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Topprestaties onder alle omstandigheden. Niet alleen nu maar ook 

in de toekomst. Gericht op continue verbetering. Dit is het moment 

om met de High Performance quick scan van Berenschot te zien waar 

uw organisatie staat. En vooral hoe u verder komt met een scherper 

ingericht HR-instrumentarium. Dat uw medewerkers uitdaagt, focus 

biedt en onderlinge samenwerking stimuleert. En hen tegelijkertijd 

inspireert om zich voortdurend te ontwikkelen. Meer weten over de 

interventies die u op weg helpen richting topprestaties? Neem contact 

op met Ber Damen, directeur HRM, via 030 - 2 916 812. Of kijk op 

www.berenschot.nl/HRM.

Duurzaam 
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THEMA: SPORT

‘Sportenderwijs’ kansen op werk
vergroten
Annematt Collot D’Escury-Koenigs, 
Ivo Dokman, Femke Reijenga
In het project Samenspel worden jongeren
werknemersvaardigheden aangeleerd tij-
dens speciale sportactiviteiten binnen
schooltijd. Een tipje van de sluier aan de
hand van de eerste ervaringen. 14

Brengt sport mensen in beweging?
Roel Cremer
Gaat het in beweging komen dóór sport
samen met het in beweging komen voor
werk? Verschillende onderzoeken wijzen
wel in die richting.  18

Scoren op de arbeidsmarkt
Thomas Hofmans
Voetbal speelt een belangrijke rol in onze
samenleving, zeker onder jongeren. Een
goed idee dus om voetbalclubs in te zet-
ten om werkzoekende jongeren aan een
baan te helpen. Niemand Buitenspel is een
uniek werkgelegenheidsproject dat het
werkgelegenheidsvraagstuk lokaal aan-
pakt.  20

Re-integratie en (vecht)sport
Hans van Iersel
Een cliënt te agressief voor klantma-
nagers of re-integratieconsulenten? Has-
san Chibani trekt zich er niets van aan.
Door sporten stoomt hij voornamelijk
jongvolwassenen weer klaar voor werk of
school. 22

2

Aan de slag besteedt voor het eerst in haar
bestaan aandacht aan het thema sport in
relatie tot re-integratie. En dat is niet voor
niets. Er zijn namelijk steeds meer initiatie-
ven en projecten gericht op de inzet van
sport als middel om de kansen op de
arbeidsmarkt te vergroten. 8

Het nut van bewegingsinterventies
Hettie Graafland en Peter Wesdorp
Werkloosheid maakt iemand psychisch,
maar ook fysiek, minder gezond. Een min-
dere gezondheid verkleint de kans op re-
integratie. Een neerwaartse spiraal dus.
Bewegingsinterventies bieden soelaas. Niet
alleen is het goed voor de gezondheid, ook
de kans op een baan neemt toe. 10

‘Bewegen, niet blijven stilstaan’
Sjaak Koehler
Kinderen en volwassenen die enkele jaren
geleden nog geen kans kregen om een
sport te beoefenen, krijgen die kans nu
wel. Sportkoepels faciliteren en stimule-
ren de route om mensen met een beper-
king te laten sporten. Een impressie van
het G-korfbalteam. 12



MIJN PRAKTIJK

De rubriek Mijn Praktijk geeft ervaringsles-
sen door. Welke aanpak werkt wel en welke
niet. Wat zijn de succesfactoren en wat zijn
de belangrijkste doorbraken. In het per-
soonlijke contact of in methodieken. Voor-
beelden die u verder helpen in uw praktijk.

Contact met ‘buddy’ helpt 
zwerfjongeren
Eline Dalmijn
Nederland telt zesduizend zwerfjongeren.
Traditionele aanpakken zijn weinig effec-
tief bij deze jongeren. Pear-coaching, een
vorm van coaching die uitgaat van de
kracht van de vertrouwensband tussen
leeftijdsgenoten, kan helpen. 25

Boaborea over risico’s die de
re-integratiemarkt bedreigen
Jolet Woordes
Boaborea, de branchevereninging voor
arbo-diensten en re-integratiebedrijven,
over de voorgenomen bezuinigingen en
de effecten daarvan op de re-integratie-
branch. 28

Jobcoach en participatie
Edwin de Vos
Negen van de tien jongeren met ernstige
gedragsmoeilijkheden die begeleid worden
door een jobcoach slagen erin betaald werk
te behouden. Dit is één van de conclusies
uit het onderzoeksrapport ‘Routekaart naar
werk voor jongeren met ernstige gedrags-
moeilijkheden’ van TNO. 30

AAN DE SLAG!
Toen ik bijna dertig jaar geleden geboren werd, constateerden de art-
sen al snel een ‘afwijking’. De behandelend arts vertelde mijn ouders
dat ik ‘geen body builder’ zou worden. Na enkele maanden onder-
zoek, waar ik deels meer proefkonijn dan patiënt was, werd een onbe-
kende spierziekte geconstateerd. Ik zou nooit kunnen lopen, waar-
schijnlijk niet kunnen praten en slim zou ik ook niet zijn.

Het liep anders. Toen het mij als baby’tje lukte mijn hoofdje te bewegen
waren mijn ouders enorm blij. Vooruitgang! Als dat zou kunnen, wat
zou er nog meer mogelijk zijn? Uiteindelijk lukte het mij te lopen. Ik was
ruim drie jaar oud. Nog steeds zie ik flarden van die dag voor me.

Later bleek dit de rode draad door mijn leven. Het gaat er niet om hoe
‘de grote boze buitenwereld’ tegen jou aankijkt, maar hoe jij en je dier-
baren tegen jou aankijken. Het gaat er niet om wat je niet kan, maar om
wat je wel kan. Op mijn negende levensjaar kwam ik in aanraking met
tafeltennis, en werd verliefd op die sport. Op mijn vijftiende ging ik op
trainingskamp. Een trainingsweek voor tafeltennissers tot en met 18
jaar. Ik was de enige met een handicap. En ik viel op. Een trainer zag in
mij mogelijkheden, om door te dringen in de nationale selectie van
tafeltennissers met een handicap. Ik kwam in de selectie, deed mee aan
drie Paralympische Spelen en won één maal een bronzen medaille, won
drie WK-medailles en twee EK-medailles. Ik mocht naar de Koningin en
premier Balkenende, was te gast bij Pauw & Witteman en ontmoette
zelfs Jesse Jackson uit Amerika. Sport, en in bijzonder topsport, verrijkte
mijn leven. Het heeft mij als mens ontwikkeld, in alle opzichten. Ik zag
opeens capaciteiten in mijzelf die mij tot ‘talent’ maakten.

Sinds ongeveer twee jaar werk ik. Begonnen als beleidsmedewerker bij
Achmea, via HRM-trainee bij het RIVM naar projectleider bij kennis-
centrum CrossOver. Mede door mijn persoonlijke ontwikkeling door de
topsport, zoals doorzettingsvermogen, relativeringsvermogen en nauw-
gezet zijn, heb ik mezelf ook als werknemer kunnen ontwikkelen.

Waarom ik juist dit vertel, is niet zomaar. Maar om te laten zien waar
zelfvertrouwen, kracht, levenslust en een paar mensen die in je geloven
je kunnen brengen. Dat sport op haar beurt weer een metafoor kan zijn
voor werk. Voor mijn afstudeeronderzoek enquêteerde ik 26 werkge-
vers en 142 Wajongers, die eigenlijk allemaal dezelfde boodschap had-
den: kijk niet naar de beperkingen, maar juist naar de krachten en talen-
ten van mensen. Niet per se ondanks een handicap, maar wellicht wel
dankzij een handicap. Mijn handicap heeft mij in elk geval gemaakt tot
wie ik ben. Ik ben trots op mijn handicap en ik hoop dat we ooit ‘anders’
mogen zijn. Het is niet de grote gemene deler die de wereld kleurt: het
zijn juist al onze verschillen, die de wereld kleurrijk en prachtig maken.

Nico Blok
Projectleider Kennis- en InnovatieCentrum CrossOver en voormalig 
Paralympisch tafeltennisser

33
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Ouderen zonder baan

De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft
het onderzoeksrapport ‘ouderen zonder
baan, één jaar later’ gepubliceerd. In dit
rapport worden onder andere werkloze
ouderen nader belicht. Zo beschrijft het
onderzoek persoonskenmerken en achter-
grondkenmerken van deze groep, maar
onderzoekt ook de toekomstperspectieven
voor deze groep, zoals de kans op werk en
het type contact.
Meer informatie: www.rwi.nl

Kloof overheid en burger

Kunnen beleidsmakers alle keuzes in het
sociale beleid en de torenhoge kosten nog
wel uitleggen aan de verdeelde samenle-
ving, of is er steeds meer sprake van verlies
aan legitimiteit van de sociale zekerheid?
Door middel van een kwalitatief en kwanti-
tatief onderzoek in opdracht van het minis-
terie van Sociale Zaken en de Erasmus Uni-
versiteit biedt ‘Sociaal beleid en legitimi-
teit’ inzicht in de legitimiteit van sociaal
beleid en beschrijft verschillende uitgangs-
punten, belangen en perspectieven op
sociale zekerheid en beleid. In het bijzon-
der belicht het boek de Wsw en de bijstand.
Sociaal beleid en legitimiteit
Prijs: f 23,55
ISBN 978-90-79812-99-8
Bestellen: www.voc-uitgevers.nl

VERSCHENEN
Eindelijk duidelijkheid nieuwe rege
Veel was er al bekend over de nieuwe
regeling voor de onderkant van de
arbeidsmarkt, de wet Werken naar ver-
mogen (WWV). Zo worden in de nieuwe
regeling de bestaande Wajong, Wsw,
Wwb en Wij samengevoegd tot één inte-
grale regeling met de minst gunstige
polisvoorwaarden. De nieuwe regeling
gaat decentraal, dus door gemeenten,
worden uitgevoerd. Ook was al bekend
dat de schotten tussen de re-integratie-
budgetten worden weggehaald.
Gemeenten krijgen hierdoor meer vrij-
heid en kunnen de re-integratiegelden
effectiever inzetten. Wel blijft er nog
maar 600 miljoen euro over, een derde
van het huidige budget voor re-integratie
en de WSW. Staatssecretaris De Krom van
Sociale Zaken heeft op 21 april het plaat-
je eindelijk compleet gemaakt door de

notitie met hoofdlijnen van de wet Wer-
ken naar vermogen naar de Tweede
Kamer te sturen, met als bijlage het
onderhandelaarsakkoord tussen gemeen-
ten en het rijk.

Geen uitstel bezuinigingen
Uit de plannen blijkt dat het kabinet per 
1 januari 2012 gaat beginnen met de
voorgestelde bezuinigingen in het kader
van de nieuwe regeling voor de onderkant
van de arbeidsmarkt. De invoering van de
uitkeringsregeling zelf is wel uitgesteld tot
1 januari 2013. De reden is dat gemeenten
meer voorbereidingstijd nodig hebben.

Nieuw instrument 
Verder blijkt dat gemeenten loondispen-
satie kunnen inzetten om mensen aan de
slag te helpen. Voor iedereen die straks

Is WIA wel succesvol?
Sinds de invoering van de Wet werk en
inkomen (WIA) eind 2005 is het aantal
langdurig zieken drastisch gedaald. Ook
is de jaarlijkse instroom in de WIA lager
dan verwacht. Dat blijkt uit de evaluatie
van de wet die De Krom, staatssecreta-
ris van Sociale Zaken, aan de Tweede
Kamer heeft aangeboden. Reden dus
voor een feestje, of toch niet?

Weer zieker
De WIA moest door middel van strenge-
re keuringen en meer verantwoordelijk-
heid voor werkgevers een einde maken
aan het afvoerputje voor langdurig zie-
ken, de WAO. Volgens de evaluatie is de
WIA hier in geslaagd. Toch blijft het aan-
tal WIA-uitkeringen snel stijgen. Van
19.000 extra WIA-uitkeringen in 2007
tot 27.000 in 2010. In totaal komt het
aantal WIA uitkeringen nu uit op
110.000. Vooral het zogenaamde IVA-
deel, uitkeringen voor volledig arbeids-
ongeschikten, steeg relatief het meeste. 

Internationaal in strijd
Daarnaast is er nog de kritiek vanuit de
ILO, de internationale arbeidsorganisa-
tie van de VN, op de WIA. Volgens de
ILO is de regel dat een werknemer meer
dan 35% arbeidsongeschikt moet zijn
voordat hij in aanmerking komt voor
een WIA-uitkering in strijd met een door
Nederland geratificeerd verdrag. Voor-
lopig legt de staatssecretaris de kritiek
van de ILO naast zich neer, waarmee het
kabinet in ieder geval wat tijd heeft
gewonnen. Het is echter de vraag of de
35% grens houdbaar is. 

Vloedgolf
Als De Krom deze drempel moet verla-
gen staat hem een vloedgolf aan nieu-
we instromers in de WIA te wachten.
Nu worden immers aanvragen van
mensen die minder dan 35% arbeids-
ongeschikt zijn niet eens in behande-
ling genomen. Misschien is dat feest
dus toch iets te vroeg gevierd.
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AGENDA

Zelfsturing
‘Aansturing of zelfsturing? Zelfsturing van
cliënten in de praktijk’, dat is het onder-
werp van de eerste bijeenkomst van het
Platform voor Participatieprofessionals
(PPP). PPP is een ontmoetingsplaats voor
professionals die cliënten begeleiden bij re-
integratie en participatie. Het platform
heeft tot doel om de kennis van de mensen
op de werkvloer te verbreden.
24 mei 2011
www.participatieprofessionals.nl

Vergroten inzetbaarheid
Werkgevers vervullen een sleutelrol in de
nieuwe sociale zekerheid. Het congres
‘inclusieve arbeidsorganisaties’ laat zien
dat het veranderen van functieontwerpen
kan leiden tot het vergroten van de inzet-
baarheid van mensen aan de onderkant van
de arbeidsmarkt. Een mooie bijkomstig-
heid: een goede manier om de verwachte
arbeidskrapte op te kunnen vangen.
25 mei 2011-04-19
www.uwv.nl

Voorjaarscongres Divosa
De nieuwe regeling voor de onderkant van
de arbeidsmarkt is dan wel met een jaar uit-
gesteld, toch gaan de voorbereidingen
volop door, niet in de laatste plaats door
gemeenten. De timing van het congres kan
dan ook niet beter. Enkele dagen nadat de
leden van de VNG hebben gestemd over
het Bestuursakkoord, en daarmee over de
Wet werken naar vermogen, staat staats-
secretaris De Krom op het podium.
‘Grenzen verleggen’
9 juni en 10 juni 2011
www.divosa.nl

Social media
Zijn sociale media het middel om mensen en
doelen te bereiken in de sociale zekerheid,
of is het de tijdsinvestering niet waard?
Sprekers Ben Tiggelaar, Lucien Engelen en
Jack de Vries zullen tijdens dit congres pro-
beren deze vragen te beantwoorden.
‘Social Media, tijdelijk of onvermijdelijk’
17 juni 2011
www.nspoh.nl/smtoo

eling onderkant arbeidsmarkt

1.000 werklozen aan het werk
De gemeente Amsterdam zet werklozen
in voor het digitaliseren van de stadsar-
chieven. Op dit moment zijn hier zo’n 100
werklozen mee bezig. De digitalisering
van bouwarchieven is een wettelijke ver-
plichting, maar de werklozen gaan ook
andere archieven aanpakken. Amster-
dam verwacht in totaal 1.000 werklozen
in te kunnen zetten bij de digitalisering.

