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Calder Holding is een op 

werk, maatschappelijke 

participatie, wonen, inburgering, 

psychische zorgverlening en 

schuldhulpverlening gerichte 

landelijke organisatie. De 

bedrijven binnen Calder Holding 

leveren op al deze leefgebieden 

resultaatgerichte en meetbare 

dienstverlening, die vooral is 

gericht op kwetsbare groepen. 

Meer en meer ervaren we de 

behoefte om de verschillende 

leefgebieden goed op elkaar 

af te stemmen. Hiertoe werken 

bedrijven binnen Calder Holding 

waar mogelijk samen. Zo wordt het 

beste resultaat voor zowel de klant 

als de opdrachtgever behaald.

De tien bedrijven binnen 

Calder Holding zijn:

Alexander Calder arbeidsintegratie 

(re-integratie)

Calder UK Ltd. (re-integratie)

IWA b.v. (re-integratie)

Talent Ltd. (recruitment)

Capabel Taal b.v. (inburgering)

Taalwereld+ (inburgering)

Westerbeek COD b.v. 

(schuldhulpverlening)

AOB Compaz b.v. (dianose)

Max Ernst b.v. (geestelijke 

gezondheidszorg)

Jan Arends b.v. (geestelijke 

gezondheidszorg)

www.calderholding.nl

G-groep
De G-groep is een samenwerkingsverband van verschillende 
re-integratiebedrijven, waaronder Alexander Calder 
arbeidsintegratie. Zij hebben hun krachten gebundeld om 
mensen met een Wajong-uitkering aan werk te helpen én aan 
het werk te houden.

Lerend Werken In Bedrijf
Alexander Calder arbeidsintegratie is een van de deelnemers 
aan het project Lerend Werken In Bedrijf. Het project heeft 
als doel om met een combinatie van leren en werken, 
werkzoekenden aan een baan te helpen. De ambitie is om nog 
in totaal tienduizend werkzoekenden via een leerwerkbaan in 
diverse branches aan het werk te krijgen.

Lifecoaching
Klanten met grote problemen als schulden, psychosociale 
problematiek, verslaving, medische problemen enz. worden 
door hun lifecoach begeleid zodat ze hun eigen leven weer op 
orde krijgen.

Calder UK Ltd.
Vanuit Nederland is in 2009 Calder UK Ltd opgericht met als 
doel jaarlijks 10.000 langdurig werkzoekenden in Londen te 
ondersteunen bij het vinden van een baan. Hiertoe gaat de klant 
vanaf het begin van zijn traject met zijn jobcoach op zoek naar 
werk en worden eventuele belemmeringen weggenomen.

SW-indicatie
Om een beslissing over een SW-indicatie te geven schakelt het 
UWV Werkbedrijf vaak de deskundigen van Aob Compaz in 
voor extra medisch en/of psychologisch advies.

Jan Arendshuis
Een Jan Arendshuis is een eigentijdse combinatie van zorghotel 
en activiteitencentrum, waar mensen met een psychische of 
sociale beperking de kans krijgen om naar vermogen mee 
te doen in de samenleving. In Tilburg is de jongerenfoyer 
is een opvanghuis voor jongeren die de aansluiting met de 
samenleving dreigen kwijt te raken. Het doel is om jongeren 
in staat te stellen na twee jaar zelf hun eigen leven te laten 
runnen.

Capabel Taal
Met een eigen methode en een onderscheidende aanpak 
is Capabel Taal de grootste aanbieder op het gebied van 
inburgeringstrajecten en voert deze uit in opdracht van circa 
vijftig gemeentes

Een greep uit de activiteiten 

van Calder Holding:



protocol?of
Maatwerk

Woensdag 10 oktober -  Dagvoorzitter Jo Weerts
LEZERSCONGRES AAN DE SLAG tijdens Performa 2012

Als professional bent u gehecht aan uw 

vrijheid om cliënten op uw eigen 

werkwijze te begeleiden. Dankzij 

uw sterk ontwikkelde intuïtie weet 

u immers als geen ander welke 

aanpak het beste werkt bij die ene 

cliënt. De laatste tijd is er binnen 

de re-integratiebranche steeds 

meer aandacht voor professio-

nalisering en het ontwikkelen 

van vakmanschap. Een onder-

deel daarvan is het structureel 

werken met ‘evidence based’ 

aanpakken.

Betekent dit dat u als pro-

fessional steeds gevangen 

komt te zitten in het span-

ningsveld tussen maatwerk 

en protocol? Of sluit het 

een het ander niet uit? 

Neemt uw vrijheid echt af 

wanneer u gaat handelen 

op basis van bewezen 

effectieve methoden?

Programma lezerscongres
Maatwerk of protocol?
Woensdag 10 oktober, 
Dagvoorzitter Jo Weerts

13.30 - 14.00 uur
Inleiding
Jo Weerts, directeur infotainment

14.00 - 14.45 uur
Werkt het protocol of 
de professional?
Peter Wesdorp, 
onderzoeker, trainer en adviseur
Werken de interventies of zijn het juist 
de professionals die de interventies 
uitvoeren die het verschil maken? 
Beide lijken belangrijk voor succesvolle 
en effectieve re-integratie. Wat hebben 
effectieve interventies en effectieve 
professionals gemeen en wat kunnen 
we daaruit leren?

15.15 - 16.00 uur
Werken binnen grenzen
Hans van Iersel, hoofd afdeling kennis 
en kwaliteit bij Alexander Calder
Zowel maatwerk als protocol zijn het 
sterkst in een statische omgeving. 
Activering poogt juist die statische 
omgeving af te breken. Hans van Iersel 
schetst de ervaringen met activerend 
werken in drie landen ten opzichte van 
de stelling ‘maatwerk of protocol’.

Meer informatie (ook over hét vakevent voor HR) vindt u 
op www.performa.nl

Lezersactie: 100 euro korting!
De toegang tot het congres bedraagt 
€ 225. Als lezer van Aan de slag betaalt 
u slechts € 125 om dit congres bij te 
wonen! Ga voor uw inschrijving naar 
www.performa.nl/congresregistratie en vul 
de volgende actiecode in: Aandeslag#
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THEMA: INTEGRALE AANPAK

Via een U-bocht aan de slag
Elly Zeef
Veel jongeren maken een ‘U-bocht’ in hun
schoolcarrière voordat ze als jongvolwas-
sene aan een vervolgopleiding beginnen.
Heftige emoties en verkeerde omgang
met voeding, drugs, seksualiteit en auto-
riteiten veroorzaken multi-problematiek.
Invloeden die hen afleiden van school en
werk. 17

Viva la Revolution 
Johan Bouwmeester
Aan de intenties van de beleidsmakers
ligt het niet. Sinds de invoering van 
de Wmo, en versterkt door kostenstijgin-
gen en financiële krapte, kun je geen
beleidsdocument van de overheid meer
openslaan of het gaat over eigen kracht
en zelfredzaamheid van de burger. Maar
de gemiddelde burger begrijpt niets 
van het jargon dat in deze documenten,
of erger, in brieven aan hen wordt gebe-
zigd. 20

Effectieve schulddienstverlening
Anke van Beckhoven
De uitvoering van de schuldhulpver-
lening staat zwaar onder druk. Lange
wacht- en doorlooptijden, hoge uitval 
tijdens het traject zijn vraagstukken die
in veel gemeenten spelen. Voor zowel 
de nabije als de verdere toekomst moe-
ten we ons serieus zorgen maken over 
de houdbaarheid van de huidige prak-
tijk. 22

Het volgende nummer van 
Aan de slag verschijnt op 13 november, 

met als thema ‘Armoede’

