
• Wanneer er meer tijd over blijft voor klanten die de aandacht van de klantmanager echt
nodig hebben om tot participatie te komen, dan zal het aantal klanten die participeren
groter worden.
1b. Meerdoen in Zuid
• Een welzijnswerkers uit de buurt kan een WPI klant efficiënter en effectiever activeren dan
een klantmanager. Dit gebeurt aan de hand van de peer-to-peer benadering.
2. Leren en Participeren in de Community
• Een door de deelnemer zelf gekozen ondersteuningsnetwerk maakt het mogelijk om deel te
nemen in een bewonerscommunity.
• Een leerwerkgroep ondersteunt de doelgroep in het participeren, realiseren van eigen
oplossingen en ontdekken van ambities en bevordert de zelfredzaamheid en het duurzaam
participeren van de deelnemer.
3a. Makersnetwerk De Pijp
• Het ondersteunen van lokale (makers) initiatieven van de doelgroep en het maken van een
netwerk tussen hen en de professie zorgt voor duurzame participatie en is (veelal)
effectiever dan het traditionele participatie instrumentarium.

3b. Makersnetwerk Wildemanbuurt
• Het ondersteunen van lokale (makers) initiatieven van de doelgroep en het maken van een
netwerk tussen hen en de professie zorgt voor duurzame participatie en is (veelal)
effectiever dan het traditionele participatie instrumentarium.
4. Move your World
• Met een cofinanciering (MYW en gemeente) nemen de prestaties, zowel wat betreft
economische meerwaarde (FTE's) als wat betreft maatschappelijke meerwaarde (zelfregie,
zelfredzaamheid en de daarmee gerealiseerde ‘inverdieneffecten’) toe, op z’n minst
verdubbeld worden.
• Door sociaal economisch actief te zijn en daarmee kansen voor kwetsbare bewoners te
realiseren, de sociale samenhang in de wijk toeneemt (sociale informele vangnetten die
ook als springplanken gebruikt kunnen worden).
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• Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de aanname niet klopt. Klanten blijken veel beter
in beeld te zijn: het klantbeeld van de caseloads van de klantmanagers enorm
toegenomen. Aanname moet nog bevestigd worden bijvoorbeeld via een
klanttevredenheidsonderzoek.
• Er kan nog niet aangetoond worden dat de aanname klopt, behalve anekdotisch.
Voorwaarden waaraan deelnemers moeten voldoen worden wel steeds duidelijker, maar
aantal cliënten is nog te klein om uitspraken te doen.
• Aannames kloppen onder voorwaarden
- Niet elke community is geschikt & niet elke deelnemer is geschikt
- Gunstige omgeving o.a. samenwerking en rolopvatting GGZ, structurele inbedding van
ervaringsdeskundigheid in bijv. wijkallianties, integrale financieringen
• Als condities aanwezig zijn ontstaan leerwerkgroepen als vanzelf
• Aanname klopt maar dilemma’s en verbeterpunten
- Collectieven vormen is soms ingewikkeld vanwege diversiteit in de groep
- Duurzame participatie is niet voor iedereen (op korte termijn) haalbaar en ook
afzetmarkt blijkt lastig
- Expertise nodig voor schrijven van een goed ondernemingsplan
• Aanname blijft staan. Duur van het experiment is nog te kort om goed onderbouwde
uitspraken te doen. Belangrijkste knelpunten tot nu toe waren beperkte capaciteiten en
afwijkende verwachtingen van deelnemers (té veel op geld gericht).
• Er zijn aanwijzingen dat aannames kloppen. Aantal deelnemers is aan de kleine kant om
aannames goed te testen. Belemmeringen waren weinig aanmeldingen vanuit WPI en
achterblijven van co-financiering vanuit de gemeente.

Aannames zoals geformuleerd in contract

Kloppen de aannames en wat is geleerd

5. Upcycle
• Mensen met een lage productiviteit en hoge begeleidingsbehoefte, die nu deelnemen aan
dagbesteding, kunnen binnen de circulaire economie de stap maken naar betaald werk.
6. Werk is dichterbij dan je denkt
• 1. Door werkgevers via het netwerk van de naastbetrokkenen van de doelgroep te benaderen
heb je een groter succes van plaatsen van de doelgroep.
• 2. Uit het netwerk van naastbetrokken komt uit elke 3 naastbetrokkenen 1 stageplek voor de
doelgroep.