Nieuws

Het gaat dan om het opschonen, ordenen
en scanklaar maken van documenten.
Een deel van de werklozen volgt nu de
opleiding Documentaire Informatievoor-
ziening, waardoor ze na dit project ook
op andere plekken bij de overheid aan de
slag kunnen. Rotterdam en Almere heb-
ben inmiddels aangegeven interesse te
hebben in het project.

onder de nieuwe regeling valt, hoeven
werkgevers niet het gangbare loon te
betalen. Werkgevers betalen dan alleen
voor de daadwerkelijke productiviteit van
de betreffende werknemer. Gemeenten
gaan vervolgens het overige deel van het
inkomen aanvullen tot maximaal het wet-
telijk minimumloon. Paas, voorzitter van
de club van sociale diensten Divosa, vindt
deze maatregel ‘absolute winst voor
werkzoekenden’. Gemeenten krijgen hier-
door meer mogelijkheden om mensen
aan het werk te helpen die niet in staat
zijn op eigen kracht het minimumloon te
verdienen.

Extra potje
Het kabinet had al aangekondigd twee-
derde van het totale re-integratiebudget
te schrappen. Voor 2012 is er slechts 600

miljoen beschikbaar. Dit bleek een grote
hindernis in de onderhandelingen tussen
het rijk en gemeenten. De huidige groep
van SW-ers behouden namelijk hun oude
rechten en dat moet betaald worden uit
dit bedrag. Daarom komt er alsnog een
eenmalig herstructureringsfonds van 400
miljoen euro om de sociale werkvoorzie-
ning te steunen. De VNG vreest echter
dat de gemaakte financiële afspraken in
de praktijk niet voldoende zijn. 
Vanwege de enorme bezuinigingen op
re-integratie voorziet Divosa dat gemeen-
ten binnen enkele jaren bijna niet meer
kunnen investeren in mensen die in de
nieuwe regeling terecht komen. ‘Impli-
ciet accepteert het kabinet dat meer dan
honderdduizend mensen niet meer aan
de slag komen’, aldus Divosa-voorzitter
Paas. 
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De laatste der Mohikanen

Op 1 juli 2011 eindigt naar alle waarschijn-
lijkheid de inkomensvoorziening voor
oudere werklozen (IOW). Deze voorziening
geeft 60-plussers recht op een sociaal mini-
mum na afloop van hun WW-uitkering tot
aan het pensioen, zonder partner- en ver-
mogenstoets. Op dit moment zijn er nog
300 IOW-uitkeringsgerechtigden. De rege-
ling zou alleen blijven bestaan indien de
arbeidsmarktpositie van ouderen is ver-
slechterd. 

Participatie ouderen
Uit recent onderzoek van CBS blijkt dit ech-
ter niet het geval. Hoewel er nog een hoop
winst valt te boeken in de arbeidsparticipa-
tie van ouderen is van het totaal aantal
beroepsgeschikte ouderen (arbeidspartici-
patie) in 2009, 57% aan het werk. Dit was in
1996 nog maar 40%. Dit percentage zal de
komende jaren alleen maar stijgen, door de
toegenomen arbeidsparticipatie van vrou-
wen.

WSW is een koopje

De totale kosten van de Wet sociale werk-
voorziening (Wsw) zijn hoog, namelijk zo’n
2,3 miljard euro. Dit is echter niet te duur,
aldus fiscalist Erlend Wethlij, in Sociaal
Bestek. Een groot deel vloeit namelijk linea
recta terug in de staatskas, als inkomens-
belasting. Ook zouden de Wsw-ers in de
bijstand belanden, als zij geen sociale werk-
plek hadden. Zeker niet goedkoop.

Geen slechte deal
Wethlij schat dat een persoon in de Wsw de
maatschappij gemiddeld e 3.740 per jaar
kost. Dat is geen slechte deal, als je bedenkt
dat hier arbeid voor geleverd wordt. De fis-
calist komt tot dit bedrag na het rekenen
met de cijfers van een aantal uitvoeringsor-
ganisaties. In totaal kregen de bekeken uit-
keringsinstanties e 123.121.000 van het
ministerie van SZW. Hiervan werden 5.190
mensen aan het werk gezet, e 14.660 per
persoon dus. Haal hier de kosten voor een
uitkering vanaf en het genoemde bedrag
van e 3.740 blijft over. Nader onderzoek
naar de maatschappelijke kosten en op-
brengsten van de Wsw lijkt Wethlij dan ook
de moeite waard.

STATISTIEK
Nieuw jasje voor bijstand

Sluiproute voor flexwerk?
Een vaste medewerker ontslaan in ruil
voor een flexwerker, dat gaat er bij de
Tweede Kamer niet in. Tijdens een debat
op 13 april met de minister van Sociale
Zaken Henk Kamp vonden veel fracties
dat ontslag in ruil voor flexwerk in strijd
is met het huidige ontslagrecht. PVV’er
Van den Besselaar hoopte Kamp weer ‘op
het rechte pad te brengen’ door te drei-
gen met een motie. Toch bleef de

bewindsman bij zijn standpunt dat UWV
in specifieke gevallen toestemming mag
geven om vaste medewerkers te ont-
slaan in ruil voor flexkrachten. Bijvoor-
beeld wanneer er sprake is van grote pie-
ken en dalen in het werkaanbod en het
onverantwoord is voor een bedrijf om
het aantal vaste medewerkers in stand te
houden. Er is dus geen sprake van een
nieuwe sluiproute, aldus Kamp.

In de bijstand moet de vangnetfunctie weer
voorop staan. Dat is het uitgangspunt van
een voorstel van staatssecretaris De Krom
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
voor aanscherping van de Wet werk en bij-
stand, waar de ministerraad op 8 april
mee heeft ingestemd. Met de aanscher-
ping van de wet tracht het kabinet het
oplopende begrotingstekort terug te drin-
gen. De beoogde ingangsdatum is 1 janu-
ari 2012. De belangrijkste maatregelen op
een rij.

Bijstandsgezinnen pech
Zonder ingrijpen is de netto bijstand
vanaf 2018 hoger dan de netto inkomsten
van een kostwinner die het minimumloon
verdient. Om dat tegen te gaan wordt de

dubbele heffingskorting voor bijstands-
gerechtigden afgeschaft. Ook grijpt het
kabinet in bij de bijstand voor gezinnen
om werken meer lonend te maken. Straks
moeten ouders en inwonende meerder-
jarige kinderen gezamenlijk een uitkering
aanvragen. Er wordt dan gekeken naar
het totale huishoudinkomen. Per saldo
betekent dit een forse teruggang in
inkomsten voor zogenaamde ‘bijstands-
gezinnen’ met meerdere uitkeringen.

Eerste maand niets
Jongeren tot 27 jaar moeten vier weken
zelfstandig op zoek gaan naar werk of een
opleiding, voordat zij in aanmerking
komen voor een uitkering of een andere
vorm van ondersteuning. De eerste
maand werkloosheid moeten jongeren
het dus zonder uitkering doen.

Korter naar Costa del Sol
De vakantie voor mensen in de 

bijstand wordt een stuk korter.
Mensen die tijdelijk geen werk
hoeven te zoeken, mogen straks
maximaal vier weken per jaar naar

het buitenland, nu is dat nog der-
tien weken. Pensionado’s, 65-plus-

sers die naast hun pensioen een 
aanvullende bijstandsuitkering heb-
ben, mogen straks nog maximaal acht

weken naar de Costa del
Sol, in plaats van een half
jaar. 
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Nieuws

WISSELING VAN
DE WACHT

Lector Arbeids-
ontwikkeling

Per 1 april is Harry Michon voor vier jaar
aangesteld als lector Arbeidsontwikkeling
op de Fontys Hogescholen. Het lectoraat is
een initiatief van SBCM, het arbeidsmarkt-
en opleidingsfonds voor de sector sociale
werkvoorziening. Naast deze aanstelling
voor twee dagen blijft Michon als senior
wetenschappelijk medewerker re-integra-
tie verbonden aan het Trimbos Instituut.

Nieuw hoofd W&I

Per 15 maart vervult Karin Sleeking de func-
tie van hoofd Werk en Inkomen bij de VNG.
Haar voorganger, Marianne Schrijver, blijft in
dienst bij de VNG, maar op een andere
managementfunctie. De functiewijziging is
onderdeel van een verandering van het gehe-
le management en de directieraad van VNG.

MT Chainworks op 
de schop

Chainworks, een dienstverlener op het
gebied van onder andere re-integratie,
detachering en opleiding, heeft per 1 mei
een nieuw directieteam. Ter vervanging
van Yildiz Kurtulan, die om persoonlijke
redenen de organisatie heeft verlaten, is
Hans Brouwers al per 1 februari aangetre-
den als interim directeur. Per 1 mei neemt
ook Raymond Sweers plaats in het directie-
team.

Tienjarige samenwerking

De gemeente Gemert-Bakel draagt haar re-
integratietaken gedurende tien jaar over
aan re-integratiebedrijf Atland Groep. Atland
krijgt het volledige re-integratiebudget van
de gemeente tot haar beschikking en ope-
reert vanuit het gemeentehuis. Een dergelij-
ke samenwerking is uniek in Nederland.

Heeft u ook nog een interessante functie-
wisseling te melden? Stuur dan een e-mail
naar de redactie (zie colofon) met vermel-
ding van de oude en de nieuwe werkkring,
de oude en nieuwe functie, en de datum
van overgang.

Kunstenaars gekort
Kunst en overheidsfinanciering, daar pro-
beert dit kabinet met alle macht een
einde aan te maken. Ook de Wet werk en
inkomen kunstenaars (WWIK), de speci-
fieke uitkeringsregeling voor kunste-
naars, moet eraan geloven. Per 1 januari
2012 komt deze wet te vervallen. Dat
blijkt uit het wetsvoorstel dat staatsse-

cretaris De Krom afgelopen maand naar
de Tweede Kamer heeft gestuurd. Nu
nog gelden er andere polisvoorwaarden
voor kunstenaars die een beroep doen op
inkomensondersteuning. Na het intrek-
ken van de WWIK zullen werkeloze kun-
stenaars gebruik moeten maken van de
aangescherpte bijstand.

Steviger aanpak fraude
Minister Kamp van Sociale Zaken gaat
fraude met uitkeringen steviger aanpak-
ken. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede
Kamer die hij en staatssecretaris De Krom
afgelopen maand hebben gestuurd. De
boetes voor frauderen gaan omhoog en
daarnaast moet het genoten voordeel in
alle gevallen worden terugbetaald. 

Fraudeurs kunnen met ingang van uiterlijk
1 juli 2012 hun uitkering voor vijf jaar kwijt
raken. Dat geldt voor alle uitkeringen
behalve de bijstand. Omdat dit het sociale
vangnet is, geldt hier een maximale termijn
van drie maanden. Om handhaving makke-
lijker te maken worden regels en boetes
zoveel mogelijk gelijk getrokken.

Goed idee, maar...
Divosa, de vereniging van managers
van deze gemeentelijke sociale dien-
sten, plaatst vraagtekens bij de effec-
tiviteit van de kabinetsvoorstellen
voor verbetering van de fraudeaanpak
en vindt dat het kabinet voorbij gaat
aan de uitvoeringspraktijk. Voorzitter
Paas, nooit verlegen om een stevige
uitspraak, vindt dat het kabinet ‘een

blinde vlek toont voor de uitvoerings-
praktijk’. Ook de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG) plaatst kant-
tekeningen bij het voorstel van de
bewindsmannen. In het kader van voor-
komen is beter dan genezen moet er
wel ruimte blijven voor fraudepreven-
tie en re-integratie, schuldhulpverle-
ning en activering.



Aan de slag besteedt voor het eerst in haar bestaan
aandacht aan het thema ‘Sport in relatie tot re-inte-
gratie’. Als oud-gymleraar en gezondheidsweten-
schapper, afgestudeerd op het sportgedrag van
Eindhovense jongeren, doet mij dit deugd. Einde-
lijk aandacht voor een activiteit die, uitgeoefend in
de vrije tijd, een behoorlijke impact kan hebben op
het werkende leven van de mens. En dan duid ik
niet op de verzekeringstechnische aspecten van het
verzuim ‘na de wedstrijd en de blessure die toen
werd opgelopen’. Ik duid ook niet op de passieve
uitoefening van sport en het verzuim na afloop,
zoals zich afgelopen jaar voordeed tijdens het WK-
voetbal. Ik heb het over de positieve effecten die het
uitoefenen van sport kan hebben op het functione-
ren in de werksituatie: op het vinden en behouden
van werk. En dan met name voor die mensen die
toch al een grote afstand hebben tot de arbeids-
markt. 

Toegevoegde waarde
Ik kan u de resultaten van een Zweedse studie niet
ontzeggen. Ze zijn direct toepasbaar voor werkzoe-
kenden in het algemeen en zeker voor hen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. 8500 kandidaten heb-
ben gereageerd op bijna vierduizend werkgevers
die een vacature hadden op bepaalde, veel voorko-
mende terreinen. Ieder van hen leverde een stan-
daardbrief in, waarin zij bij ‘vrije tijd’ verschillende
antwoorden gaven. Cultuur, lekker koken en eten
met vrienden en sporten. Diegenen die in hun vrije
tijd sporten, werden significant vaker uitgenodigd.
Hun ‘toegevoegde waarde’ bleek te vergelijken met
twee jaar meer werkervaring. En, nog interessanter,
sporten die gerelateerd zijn aan het verbeteren van

de gezondheid, zoals fitness en zwemmen, bleken
minder indruk te maken dan sporten die gerela-
teerd zijn aan sociale en cognitieve vaardigheden,
zoals hockey en golf.
Met andere woorden, als je als werkzoekende meer
kans wilt maken, meld je dat je in je vrije tijd graag
sport. Noem een sport die bekend staat om het
hoge gehalte aan ‘omgaan met elkaar en de tegen-
stander’ en een hoge mate van kennis die nodig is
om de sport te kunnen uitoefenen. Sport in compe-
titief verband levert in de studie geen toegevoegde
waarde op.

Sport en opleiding
Als je dan vervolgens daadwerkelijk in je vrije tijd
sport, blijkt dit eveneens een effect te hebben op je
arbeidsmarktkansen op de lange termijn. In een
Duitse studie is over een periode van 22 jaar geke-
ken naar de langetermijnresultaten van sporten op
jonge leeftijd en het hiermee doorgaan als je ouder
wordt. Vanaf het begin van het werkende leven tot
vijftien jaar later hebben de vrijetijdsporters een
significant hoger inkomen dan de niet-sporters.
Bekend is dat hoogopgeleide mensen meer sporten
in hun vrije tijd, daar zou het dus door kunnen
komen. Maar de onderzoekers waren voorbereid op
deze aanname en hebben vanaf het begin bij hun
berekeningen hiermee rekening gehouden: het is
het sporten zelf dat het hogere inkomen veroor-
zaakt en niet de hogere opleiding. 

Bewegen en re-integratie
Tot nog toe gaat het puur om het bewegen dat een
invloed heeft op de arbeidsmarktkansen. Er zijn
ook voorbeelden van de succesvolle inzet van

Sport als middel bij
Thema
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bewegen in re-integratieprogramma’s; program-
ma’s gericht op het vergroten van de re-integratie-
kansen van mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Een voorbeeld is het evidence-based
programma ‘Bewegen als Warming Up voor Re-
integratie’, dat gericht is op het beter functioneren
van de deelnemer, zodat werkhervatting mogelijk
wordt. De lijfspreuk van dit programma is ‘Spelen-
derwijs ontdekken dat je meer kunt dan je had
gedacht’. In een twaalf weken durend intensief pro-
gramma werken kandidaten aan het verbeteren van
hun fysieke conditie en hun psychisch en sociaal
functioneren. Ze worden geprikkeld om hun
(gezond) gedrag zelfstandig te continueren na
afloop van het programma, zodat ze hun uitgangs-
positie in de weg naar werk of sociale activering
kunnen verbeteren. Niets nieuws onder de zon,
behalve dan dat dit bewegingsprogramma aantoon-
bare effecten heeft gescoord. Iets meer dan een jaar
na de start is op alle terreinen succes geboekt: de
deelnemers vertonen een hoger welbevinden, een
verbetering in het dagelijks functioneren en hun
arbeidsparticipatie is significant toegenomen ten
opzichte van de controlegroep, die in vergelijkbare
omstandigheden zit, maar niet deelnam aan het
programma. 
Wat we hiervan kunnen leren is dat investeren in
fysieke conditieverbetering loont, te allen tijde. En
dat het de re-integratie naar werk bevordert. 