Steeds vaker kiezen sociale dienstverleners
voor een integrale aanpak, voor het ‘ont-
schotten‘ van instellingen, voor het ‘ontko-
keren‘. Zodat verschillende organisaties
samenhangend kunnen werken en er een
goede afstemming ontstaat. Dat is in het
voordeel van de cliënt en kan vaak kosten-
besparend werken. Een efficiencyslag die in
deze tijd erg gewenst is. 8

Oud voor jong en jong voor oud
Roel Cremer en Ger Tielen
Hoe reageert een gemeente adequaat op
vergrijzing en ontgroening? De Duitse
gemeente Arnsberg zocht en vond oploss-
ingen door structuur te brengen in de dia-
loog tussen generaties van bewoners. 10

Integrale aanpak Haarlemmerolie of…
Brigitte van Lierop
Te pas en te onpas lezen en horen we over
‘een integrale aanpak’ als het gaat over
problematiek in het sociale domein. Of
het nu gaat over een gezin dat in de schul-
den zit, een jongere die in een justitiële
inrichting verblijft, een oudere die vereen-
zaamt of een gehele wijk zonder werk;
het antwoord is momenteel ‘pas een inte-
grale aanpak toe’ om de problematiek
aan te pakken. 14



AAN DE SLAG!
Sinds eind jaren ‘90 van de vorige eeuw zijn gemeenten zich actief
bezig gaan houden met re-integratie van werklozen en vanaf de invoe-
ring van de Wwb in 2004 is dat een serieuze aangelegenheid gewor-
den. Er was een fors bedrag beschikbaar (in de hoogtijdagen zo’n 1,6
miljard euro) en succesvolle besteding van die middelen leidde ook nog
eens tot extra inkomsten voor de gemeenten. Zij mochten immers het
geld dat zij overhielden uit het uitkeringenbudget behouden en naar
eigen inzicht besteden. Dat leidde echter – in tegenstelling tot wat je
wellicht zou verwachten – niet tot een grote golf van innovatie in de
gemeentelijke re-integratiesector. Ook werden geen experimenten
opgezet begeleid door gedegen wetenschappelijk onderzoek. Hoewel
de middelen daarvoor ruimschoots aanwezig waren en het voorbeeld
van de Verenigde Staten liet zien hoe veel vooruitgang er op die manier
geboekt had kunnen worden, gebeurde dat niet. Voor zover er sprake
was van vernieuwing kwam die vanuit de private re-integratiesector.
Maar ook die was zeer beperkt omdat gemeenten hier vooral op prijs
letten bij de inkoop en niet op de kwaliteit. 

Waar vrijwel niemand destijds oog voor had, was dat er in de Wwb een
perverse prikkel zat. Gemeenten werden weliswaar gestimuleerd om
beter te presteren dan andere gemeenten. Maar tegelijkertijd had de
wet vooral een afstraffing in petto voor gemeenten die het slechter
deden dan andere gemeenten. Gemeenten gingen elkaar kopiëren
onder het motto: ‘wanneer ik hetzelfde doe als andere gemeenten,
doe ik het in ieder geval niet slechter!’. We hebben dat gezien bij de
introductie van ‘work first’ (overgenomen vanuit Wisconsin), bij het
terughalen van geprivatiseerde re-integratie-activiteiten van bedrijven
naar de gemeente bij de fusies van SW-bedrijven met sociale diensten
tot en met de huidige tendens om te komen tot brede front offices.
Maar ook op het niveau van de benadering of begeleiding van indivi-
duele cliënten doet zich dit voor. Of het nu gaat om de klant – een dos-
sieraanpak, om de zoektijd bij nieuwe klanten of om activeringscen-
tra, steeds weer zien we dat gemeenten de ‘nieuwe’ aanpak van elders
overnemen zonder zich af te vragen of deze aanpak eigenlijk wel
bewezen effectief is en of de aanpak van elders ook wel past in de loka-
le context en op de lokale cliëntenpopulatie.

Het zou goed zijn wanneer gemeenten eerst bezien of de effectiviteit
van een aanpak of interventie überhaupt wel is vastgesteld en zo ja
voor welke cliënten en onder welke omstandigheden. Pas daarna zou
een beslissing genomen moeten worden over het overnemen van die
aanpak. Helemaal vermeden zou moeten worden dat deze ene aanpak
voor iedereen wordt geïntroduceerd. Die ene aanpak die voor ieder-
een werkt bestaat namelijk niet. Dat weten we eigenlijk al lang, maar
we handelen er niet naar. Dat is ineffectief en inefficiënt en we kunnen
ons dat dan ook niet meer veroorloven. 

Roeland van Geuns is Lector Armoede en Participatie bij de Hogeschool
van Amsterdam & Partner Regioplan.

MIJN PRAKTIJK

De rubriek Mijn Praktijk geeft ervarings-
lessen door. Welke aanpak werkt wel en
welke niet. Wat zijn de succesfactoren en
wat zijn de belangrijkste doorbraken. In het
persoonlijke contact of in methodieken.
Voorbeelden die u verder helpen in uw prak-
tijk.

Burnout of Boreout
Josje Brekelmans
In de serie ‘Mijn ervaringen’ presteren
coaches een casus uit hun eigen praktijk.
Deze maand vertelt Josje Brekelmans over
haar ervaringen met een Poortwachter-
traject. Was de cliënt echt uit de running
door een burnout of paste de baan die zij
had gewoon niet goed bij haar? 24

Kosten en baten in beeld: 
de Interventiecalculator
Henk Bakker, Jaap de Koning, Marion Colle-
wet en Daniël Huisman
In deze tijden van keiharde bezuinigingen
op de sociale zekerheid speelt de vraag
meer dan ooit wat de kosten en baten zijn
van interventies. De Interventiecalculator
is hiervoor speciaal ontwikkeld en bere-
kent de baten van interventies voor werk-
lozen met een meervoudige problema-
tiek en zet deze af tegen de kosten van de
interventies. 26

Boaborea en Nobol bundelen 
krachten in OVAL
Peter van Eekert
Deze zomer hebben de leden van de bran-
cheverenigingen Boaborea en Nobol in-
gestemd met de oprichting van de nieu-
we brancheorganisatie OVAL. Daarmee
hebben adviesbureaus op het terrein van
outplacement, loopbaanbegeleiding en 
-coaching, arbodiensten, re-integratie- en
interventiebedrijven en jobcoachorgani-
saties nu één vereniging. Aan de slag
sprak onder andere met Petra van de
Goorbergh, directeur van OVAL en OVAL-
voorzitter Kick van der Pol. 30
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STATISTIEK

Gemeenten re-integreren 
minder

Eind 2011 volgden bijna 230 duizend per-
sonen in Nederland een re-integratietraject
dat werd aangeboden door een gemeente.
Dat waren er ruim 17 duizend minder dan
een jaar eerder. Dat heeft het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) eind augus-
tus bekendgemaakt.

Weinig re-integratie 
boven 55 jaar

Mensen jonger dan 45 jaar volgen relatief
vaker een re-integratietraject dan 55-plus-
sers. Zo is van de bijstandsontvangers met
re-integratie 60 procent jonger dan 45 jaar,
terwijl deze groep de helft van de bij-
standsontvangers uitmaakt. Voor bij-
standsontvangers van 55 jaar en ouder
geldt het omgekeerde.

Cultuur Bijstand moet anders
Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale
Zaken hekelde eind augustus in een brief
aan de Tweede Kamer de cultuur in de Bij-
stand. In zijn ogen denken te veel bij-
standontvangers te vrijblijvend over de
sollicitatieplicht. Uit onderzoek van SZW
blijkt dat 43 procent van de mensen in de
Bijstand het vooral belangrijk vindt dat ze
‘zin hebben’ in werk dat wordt aangebo-
den. 49 procent wil geen lange reistijd.