7. Team Dwars
• 1. Door een vast aanspreekpunt gedurende langere periode, die met aandacht en zorg naar
de situatie van de klant kijkt en daarbij vrij instrumentarium ter beschikking heeft gaan
kwetsbare burgers meer en duurzamer participeren.
• 2. Door een intensievere samenwerking tussen WPI en aanbieders dagbesteding en
ontdubbeling van inzet van professionele werkzaamheden, kan efficiënter en doelmatiger
gewerkt worden.
8. Bondgenoot
• De inzet van ervaringsdeskundigen zorgt voor een groter en beter bereik van de beoogde
doelgroep waardoor meer kwetsbare burgers gaan participeren.
9. Participatiewinkel
Door de verschillende organisaties (welzijn, ggz, zorg en het WPI) in 1 winkelconcept samen te
laten werken in een multidisciplinair team verwachten we:
• 1. kruisbestuiving qua kennis en daarmee betere begeleiding en doorverwijzing van de klant,
• 2. minder heen- en –weer sturen van klanten van de ene naar de andere dienstverlener,
• 3. en betere toeleiding van de ‘zwaardere doelgroep’ naar participatie aanbod.
10. De groene golf
• Er zijn belemmeringen voor het zetten van stappen naar (meer) participatie te vinden in
processen en procedures, regelgeving, geldstromen, persoonlijke opvattingen en
mensvisies en culturele opvattingen en (de opvatting daarvan door) mensen, die kunnen
worden opgelost.
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• De eerste resultaten laten zien dat een klein gedeelte van de populatie (doelgroep zorg en
dagbesteding) in aanmerking komt voor het aanbod. Aanpak wordt aangepast om beter
aan te sluiten bij de doelgroep.
• Er is geen reden om te twijfelen aan de aannames. Voor een goede onderbouwing van de
aannames is een registratiesysteem nodig. Daar wordt aan gewerkt. Tegenvallers zijn:
- Lastig om naastbetrokkenen te bereiken
- Veel naastbetrokkenen zijn onbekend met werk- en participatiemogelijkheden en het
vinden van banen is nog een brug te ver
- Voor mogelijke werk- en participatieplekken die wél aangedragen worden heeft het
tijd nodig voordat ze daadwerkelijk benut kunnen worden
- Op de bijeenkomsten komen meer zwakke deelnemers dan verwacht. Zij hebben geen
contacten en zijn zelf niet in staat om te werken
• De opgedane ervaringen bevestigen aanname 1: doordat klanten kunnen kiezen uit een
breder scala aan participatiemogelijkheden is kans op matching vergroot. Dit geldt met
name voor klanten die al meerdere trajecten onsuccesvol doorlopen hebben.

• Er is geen reden om aan te nemen dat de aanname niet klopt. De inzet van
ervaringsdeskundigen laat vooralsnog een meerwaarde zien. Duur van het experiment is
nog te kort om goed onderbouwde uitspraken te doen.
• Aanname 1 wordt bevestigd. Klanten worden passender gematcht door fysiek bij elkaar
te komen, kennis en expertise te delen en effectief op een casus in te zetten. Gezien het
beperkt aantal deelnemers en korte duur (trajecten lopen nog) is er nog geen helder
beeld te geven over aannames 2 en 3.

• Ja. Tegelijkertijd leert voortschrijdend inzicht dat een casus vaak verschillende
belemmeringen in zich bergt en dat niet elk obstakel enkelvoudig doorbroken kan
worden. Bij een aantal casussen beperkt De Groene Golf zich tot obstakelonderzoek.
Gebleken is echter dat de obstakels veeleer te vinden zijn in de dagelijkse praktijk van
begeleiders en klantmanagers: hun handelingsruimte en de randvoorwaarden daartoe.