Sport als middel
Even googelen op de zoekwoorden ‘sport, re-inte-
gratie’ laat zien dat veel mensen hiermee hun brood
verdienen. Enerzijds doordat ze als organisatie
bewegingsactiviteiten aanbieden aan anderen,

j re-integratie
anderzijds doordat deze ‘anderen’ programma’s bij
deze organisaties volgen en daardoor hun kansen
op werk en terugkeer naar werk daadwerkelijk ver-
groten. We zien programma’s, waarbij deelnemers
bijvoorbeeld met behulp van ‘orthomoleculaire
sporttherapie’ minder zullen gaan verzuimen en
een gezondere werknemer worden. We zien ook
bedrijven die hun personeel gratis lid laten zijn van
de sportclub, omdat ze als werkgever alleen maar de
voordelen merken van deze investering (bijvoor-
beeld minder ziekmeldingen). We zien ook voor-
beelden van sociale activeringsprogramma’s, waar-
bij sporten als middel wordt ingezet om bijvoor-
beeld jongeren uit achterstandswijken weer/meer
te laten deelnemen aan de samenleving. En vaak
met succes. Kortom, sport in alle gevallen als mid-
del om meer deel te nemen. 

In dit nummer wordt ruim aandacht besteed aan
initiatieven en projecten gericht op de inzet van
sport als middel om de kansen op de arbeidsmarkt
te vergroten. Onze column wordt dit keer geschre-
ven door ‘een Wajongere’ die de voordelen van zijn
sportend leven duidelijk terugziet in zijn werkend
leven. Samen met de voorbeelden die ik in deze
proloog heb aangedragen, hoop ik van ganser harte
dat u als lezer hierdoor overtuigd wordt, mocht u
dat al niet zijn, dat bewegen en sporten in alle
gevallen een minimaal positief effect hebben op het
vinden en behouden van werk. En dat het investe-
ren in bewegen, zich altijd vertaalt in een winst
voor alle deelnemende partijen. 

Brigitte van Lierop
Lid van de redactieraad van Aan de slag.
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De psychische gezondheid van een persoon neemt drastisch af wanneer diegene werkloos wordt.

Dat blijkt uit recente onderzoeken. De psychische gezondheid is iemands emotionele en mentale wel-

zijn, het vermogen om te functioneren in de maatschappij en tegemoet te komen aan de eisen van

het dagelijks leven. Niet alleen de psychische gezondheid, maar ook de fysieke gezondheid neemt af

als gevolg van werkloosheid. De stelling dat werkloosheid slecht is voor iemands gezondheid en

gezondheidsbeleving is dan ook in de meeste gevallen waar.

Door Hettie Graafland en 
Peter Wesdorp

Erg interessant natuurlijk, maar wat kan
de re-integratiewereld hier mee? Uit
onderzoek blijkt dat een slechtere psy-
chische gezondheid de snelheid waar-
mee iemand re-integreert negatief beïn-
vloedt. Ook is het zo dat mensen met
een zichtbaar slechte fysieke gezondheid
vaker geconfronteerd worden met voor-
oordelen van werkgevers. Is het mogelijk
iemands kansen op re-integratie te ver-
beteren door wat te doen aan de gezond-
heid van iemand zonder werk?

Meer dan sporten
Het ruime aanbod van bewegingsinter-
venties doet vermoeden van wel, kijkt u
bijvoorbeeld maar eens op websites als

www.blikopwerk.nl en www.interven-
tiesnaarwerk.nl. Ook zijn er gemeenten
die zelf een programma hebben ontwik-
keld in samenwerking met bijvoorbeeld
een plaatselijke sportschool. Bewegen
wordt vaker als middel ingezet om men-
sen in een betere startpositie voor de
arbeidsmarkt te brengen. Deze interven-
ties moeten wel verder gaan dan ‘sporten
is gezond’. Steeds meer aanbieders van
bewegingsinterventies maken gebruik
van gedragsgeoriënteerde modellen en
interventies, zoals graded activity en gra-
ded exposure, met een breed perspectief
op de klant. In deze modellen staan niet
alleen de fysieke klachten van de klant
centraal. Er wordt gekeken naar het tota-
le plaatje, het zogenoemde meerdimen-
sionale belastbaarheidsmodel. Dit blijkt
ook uit een gesprek met Jan Plat, direc-

teur van Ergo Control, een van de aan-
bieders van bewegingsinterventies en de
casus die hij schetst.

Ga toch zwemmen!
Naar het zwembad in het kader van je re-
integratie: niet iedereen is er blij mee.
Neem de 120 kilo zware vrouw die,
samen met andere WWB’ers met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt, ‘in
beweging moet komen’ richting de
arbeidsmarkt. Dat laatste nemen ze bij
haar re-integratie wat haar betreft véél te
letterlijk. Het water in? Mooi niet; dat
badpak blijft in de tas en zij uit het water.
Ze is onvermurwbaar, totdat ze wordt
aangesproken door een man uit haar
groep, die ook al jaren in de bijstand zit.
Hij heeft maar één arm. ‘Waarom ga jij
niet zwemmen?’ vraagt hij.

Het nut van 
bewegings-
interventies

Het nut van 
bewegings-
interventies
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Zij, naar zichzelf wijzend: ‘Omdat dat er
niet uitziet, met zo’n lijf.’ 
‘Wat dacht je van mij dan?’ zegt de man.
‘Als ik het durf, kan jij het ook!’ 
Daar heeft de vrouw niet zo snel een ant-
woord op. Even later loopt ze aarzelend
naar de kleedkamer. 10 minuten later
komt ze er nog aarzelender weer uit, 
in badpak, een T-shirt erover. Ze gaat
zwemmen en dat valt niet tegen. Sterker
nog, het is fantastisch om in het water
rond te dobberen. Nog fantastischer
vindt ze, na afloop, het feit dat ze het
gedaan heeft. Zij, 120 kilo schoon aan de
haak!
‘Als ik dit durf, kan ik ook wel aan het
werk,’ flapt ze eruit. En dat is precies wat
er gebeurt: korte tijd later heeft de vrouw
een baan. De zwembadscène speelde
zich af in 2001, maar sindsdien heeft de
vrouw geen uitkering meer gehad.

Niet te ingewikkeld
‘Mensen stap voor stap over drempels
heen helpen, hen laten ervaren dat ze
dingen wél kunnen.’ Dat is waar bewe-
gingsinterventies om moeten gaan, vindt
Jan Plat. ‘Meer durven, of beter in staat
zijn tot werknemersvaardigheden als
samenwerken en afspraken nakomen.’
Volgens Jan Plat moeten bewegingsin-
terventies situaties creëren waarin men-
sen succeservaringen opdoen, merken
dat ze iets kunnen. ‘Dat lukt niet met iets
ingewikkelds als volleybal. We beginnen
simpel en bouwen het stap voor stap 
uit, graded exposure in vaktermen.’ Als
voorbeeld noemt hij het spel Tjoekbal,
waarbij gescoord kan worden door een
bal in een minitrampoline, op z’n zij-
kant gezet, te gooien en weer op te 
vangen. Mensen manifesteren zich heel
verschillend tijdens zo’n spel. Na vijf
minuten wordt het spel stilgelegd; tijd
voor een evaluatie. ‘Het gaat lekker,’
zegt de een dan – vaak iemand die de 
bal vooral voor zichzelf houdt. ‘Maar ik
heb geen bal aangeraakt,’ vindt een
ander. Waarop de begeleider wat moet
veranderen aan de spelregels, opdat er
meer mensen aan bod komen. Stap voor
stap wordt het spel uitgebreid tot een
volwaardig teamspel, waarbij iedereen

zijn rol leert te pakken. Als mensen een-
maal stappen zetten in sport- en spel-
situaties, zijn ze bereid ook op andere
terreinen actie te ondernemen, is de
ervaring van Plat. ‘Ze doen letterlijk 
hun jasje uit: “ Als ik dit kan, lukt de rest
– werk bijvoorbeeld! – ook wel.”’

Randvoorwaarden
Onderzoek wijst uit dat mensen zich
na afloop van de bewegingsinterventie
fysiek fitter en gezonder voelen. Zeker
ook niet onbelangrijk is het aantoonbare
positieve effect op de positie van deel-
nemers op de arbeidsmarkt. Stroomde
van een groep ABW-ers – toen nog –
10% uit naar werk, na afronding van een
‘regulier’ re-integratietraject, van een
vergelijkbare groep die aansluitend of
tegelijkertijd een bewegingstraject volg-
de, vond 35% werk. Wel staat of valt het
effect van dit soort fysieke interventies,
volgens Plat, met enkele belangrijke
randvoorwaarden. Zo kiest Plat, bij zijn
interventies, bewust voor leraren licha-
melijke opvoeding (ALO’ers) als begelei-
der van groepen werkzoekenden. Waar-
om geen fysiotherapeuten of andere
‘zorgprofessionals’? ‘Meestal gaan die uit
van wat mensen niet kunnen. Daarmee
legitimeren zij de bestaande situatie van
de klant. Wij hebben aanvankelijk ook
met fysiotherapeuten gewerkt, naast
ALO’ers, en we merkten dat groepen
onder leiding van de therapeuten minder
vooruitgang boekten.’ 

Let op competenties
Bezuinigingen bij gemeenten baren
hem zorgen, in dit verband. ‘Veel

gemeenten zoeken naar cofinanciering
voor trajecten en kloppen aan bij zorg-
verzekeraars. Die werken per definitie
alleen met professionals uit de curatieve
sector. Wij pleiten ervoor te kijken naar
benodigde competenties voor dit werk.
ALO’ers blijken gewoon beter in het
demedicaliseren.’

Aansluiting in de keten
Een goede aansluiting in de keten, nog
zo’n wezenlijke randvoorwaarde. Qua
tijd – de interventie moet gelijktijdig
lopen met, of direct volgen op een traject
naar werk – maar ook qua onderlinge
communicatie tussen de klant, de klant-
manager en de ‘sportieve organisatie.’
Plat: ‘Wij leggen contractueel vast dat we
minstens één, maar liever meerdere drie-
gesprekken voeren tijdens en bij afron-
ding van de interventie.’ Op die manier
borgen we samen met de deelnemer 
en de klantmanager van de gemeente de
vervolgstap op de participatieladder. 

Keurmerk
Het voorbeeld met de lijvige dame in het
zwembad maakt duidelijk dat effecten
breder liggen dan alleen fysieke vooruit-
gang. De gedragsgeoriënteerde interven-
ties maken mensen stapsgewijs duidelijk
dat bewegen goed is om het algemeen
functioneren te verbeteren. Wanneer
goed gebruik wordt gemaakt van het
motiverende effect van de interventies,
draagt dit bij aan het re-integratiesucces.
Er zijn uiteraard verschillen tussen be-
wegingsinterventies. Het is daarom
raadzaam goed te kijken naar keurmer-
ken en naar de onderbouwing van de
aanpak. Ook het vergelijken van effecti-
viteitsonderzoek onder specifieke doel-
groepen is aan te raden.

Hettie Graafland en Peter Wesdorp zijn
beide adviseur van het Gilde Re-integra-
tie en waren tot voor kort betrokken bij
de website www.interventiesnaarwerk.nl.
Het Gilde Re-integratie heeft zich recent,
in samenwerking met uitvoerende pro-
fessionals en wetenschappers, gebogen
over het thema ‘Negatieve gezondheids-
beleving’: zie www.gildenetwerk.nl

Ergo Control is een werkmaatschap-

pij van Bewegen Werkt, een sportie-

ve organisatie die zich richt op het

verbeteren van gezondheid, producti-

viteit, werkvermogen en leefstijl.

Hierbij staat bewegen centraal. Ergo

Control heeft, in opdracht van circa

100 gemeenten, jaarlijks zo’n 3000

mensen in traject op 45 plekken in

Nederland.
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‘Bewegen, niet 
blijven stilstaan’
Sportkoepels faciliteren en sti-

muleren de route om mensen

met een verstandelijke, maar

deels ook lichamelijke beper-

king te laten sporten. Veel

sportverenigingen zorgen er

vervolgens voor dat mensen

met een verstandelijke of

fysieke beperking aan de slag

kunnen. We spreken dan over

sportclubs met een missie,

middelgrote bedrijven die aan-

dacht hebben voor groepen

voor wie sporten niet vanzelf-

sprekend is. Het G-korfbal-

team van Sporting Trigon is

hier een mooi voorbeeld van.

Door Sjaak Koehler

Niet ver van mij staat een verhitte coach
in hoog tempo aanwijzingen te geven.
‘Balletje rond laten gaan, kom op. ...
Hoe kan dat nou. ... Bewegen, je staat
stil... Laat je niet wegzetten’. Ondanks
een aantal prachtige doelpogingen die
rakelings misgaan, komt de thuisclub na
tien minuten op achterstand. En dan
gaat het snel. Aan het einde van de eer-
ste helft staat het 1-4. Na de rust gaat
het beter lopen, wordt er beter gecom-
bineerd. Het gaat er ook fanatieker aan
toe. Na een flinke botsing, brult de coach
van de tegenstander: ‘body check’. Even
blijven de spelers liggen, maar dan staan
ze snel op en geven elkaar een hand. Het
blijkt allemaal mee te vallen en er wordt
alweer gelachen. In rap tempo wordt de
achterstand omgebogen in 4-4. De
tegenstander is duidelijk in paniek. Alles
lijkt nu te lukken. Maar dan met nog
twintig seconden op de klok, krijgt de
tegenstander de bal en wordt nog een
laatste schotpoging gewaagd. En van een
onmogelijke afstand verdwijnt de bal in
de korf: 4-5. Even later klinkt het laatste
fluitsignaal. Het was een sportieve wed-
strijd met twee teams die aan elkaar
gewaagd waren. Ook na de wedstrijd
blijft het sportief. De spelers geven elkaar
een hand, lachen elkaar vriendelijk toe
en gaan richting kleedkamer. 

Spelplezier
Een korte impressie van een mooie
wedstrijd tussen de G-teams van Spor-
ting Trigon en Wion. Een paar jaar gele-
den is het G-korfbalteam van Trigon
landskampioen geworden. Na dit kam-
pioenschap zijn de doelen wat verlegd:
meer nadruk op spelplezier in plaats van
altijd maar de beste moeten zijn. En dat
heeft het team goed gedaan. Er wordt

weliswaar fanatiek gespeeld, maar af en
toe verliezen hoort er gewoon bij. Twee
trainers houden zich met het spelletje
bezig. Daarnaast zijn twee vrijwilligers
actief om rondom het spelletje alles in
goede banen te leiden.
Net als bij honderden andere sportver-
enigingen krijgen kinderen en volwas-
senen die enkele jaren geleden nog geen
kans kregen om een sport te beoefenen,
die kans nu wel. Sportkoepels faciliteren
en stimuleren de route om mensen met
een verstandelijke, maar deels ook licha-
melijke beperking te laten sporten. Soms
zijn de sporten enigszins aangepast. 