Laks gedrag in Bijstand
Uit het onlangs verschenen rapport ‘Ver-
zorgd uit de bijstand’ van het Sociaal Cul-
tureel Planbureau (SCP) bleek ook al dat
problemen met gedrag, uiterlijk en taal
met enige regelmaat voorkomen bij men-
sen in de Bijstand. Volgens een ruwe
schatting van ondervraagde medewer-
kers van sociale diensten kampt 20 tot 40
procent met gebrekkige werknemers-
vaardigheden, zoals te laat komen, zich
niet afmelden en snel in conflict komen.
Verder heeft 10 tot 20 procent een onaan-
gepast uiterlijk en 20 tot 30 procent pro-
blemen met de Nederlandse taal. 

Lastig aan te pakken
Het is moeilijk om iets te doen tegen pro-
blemen met gedrag, kleding en taal.
Sociale diensten kunnen, dankzij maatre-
gelen van het huidige kabinet, sancties
opleggen aan mensen in de Bijstand die

niets doen aan hun gedrag, kleding en
taalbeheersing om hun kansen op werk te
vergroten. Toch verwacht het SCP niet
dat hierdoor vaker sancties worden opge-
legd. Medewerkers van sociale diensten
denken dat het vaak geen zin zou hebben,
omdat de problemen de bijstandsontvan-
ger niet altijd zijn aan te rekenen door
psychische of fysieke beperkingen. Ook
voelt een deel van de mensen in de bij-
stand een inhouding toch niet, omdat ze
in de schuldhulpverlening zitten en de
sanctie niet in mindering wordt gebracht
op het leefgeld. Sociale diensten kiezen er
daarom eerder voor om mensen te stimu-
leren zich anders te kleden of te gedra-
gen, bijvoorbeeld door een sollicitatietrai-
ning, kledingadvies of een re-integratie-
traject.

Discussie is nodig
In een reactie op het SCP-rapport laat
René Paas, voorzitter van Divosa (de ver-
eniging voor managers van sociale dien-
sten) weten zich te herkennen in de con-
clusie dat klantmanagers bijstandsgerech-
tigden nog weinig aanspreken op hun
gedrag, uiterlijk en beheersing van de
Nederlandse taal. Tegelijkertijd bena-
drukt hij dat het nog onduidelijk is welke
sanctie in welke situatie effectief is. Hij
pleit daarom voor meer onderzoek en dis-
cussie binnen de beroepsgroep.

Onder 27 jaar

35 tot 45 jaar

55 tot 65 jaar

27 tot 35 jaar

45 tot 55 jaar

Bron: CBS
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Nieuws

Nieuw lid RvB bij SVB

Ronald Barendse (49 jaar) is door minister
Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid per 15 oktober 2012 benoemd tot lid
van de raad van bestuur van de Sociale Ver-
zekeringsbank (SVB). Barendse is sinds 1 mei
2011 directeur Financieel Economische
Zaken bij het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). Daar-
voor werkte hij bij het ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Ronald Barendse zal bij de SVB onder meer
de portefeuilles Dienstverlening, ICT en
Finance & Control gaan beheren. De Raad
van Bestuur bestaat verder uit bestuursvoor-
zitter Nicoly Vermeulen en lid Matt Kemp. 

Interimmers aan 
de macht

Zowel bij SW-bedrijf LANDAR als De Zuid-
hoek komt een interim-directeur aan het roer
te staan. De keuze voor een interimbestuur-
der is in beide gevallen ingegeven door de
grote onzekerheid die ontstaat rond de Wet
werken naar vermogen. Bij LANDER komt Jan
van de Sluis per 1 september voor de duur
van één jaar in dienst als waarnemend direc-
teur. Jan van Sluis werkt al langer voor LAN-
DER als manager Financiën. Jos Rijk gaat aan
de slag bij De Zuidhoek.

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 van de nieuwe werk-
kring, de oude en de nieuwe functie en de
datum van overgang.

WISSELING VAN
DE WACHT

Wajonger op straat 

‘Werkbeurs’ afgestudeerden

Uitsluiten werkloze mag
uitkering te hebben aangenomen,
waarna die al snel niet meer kwam
opdagen. Volgens het UWV is de han-
delwijze te betreuren, maar niet ver-
boden. Er bestaat geen wet op basis
waarvan dit niet zou mogen. Groepen
op basis waarvan niet gediscrimineerd
mag worden zijn specifiek vastgelegd
in Artikel 1 van de Grondwet.

De SP en de PvdA hebben onlangs
kamervragen gesteld naar aanleiding
van een vacature voor een jonge pro-
ductiemedewerker in Wijchen. De
ondernemer van een dierenspeciaal-
zaak wilde alleen reacties op zijn vaca-
ture van mensen zonder uitkering. In
een reactie op Omroep Gelderland gaf
hij aan al vaak een werkloze met een

Veel jonggehandicapten worden op
straat gezet nu er wordt bezuinigd op
jobcoaching. Dat zegt althans Oval, bran-
che-organisatie voor bedrijven met job-
coaches en loopbaanbegeleiders. Werk-
gevers die niet kunnen terugvallen op
ondersteuning, ontslaan hun gehandi-
capte werknemers of nemen geen nieu-

we meer aan. Sinds 1 januari krijgen
Wajongers maximaal drie jaar een job-
coach die ze helpt en, waar nodig,
bijstuurt. Voorheen was die hulp onbe-
perkt, al toetste het UWV jaarlijks of de
coach nog nodig was. Harde cijfers over
aantallen ontslagen heeft Oval niet. Ze
baseert zich op geluiden van werkgevers. 

Afgestudeerden die geen baan kunnen
vinden, moeten in aanmerking komen
voor een werkbeurs. Daarmee kunnen ze
een tijdelijke aanstelling bij een bedrijf
financieren, om zo de nodige ervaring op
te doen. Deze beurs zou voor een deel uit
een lening kunnen bestaan. Dit voorstel
doet Ton Wilthagen, hoogleraar arbeids-

markt aan de Universiteit van Tilburg, in
Metro. De vorm van inkomensondersteu-
ning van de overheid zou wat hem
betreft deel uit kunnen maken van een
Europees werkgarantieplan ter bestrij-
ding van de jeugdwerkloosheid. Wiltha-
gen werkt het plan voor een werkbeurs
de komende tijd uit.
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AGENDA

Slechthorendheid op 
werkvloer

Slechthorendheid is een probleem dat veel
gevolgen heeft in het dagelijkse leven en in
het werk: vermoeidheid, vermijdingsge-
drag, isolement en zelfs depressies. Proble-
men die niet altijd goed worden onderkend
en aangepakt. Hoe herken je hoorproble-
men bij je cliënt? Welke impact hebben
hoorproblemen voor de betrokkene zelf en
voor hun werkomgeving? Waar lopen job-
coaches tegenaan? Hoe blijft of komt deze
doelgroep aan het werk? Het Platform voor
Participatieprofessionals organiseert daar-
om een bijeenkomst over slechthorendheid
op de werkvloer.
25 september 2012
f 75
Huizen

Lezerscongres: 
maatwerk of protocol?

Na het succes van het lezerscongres vorig
jaar, waar u massaal aan heeft deelgeno-
men, organiseren we dit jaar speciaal voor
u opnieuw een uniek congres voor alle
lezers van Aan de slag. Als professional
bent u gehecht aan uw vrijheid om cliënten
op uw eigen werkwijze te begeleiden.
Dankzij uw sterk ontwikkelde intuïtie weet
u immers als geen ander welke aanpak het
beste werkt bij die ene cliënt. De laatste tijd
is er binnen de re-integratiebranche steeds
meer aandacht voor professionalisering en
het ontwikkelen van vakmanschap. Een
onderdeel daarvan is het structureel wer-
ken met ‘evidence based’ aanpakken. Bete-
kent dit dat u als professional steeds gevan-
gen komt te zitten in het spanningsveld
tussen maatwerk en protocol? Of sluit het
een het ander niet uit? Neemt uw vrijheid
echt af wanneer u gaat handelen op basis
van bewezen effectieve methoden?
10 oktober 2012
Als lezer van Aan de slag ontvangt u maar
liefst f 100 korting, u betaalt daarom slechts
f 125. Voor niet-abonees op Aan de slag
bedraagt de prijs f 225. Dat is dan wel inclu-
sief een kosteloos halfjaarabonnement op
Aan de slag.
Jaarbeurs Utrecht

GL wil Wet werk en zekerheid
GroenLinks wil met een nieuwe wet meer
kansen bieden op de arbeidsmarkt voor
mensen met een beperking, jonggehandi-
capten en werklozen. Volgens lijsttrekker
Jolande Sap moet de wet zoveel mogelijk
drempels wegnemen voor deze groep
mensen. De Wet werk en zekerheid, zoals
GroenLinks de wet wil noemen, heeft wel
wat weg van de nooit ingevoerde Wet
werken naar vermogen. Zo wil Sap in haar
nieuwe wet de huidige Wajong, de Wsw
en de Bijstand vervangen. Het voorstel

van GroenLinks moet ervoor zorgen dat
gemeenten afspraken maken met ieder-
een die langer dan één jaar werkloos is
over scholing, begeleiding naar werk of
aangepast werk. Wie niet zelf aan de bak
komt, komt in dienst bij een ‘maatschap-
pelijk uitzendbureau’ waarin gemeenten
en werkgevers samenwerken. Op deze
manier wil GroenLinks de kansen van
mensen die nu nog langs de kant staan
vergroten en gemeenten meer slagkracht
bieden.

Meer werk kansarmen
Werkgevers verwachten meer te gaan wer-
ken met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van
de branchevereniging van SW-bedrijven,
Cedris. 48 procent van de 411 ondervraag-
de werkgevers gaf aan op dit moment te

werken met mensen uit bijvoorbeeld de bij-
stand of SW. In de toekomst denkt 58 pro-
cent dat te gaan doen. Een fikse stijging
dus. Wel gaat het in veel gevallen om aan-
stellingen op tijdelijke basis, zoals flexcon-
tracten en via detachering. 

Den Haag kort meer Bijstanders
De gemeente Den Haag heeft in de eerste
helft van 2012 al meer dan 5.000 bij-
standsgerechtigden een sanctie opge-
legd. Dat zijn bijna 1.300 meer bijstands-
gerechtigden dan in heel 2011. Dat komt

door veel strenger beleid. De gemeente
kort bijstandsgerechtigden op hun uitke-
ring als zij niet genoeg moeite doen om
een baan te vinden. In totaal heeft Den
Haag 19.000 bijstandsgerechtigden.
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55+ vaak loonkostensubsidie
Bijna acht procent van alle personen met
een re-integratietraject werkt met een
loonkostensubsidie. Werkgevers krijgen
dan een subsidie voor de loonkosten.
Het doel de loonkostensubsidie is dat bij-

standgerechtigden sneller in dienst
komen bij een werkgever. Loonkosten-
subsidies worden relatief vaak ingezet
bij 55-plussers. Van hen had 15 procent
eind 2011 gesubsidieerde arbeid.

Uitstel Wsw-indicaties
In mei 2011 werd, vooruitlopend op de
invoering van de Wwnv, de geldigheids-
duur van Wsw-indicaties afhankelijk van
wanneer de indicatie was aangevraagd:
voor of na 15 mei 2011. Nu de Wwnv
voorlopig van de baan is, verlengt UWV

de geldigheidstermijnen naar drie jaar.
Daardoor vinden de herindicaties niet
langer in 2013 plaats, maar pas in 2014
of 2015, volgens de criteria die op dat
moment gelden. Betrokkenen worden
hierover door UWV zelf ingelicht.
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Nieuws

VERSCHENEN

55+’er voelt zich afdankertje

Financiële prikkels 
helpen nauwelijks

Gedeeltelijk arbeidsongeschikten komen

moeilijk aan een baan. En als ze een baan

vinden, loont het vaak niet. Dit zijn enkele

conclusies uit de trendrapportage ‘Belem-

merd aan het werk’ van het Sociaal en Cul-

tureel Planbureau. De SCP-onderzoekers

keken ook naar het gedrag van werkgevers.

Tussen 2008 en 2010 nam 16% van de

Nederlandse bedrijven bewust mensen uit

kwetsbare groepen in dienst. Deze werkge-

vers zien het vooral als een sociale plicht

om ook minder productieve mensen een

plek te geven in hun bedrijf. Financiële

tegemoetkomingen haalden werkgevers

nauwelijks over om meer mensen uit

kwetsbare groepen in dienst te nemen. Wel

willen werkgevers gecompenseerd worden

voor de risico’s en kosten, zoals een moge-

lijk lagere productiviteit, extra begeleiding

of aangepast meubilair.

Naast kwesties als welke werkgevers bereid

zijn mensen uit kwetsbare groepen in dienst

te nemen en hoe financiële prikkels werken

bij de re-integratie naar werk, komt in het

rapport ook aan bod hoe de gezondheidsbe-

leving de arbeidsdeelname beïnvloedt en

welke factoren een succesvolle arbeidsdeel-

name bepalen voor mensen die minder dan

35 procent arbeidsongeschikt zijn.

download: www.scp.nl

Meer dan de helft van de 55-plussers voelt
zich niet gewenst op de arbeidsmarkt. Een
bijna even grote groep (47%) voelt zich
zelfs ‘afgedankt’. Dat blijkt uit onderzoek
van de ouderenbonden ANBO en Unie KBO.
Bijna tweederde van de ondervraagde
ouderen denkt dat het niet zo is dat je als
werkloze oudere werk kunt vinden als je
maar echt wil. 

Verplicht werken
Toch vindt een ruime meerderheid niet dat
een werkloze oudere verplicht moet wor-
den (vrijwilligers)werk te verrichten in ruil
voor een uitkering. De ondervraagde oude-
ren vrezen de hervormingen van de
arbeidsmarkt. Met name de versoepeling
van het ontslagrecht kan op weinig sympa-
thie rekenen.
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De burger 
aan zet!
De burger is aan zet, je hoort het steeds vaker. Veel
Nederlandse gemeenten worstelen met de rol van
burgers, het organiseren van ‘voorzienende’ naar
participerende werkwijzen. Hiervoor is een inte-
grale aanpak nodig, de insteek van dit themanum-
mer. De vernieuwing gaat over publiek-private
constructies waarbij vaak een publieke manager
buurtzorg de uiteenlopende aanbieders effectief en
efficiënt laat samenwerken.

Tegenprestatie
In dit nummer leest u onder andere over initiatie-
ven van Nederlandse gemeenten op het gebied van
de integrale aanpak waardoor er efficiënter gewerkt
wordt. Efficiënter werken leidt tot kostenbesparing,
maar dat hoeft niet altijd het primaire doel te zijn. De
integrale aanpak doet namelijk een beroep op ´de
eigen kracht´ van burgers. Het gaat hierbij dan meer
om het mechanisme van zelfbeschikking en autono-
mie van mensen. Meer inzet van de burger zelf dus.
Daarvoor moeten burgers wel het besef krijgen dat ze
meer zelf kunnen. Een goed voorbeeld hiervan leest
u in dit nummer van Aan de slag. In een Duits project
helpen jongeren ouderen en omgekeerd. Het hulp
bieden is hier gericht op het eigen en andermans
belang. Het principe ‘voor wat hoort wat’ wordt
openlijk beleden. In Nederlandse projecten heet
deze interactie ‘wederkerigheid’. 