Sportbedrijf
De sportclubs van vroeger zijn de laat-
ste jaren uitgegroeid tot middelgrote
dynamische bedrijven, die op verschil-
lende fronten opereren. Uiteraard zijn
veel ogen gericht op de prestaties van het
hoogste team en is de teleurstelling groot
als daar de sportieve prestaties niet wor-
den waar gemaakt. Maar er is ook meer
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aandacht gekomen voor groepen, voor
wie sporten niet vanzelfsprekend is.
Sponsoring van lokale ondernemers is
daarbij van groot belang. Zo worden
soms middelen in natura ter beschikking
gesteld (bijvoorbeeld het busje voor de
spelers van het G-team van een bank met
een sportieve uitstraling ). Daarnaast is er
ook aandacht voor kinderen en jongeren
die anders niet aan sporten toe zouden
komen. Het clubgebouw is niet meer de
biertent, waar na de wedstrijd de meters
bier worden weggewerkt. Het clubge-
bouw huisvest in veel gevallen ook een
naschoolse opvang en in het gebouw
worden allerlei buitenschoolse activitei-
ten verzorgd. Leerlingen van beroepsop-
leidingen vinden hier een plek voor een
zinvolle stage.

Sporten en werken
Veel spelers uit het G-team van Trigon
werken via de WSW bij DZB Leiden. 
Ze werken bij de fietsenstalling, op de
kwekerij, bij business post, Albert Heijn
enzovoort. Dat werk is belangrijk en er
wordt geen dag verzuimd. Martin, een
van de vrijwilligers, geeft aan dat sporten
misschien wel de belangrijkste schakel
voor deze ‘gasten’ is om erbij te horen:
‘Dat werk is hartstikke mooi en doen ze
met veel overgave, maar waar ze zich
echt kunnen uitleven dat is op het sport-
veld. Vanuit het perspectief van de spe-
lers staan ze daarmee op de hoogste trede

van de participatieladder. Juist in deze
onzekere tijd is die sport belangrijk. Ze
draaien daar gewoon mee in een sport-
vereniging en zijn niet anders dan ande-
ren. Op het werk is het bezuinigings-
spook af en toe zichtbaar. Zo is de belang-
rijkste spelverdeler in het korfbalteam
overdag werkzaam op de kwekerij. Daar
werd recent de productie voor het stek-

ken van planten omhoog geschroefd van
100 naar 160. Er moet meer in concur-
rentie gewerkt kunnen worden. Eigenlijk
is het bijzonder dat sporten en werken
twee gescheiden werelden zijn: in het
SW-werkveld gaan miljoenen om en
wordt er met professionals gewerkt om
mensen aan het werk te helpen. In de
sportwereld is het liefdewerk oud papier
en vooral heel veel improviseren’. 

Stille revolutie
Als het gaat om het belang van sport
gaat de meeste aandacht uit naar kinde-
ren die tussen wal en schip terecht drei-
gen te komen en door middel van sport
meer gaan bewegen en leren omgaan
met regels en discipline. Een voorbeeld
daarvan is de Johan Cruyff Foundation. 
In de luwte van de aandacht die er naar

de jeugd uitgaat, is sporten voor men-
sen met beperkingen binnen buurten,
sportverenigingen en sportkoepels
inmiddels algemeen geaccepteerd. Dat
vertaalt zich in een enorme dynamiek
binnen sportverenigingen om meer te
zijn dan het verwelkomen van de talen-
tjes die later mogelijk ooit het eerste
team kunnen versterken.

Ook al is er wat dat betreft een stille
revolutie gaande, het valt op dat werk 
en sport als twee gescheiden werelden
worden gezien, terwijl de winst op het
sportieve vlak (samenwerken, belang
van discipline, omgaan met winst en
verlies en dergelijke) zich direct vertaalt
naar de werksituatie. De beperkte profes-
sionele aandacht die er in de sport om de
hoek komt kijken, is erg mager. Dit ter-
wijl vanuit het perspectief van de sporter
met een beperking, met het sporten, de
hoogste trede van de participatieladder
wordt bereikt. Met name gemeenten
zouden, naast sportkoepels, in samen-
spraak met lokale sportclubs een actieve-
re rol kunnen spelen.

Sjaak Koehler is lid van de redactieraad
van Aan de slag

Winst op het sportieve vlak vertaalt
zich direct naar de werksituatie

Foto’s: FernanFoto’s: Fernan
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Samenspel is een project op de afdeling AK van het Nova College in Haarlem. Het project – met

subsidie uit de experimenteerregeling van UWV – is gericht op jongeren met een schooluitval-

risico en weinig kansen op werk. Het is een initiatief van Mind at Work, de Universiteit van

Amsterdam, Windesheim en AStri en loopt in het schooljaar van 2010-2011. In het project krijgen

jongeren werknemersvaardigheden aangeleerd tijdens speciale sportactiviteiten binnen school-

tijd. Hoe is het project is opgezet en waarom is de school nu al bezig om de aanpak breder te

implementeren? We lichten alvast een tipje van de sluier aan de hand van de eerste ervaringen.

Door Annematt Collot D’Escury-Koenigs, Ivo Dokman, Femke Reijenga 

‘Sportenderwijs’ kans
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De ongeveer tweehonderd jongeren (16-
19 jaar) die deelnemen in het project zijn
veelal afkomstig uit het praktijkonder-
wijs, voortgezet speciaal onderwijs en
LWOO. Ze volgen een AK-opleiding op
het Nova College in Haarlem. De doel-
groep is te omschrijven als jongeren die
vaak zijn afgewezen, verschillende pro-
blemen hebben (gehad) en kwetsbaar en
lastig te coachen zijn. Veel van de jonge-
ren uit dit type onderwijs kampen met
sociale en organisatorische beperkingen
en leerproblemen. ‘Leren’ gaat bij hen
niet vanzelf, zeker niet als het op een
schoolse wijze wordt aangeboden. Ze
lopen een verhoogd risico op voortijdige
schooluitval, behalen doorgaans geen
startkwalificatie en het vinden van een
reguliere werkplek verloopt moeizaam
voor ze. De kans op instroom in de
Wajong is voor deze jongeren groot. 
Hoe nu deze jongeren in hun bagage
toch een aantal essentiële werknemers-
vaardigheden mee te geven?

Sport als medium
Een sociale vaardigheidstraining is
meestal niet werkgerelateerd. Bovendien
zijn de meeste sociale vaardigheidstrai-
ningen te beperkt in hun aanbod (gemid-
deld tussen de vijf à tien keer). 
In de sport is het herhaaldelijk en veel-
vuldig trainen van (technische, tactische
en sociale) vaardigheden juist een ge-
geven. Vaardigheden worden op een
realistische manier getraind en automa-
tismen worden tijdens het sporten inge-
slepen. Sport vraagt tal van vaardigheden
die ook in een setting van werk worden
geëist. Zoals: stipt zijn, samenwerken,
luisteren tijdens instructies, gezag erken-
nen, spelregels naleven en leren omgaan
met tegenslag. Sport wordt door jon-
geren veelal als minder vervelend dan
‘leren’ ervaren. Je doet het ook niet
alleen, maar met ‘peers’, hetgeen voor
jongeren van deze leeftijd belangrijk is.

Sport is daarmee – volgens de initiatief-
nemers van dit project – een goede leer-
setting voor de doelgroep van kwetsbare
jongeren die het best uit de praktijk leert
en die juist door het ontbreken van
werknemersvaardigheden weinig kansen
op de arbeidsmarkt heeft. 

Hoe werkt het?
In het project is een methode ontwik-
keld en in praktijk gebracht die kwets-
bare jongeren helpt om via op school
georganiseerde sport specifieke werk-
nemersvaardigheden aan te leren. 
• Onder leiding van ervaren trainers,

worden de leerlingen in groepen
‘sportenderwijs’ getraind in vaardig-
heden die voor hun toekomstig
werknemerschap relevant zijn, ver-
pakt in een sportief jasje. Waarmee
de jongeren en passant ook verschil-
lende sporten meepakken en zich
naast werknemersvaardigheden ook
sportvaardigheden eigen maken.

• De trainers en betrokken cursistbege-
leiders (mentoren, klassendocenten)
zijn getraind in de Samenspelmetho-
diek.

• De werknemersvaardigheden van de
jongeren worden per themaweek in
beeld gebracht. Het Nova College
heeft er voor gekozen om Samenspel
in themaweken vorm te geven. Er zijn
natuurlijk ook andere vormen denk-
baar, zoals in een wekelijkse sportles.

• De sportactiviteiten worden op indi-
viduele basis aangepast aan de ontwik-
kelingen die de jongeren laten zien.

• De ontwikkeling van de jongeren
worden teruggekoppeld naar de bege-
leiders van de jongeren op school.

De methode
In 2006-2008 heeft Atlas (www.pro-
jectatlas.org) een uitgebreid onderzoek
gedaan naar werkgerelateerde sociale
vaardigheden. Vaardigheden die niet

werkspecifiek zijn, maar wel een belang-
rijke voorwaarde vormen voor succes op
het werk. Deze vaardigheden worden
door werkgevers zelfs als voorwaardelijk
gezien voor de kans op succes, meer nog
dan de specifieke werkgerelateerde vaar-
digheden. Initiatief nemen, samenwer-
ken, verantwoordelijkheid tonen, af-
stemmen zijn allemaal vaardigheden die
niet bij een specifiek beroep of bij speci-
fiek werk horen, maar werkveldoverstij-
gend of werkvoorwaardescheppend zijn.
En juist bij deze vaardigheden ligt vaak
het probleem, zo constateren ook de
werkgevers. De jongeren zijn vaak vaar-
dig genoeg in het specifieke werk, maar
hebben moeite met kritiek, moeite met
samenwerken of moeite met discipline.
In Samenspel zijn deze vaardigheden
vertaald naar sportgerelateerde vaardig-
heden en verwerkt in sportactiviteiten.
De geselecteerde vaardigheden zijn
geclusterd in vier belangrijke domeinen:
vertrouwen, samenwerken, het omgaan
met nieuwe regels en beheersing. 
Bij ieder van die domeinen zijn speci-
fieke sporten gezocht of ontwikkeld.
Zoals klimmen en circus (voor vertrou-
wen), tickboksen (voor beheersing),
doekvolleybal (voor samenwerken) en
samen een katapult bouwen (voor nieu-
we regels). Voor alle sporten die ingezet
worden, zijn activiteitenkaarten ont-
wikkeld en zijn spelregels opgesteld. 

Didactisch kader
Om het monitoren van de werkne-
mersvaardigheden per leerling (door
docenten) structuur te geven, wordt
gebruikgemaakt van een didactisch
kader dat is ontwikkeld door Bruno
Oldeboom en Chris Hazelebach (oplei-
dingsdocenten Calo Windesheim). Het
zogenaamde ‘loopt’t, lukt’t leeft’t’-
kader. Deze drie begrippen geven de
lesgever een ‘kijkkader’ om leerlingen
tijdens de activiteit te observeren en

en op werk vergroten 
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van daaruit gericht interventies te kun-
nen inzetten.
• Loopt’t is de organisatie, regels en

afspraken die noodzakelijk zijn om
de activiteit goed te laten ‘lopen’.

• Lukt’t is de (vak)inhoud van de acti-
viteit.

• Leeft’t is of de activiteit aansluit bij
de beleving, ambities en vereiste uit-
daging van een leerling.

‘Loopt’t, lukt’t leeft’t’
Binnen Samenspel zijn deze drie
begrippen toegepast ten aanzien van de
werknemersvaardigheden en de sport-
activiteiten. Elke werknemersvaardig-
heid kent een ‘loopt’t, lukt’t en leeft’t’-
component. Twee voorbeelden. 

Een belangrijke werknemersvaardig-
heid is ‘samenwerken’. Deze vaardig-
heid is goed in te passen in (team-)
sportactiviteiten. In de activiteit wordt
gekeken of de leerlingen snappen
(loopt’t) wat er qua samenwerking
wordt bedoeld, of ze het zelf kunnen
toepassen (lukt’t) en of ze er ook ple-
zier en uitdaging (leeft’t) in zien 
om samen met mede leerlingen de
activiteit aan te pakken. Aan de hand
van deze observatie wordt gekeken
waar de noodzaak of behoefte van een
individuele leerling ligt. Waar ligt het
aan dat een leerling niet goed kan
samenwerken? Zit het op ‘loopt’t,
lukt’t of leeft’t’ of een combinatie tus-
sen die drie?

Als een jongere niet snapt wat de regels
zijn, moeten die nogmaals worden uit-
gelegd, anders gaat het nooit lopen en
dus ook niet lukken en leven. Dit zal
hem in het werk ook overkomen. Hoe
vaak zegt een jongere niet: ‘ja, ik heb het
begrepen’ en blijkt deze er na enige tijd
aanmodderen toch de helft niet van te
hebben begrepen. Dat is in principe niet
erg en overkomt ons allemaal. Het wordt
pas erg als de jongere niet heeft geleerd 
te vragen, niet durft te vragen en niet
weet hoe te vragen. Vragen om informa-
tie, vragen om hoe het wel moet. Met dat
in het achterhoofd geeft de docent van
Samenspel les. De docent zal niet
meteen inspringen door de regels nog
eens uit te leggen. Maar door eerst te vra-
gen wat er mis gaat en hoe dat komt.

Welke activiteiten?
Het Nova College kent zes themaweken
per jaar waarin de leerlingen allerlei
activiteiten buiten de leervakken om
doen. Samenspel is ondergebracht in
deze themaweken en de leerlingen zijn
in groepjes van 10-15 leerlingen onder
begeleiding van een cursistbegeleider één
dag per themaweek intensief bezig met
de genoemde sportactiviteiten . Trainers
vanuit het project Samenspel hebben de
regie bij de activiteiten, een sportdocent
van het Nova College zorgt voor een
goede overdracht naar de cursistbegelei-
ders. Aan het einde van de dag wordt
met de cursistbegeleiders geëvalueerd.
Het deelnemen aan Samenspel is ver-
plicht en gebeurt onder schooltijd. Leer-
lingen weten in principe niet dat het ach-
terliggende project gericht is op werk-
nemersvaardigheden: het zijn voor hen
in principe sportactiviteiten. 

Ervaringen tot nu toe
De opkomst bij de themaweken is tot
nu toe hoog (rond de 75%) en het
enthousiasme van de leerlingen is aan-
stekelijk. Met grote inzet en plezier
werken ze mee aan de activiteiten. Soms
slaat de vermoeidheid wel eens toe, 
is een groep onveilig of onrustig of
wordt er iets teveel gevraagd. Daar
wordt door trainers of docenten actief

Uitvoerenden van Samenspel

Mind at Work heeft de eindverantwoor-

delijkheid van het project Samenspel

dat met subsidie uit de experimenteer-

regeling Wajong van UWV wordt uitge-

voerd in samenwerking met de Universi-

teit van Amsterdam, Windesheim sport-

opleidingen, onderzoeksbureau AStri en

het Nova College in Haarlem. 

Meer informatie over Samenspel: 

a.l.collotdescury-koenigs@uva.nl. 

Tickboksen: een tikspel waarbij je met

bokshandschoenen en scheenbescher-

mers probeert je medespeler te raken.

Het raken gebeurt door te tikken met de

handschoenen op de schouders en de

buik of met de scheenbeschermers op de

bovenbenen van je medespeler. Voor tick-

boksen heb je discipline nodig. Als de

instructeur bijvoorbeeld een pauze inlast

(en dat is nodig, want het is bloedver-

moeiend) en je let niet op en slaat toch

nog terwijl je partner zijn handschoenen

al heeft laten zakken, wordt heel duidelijk

dat discipline, maar ook luisteren enorm

belangrijk zijn. Gelukkig is dit een fictief

voorbeeld, maar te hard slaan komt wel

eens voor, ook als er is uitgelegd hoe je

dat kan voorkomen. In sport is het nor-

maal dat je daarop gecorrigeerd wordt.