Zorgafhankelijk
Burgers moeten zelf dus meer verantwoordelijk-
heid nemen. Dat klinkt goed. Maar hoe werkt dat
bij mensen met (sociale) hulpvragen? Deze men-
sen hebben aangetoond dat ze het zelf niet kun-

nen en zijn in zekere zin zorgafhankelijk gemaakt.
Hoe kunnen we voor deze groep het ‘ontzorgen’
organiseren? Door er voor te zorgen dat het beleid
gericht op eigen kracht structureel en inhoudelijk
is (systematisch opgezet en gebaseerd op gedegen
onderzoek). 
Een grote belemmering bij ‘zelfzorg’ is het gevoel
van onmacht dat veel burgers ervaren in hun
omgang met overheden. Onmacht is een sterk frus-
trerende factor die het besef van het eigen kunnen
ernstig ondermijnd. Het is het type ervaring dat
burgers nogal eens hebben bij (semi)overheden, de
onmacht om hun punt te maken. Maar ook ervarin-
gen bij private of commerciële aanbieders kan
onmacht veroorzaken, vaak met als gevolg opgeef-
gedrag, ‘ze regelen het wel voor me’. 

gedragsverandering
Gedragsverandering komt van binnenuit als mensen
stellig geloven in hun vermogens om gestelde doe-
len te kunnen bereiken. Gestelde doelen hangen
samen met perspectieven, visie op hoe het anders
kan, ergens naar toe willen werken. Dat blijkt ook
wel uit het artikel in deze Aan de slag over de U-
bocht waarin jongeren met vallen en opstaan gaan
beseffen dat school(hervatting) de weg naar een
loopbaan is. Helpen bij het doelen stellen en waar-
maken is dan de weg naar eigen kracht. 
Zo’n benadering vraagt een gedragsverandering van
de begeleiders die er zo aan gewend zijn om het
beter te weten, om vaak onbedoeld belerend op te
treden, om het accent te leggen op rechtmatigheid
en controle. Ook speelt de rol van de naasten of de
peergroep een grote rol. De sterkste bekrachtiger is

Proloog
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THEMA Integrale aanpak

In de Praktijk
Hoe ziet de bijdrage van een buurtcoach er idealiter
uit? De buurtcoach ziet zich gesteund door een
buurcoachmanager die in de lijn van de gemeente-
lijke hiërarchie mandaat heeft om bestaande con-
tracten te ontbinden en het zorgaanbod volledig in
te richten naar een resterende behoefte van de
zorgvrager. Deze behoefte of zorgvraag is grondig
getoetst op bijdragen uit eigen kracht van zorgvra-
ger (wat kan de burger echt zelf en wat valt te ont-
wikkelen) en krachten die in zijn of haar omgeving
inzetbaar zijn. In de resterende zorgbehoefte wordt

door regionale aanbieders voorzien. De buurtcoach
houdt regie en ziet toe op efficiëntie en effectiviteit
van het integrale aanbod. 
Dit klinkt allemaal erg gemakkelijk. Dat is het uiter-
aard niet. De coaches hebben veel kennis nodig en
er wordt een hoge mate van professionaliteit geëist.
Ook hebben de buurtcoaches behoefte aan instru-
menten. Bijvoorbeeld om burgers te bevragen, ze te
laten beseffen dat het anders kan. Daarnaast zijn
instrumenten nodig om te zorgbehoefte te bepalen,
om te bepalen wie de ‘beste’ aanbieder is. 

de eigen groep en dat geldt voor zowel afbreuk als
opbouw van motivatie. Daarom is het juist zo
belangrijk dat de begeleider in staat is de groep te
vinden, te steunen en te sturen. Geloven in eigen
kracht is dan een duidelijke stap verder dan gewe-
zen worden op eigen kracht. Dat is een psycholo-
gisch mechanisme waarvoor vanuit de positieve
psychologie het begrip ‘self efficacy’ (Bandura,
1993) gebruikt wordt. De integrale kracht van
gezin, familie, wijk, buurt of stad benutten om uit
sociale dilemma’s te komen.

Wat is nodig
Hoe kunnen we, particulieren en publieke instan-
ties, er nu toe bijdragen dat mensen optimaal
gebruik maken van hun mogelijkheden? Het eer-

ste wat dan aandacht nodig heeft is de bereidheid
van gemeenten om echt het roer om te gooien en
te breken met opgebouwde verplichtingen (rela-
tionele en zakelijke afhankelijkheden) en werk-
wijzen. 
De echte verandering begint bij visie, moed en
daadkracht om echt te veranderen en het inrichten
van strakke regie en publiek-private werkvormen.
Vervolgens is het de vraag in hoeverre gemeenten
kunnen/willen investeren in de ontwikkeling van
nieuwe vaardigheden bij coaches, die gericht zijn
op het activeren van de eigen kracht van cliënten.
Allemaal vragen waarop het antwoord nog niet
gegeven kan worden. 

Roel Cremer is lid van de redactieraad van Aan de slag.
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Hoe reageert een gemeente adequaat op vergrijzing en ontgroening? De Duitse gemeente Arns-

berg zocht en vond oplossingen door structuur te brengen in de dialoog tussen generaties van

bewoners. Deze kleine samenleving in het Sauerland mobiliseerde de eigen kracht van burgers van

alle leeftijden om lokale economische teloorgang te voorkomen en beter gebruik te maken van de

behoefte en het vermogen van elke bewoner om praktische en alledaagse uitdagingen aan te gaan.

Door Roel Cremer en Ger Tielen

Ook bij tekortschietende middelen
slaagde Arnsberg erin maatschappelijke
processen op gang te brengen die een
onmiskenbaar effect kregen op de sociale
situatie van haar (snel verouderende)
bevolking. In deze reportage schetsen we
in het kort de ontstaansgeschiedenis en
de wijze waarop deze gemeente de neer-
gang ten goede kon keren. Het lijkt erop
dat men van de nood (gebrek aan midde-
len al sinds begin jaren 90) een deugd
heeft gemaakt. De deugd heet: transge-
nerationele participatie van burgers. Het
is een interessante casus in deze tijd! 
Arnsberg met ruim 55.000 inwoners
ligt aan de uitloop van het Roergebied.
Dit gebied heeft de afgelopen decennia
veel veranderingen ondergaan met als
gevolg een groot verlies aan werkgele-

genheid en een dramatische bevolkings-
daling. Om adequaat te kunnen reageren
startte de gemeente het programma
Zukunft Alter. Gemeentelijk program-
macoördinator Martin Polenz: ‘Honder-
duizenden mensen vertrekken uit de
regio; de gemeentelijke krimp bij onge-
wijzigd beleid ligt op 20% in de periode
tot 2050. Het opgezette projectbureau
Zukunft Alter snijdt dwars door alle
gemeentelijke instituties heen om het
leerproces vorm en inhoud te geven. Dit
betekent nieuwe ‘afdelingsoverschrij-
dende’ initiatieven en activiteiten om de
burgers zelf in beweging te krijgen.

Wat wil de burger?
De noodzaak om tot actie te komen werd
goed gevoeld in de gemeente Arnsberg.
Maar liefst twee derde van de 28.000
vijftigplussers reageerde op een toege-

Oud voor jong e

zonden vragenlijst. De vragenlijst was
bedoeld als eerste ijkpunt om de situ-
atie en opvattingen van de bevolking in
kaart te brengen. In hoofdlijnen behan-
delden de vragen zaken die de mensen
direct aangaan, bijvoorbeeld over hoe ze
straks willen blijven wonen, leven, zor-
gen en deelnemen aan activiteiten. In
zogenaamde stadsconferenties werden
de resultaten voorgelegd aan de inwo-
ners van de stad. Deze conferenties
werden bezocht door jong en oud, van
werkenden tot uitkeringsgerechtigden
en van arm tot rijk. De onderwerpen
‘behoud van de stad/regio’ en ‘het
voorkomen van leegloop’ gaat ieder
aan. Een belangrijke conclusie was dat
ouder of oud zijn slechts betrekkelijk
invloed heeft op de zorgbehoefte. Een
belangrijke waarde die de oudere
Arnsbergers benadrukten was ‘van
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betekenis blijven voor anderen’. Dit
gegeven was het aanknopingspunt voor
nieuw beleid.

meer zelfredzaamheid 
We kennen in Nederland het gemeen-
telijke zorgbeleid dat steeds nadrukke-
lijker uit gaat van de kracht van indivi-
duen in een samenleving. Op het
niveau van steden wordt gesproken
over ‘de krachtige stad’ en uit gaan van
de ‘eigen kracht’ van burgers, gericht op
meer zelfredzaamheid en de steun van
burgers aan elkaar: de zorg van persoon
tot persoon. Op microniveau bestaat al
enige tijd de ‘krachtcentrale’, waarbij
het idee is dat families of kleine
gemeenschappen systematisch onder-
steuning bieden aan mensen die zorg
nodig hebben en het alleen niet meer
redden. 

Nieuwe tijd
Waar is deze focus op het ‘zelf- en mee-
zorgen’ op gebaseerd en zijn het teke-
nen van een nieuwe tijd? De beleidsno-
ta van Arnsberg zegt hierover dat ‘de
oudere generatie beschikt over tijd,
kennis en vaardigheden.’ De gemeente

is naast zorgaanbieder nu ook zorgvra-
ger. Er wordt zorginzet gevraagd van
jong voor oud, oud voor jong en waar
mogelijk oud voor oud. Een belangrijke
verschuiving in het denken is dat dege-
ne die vraagt om ondersteuning ook
altijd iets te bieden heeft. In het verle-
den werd de sociale betrokkenheid van
hulpvragers niet of niet altijd aange-
sproken. Ouderen niet actief betrekken
bij de zorgbehoefte had zelfs meer na-
dan voordelen. ‘Het onbenutte poten-
tieel’ (ouderen) liepen meer risico in
zichzelf gekeerd te raken, met een grote
kans op isolement en depressiviteit.
Arnsberg wilde het paradigma verande-
ren en demografische verschuiving
beschouwen als een kans waarbij de
oudere generatie zelf de omkeer in den-
ken en handelen op gang kan brengen.
Als dit niet direct effect heeft op henzelf
dan wel voor de aankomende genera-
ties. De 40-50 jarigen zijn de ouderen
van de toekomst. Het combineren van
uiteenlopende mogelijkheden van
generaties draagt bij aan een nieuwe
sociale maatschappij met een menselij-
ke maat, iedereen kan op zijn of haar
manier bijdragen. 

De kracht van de aanpak van de gemeen-
te Arnsberg schuilt in het mobiliseren
van het werk- en zorgvermogen van haar
burgers. Het blijkt dat burgers graag bij-
dragen aan het in stand houden van hun
buurt en stad en bereid zijn om elkaar te
steunen. Ondersteuning en zorg bieden
van persoon tot persoon klinkt eenvou-
dig, maar is in de praktijk best moeilijk.
Wie moet waar zijn om welke steun te
bieden? Met andere woorden: er is orga-
nisatie en regie nodig.

bemiddelaar
Het gemeentelijke bureau Zukunft
Alter kan gezien worden als een ‘werk-
plaats van de toekomst’ van waaruit
burgerinitiatieven worden gefaciliteerd.
Het projectbureau ziet zichzelf als
bemiddelaar van inzet van burgers en
instanties. De inzet van de burgers dekt
een groot deel van de kosten of beter
gezegd: vrijwilligerswerk maakt dat er
relatief weinig bijgelegd hoeft te wor-
den. Een ‘zorgend’ Arnsberg voor nu en
toekomstige generaties komt tot stand
doordat lokale instanties het meeste uit
hun middelen halen. Dat zijn subsidie-
ontvangende instellingen met aanbod

THEMA Integrale aanpak
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op het vlak van zorg, educatie, werk en
sociale instellengen. Een integrale,
vooruitziende en goed gecoördineerde
aanpak is dan essentieel. 

obstakels
Arnsberg ontvangt als modelgemeente
veel geïnteresseerde gasten uit heel
Duitsland en een enkele maal uit het
buitenland. Een uitgekiende mediastra-
tegie draagt daar zeker aan bij. De bena-
dering leunt op een sterke betrokken-
heid van lokale media en natuurlijk de
creatieve inzet van periodieke nieuws-
brieven, presentaties op congressen en
een heldere website, maar bovenal de
intrinsieke kwaliteit van activiteiten.

Ook nationale media zoals Die Zeit en
ZDF besteedden aandacht aan de initia-
tieven in Arnsberg. Marita Gerwin en
Martin Polenz, de Arnsbergse project-
managers kunnen enthousiast vertellen
over wat er bereikt is zonder de strui-
kelblokken (Stolpersteine) over te slaan.
Deelnemende ouderen kunnen ziek
worden en overlijden. Moet je kinderen
die een jeugdcentrum bezoeken wel
confronteren met ouderdom? Welk
effect heeft dat, hoe kun je het begelei-
den? Open vragen, maar het belang van
de confrontaties wordt onderkend.
Door het verder oplopen van de gemid-
delde leeftijd krijgen jongeren steeds
meer ouderen om zich heen. In dat ver-

band is het nuttig dat jongeren specifie-
ke competenties ontwikkelen en gevoe-
lig worden voor andere leeftijdsgroepen
en thema’s verbonden met leeftijd en
levensfasen. Ze worden geconfronteerd
met overlijden en ziekte van mensen of
met dementie, voor kinderen vaak een
nieuwe ervaring, waarop ze worden
voorbereid en begeleid. Dat is een verrij-
king voor ze. Anderzijds leren ouderen
om meer waardering op te brengen voor
de jongere generaties die uiteindelijk het
draagvlak zullen zijn voor de sociale
samenleving van de toekomst.

Uitvluchten zoeken
Een serieus probleem is echter dat het
wereldje van lokale instituties altijd wel
uitvluchten verzint om niet mee te
doen aan maatschappelijke initiatieven.
Iedereen is druk, medewerkers zijn al
blij als ze hun ‘Pflichtaufgaben’ kunnen
vervullen, zonder te beseffen dat zij
veel meer kunnen bereiken door out of
the box te denken en de energie van de
samenleving te laten werken. ‘De brede
implementatie van dit soort sociale
innovaties kost enorm veel tijd en ener-
gie’ zegt Marita Gerwin, ‘maar een actie-
ve betrokken bevolking krijg je niet
voor een nultarief. En laten we het niet
vergeten: Kinderlawaai is de toekomst-
muziek van elke vergrijzende gemeen-
schap. Wij gaan vrolijk door.’

Zusterstad
De gemeente Deventer is partnerstad
van Arnsberg. Deventer volgde al in een
vroeg stadium de werkwijze en de erva-
ringen van de zusterstad. In de vorm van
beleidsvisie op diverse sociale gebieden
is het Arnsbergse voorbeeld te herken-
nen. Zorgaanbod door gemeenten is
steeds minder vanzelfsprekend gewor-
den. Buurtcoaches benadrukken conse-
quent de vraag ‘wat kunt u zelf en welke
aanbod hoort bij welke behoefte’? Daar-

na worden oplossingen in de buurt of
met hulp van de gemeente gezocht. De
gemeente startte recentelijk een pilot
om het integraal werken nog verder te
bevorderen. Hiervoor werd een wijk-
coachmanager vrij gemaakt die met vijf
buurtcoaches werkt. Er wordt scherper
gelet op overlap in dienstverlening en
welke partij het meest geëigend is om
bepaalde diensten te verlenen. Ontschot-
ten staat hierbij centraal.