De consequenties van een gebrek aan dis-

cipline zijn zo ook heel direct zichtbaar en

soms voelbaar. Het nut en het je eigen

maken van discipline gaat zo spelender-

wijs. Soms letterlijk met vallen en

opstaan. 

Doekvolleybal: het doel is om een bal die

in tentdoek ligt over het net te gooien en

bij de tegenspelers op de grond te krijgen.

De tegenspelers proberen met een doek

de bal op te vangen. De doek moet door

2-4 mensen tegelijk worden vastgehou-

den. Zonder samenwerking en corrigeren

is dit niet mogelijk. 
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in bijgestuurd. Het zijn pittige dagen,
voor de leerlingen en voor de trainers
en docenten. Het ontwikkelen van
groepsgevoel blijkt een belangrijke
nevenopbrengst te zijn van het project. 

Nieuwe didactische inzichten
Niet alleen voor de leerlingen biedt
Samenspel groeimogelijkheden: ook van
de betrokken docenten worden nieuwe
vaardigheden gevraagd. De cursistbege-
leiders van het Nova College krijgen spe-
ciale studiedagen over Samenspel. In het
begin stond vooral het ‘leren observeren’
centraal, gaandeweg zal het accent ver-
legd worden naar interventies. Samen-
spel biedt de docenten nieuw inzicht op
het beoordelen van leerlingen en het
repertoire aan interventies. Na een eerste
periode van gewenning zijn de meeste
docenten enthousiast over het project en
over hetgeen de activiteiten doen met de
leerlingen. ‘Zo zie ik mijn leerlingen in
een heel andere context’ verwoordde een
van de docenten het project. Vooral de
insteek van ‘lukt’t, loopt’t, leeft’t’ biedt
de docenten een verfrissend ‘kijkkader’.
Het project geeft docenten zodoende 
de gelegenheid om nieuwe didactische
inzichten op te doen.

Leerpunten
Een project in de experimenteerregeling
van UWV is ook daadwerkelijk om te
experimenteren. De vernieuwende
insteek van Samenspel leidt uiteraard
ook tot nieuwe aandachtspunten.
• In het project zijn veel partijen, disci-

plines en organisatielagen binnen en
buiten de school betrokken, dat vergt
veel afstemming en communicatie
onderling. Het goed uitleggen van de
consequenties van de aanpak van
Samenspel en het creëren van draag-
vlak in alle organisatielagen van de
school is erg belangrijk gebleken.

• Professionalisering is essentieel. Niet
iedere sportdocent zal de Samenspel-
activiteiten (en deze specifieke leerlin-
gen) adequaat kunnen begeleiden.
Deskundige begeleiding en training
van betrokkenen bij Samenspel is een
must.

• Er zijn veel praktische zaken te rege-
len (inpassing in het curriculum,
reservering sportterrein, materialen,
voldoende begeleiders en trainers,
oefening in het monitoren van de
leerlingen, terugkoppeling met de
docenten), dit dient zoveel mogelijk
vooraf geregeld te zijn.

Tot slot
De activiteiten van Samenspel bij het
Nova College stonden in het begin nog
apart van de andere schoolse activitei-
ten, maar er wordt nu steeds meer aan-
sluiting gezocht bij het reguliere onder-
wijsprogramma en bij eisen die er aan
de leerlingen gesteld worden. Men wil
de inzichten die zijn opgedaan, vertalen
naar andere onderwijsactiviteiten, zoals
de begeleiding van stages. De betrok-
kenen van het Nova College zien dat
niet alleen bij de leerlingen vaardighe-
den worden ingeslepen, ook de docen-
ten zien een nieuw perspectief en een
nieuw repertoire aan interventies om 
de kansarme jongeren van hun school
extra bagage mee te geven voor hun 
pad naar de arbeidsmarkt. Vooralsnog
lijkt het Nova College met Samenspel
een aanpak met potentie in huis te heb-
ben. Het college is dan ook de imple-
mentatie van Samenspel voor komend
schooljaar aan het voorbereiden.

Annematt Collot D’Escury-Koenigs, Ivo
Dokman, Femke Reijenga zijn respectie-
velijk werkzaam bij de Universiteit van
Amsterdam, Hogeschool Windesheim en
AStri Beleidsonderzoek en -advies.
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Brengt sport mensen
in beweging?
De titel is natuurlijk niet letterlijk bedoeld. De onderliggende vraag is: gaat het in beweging komen

dóór sport samen met het in beweging komen voor werk? Uiteenlopende effecten van bewegen

kunnen in dit verband worden aangehaald, zoals veranderingen in de energiehuishouding, fysieke

behendigheid, emotionele stabiliteit, zelfverzekerdheid of motivatie. Deze bijdrage gaat over 

de overdraagbaarheid van effecten van sport naar gevoelens en attitudes om aan werk te komen.

tuur, maar ook uit eigen ervaring weten
we dat sporten energieker en de
gemoedstoestand positiever maakt. Het
ligt dan voor de hand om te vooronder-
stellen dat ook de instelling om aan
werk te komen en te blijven ten goede
wordt beïnvloed. Vormen van sportieve
activiteit zijn dan ook niet voor niets
opgenomen in activeringsprogramma’s
gericht op werk(hervatting).

Flow-theorie
Hoe zijn de motieven die samenhan-
gen met sporten overdraagbaar naar
werken? Intensief en met genoegen
ergens mee bezig zijn, geeft een posi-
tieve kleuring aan het actief (willen)
zijn. De flow-theorie zegt hierover:
flow heeft betrekking op de mentale
toestand waarin iemand verkeert als
hij volledig opgaat in een activiteit.
Volgens Csíkszentmihályi (1990), de
grondlegger van deze breed toepasbare
formulering, is flow de meest gerichte
en hoogste vorm van motivatie die direct
gerelateerd is aan emoties, betrokken-
heid, taakgerichtheid en leren. De flow-
ervaring (als gevolg van bewegen,
sporten) geeft een positieve, energieke
gevoelstoestand (zich goed en com-
petent voelen). Het is een toestand die
een tijdje aanhoudt en goed wordt
onthouden (leren en opnieuw de erva-
ring willen ondergaan).

Door Roel Cremer

Motivatie betekent bewegen. De letter-
lijke uitleg heeft betrekking op actie,
fysieke activiteit en figuurlijk het in
beweging komen om nieuwe doelen te
bereiken, zoals aan het werk komen.
Motivatie staat in verband met motie-
ven en de vraag daarbij is ‘what makes a
person move’? In de literatuur worden
acht fundamentele motieven onder-
scheiden waarop personen een beroep
doen om in actie te komen. Dit zijn de
motieven om doelen te bereiken en ple-
zier te hebben, plichtsgevoel, vrijheids-
gevoel, macht, liefde, zelfontplooiing
en het van betekenis zijn voor anderen.
Het zijn de motieven die onder meer in
sterke mate bijdragen aan het functio-
neren in een team ongeacht of het nu
om sport of werk gaat. 

Bewegen en energie
‘Bewegen’ beïnvloedt de gevoelstoe-
stand. Na een vermoeiend dagje kan-
toorwerk is het goed om te sporten en
lijkt de accu weer opgeladen, zowel
fysiek als mentaal. Je voelt je anders na
een uurtje sporten, op een andere
manier dan een bezoek aan een theater
of film. Fysieke inspanning brengt 
het lichaam in een ‘activatie’-toestand
(fysiek en emotioneel) die een tijdje
aanhoudt en om meer vraagt. Uit litera-
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sporten oproept de stuwkracht levert
om houding en motivatie van brand-
stof te voorzien. We weten dat sporten
veel hormonale activiteit met zich
meebrengt. Hormonen die de stemming
beïnvloeden, die bijdragen aan de com-
petentiebeleving en die de beleving van
‘meer’ oproept.

Waarom niet voor iedereen?
Als de relatie tussen motivatie voor
bewegen en werken relatief zo eenvou-
dig ligt, waarom zijn dan niet veel meer
werknemers betrokken bij bewegings-
programma’s en waarom zijn er niet
veel meer werkgevers die werken en
bewegen stimuleren? Een soortgelijke
vraag wordt gesteld bij programma’s
over gezonde voeding en stoppen met
roken. Voor het aansturen op gewenst
gedrag is als eerste het bewustzijn
nodig dat gezond gedrag ergens goed
voor is. Bewustwording van de ernst
van de situatie: langer leven of eerder
doodgaan of afhankelijk zijn van een
uitkering of zelfstandig aan het werk
zijn. Na ‘situational awareness’ volgt
de ‘awareness of relevance’: is ander
gedrag zinvol voor mij en wat levert
dat dan op tegen welke kosten of
inspanningen? Daarna volgt nog de
‘awareness of association’, onderken ik
het verband tussen gezond leven en
meer kansen op participatie. Bij de ver-
schillende fasen zijn obstakels en
zwakheden te overwinnen. Steeds geldt
de overweging of de kosten niet te hoog

zijn en welke gedragsvorm de meeste
voldoening op welke termijn geeft. Een
dilemma waar vaak voor de makkelijk-
ste weg wordt gekozen. Uitdaging voor
bemiddelende instanties is het vinden
van een effectieve aanpak om gewenst
gedrag op gang te krijgen en te laten be-
stendigen. 

Tot slot
Het in beweging komen dóór sport gaat
samen met het in beweging komen voor
werk voor degenen die er voor open-
staan en die er in willen investeren. Het
is interessant te achterhalen wanneer
iemand openstaat voor verandering. Pro-
chaska (1976) noemde in dat verband
dat gedragsverandering doorgaans in vijf
stappen verloopt. In een soort voorstadi-
um kan nog geen sprake zijn van veran-
dering. Er is als het ware geen ervaren
noodzaak, ernst of gezondheidsrisico om
aangepast gedrag te ontwikkelen. In een
volgend stadium (contemplatie) over-
weegt iemand al tamelijk serieus dat er
iets moet gebeuren om een ongewenste
situatie te doorbreken. Bemiddelen tus-
sen deze twee fasen (het duwtje in de rug
richting overtuigen) levert de winst die
nodig is om beweging op gang te bren-
gen. Het in ‘beweging’ brengen, kan ver-
volgens in ‘sportieve’ vormen van voor-
lichting, bewustmaking of confrontaties
worden aangeboden.

Roel Cremer is lid van de redactieraad
van Aan de slag

Motieven voor sport en bewegen in samenhang met gezond leven en werken

Relatie sport-werk
Er zijn uiteenlopende redenen te benoe-
men hoe sportieve activiteiten bijdragen
aan gezondheid en welzijn (zie kader).
De gedragingen in de lijst hebben in
meer of mindere mate een weerslag op
het vermogen en de wil om te werken.
Hoe liggen die verbanden? Motivatie
om te werken verhoogt de inzetbaar-
heid. Inzetbaarheid drukt de balans uit
tussen beroepseisen die werk stelt en de
beschikking die mensen hebben over
beroepsspecifieke competenties. Deze
competenties zijn samengesteld uit 
skills, kennis, attituden en motivatie.
Meest voor de hand liggend is te voor-
onderstellen dat de energie die het

• werken aan een gezondere levensstijl

• versterken van het lichaam: kracht en

energie

• bijdragen aan coördinatie, balans en

lenigheid

• gewichtsafname

• bijdragen aan een positief lichaams-

beeld

• voldoening in fitter gevoel

• verbeteren uithoudingsvermogen en

disciplinegevoel

• hoger zelfvertrouwen en trots

• je zelf uitdagen en nieuwe doelen

stellen 

• ervaren waar je goed in bent, winnen

en verliezen

• tegengaan van gevoelens van een-

zaamheid of depressie

• gedeelde interesse, sociale contacten

• tegengaan van gevoelens van stress

en werkdruk

• verlagen van verzuim
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Scoren op de
arbeidsmarkt
Voetbal speelt een belangrijke rol in onze samenleving, zeker

onder jongeren. Een goed idee dus om voetbalclubs in te zetten

om werkzoekende jongeren aan een baan te helpen. Niemand

Buitenspel is een uniek werkgelegenheidsproject dat het werk-

gelegenheidsvraagstuk lokaal aan pakt. Voetbalclubs en spon-

soren kunnen zich via dit project inzetten voor de samenleving.

Naast de voetbalclubs zijn ook UWV WERKbedrijf en gemeenten

bij Niemand Buitenspel betrokken. Met een gemiddelde uit-

stroom van 70% naar werk of een passende opleiding is het

resultaat boven verwachting. Voor alle betrokken partijen reden

om op deze bijzondere manier door te gaan met de bestrijding

van jongerenwerkloosheid.

alleen voetbal) maken onderdeel uit van
de activerings- en re-integratieactivitei-
ten. Vaak levert de trainer of een van de
voetballers een bijdrage aan de training.
Het inzetten van de voetballers als rol-
modellen voor de jongeren krijgt steeds
meer vorm. Er wordt gebruik gemaakt
van de accommodatie van de club zoals
de skybox, de kantine en de voetbalvel-
den. Vaak krijgen de jongeren een eigen
visitekaartje met de clubkleuren en het
clublogo. Na de training volgt de match
tussen de jongere en een van de betrok-
ken werkgevers, oftewel sponsoren van
de voetbalclub. De jobhunter uit het 
project speelt een belangrijke rol in het
maken van deze match. Hierbij moet 
de jobhunter zich afvragen wat de kwali-
teiten en dilemma’s zijn van de deelne-
mer, maar ook de wensen en behoeften
van de werkgever spelen een rol bij het
komen tot een goede match.

Verplichte werkstage
De deelnemers starten met een ver-
plichte werkstage om aan het arbeidsrit-

me te wennen en werknemersvaardig-
heden te oefenen. De jobhunter bouwt
tijdens deze werkstage contact op met
de werkgevers. Dat contact is belangrijk
voor plaatsing en voor de duurzaam-
heid van die plaatsing. Problemen en
obstakels worden besproken en opge-
lost. De wetenschap dat er goede bege-
leiding is zorgt voor vertrouwen vanuit
de werkgever naar de werknemer. Als
de werkgever de stage niet kan omzet-
ten in een contract, gaat de jobhunter
actief op zoek naar een alternatief. 

Van werkstage tot baan
Elmer Kempa besloot Laurens na een
werkstage van twee maanden in dienst
te nemen. Elmer is directeur bij Ste-
magro, een gereedschapmakerij. Zijn
motivatie om aan dit project mee te
doen? ‘Een steentje bijdragen, door jon-
geren terug te brengen op de arbeids-
markt.’ Een tweede reden is het duide-
lijke gebrek aan arbeidskrachten in de
metaalbranche. ‘Er is op dit moment
weinig animo om in deze branche te

Door Thomas Hofmans

Niemand Buitenspel is ontstaan in
Heerenveen, als gezamenlijk initiatief
van Radar, Riemer van der Velde (toen-
malig voorzitter van sc Heerenveen) en
Sieds Rienks (toenmalig hoofd van het
CWI). Op basis van die succesvolle
pilot is het project naar zeven clubs uit-
gebreid: NAC Breda, ADO Den Haag,
FC Groningen, FC Sparta, FC Dordrecht
en FC Eindhoven. 

Net als voetbalprofs 
Profvoetballers worden intensief bege-
leid om goede resultaten op het veld te
behalen. Deelnemers aan Niemand Bui-
tenspel hoeven niet te scoren op het
veld, maar wel op de arbeidsmarkt. Daar-
om krijgen zij een intensieve groepsbe-
geleiding met de titel ‘scoren op de
arbeidsmarkt’. Een kort maar krachtig
individueel coachingstraject stoomt ze
verder klaar voor de arbeidsmarkt.
Talentontwikkeling, sollicitatiebegelei-
ding, arbeidsbemiddeling én sport (niet
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werken. Niemand Buitenspel is een
mooie manier om jongeren te enthou-
siasmeren voor dit vak.’ Kempa ziet de
werkstage als een belangrijk onderdeel
van het traject. ‘Prettig dat de gemeente
Haren de uitkering betaalde en wij
ondertussen de kans kregen om Laurens
beter te leren kennen. Op die manier
konden wij even aanzien of hij over
voldoende arbeidsethos beschikt en
binnen ons team past. Laurens kan nog
veel leren van het vak. Op grond van
zijn gemotiveerdheid, doorzettingsver-
mogen en gedrevenheid geven we hem
een kans om zich te bewijzen. Wij
nemen de kosten voor Laurens nu van
de gemeente over.’ Kempa wil graag
andere bedrijven oproepen om jonge-
ren ook een kans te geven. ‘Zet je voor-
oordelen opzij en stel jezelf open om
een jongere beter te leren kennen.’

Betrokken werkgever
Michel Menting is Manager Hospitality
Services van het Facilitair Bedrijf bin-
nen de RUG (Rijks Universiteit Gro-

ningen). Menting stelt stageplekken
beschikbaar waar deelnemers hun
werknemersvaardigheden ontwikkelen
en werkritme opbouwen. ‘Wij zijn een
brede organisatie met heel veel moge-
lijkheden. Er is dus altijd wel plek voor
een stagiair. De deelnemers hoeven

geen productie te draaien of omzet te
behalen, maar mogen gewoon mee-
lopen. Je kunt het zien als een snuffel-
stage waarbij jongeren ontdekken wat
ze precies willen.’ Menting is een be-
trokken werkgever die de persoonlijke
ontwikkeling van de deelnemer heel
belangrijk vindt. Daarbij deinst hij er
niet voor terug om een stapje verder te
gaan. Zonder in de schoenen van een
psycholoog te gaan staan. ‘Ik wil de jon-
gere graag leren kennen. Wat beweegt
hem of haar en hoe kan ik helpen om

meer grip te krijgen.’ Deelnemers mogen
ook gerust een hapje mee-eten. ‘Laatst
had een stagiair een kamer gevonden
maar nog geen inboedel. De universiteit
had genoeg oude spullen staan die de
jongen goed kon gebruiken.’ Menting is
tevreden over de begeleiding en ziet met

vertrouwen de inmiddels derde stagiair
van Niemand Buitenspel tegemoet. ‘Het
is een groot succes en ik zou tegen alle
werkgevers willen zeggen: probeer het
gewoon eens! Stel niet te hoge verwach-
tingen en leer de jongere beter kennen.
Het mooiste is als je een band opbouwt
met de jongere en je op een of andere
manier een bijdrage levert aan zijn of
haar persoonlijke ontwikkeling.’

Thomas Hofmans is lid van de redactie-
raad van Aan de slag.

De trainer of een van de voetballers
levert een bijdrage aan de training
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Re-integratie en
(vecht)sport
De symbiose tussen sport en

re-integratie kent veel voorde-

len. Re-integratiecliënten zijn

meer gedesillusioneerd en

gedemotiveerd, vertonen meer

uitstelgedrag en hebben een

fysiek mindere conditie dan

werkenden. Ook kan men het

eigen ‘gedrag’ niet goed

afstemmen met de omgeving,

simpelweg omdat er in een

werkloze situatie minder

omgeving is. Sigmund Freud

zei al dat werk de sterkste

band tussen de persoonlijk-

heid en de realiteit is.

Door Hans van Iersel

Sport kan een grote rol spelen in de re-
integratie. Cliënten worden actiever, 
fitter en doen meer samen, tenminste
tijdens het sporten. Bij een groot traject
om jongeren terug aan het werk of weer
naar school te krijgen (Blink in Tilburg)
werd sport ook ingezet voor cliënten
met een agressie-regulatieprobleem. 
En zoals het bij symbiose wel meer
gaat, loste het inzetten van sport meer
op dan het oorspronkelijke probleem
waarvoor het werd ingezet. 
Hassan Chibani is een kleine onderne-
mer in conflicthantering, weerbaarheid
en assertiviteit. Hij werkt voor verschil-
lende opdrachtgevers. Naast re-integra-
tiebedrijven en gemeenten behoren ook
instellingen als jeugdzorg en justitie tot
zijn opdrachtgevers. Zijn cliënten zijn
naast werkzoekenden dus ook profes-
sionals als maatschappelijk werkers die
moeten leren omgaan met hun eigen
agressie. Hij werkt voornamelijk met
jongvolwassenen, in trajecten naar werk
of terug naar school. In het Blink-project
werden zo’n zestig jongeren naar hem
verwezen. Meestal omdat noch de klant-
managers, noch de re-integratieconsu-
lenten met de agressie, maar ook de pas-
siviteit van de cliënt konden omgaan. 

Wat doe je eigenlijk?
‘Sporten. Ik krijg jongeren die heel fana-
tiek zijn en het heel leuk vinden om te
sporten. Gewoon sporten. Maar ook jon-
geren die er helemaal niets mee hebben.
Ik ben op zoek gegaan naar iets waardoor
ik beide doelgroepen aan me kon binden.
Los van het feit dat ze in een re-integra-
tietraject zitten, en dat men van hen
enigszins verwacht dat ze daar zijn, kies
ik er voor om zoveel mogelijk bij ze aan

te sluiten, zodat ze het ook nog leuk vin-
den om te doen. Ik ga met ze aan de slag.
Een combinatie van agressieregulatietrai-
ning en weerbaarheidstraining. 

Verschillende jongeren
‘Ik heb mensen in een groep waarin
jongeren rondlopen die problemen heb-
ben met hun eigen agressie die ze niet
onder controle kunnen houden. In
dezelfde groep lopen er dan ook jonge-
ren rond die echt allesbehalve weerbaar
zijn. Jongeren die een probleem met
autoriteit hebben en heel snel een pro-
bleem hadden met hun bazen. Die mee-
gemaakt hebben dat ze in het begin van
hun carrière verschillende keren uit het
bedrijf gegooid zijn. En toch inzien dat
ze er iets mee moeten. Maar ook jonge-
ren die gewoon makkelijk over zich heen
laten lopen. Die maken dan mee dat ze
geen nee kunnen zeggen en dan toch
onder de werkdruk bezwijken, omdat ze
het niet aankunnen. En dus uitvallen,
zich ziek melden, of gewoon niet meer
komen. Dan is een werkgever zo met je
klaar. Of een leerling die op school meer
met medeleerlingen dan met school
bezig is, dan niet mee kan komen en zich
doodongelukkig voelt en uitvalt.’

Wat doe je dan?
‘Jongeren die een probleem met hun
agressie hebben, vinden het natuurlijk
geweldig om een paar bokshandschoe-
nen aan te doen en een keer los te gaan.
Dus die moet ik vooral leren hoe ze dat
onder controle kunnen krijgen. Eigen-
lijk ook vooral bezig zijn met een stukje
denken, niet alleen nu, maar ook straks.
Denk ook eens aan over vijf jaar, of over
volgende week.
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Als je het hele leven comprimeert tot
een spelletje sparren, dan kun je al begin-
nen. Als je start dan gaan ze voor de volle
honderd procent. Dan geven ze alles wat
ze hebben. En dat duurt een seconde 
of twintig. Dan is het op. Ik laat dat ge-
woon gebeuren. Dat ervaren ze een paar
keer. Daarna geef je ze het alternatief.
Verspreid je energie over de hele wed-
strijd. Ben je er van bewust dat je twaalf
rondes aan de slag moet. Dat nemen ze
dan meteen van je aan. Je leert ze hoe ze
daarmee om moeten gaan. Hoe ze ener-
gie moeten reguleren. Dat is discipline.
En achteraf sluit je af met een link naar
het hier en nu. Dan blijkt dat er heel veel
linken te leggen zijn naar het gewone
leven. Daar komen ze zelf dan mee. Dus
ik laat ze vooraf zelf daarover nadenken.’

En de weinig weerbaren? 
‘Ook dat zijn mensen die hun eigen
grenzen niet kennen. Uiteindelijk zet ik
iemand die zijn agressie niet kan beheer-
sen tegenover iemand die weinig weer-
baar is. Ik zeg degene die teveel agressie
heeft “ Jij gaat met hem sparren. Jij weet
dat de ander minder vaardig is dan jij en
ik wil dat jij hem aan het werk zet. En
hoe moet dat, ik wil niet dat-ie in elkaar
wordt geslagen, ik wil dat-ie weerbaarder
wordt. Ga daar maar voor zorgen.” Wat 
je dan ziet, is dat-ie heel erg bezig is z’n
krachten te spreiden en omslaat van “ ik
moet heel erg laten zien wat ik kan” in
steun en zorg naar de ander. Ik laat hem
groeien, zo van “ als jij het toch zo goed
kan, leg het hem dan eens even uit” .’
‘Aan de andere kant heb ik dan iemand
staan die ontzettend angstig is. Hij
merkt dat hij niet bang hoeft te zijn van
de persoon tegenover hem. Hij denkt ik
krijg hier ruimte, laat ik die ruimte eens
nemen, en ik word er ook niet voor
afgestraft, en dan merk je dat die ook
steeds meer ruimte neemt. En wat ik ze
ook aangeef, “ als je voelt dat het niet
goed gaat, even aangeven. Stop even,

even wat drinken. Ga daarna gewoon
door. Maar nogmaals, houd het vooral
bij de sport.” Ik ben heel erg bezig met
ervaringsleren. Vooral dingen doen. En
bezig blijven. En doorzetten.’

Succceservaring
‘Neem een hoge trap. Je weet dat ieder-
een dat wil leren. Ook weet je dat ieder-
een dat kan leren en dat iedereen het 
gaat leren. De een wat sneller dan de
ander, maar iedereen leert het. Dat is dan
de succeservaring. Pas daarna volgen
gesprekken. Gesprekken doe ik in groe-
pen en apart. Gesprekken zijn gemakke-
lijk te voeren, want de basis is het spor-
ten. Men is na het sporten “ gelijk” . Het
zitten is ontspannend, er komt snel alles
los. Ik begin heel erg laagdrempelig. Je
merkt dat men dat fijn vindt.’

Doorzettingsvermogen
‘Voor sport geldt dat doorzettingsver-
mogen en discipline de basis is om ver-
der te komen. Dat probeer ik ze aan te
leren. Bij vechtsport zie je dat meteen. Ik

ben zelf op mijn twaalfde begonnen met
vechtsport. Als ik niet had doorgezet,
dan was ik niet gekomen waar ik nu was.’
Cliënten zijn na de vechtsporttraining
beter in staat de draad van re-integratie
weer op te pakken. Men laat zich min-
der meeslepen door desillusie en demo-
tivatie en men is zich meer bewust van
de eigen fysieke conditie. Men heeft
geleerd dat uitstelgedrag in ieder geval
bij vechtsporten een direct nadeel heeft.
Dat direct reageren veel meer oplevert.
En dat doorzetten werkt. 

Hans van Iersel is lid van de redactieraad
van Aan de slag.
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Contact met ‘buddy’
helpt zwerfjongeren
Voor het begeleiden van men-

sen zijn er op het gebied van

coaching veel verschillende

vormen ontwikkeld. Een vorm

van coaching die uitgaat van

de kracht van de vertrouwens-

band tussen leeftijdsgenoten

is peer-coaching. Een project

met zwerfjongeren in Almere

laat zien dat peer-coaching

heel goed in gezet kan wor-

den om jongeren met een

grote afstand tot de maat-

schappij weer op weg te hel-

pen. 

Door Eline Dalmijn

De vertrouwensband tussen leeftijdsge-
noten is er niet alleen tussen volwasse-
nen, maar ook tussen jongeren. Tijdens
de adolescentie nemen jongeren vaak de
adviezen en ondersteuning van ouders
minder snel aan, omdat zij zelf hun
beslissingen willen nemen. In de praktijk
blijkt dat adolescente jongeren meer
openstaan om te leren van leeftijdsgeno-
ten dan van ouderen. De jongeren win-
nen inzicht en vertrouwen door ervarin-
gen met elkaar te delen. Hierdoor wordt
kennis en advies van een leeftijdgenoot
sneller aangenomen dan dat afkomstig
van volwassenen of formele instellingen. 

Vertrouwensband
Voor jongeren die enige afstand hebben
tot hun ouders en omgeving biedt peer-
coaching dus een passende vorm van
begeleiding. Uit onderzoek blijkt name-
lijk dat peer-coaching bij verschillende
doelgroepen een positieve invloed heeft
op het functioneren van jongeren. Door-
dat de afstand naar volwassenen groter
is, kan de kracht van de vertrouwens-
band tussen leeftijdsgenoten een grote
positieve rol spelen bij de persoonlijke
ontwikkeling. 

Zwerfegels
Jongeren die een grote afstand hebben tot
volwassenen en de gehele maatschappij
zijn zwerfjongeren. Nederland telt zes-
duizend zwerfjongeren die geen vaste
woonplek of basis hebben, waarvan het
grootste deel tussen de 16 en 21 jaar oud
is. Het zwervende bestaan van deze jon-
geren is niet zomaar tot stand gekomen
en is het gevolg van meerdere factoren
op zowel persoonlijk als sociaal gebied.
Op het individuele vlak missen deze
jongeren voldoende vaardigheden en

competenties die nodig zijn om aan de
eisen van de maatschappij te voldoen.
Hierdoor ontstaat een gat tussen de
maatschappelijke eisen en persoonlijke
mogelijkheden bij deze jongeren, welke
steeds groter wordt met de tijd. Daar-
naast ontbreekt het op sociaal gebied
aan verbondenheid met ouders en
omgeving. Dit alles bij elkaar maakt dat
deze jongeren nauwelijks deelnemen
aan de maatschappij.
Door ontbrekende handvatten is het
voor zwerfjongeren moeilijk om tot
maatschappelijke integratie te komen.
Niet alleen missen zij daartoe de vaardig-
heden, maar daarnaast hebben zij door
negatieve ervaringen het vertrouwen in
sociale hulpverleners en volwassenen
verloren. Dit maakt dat deze zwerfegels
als het ware hun stekels opzetten en zo
iedereen op afstand houden wat hun
zwervende bestaan in stand houdt. 

Begeleiding voor zwerfegels
Een groot struikelblok bij de begelei-
ding van zwerfjongeren terug naar de
maatschappij is dat de huidige zorg niet
goed aansluit. Door hun leeftijd vallen
deze zwerfegels vaak tussen wal en
schip van jeugdzorg en volwassenzorg.
Een eveneens groot struikelblok is het
negatieve imago van de zwerfjongeren-
opvang en -begeleiding. De zwerfegels
hebben er geen vertrouwen in dat hulp-
verlening ze kan helpen. De afstand
naar volwassen en de maatschappij is
hiervoor te groot. Er is dus behoefte 
aan een nieuwe invalshoek waarmee
de schakel tussen zwerfjongeren en de
maatschappij gevormd kan worden.
Gezien de kracht van de vertrouwens-
band tussen leeftijdsgenoten kan peer-
coaching voor zwerfjongeren een rol
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gaan spelen bij het opnieuw verbinding
vinden met de maatschappij. 

Zwerfegels en Buddies 
Vanuit de gedachte dat peer-coaching
een passende aanpak biedt voor jon-
geren met een grote afstand tot de
maatschappij, is in Almere het project
‘Zwerfegels en Buddies’ opgezet. In
het project worden zwerfjongeren
individueel gecoacht door leeftijds-
genoten. ‘Buddies’ die zelf ook het
nodige hebben meegemaakt. Door de
zwerfegels in contact te brengen met
leeftijdsgenoten kan gewerkt worden
aan het neerhalen van hun stekels en

kan hun isolement worden doorbro-
ken. De vertrouwensband tussen de
leeftijdsgenoten biedt een veilig basis
van waaruit stappen terug naar de
maatschappij genomen kunnen wor-
den. Zwerfegel en coach geven samen
vorm aan de coaching waarbij de
zwerfjongere aangeeft op welke gebie-
den hij zijn stekels neerlaat en welke
stappen hij wil maken. Hierbij levert
de coach gewenste informatie aan 
en kunnen samen verschillende opties
voor ondersteuning worden onder-
zocht. Deze betreft het aanvragen van

een uitkering, het begeleiden naar
werk, het zoeken van huisvesting en
het inschakelen van hulp voor psychi-
sche klachten. Belangrijk is dat peer-
coaching niet alleen positief is voor 
de zwerfjongere zelf. Het stelt tevens
de coach in staat om zich te ontwikke-
len door het innemen van een verant-
woordelijke en helpende rol.