Ouderen als ‘professionele’ opvoeders
De gemeente zat met het probleem om een school voor moeilijk
opvoedbare jongeren onder te brengen in een woonwijk. De
bewoners waren vol achterdocht en wantrouwen jegens de jon-
geren die zij beschouwden als criminelen in de dop. De leiding
van Zukunft Alter bedacht een aanpak om de vertrouwenskloof
te overbruggen. De school moest transformeren van een geslo-
ten systeem naar een transparante open gemeenschap. Een pro-
jectleider: ‘vertrouwen kun je alleen winnen als je de deuren
openzet, als je geen geheimen hebt en als de mensen uit de buurt
in en uit kunnen lopen. De aanwezigheid van senioren neemt
het idee weg bij de jongeren dat zij een bedreiging vormen.
De senioren werken nooit alleen met de jongeren, er wordt zo
voorkomen dat de oudere zich opeens geconfronteerd ziet met

een ‘ontsporende’ jongere. De leiding van de school geeft aan-
wijzingen over hoe om te gaan met specifieke leerlingen. Pro-
jecten tussen jong en oud worden zorgvuldig opgebouwd. De
projecten kunnen betrekking hebben op activiteiten (koken en
klussen), cultuur (kunst en andere culturen). Door ervaringen en
gevoelens uit te wisselen ontstaat begrip, tolerantie en vertrou-
wen. Zonder er direct op te sturen leren de jongeren omgangs-
vormen die gelden op straat en in werksituaties. De projectlei-
ders benadrukken hoe sterk de vertrouwensband kan groeien.
Natuurlijk heeft lang niet elke oudere de vaardigheden om bij te
dragen aan dit bijzondere project. We kunnen stellen dat de jon-
geren bijzonder zijn, maar dat zeker ook de ouderen die mee-
draaien in deze variant van Zukunft Alter.
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Leerpunten
Wat leert ons het Duitse Zukunft Alter?
• De gemeente Arnsberg haalt veel

maatschappelijk profijt uit haar
nieuwe manier van werken. Het
project creëert nieuwe integrale
werkvormen (formeel en informeel)
tussen publieke en private instanties
en tussen generaties.

• Het publiekelijk benoemen en
bespreekbaar maken van zorgen en
verwachtingen rond vergrijzing en
ontgroening staat voorop. Intensieve
bevraging en betrokkenheid van de
burgerbevolking is een voorwaarde. 

• Generatieve uitgangspunten liggen
aan de basis van een nieuwe inhou-
delijke aanpak en van een funda-
mentele versterking van lokale net-
werken. Generativiteit als psycholo-
gische impuls voor een verbeterde
jeugdzorg en educatie wordt ten
volle gewaardeerd.

• Educatieve en culturele instellingen
spelen een essentiële en geïntegreer-
de rol in het communicatieve zor-
gaanbod.

• De gemeente holt niet hijgend van
het ene project naar het andere,
maar investeert in een meerjarige
structurele basis voor beleidsimple-
mentatie.

• Vrijwillige maatschappelijke inzet
krijg je niet voor een habbekrats,
daar moet wat tegenover staan:
beleidsimpulsen, structurele midde-
len en waardering. In dit verband is
het interessant om te weten te
komen hoe professionals en vrijwil-
ligers elkaar ondersteunen en hoe de
samenwerking met vrijwilligers pre-
cies werkt. Hiervoor is een meer
diepgaande verkenning nodig. 

Roel Cremer is lid van de redactieraad 
en partner bij de DeWerkdenkers. 
Ger Tielen is werkzaam bij Demin,
bureau voor demografie en innovatie.
Hij bezocht Arnsberg en sprak met de
projectmanagers. Een meer uitvoerige
beschrijving van het project is op te vra-
gen bij ger.tielen@demin.nl of 
roel.cremer@dewerkdenkers.nl.

THEMA Integrale aanpak

Delen van ervaringen door theater 
Het theater heeft in het project Zukunft
Alter een voorhoederol gekregen en
laat zien hoe culturele en sociale doel-
stellingen in elkaar overvloeien en
elkaar aanvullen. Doel is om zoveel
mogelijk burgers te bereiken en te
betrekken bij de toekomst van Arns-
berg. Sinds enkele jaren wordt het
theater betrokken bij de lokale dialoog
over demografische veranderingen. De
vraag was echter of, en zo ja hoe, inno-
vatieve theaterstukken een rol kunnen
spelen bij de projectdoelen. Als eerste
stap werd begonnen met workshops
waarin amateurs, jong en oud, hun ver-
halen uitbeeldden. ‘We merkten al snel
hoe bijvoorbeeld oudere dames zich op
een niet conservatieve wijze ontplooi-

den en hun levensverhaal vertolkten.
Door het theater voelden ze zich bevrijd
en bleken in staat essentiële, aanspre-
kende levensvraagstukken aan de orde
te kunnen stellen.’ Voor volgende jaren
is een vervolg gepland, om nog meer
ouderen de kans te bieden zich uit te
drukken en anderen te inspireren. Er
wordt een eigentijdse expressie van
lokale levenslessen neergezet, terwijl
de soep op het toneel staat te prutte-
len. Bij het werken met amateurs
komen het materiaal en de inhoud van-
uit de (oudere) acteurs zelf. Professio-
nele regie en enscenering voegen waar-
de toe op het vlak van talentontwikke-
ling, dramaturgie en de uiteindelijke
voorstelling. 
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Te pas en te onpas lezen en horen we over ‘een integrale aanpak’ als het gaat over problematiek

in het sociale domein. Of het nu gaat over een gezin dat in de schulden zit, een jongere die in een

justitiële inrichting verblijft, een oudere die vereenzaamt of een gehele wijk zonder werk; het ant-

woord is momenteel ‘pas een integrale aanpak toe’ om de problematiek aan te pakken. 

Door Brigitte van Lierop

Wat dit vervolgens is en hoe deze inte-
grale aanpak wordt ingevuld, is niet
altijd duidelijk: niet voor de degenen
die het opnemen in beleid en niet voor
degenen die de integrale aanpak in de
praktijk uitvoeren. Vast staat wel dat
het gaat over samenwerken, samenhang
en afstemming met als doel de bestaan-
de problematiek zo goed mogelijk op te
lossen. Pieter Tops, hoogleraar
bestuurskunde aan de Katholieke Uni-
versiteit Brabant, legt het als volgt uit:
‘Integraliteit lijkt een beloftevol ant-
woord op de bureaucratische patho-
logie van de verkokering, het onsamen-
hangend werken van verschillende
organisatieonderdelen, waardoor con-
currentie, verbrokkeling en gebrek aan
afstemming ontstaan. Verspilling, irri-
tatie en slecht onderhouden externe
relatiepatronen zijn het gevolg.’

Ervaring
Als CrossOver (kennis- en innovatie-
centrum jongeren met een beperking en
werk) hebben we in de afgelopen jaren
te maken gehad met projecten en initia-
tieven die gericht waren op een integra-
le aanpak met als doel jongeren met een
beperking te ondersteunen in het vol-
gen van onderwijs en het vinden en
behouden van werk. We hebben met
regelmaat mogen deelnemen aan bijeen-
komsten van begeleidingscommissies,
werkgroepen en samenwerkingsverban-
den, alle gericht op een integrale aanpak.
We hebben de convenanten, overeen-
komsten, contracten en afspraken gezien
en gelezen, waarin de taken en rollen van
de verschillende partners van de integra-
le aanpak werden beschreven. En we
hebben eveneens de resultaten van de
integrale aanpak mogen beleven; de suc-
cessen vanuit het perspectief van de

doelgroep waarop de aanpak was
gericht, en de aanpakken die nog meer
ontwikkeling nodig hebben om succes-
vol te zijn. Gedurende deze periode vie-
len ons twee zaken op die we graag wil-
len delen met de lezer van dit blad.