Netwerk
Om peer-coaching vanuit het project
stevig neer te zetten, is een duidelijke
infrastructuur in de regio noodzakelijk.
Binnen Almere is door het project geïn-
ventariseerd welke zorg- en hulpinstel-

lingen er zijn en is een netwerk met deze
partners opgebouwd. Uitgangspunt hier-
bij is dat zwerfjongeren sneller worden
opgemerkt en minder snel van de radar
verdwijnen als er in een netwerk wordt
samengewerkt. 
Het netwerk is ingezet voor het aanmel-
den en selecteren van de peer-coaches en
zwerfjongeren voor het project ‘Zwerf-
egels en Buddies’. Daarnaast biedt het
netwerk het kader waarbinnen de peer-
coaching kan plaatsvinden. Gedurende
het coachingstraject van een halfjaar 
is een projectmedewerker te allen tijde

beschikbaar om de coach te ondersteu-
nen en aanvullende informatie te
geven.

Kenmerken buddies
Het is belangrijk dat de jongere als coach
sterk in zijn schoenen staat en verant-
woordelijkheid kan dragen. De zes ge-
selecteerde coaches zijn voornamelijk
gevonden binnen de groep van jonge-
ren die in het verleden hebben deelge-
nomen aan Almeerkans, een project
voor voortijdige shoolverlaters. Deze
oud-Almeerkans jongeren hebben zelf
het nodige meegemaakt en kunnen 
dus vanuit hun ervaring als expert de
zwerfjongeren ondersteunen. 
Ter voorbereiding op de daadwerkelijke
peer-coaching doorlopen de coaches
een training opgezet door Stichting
Mind at Work. In deze training krijgen
de coaches inzicht in de verschillende
vormen van beschikbare ondersteuning
binnen het netwerk. Tevens leren ze
hoe ze het beste contact kunnen maken
met de zwerfjongeren en hoe ze met
crisissituaties om moeten gaan.

Kenmerken zwerfjongeren
De verscheidenheid aan factoren die
jongeren aan het zwerven brengt, maakt
dat de tien aangemelde zwerfjongeren
hun eigen unieke verhaal hebben. Het
betreft jongeren die nog niet in het sta-
dium van langdurige, verharde dakloos-
heid zijn beland, maar aan de rand van

Zwerfjongere
(deelnemer)

Coach

Projectmedewerker
Mind at Work

Training

Netwerk:
Leger des Heils

Room4You
Nieuwe Perspectieven

Jongerenloket Flevoland
Jeugdpolitie

Mind at Work

In contact met leeftijdsgenoten laten
zwerfjongeren hun stekels neer
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de maatschappij staan. Ze zijn veelal
bekend met verslaving, diefstal, geweld
en inadequaat gedrag. 

Coachen zonder stekels
De kracht van de peer-coaching ligt in de
vertrouwensband tussen ‘zwerfegel’ en
‘buddy’, welke centraal staat in het pro-
ject. Het eerste contact vindt plaats in
een gezamenlijke bijeenkomst. In een
ontspannen en informele setting maken
beide partijen contact met elkaar. Coach
en zwerfjongere hebben vervolgens
iedere week contact waarvan eenmaal in
de twee weken face to face. Tijdens deze
contactmomenten werken ze samen 
aan de stappen die de zwerfjongere wil
maken. Na zes maanden wordt aan het
einde van het traject het contact tussen
de zwerfjongere en de coach afgesloten
in een gezamenlijke bijeenkomst. Hierin
wordt duidelijk gemaakt dat ieder weer
zijn eigen weg gaat en wordt voorkomen
dat de zwerfjongere een beroep blijft
doen op een coach.

Casus
Jochem is 23 jaar oud en al sinds zijn
15e jaar zwervende. Zijn vader heeft 
het gezin verlaten en zijn moeder is ver-
volgens ingestort. Kort hierop is
Jochem gaan zwerven en is hij gestopt
met het praktijkonderwijs. Ondanks
dat hij allerlei baantjes en adressen heeft
gehad, is het hem niet gelukt om een
plekje in de maatschappij te vinden.
Samen met zijn peer-coach heeft hij
ondertussen een uitkering aangevraagd
bij het Jongerenloket in Almere. Daar-
naast is Jochem met behulp van zijn
coach aan het kijken of hij aangemeld
kan worden bij een psycholoog om zijn
verdriet te verwerken. Jochem heeft
aangegeven dat deelname aan het pro-
ject en de steun van zijn coach hem
ervan weerhouden heeft om foute keu-
zes te maken. Jochem verblijft op dit
moment veelvuldig bij een vriend die
hem een slaapplek op de bank aanbiedt.
Hij heeft de noodopvang van het Leger
de Heils afgewezen, omdat hij samen
met zijn coach bezig is om de stap naar
vaste huisvesting te maken. 

Conclusies 
De peer-coaching tussen zwerfjongeren
en leeftijdsgenoten is een groot succes.
Het contact met een leeftijdsgenoot
doet de zwerfjongeren hun stekels
neerlaten en geeft hun voldoende zelf-
vertrouwen om actief te worden.
Doordat zowel zwerfjongere als coach
gemotiveerd zijn, hebben zij tezamen
meerdere stappen genomen in het pro-
ject. Er zijn uitkeringen aangevraagd 
en er is professionele hulp gezocht
voor psychische ondersteuning en het
vinden van huisvesting. De grootste
stappen zijn genomen door de koppels 
die vanaf het begin betrokken zijn
geweest bij het project. Bij de koppels
die met minder overtuiging van start
gingen, werden de stekels minder snel
neergelaten, maar zijn uiteindelijk 
ook kleine stappen genomen. Ten slot-
te blijkt dat de opzet van het project 
in het afgebakende netwerk zijn
vruchten heeft afgeworpen. De zwerf-
jongeren en hun coaches hebben de
vrijheid en veiligheid gekregen om
binnen het netwerk stappen te nemen
en waar nodig ondersteuning te ont-
vangen. 

Kracht
De kracht van de peer-coaching binnen
het project blijkt vooral te zitten in het
feit dat de coaches dezelfde achtergrond
hadden als de zwerfegels. De coaches
kunnen hun eigen ervaringen vertalen

naar situaties van zwerfjongeren waar-
door deze hun stekels kunnen laten
zakken en zich open durven op te stel-
len. De meerwaarde van het contact
tussen leeftijdgenoten komt hieruit
duidelijk naar voren. In aansluiting met
de literatuur blijkt dus dat de kracht 
van de vertrouwensband tussen leef-
tijdsgenoten een grote positieve rol
inneemt. Het contact met een leeftijds-
genoot op zich zorgt al voor aansluiting
met de maatschappij.
Al met al blijkt dat in het huidige pro-
ject peer-coaching bij zwerfjongeren
een passende aanpak is. Waar het con-
tact met volwassenen tekortschiet om
verbinding met de maatschappij te 
creëren, doet de kracht van de vertrou-
wensband met leeftijdsgenoten de
zwerfegels hun stekels neerlaten. Hier-
door hebben de zwerfjongeren een eer-
ste stap terug kunnen maken richting
de maatschappij.

De projectopzet is te gebruiken binnen
organisaties die met (kwetsbare) jonge-
ren werken. Indien u interesse heeft in
peer-coaching als aanpak, kunt u con-
tact opnemen met Stichting Mind at
Work. 

Met dank aan: Ministerie van OCW 
voor het verlenen van projectsubsidie
(TSROA: AM/BR/08/23781). Verder
dank aan Annematt Collot ‘d Escury
(Universiteit van Amsterdam), Elly Zeef,
Pieta Dalmijn en Geny Swillens (Stich-
ting Mind at Work) voor de ontwikkeling
en uitvoer van het project.

Eline Dalmijn, Stichting Mind at Work.

In deze bijdrage een leescollege, net als

in nummer 1/2 van dit jaar. Introductie

en toelichting van een coachingsmetho-

de met onderbouwing van wetenschap-

pelijke bevindingen. Er wordt gerappor-

teerd over een ‘peer-coachingsmetho-

diek’: geselecteerde, ervaren en getrain-

de jongeren uit de peergroep begelei-

den andere peergroepgenoten. 

Een reactie op de inhoudelijke vorm

van deze bijdrage kunt u richten aan

info@performa.nl. De geannoteerde

versie van dit artikel kunt u ook via dit

e-mailadres opvragen.
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In het artikel ‘Zwaar weer dreigt voor re-integratiebedrijven’ (Aan de slag nr. 1/2, 2011) schetsen

Riemer Kemper en Vera Veldhuis een somber toekomstperspectief voor aanbieders op de re-inte-

gratiemarkt. Ten tijde van het onderzoek (april 2010) kregen re-integratiebedrijven net te maken

met het stoppen van de inkoop van trajecten voor WW’ers door UWV. Dreigende wolken aan de

horizon waren zichtbaar: twintig ambtelijke werkgroepen spraken in die periode over het bezuini-

gen van miljarden en ook gemeenten maakten zich op voor bezuinigingen op re-integratie. Nu, in

maart 2011, is meer bekend over de flinke bezuinigingen die in het regeerakkoord van het kabinet

Rutte/Verhagen voor re-integratie van werklozen en arbeidsgehandicapten zijn gepresenteerd.

Door Jolet Woordes

Het budget om WW’ers aan de slag te
helpen is verkleind en verdwijnt na 
1 oktober. Boaborea, maar ook sociale
partners, maken zich zorgen om het
verdwijnen van ondersteuning aan
WW’ers die een grote afstand tot de
arbeidsmarkt hebben. Een deel van
deze groep heeft ondersteuning nodig.
Denk bijvoorbeeld aan de 46-jarige 
die 25 jaar bij dezelfde baas in de grafi-
sche sector heeft gewerkt. Partijen
pleiten daarom voor meer aandacht
voor het van werk-naar-werk begelei-
den van mensen. Een grotere verant-
woordelijkheid van werkgever én
werknemer als het gaat om het inzet-
baar houden of krijgen van werkne-
mers is daarvoor van belang. Zij kun-

nen afspraken maken over de inzet van
gelden uit de sector voor financiering
van van-werk-naar-werk-activiteiten
waardoor de positie van die 46-jarige
aanzienlijk wordt verbeterd en zijn
kans op een nieuwe loopbaan veel gro-
ter.

Werken naar vermogen
Voor arbeidsgehandicapten is de situ-
atie in 2011 niet heel anders dan die 
in 2010. De nabije toekomst ziet er
echter met name voor Wajongers heel
anders uit. De uitwerking van de nieu-
we regeling ‘werken naar vermogen’
is op moment van dit schrijven nog

niet naar de Tweede Kamer gestuurd,
maar wat er rondzingt, stemt niet vro-
lijk. Het idee om de drie, of eigenlijk
vier, regelingen voor wat men noemt

‘de onderkant van de arbeidsmarkt’ 
te stroomlijnen, kan bij vele partijen
en ook bij Boaborea op instemming
rekenen. Het feit dat nu de positie 
van mensen in de sociale werkvoorzie-
ning en mensen in bijstand, WIJ of
Wajong zo verschillend is in termen
van loon, uitkering, rechten en plich-
ten, is vreemd. 

Wajongers
De keuzes zoals die nu door het kabi-
net ook onder invloed van het ge-
doogakkoord gemaakt lijken te gaan
worden, hebben echter enorme gevol-
gen voor met name Wajongers en
mensen in de bijstand en de WIJ. De
budgetten voor re-integratieonder-
steuning zullen worden samenge-
voegd en gehalveerd, terwijl aan de

Boaborea over 
risico’s die de 

re-integratiemarkt
bedreigen



Mijn Praktijk 29

Aan de slag 5-2011

kosten van de sociale werkvoorziening
door gemeenten niets kan worden
gedaan; de cao loopt gewoon en dient
betaald te worden. Dit betekent dat
veel gemeenten zich genoodzaakt zul-
len voelen om linksom of rechtsom
het budget dat er is, in te zetten om het
SW-bedrijf overeind te houden.
Gevolg: er is geen budget over om de
Wajongers of mensen in de bijstand 
te begeleiden naar werk. Daardoor
dreigen heel veel mensen aan hun lot
te worden over gelaten.

Ontzorg werkgevers
Het is een illusie te denken dat met lage
uitkeringen en beschikbaarheid van
vacatures het probleem zich vanzelf
oplost. De krapte op de arbeidsmarkt
zal op zich wel een positief effect heb-
ben voor de kansen van deze groep
mensen. Werkgevers hebben werkne-
mers nodig en zullen zich meer moeite
(moeten) gaan getroosten om mensen
aan te nemen. De kans bestaat echter
dat werkgevers massaal mensen uit 
het buitenland gaan rekruteren. Wen-
selijker is dat werkgevers ook mensen
gaan werven die misschien maar voor
70% op de functie passen in plaats 
van voor 95%. Het is te verwachten dat
een deel van die werkgevers zich dan
tot de dienstverleners zullen gaan
wenden om hen hierbij te ondersteu-
nen. Het succes van het project ‘In
Bedrijf’ loopt daar al op vooruit. Moei-
lijk vervulbare vacatures worden door
middel van leerwerkbanen alsnog
gevuld met mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd
worden de werkgevers ‘ontzorgd’, het-
geen voorkomt dat werkgevers na
enige tijd toch afhaken. Het grote ver-
schil zal zijn dat in de toekomst niet
UWV of de gemeente het traject en de
scholing financiert, maar de werkgever
dat zal gaan doen.

Weeralarm afgegeven
Deze veranderingen hebben natuurlijk
grote gevolgen voor de markt. De
omvang van de markt voor re-integratie
wordt in elk geval in de komende jaren

kleiner. Tientallen, wellicht honderden
bedrijven zullen failliet gaan of ophou-
den te bestaan. De noodzaak voor een
vorm van deze dienstverlening zal er
wel blijven, maar het is de vraag hoe de
financiering plaats gaat vinden. Voordat
dat is uitgekristalliseerd, zijn we waar-
schijnlijk een aantal jaren verder en is
een deel van de infrastructuur verloren
gegaan.

Herpositionering
De strategische herpositionering van
dienstverleners die de komende tijd
zal plaatsvinden, heeft natuurlijk ook
gevolgen voor opdrachtgevers en
cliënten. Er is een risico dat de infra-
structuur (deels) verdwijnt, omdat
dienstverleners de markt verlaten. Dat
zou voor opdrachtgevers en cliënten
heel vervelend zijn, omdat in de afge-
lopen tien jaar, soms met vallen en
opstaan, veel is bereikt. Er is sprake
van steeds betere plaatsingspercenta-
ges, van gemiddeld 35% een aantal
jaren geleden tot bijna 60% in het af-
gelopen jaar. Veel opgedane kennis 
zal verloren gaan. Als opdrachtgevers
dienstverlening nodig hebben, is het
wel van belang dat die ook er is, resul-
taatgericht en tegen aanvaardbare kos-
ten. Niemand is er bij gebaat dat over
een aantal jaren het wiel opnieuw moet
worden uitgevonden, met alle opstart-
problemen van dien.

Boaborea pleit er niet voor om alles maar
te houden zoals het is. Boaborea heeft 
de afgelopen jaren al gepleit voor een
selectieve en gerichte inzet van middelen
voor begeleiding naar werk. Met een
beperkter budget kan, bij resultaatgerich-
te inkoop van trajecten gericht op werk,
met name door gemeenten een efficien-
cyslag gemaakt worden. Boaborea is van
mening dat iedere euro die geïnvesteerd

wordt, gericht moet zijn op regulier
werk. In tijden dat er zo bezuinigd moet
worden, zal ondersteuning die niet tot
regulier werk leidt, even moeten wij-
ken. Verder is essentieel dat alle partijen
transparant zijn over de kosten van
dienstverlening en de resultaten, zodat
gemaakte keuzes publiek verantwoord
kunnen worden. Tot slot moeten voor
aanbieders van dienstverlening, of ze nu
privaat of publiek zijn, dezelfde voor-
waarden gelden. Het gaat tenslotte om
het inzetten van publieke middelen 
met als doel om mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt aan het werk te krij-
gen. Dat laat onverlet dat het schrappen
of halveren van budgetten en het pro-
bleem met de financiering van de sociale
werkvoorziening, meer kapot maakt dan
iedereen lief is.

Jolet Woordes is manager bij Boaborea,
branchevereniging van werk, loopbaan
en vitaliteit.

Tientallen, wellicht honderden
bedrijven zullen failliet gaan

In het artikel ‘Zwaar weer dreigt voor re-

integratiebedrijven’, dat is verschenen

in het 1/2 nummer van dit jaar, schrij-

ven de auteurs dat re-integratiebedrij-

ven moeten waken voor een ‘race to the

bottom’, waarbij de prijzen steeds ver-

der naar beneden worden bijgesteld en

zowel de financiële positie als de kwali-

teit van de re-integratiebedrijven onder

druk komen te staan. Daarnaast zou-

den opdrachtgevers in hun aanbestedin-

gen niet alleen moeten kijken naar kos-

tenvoordelen op de korte termijn (lage-

re prijs), maar vooral ook naar de effec-

ten van kwalitatief goede dienstverle-

ning. 

Voorafgaand aan...
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Jobcoach en 
participatie
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Transitie van school naar een reguliere baan duurt voor jongeren met ernstige gedragsproblemen

al gauw tien jaar. Voor sommigen, zoals degenen met een autismespectrumstoornis, is begelei-

ding tot aan het eind van het arbeidzame leven noodzakelijk. Negen van de tien jongeren met ern-

stige gedragsmoeilijkheden die begeleid worden door een jobcoach slagen erin betaald werk te

behouden. In drie jaar tijd verdubbelde het aandeel met vast werk bij deze groep jongeren. 

Zelfs met de ongunstige economische
omstandigheden is – dankzij de langdu-
rige begeleiding – het percentage jonge-
ren met betaald werk vrijwel gelijk
gebleven (63% naar 58%). De duurzaam-
heid van de arbeidsrelaties verbetert en
meer jongeren hebben een vast arbeids-
contract (17% naar 31%). Het aandeel tij-
delijk werk daalde van 44% naar 27%. 

Duurzame arbeid
Vooral bij jongeren vanaf 24 jaar zien
we een toename in vaste dienstbetrek-
kingen. Hoe langer men aan het werk 
is, hoe duurzamer de arbeid blijkt te
zijn. De groep die al 2-8 jaar aan het
werk was (15% van het bestand), bleef
voor het merendeel aan het werk (90%).
Een klein deel van de werkenden is eerst
teruggevallen naar activering, maar ver-
volgens toch weer aan het werk geko-
men. Een positieve ontwikkeling is ver-
der dat een deel van de jongeren meer
uren per week is gaan werken. Een klein
deel (ongeveer 7%) is nu aan het werk
zonder begeleiding. De begeleiders ver-
wachten dat het merendeel (87%) van 
de werkende jongeren ook in de toe-
komst enige begeleiding nodig heeft. 

Maar ook uitval
Er zijn voor de jongeren twee routes te
onderscheiden. De koninklijke route
gaat van scholing naar voortraject,
werkervaringsplaats en stage en vervol-
gens naar een baan met een tijdelijk
arbeidscontract, gevolgd door een vast
contract. De succesvolle jongeren door-
lopen deze route, met soms een periode
van terugval. De andere route is terug-
val vanuit een van de vier hogere posi-
ties, naar een positie in de zorg of hulp-
verlening of vrijwilligerswerk en sociale
werkvoorziening. 

Participatiestatus
Figuur 1 geeft weer hoe de participatie-
status van de jongeren zich ontwikkelt
over vier meetmomenten. Het aandeel
jongeren met een stage- of werkerva-
ringsplaats (geleidelijk) is afgenomen
van 19% naar nihil. Het aandeel jonge-
ren in activeringstrajecten of vrijwilli-
gerswerk is gestegen van 2% naar bijna
9%. Een substantieel deel van de gehele
groep (20%) is (tijdelijk) niet actief. 
Zij zitten thuis, in een instelling of in
detentie en zijn vaak bezig met zorg-/
hulpverleningstrajecten.

Figuur 1 Participatiestatus bestand tussen juni 2008 en september 2010 (N = 159 is 100%).
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Door Edwin de Vos

Het onlangs verschenen TNO onder-
zoeksrapport Routekaart naar werk
voor jongeren met ernstige gedrags-
moeilijkheden van E.L. de Vos en 
T. de Jong laat zien wat werkt en wat
niet werkt om jongeren met ernstige
gedragsmoeilijkheden aan het werk 
te helpen. Gedurende drie jaar volgde
TNO 230 jongeren met ernstige
gedragsproblemen die op hun weg naar
regulier werk begeleid werden door een
jobcoach. De helft van de jongeren werd
begeleid tijdens scholing, arbeidstrai-
ning of stage en de andere helft was al
aan het werk met een (tijdelijk) arbeids-
contract. Ruim 90% heeft een Wajong-
uitkering aangevraagd. Een meerderheid
krijgt ook ondersteuning op andere
levensterreinen. Het is een bijzondere
groep, omdat zij ondanks hun ernstige
beperkingen onder begeleiding op weg
zijn naar regulier werk. Geschat wordt
dat zij 15% van de Wajong-populatie
vertegenwoordigen. In de onderzoeks-
periode vonden vier metingen plaats.
Het onderzoek werd gesubsidieerd door
het UWV.



Figuur 2 Arbeidsparticipatie jongeren die juni 2008 scholing of voortraject volgden of op stage- of werkervaringsplaats zaten 
(N = 56 is 100%).
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De dalers in het panelonderzoek zijn
relatief jong en liepen vaker stage of
hadden een werkervaringsplaats.
Omdat een stage- of werkervarings-
plaats relatief kort duurt, is het aandeel
jongeren in deze groep na drie jaar nihil
(zie figuur 2). Na twee jaar zijn het
vooral deze jongeren die relatief vaak
terugvallen op (tijdelijk) niet actief,
alleen zorg en hulpverlening en dagbe-
steding, of op de wachtlijst staan voor
de sociale werkvoorziening. 
Voor de helft van deze jongeren geldt
dat hun positie waarschijnlijk tijdelijk

is. De begeleider verwacht althans dat
ze op korte of langere termijn betaald
zullen gaan werken.

Sekseverschillen
De participatiestatus van meisjes/vrou-
wen daalt vaker dan van mannen. De
meisjes/vrouwen kregen of behielden
minder vaak een (vaste) reguliere baan.
Vrouwen zijn volgens het onderzoek
niet minder gemotiveerd en hebben
geen lagere score op werkgedrag. Meis-
jes hebben vaker een verkeerd beeld van
wat zij aankunnen gezien hun oplei-
ding. Zij denken als kapster of in een
crèche te kunnen werken zonder dat zij
de benodigde scholing volgden. Aanne-

melijk is dat er ook minder geschikte
banen voor hen beschikbaar zijn en dat
er een minder zware maatschappelijke
norm voor hen is om te werken. 

Beroep jobcoach
Jobcoach is een vrij beroep. Daarom zijn
taken, uitvoering en competenties niet te
toetsen aan een handelingsprotocol of
functie-eisen. De vakkennis is impliciet
en wordt door de beroepsgroep onder-
ling overgedragen. Er zijn grote verschil-
len tussen jobcoaches wat betreft kennis
en vaardigheden. Professionalisering van

de jobcoach is daarom een vereiste. De
eerste aanzetten daartoe worden ontwik-
keld, onder meer door de beroepsvereni-
ging die twee jaar geleden is opgericht en
vijfhonderd leden telt. 

Taken jobcoach
De taken en werkzaamheden van job-
coaches liggen vooral op het terrein
waar mensen met gedragsmoeilijkhe-
den zelf moeite mee hebben, namelijk
tussenmenselijke communicatie en
organiseren. Als belangrijkste taken
noemen de jobcoaches begeleiden bij
het vinden en behouden van een
arbeidsplaats, opstellen en uitvoeren
van een coachingsplan, onderhouden

en uitbreiden van het sociale netwerk,
werven van werkgevers, passend werk
vinden bij de juiste werkgever en klant,
zorgen dat het dienstverband (ook
arbeidsrechterlijk) aan alle kanten klopt,
voorlichting aan de werkgever geven
over de cliënt, over hoe collega’s met
hem om kunnen gaan en gesprekken
voeren met de ouders en/of verzorgers.

Conclusies
Veel meer dan de huidige 21.000 jonge-
ren met een Wajong-uitkering kunnen
werken in een reguliere baan als zij vol-
doende persoonlijke ondersteuning 
krijgen (zie Maureen van der Plicht,
‘Wajongeren anno 2010 en verder...’ 
in Aan de Slag nr. 11/12, 2010). Veel
jongeren met ernstige gedragsmoeilijk-
heden hebben ook na het krijgen van 
een vaste dienstbetrekking behoefte aan
begeleiding, vaak ten minste tot het 
dertigste levensjaar. Sommigen zullen
hun hele arbeidsleven achtervang nodig
hebben, zoals degenen met een autisme-
spectrumstoornis. Er is dus een lange-
termijninvestering nodig om de jonge-
ren aan het werk te krijgen én duurzaam
aan het werk te houden. Niet alleen
omdat dit aanzienlijk scheelt in de uit-
keringslasten, ook heeft werk een
positief effect op gezondheid en kosten
van de gezondheidszorg. 

Edwin de Vos is onderzoeker/adviseur en
projectleider van het onderzoek Route-
kaart naar werk. www.eldevos.com 

Langetermijninvestering is nodig om
jongeren aan het werk te krijgen
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(070) 31 070 11 bedrijfsactiviteit:

www.performa-uitgeverij.nl congressen, workshops, beurzen

w.degroot@performa.nl vakbladen, databases, boeken

contactpersoon: op het gebied van personeel & 

Wander de Groot arbeid

CERTIFICERING

Blik op Werk

Postbus 2707

3500 GS Utrecht

(0900) 25 45 679

www.blikopwerk.nl bedrijfsactiviteit:

info@blikopwerk.nl Blik op Werk keurmerk 

re-integratie 

en opleidingsinstellingen 

WorkAbilityIndex

BRANCHE & BEROEP

Boaborea

Postbus 90154

5000 LG Tilburg

(0900) 284 45 45 bedrijfsactiviteit:

www.boaborea.nl Branchevereniging voor

info@boaborea.nl re-integratiebedrijven en

contactpersoon: arbodiensten

Stefanie de Veer-Molenschot

Ziet u dat het werkt? 

Wordt dan ook actief in De Werkplaats!

Neem contact op met Johan de Vassy van Aan de Slag, 

tel (070) 31 070 11, 

of mail naar j.devassy@performa.nl

RE-INTEGRATIE

FourstaR

Anne Frankplein 12

5122 CB Rijen

(0161) 290 000

www.fourstar.nl

info@fourstar.nl bedrijfsactiviteit:

innovatieve oplossingen

voor werk en participatie

PARTICIPATIE

Calder Holding

Postbus 1442

8001 BK Zwolle

(038) 423 37 13 bedrijfsactiviteit:

www.calderholding.nl re-integratie

info@calderholding.nl participatie

contactpersoon: schuldhulpverlening

Hans van Iersel

CONSULTING

Berenschot 

Postbus 8039

3503 RA Utrecht bedrijfsactiviteit:

(030) 291 69 16 sociale zekerheid

www.berenschot.nl arbeidsmarkt

hqb@berenschot.com

contactpersoon: Henk Bakker

OPLEIDING

RadarVertige

Veemarkt 127

1019 CB Amsterdam bedrijfsactiviteit:

(020) 643 38 13 RadarVertige is een krachtig

www.radarvertige.nl trainingsbureau, toonaangevend

info.radarvertige.nl op het gebied van sociale 

zekerheid, handhaving, activering, 

re-integratie, klantmanagement 

en agressie & weerbaarheid

ONDERZOEK

Regioplan Beleidsonderzoek

Nieuwezijds Voorburgwal 35

1012 RD Amsterdam bedrijfsactiviteit:

(020) 531 531 5 onderzoek, advies en 

www.regioplan.nl detachering

info@regioplan.nl werk en inkomen

contactpersoon: 

dr. R.C. (Roeland) van Geuns



Leren en ontwikkelen Samen het beste uit medewerkers halen  

Met dit doel verbindt RadarVertige zich al meer dan 20 jaar aan sociale diensten, afdelingen sociale zaken & werkgelegenheid en werkpleinen.  

We onderscheiden ons daarbij met de ‘voor & door’ aanpak. Opleidingsvragen van organisaties zijn alleen effectief op te lossen als de mensen 

waar het om gaat zélf actief een bijdrage leveren aan de oplossing. Wij spelen daarbij een onder steunende rol. Laat u inspireren door ons 

aanbod en neem een kijkje op www.radarvertige.nl of bel ons op (020) 643 3813.

www.radarvertige.nl

Handhaving
• Waarden- en normenshow
• Leergang Handhaven in de keten
• Fraude-alertheid
• Leergang Nabij en streng
• Klantgericht debiteurenbeheer

Competenties
• Klantgerichtheid
• Resultaatgerichtheid
• Confronterende gespreksvoering
• Gespreksvaardigheden

• Voorliggende voorzieningen
• Actualiseren sociale zekerheid
• WW/WWB/WSW
• WIJ
• WIA
• Arbeidsrecht & wet poortwachter

Kennistrainingen

• Caseloadbeheer
• Stressbestendigheid
• Timemanagement

Verzuimmanagement

Doelgroeptrainingen
• Sterk naar Werk
• In & uit de bijstand
• Look@me
• Netwerken
• Skills voor werkzoekenden
• Groepsgerichte empowerment
• Scholingsprogramma Romavrouwen

Armoedebeleid
• Formulierenbrigade
• Schuldhulpverlening

Participatietrainingen
• Lifecoaching
• Back on Track
• Activeringsmedewerker
• Ik als interviewer
• Braintraining/mindfullness
• Je leven in balans
• Je leven in beweging

• Digitaal leerplein
• E-coaching
• Action learning
• Persoonlijke- en teamleerroutes
• Performance gericht leren

Het nieuwe leren

Agressie en veiligheid
• Omgaan met emotie en agressie
• Veilig op huisbezoek
• Leiding geven aan agressiebeleid
• Opvang en nazorg
• Sanctiegesprekken • Coachende vaardigheden

• Interculturalisatie
• Radicalisering

Integratie

• Basistraining
• Groepsgerichte klant activering
• Van klantmanger naar coach

Klantmanagement

Onze inspiratiemix
Simulatietrainingen
• Simuleren baliegesprek
• Simuleren huisbezoek
• Simuleren spreekkamergesprek

Re-integratie
• Jobhunting
• Werkgeversbenadering
• Niemand Buitenspel
• Aanbodgericht bemiddelen
• Re-integratiegame
• Diagnose stellen