Reactief beleid
Als eerste gaat het bij een integrale aan-
pak feitelijk over een reactief beleid;
over een beleid dat gericht is om op een
integrale wijze het ontstane probleem
aan te pakken. Met andere woorden, het
probleem is er al en wordt vervolgens
vanuit een integrale benadering opge-
pakt. Daar is in feite niets mis mee,
behalve dan dat het de vraag is in hoever-
re het probleem was ontstaan als in een
eerder stadium reeds vanuit een integrale
benadering beleid was gemaakt. Tot op

heden zien we bij beleidsmakers op
nationaal niveau, provinciaal niveau en
op gemeentelijk niveau het vrijwel volle-
dige gebrek aan samenhang in algemene
beleidsvorming. Zelfs de decentralisatie-
activiteiten leiden er niet toe dat lokale
beleidsmakers als vanzelf de samenhang
zoeken in het beleid dat wordt geformu-
leerd richting de burger. 

bewaak uitvoering
Daar waar integraal beleid wordt ge-
maakt, gebeurt dat om ‘erger te voor-
komen’. Het zou daarom goed zijn als
een commissie van samenhang vooraf 
en tijdens beleidsvorming ongevraagd
adviseert over de mate waarin het nieu-
we beleid samenhang vertoont en per-
verse prikkels en tegengestelde effecten
van beleid voorkomt. 

Het tweede aspect dat voortdurend de
kop opsteekt bij de initiatieven gericht
op een integrale aanpak, is het enorme
verschil tussen de intenties die worden
uitgesproken door deelnemende partijen
van de integrale aanpak en de concrete
uitwerking ervan in de praktijk. Drie
zaken spelen hierbij een rol. Als eerste
mag de integrale aanpak geen geld kos-
ten, althans niet zorgen voor een ver-
mindering van de inkomsten van de
deelnemende organisaties. Want daar-
voor is de integrale aanpak niet bedoeld. 

iedereen wil leiden
Als tweede moet de regie van de inte-
grale aanpak in handen komen te liggen
van iedere deelnemende organisatie.
Met dit laatste bedoelen we dat elke
deelnemende partij bij een integrale

aanpak aangeeft de regie te willen en
kunnen voeren. Tenslotte is het vaak de
vraag op wie de integrale aanpak is
gericht. In vrijwel alle gevallen blijkt bij
een integrale aanpak sprake van een
inspanningsverplichting van de deelne-
mende partijen en niet van een resul-
taatverplichting richting de doelgroep. 

Kortom, de intenties die bij de start van
een integrale aanpak worden uitgespro-
ken, worden in de praktijk eenvoudig-
weg vaak niet waargemaakt omdat er
teveel perverse prikkels in de uitvoering
ervan liggen opgesloten. Dat heeft niets
te maken met de keiharde inzet van pro-
fessionals die betrokken zijn bij de inte-
grale aanpak; successen die wél worden
geboekt, hebben vooral te maken met de
tomeloze inzet van de professionals. 

THEMA Integrale aanpak

elke deelnemende organisatie
denkt de regie te kunnen voeren 
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Naar onze mening heeft het vooral te
maken met de onbekendheid van
beleidsmakers en andere beslissers over
de wijze waarop ondersteuning kan
worden ingericht vanuit het perspectief
van de burger en vanuit het perspectief
van het voorkomen van problemen.
Want het is onmogelijk om daadwerke-
lijk een omgeving in te richten waarin
de burger maximaal kan participeren en
waar de ondersteuning is ingericht op
het voorkomen van problemen als alles
bij het oude blijft. Het kan alleen als
partijen die betrokken zijn bij de inte-
grale aanpak incentives krijgen om

inderdaad vanuit het perspectief van de
burger te werken en specifieke doelen
te bereiken. Daarvoor zijn niet alleen
andere maatschappelijke en financiële
incentives nodig, ook is hiervoor een
cultuurverandering nodig bij iedere
deelnemende organisatie. Met name dat
laatste is niet gemakkelijk, maar wel
noodzakelijk. 

Grijpbaar
Elke partij met wie we hierover com-
municeren deelt dit standpunt. Toch
komt het nooit tot daadwerkelijke ver-
andering, want ‘een cultuurverande-
ring is wel heel moeilijk en ongrijpbaar
en daarom beginnen we er maar niet
aan’. Convenanten, contracten en
samenwerkingsovereenkomsten zijn
concreet en gemakkelijk te onderteke-

nen en dus een stuk gemakkelijker om
zich aan te committeren, zo blijkt in de
praktijk. 

randvoorwaarden
Ook begrippen als cultuur zijn grijp-
baar. Het kost alleen meer moeite om
het te concretiseren. Er moeten rand-
voorwaarden geschept worden om grip
te krijgen op die cultuur; randvoor-
waarden die tot doel hebben om vanuit
het perspectief van de doelgroep en het
bereiken van een resultaat bij de doel-
groep te handelen bij een aanpak vanuit
samenhang. Enkele voorbeelden ont-

wikkelen zich momenteel waarbij de
samenhang vanuit cultuur en attitudes
wordt opgepakt. We zien het bijvoor-
beeld terug in de nieuwe pabo’s, waar
leerkrachten vanuit een samenhang
worden opgeleid. 

perspectief cliºnt
We zien het terug bij de pogingen van
verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen
en nog enkele beroepsgroepen betrok-
ken bij Wajongeren, om hun eigen
belangen opzij te zetten en ondersteu-
ningsplannen te baseren op het per-
spectief van de cliënt en de rol die
eenieder zou kunnen spelen om resul-
taten bij de cliënt te bereiken. We zien
het terug in methodes als ‘wrap around
care’ en ‘de eigen kracht centrale’ waar-
bij elke betrokkene alleen gericht is op

het bereiken van resultaten bij ‘dege-
ne(n) om wie het gaat’. Ook daar blijkt
het niet altijd gemakkelijk de eigen per-
spectieven en eigen belangen opzij te
zetten, maar door de inzet van de deel-
nemers gebeurt het wel. 

Een eerste stap
We zijn nog niet in de situatie dat vanuit
beleid dit punt integraal wordt opgepakt,
bestaande organisaties zullen vanuit de
eigen kracht moeten voorkomen dat bij
een integrale aanpak de door ons
genoemde problemen zich voordoen.
Dat is niet gemakkelijk maar wel reali-
seerbaar als er vanaf het begin een open
dialoog over wordt ontwikkeld. Het eer-
der genoemde voorbeeld van verzeke-
ringsartsen en arbeidsdeskundigen en
andere deelnemende beroepsgroepen,
hebben deze intentie naar elkaar toe uit-
gesproken. Daarmee is een eerste stap in
de goede richting gezet. Het kan dus. 

Blijf alert
Kortom, als gebruik wordt gemaakt van
een integrale aanpak zullen partijen van
tevoren hun eigen positie en rol in de
integrale aanpak duidelijk moeten
benoemen. De eerder genoemde per-
verse prikkels moeten ook al voor aan-
vang van een integrale aanpak aan de
orde gesteld worden. Tijdens de uitvoe-
ring is het cruciaal om voortdurend
alert te blijven dat de eerder uitgespro-
ken intenties worden waargemaakt en
dat het resultaat. En het behalen van een
resultaat bij de cliënt moet natuurlijk
altijd een centrale rol blijven spelen.
Het wachten is dan nog slechts op een
overheid die hierin haar positie neemt
en het belang van samenhang vanuit
het perspectief van de burger als uit-
gangspunt van beleid neemt. Wat dat
betreft kunnen we nog veel leren van de
Schotten, die ons hierin een flinke slag
voor zijn. Maar daarover in een van de
volgende nummers meer. 

Brigitte van Lierop is Programma
manager CrossOver. Voor informatie
over de in dit artikel genoemde initiatie-
ven, zie www.kcco.nl.

Uit een onderzoek, waarbij CrossOver in de begeleidingscommissie zat, bleek dat
vrijwel iedere professional van mening was ‘dat zij het goed doen’ en dat ‘de
ander het niet goed doet’ en dat het daarom mis gaat met de begeleiding en
arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking. Daarom vonden de professio-
nals die het goed doen, dat zij de regie moesten hebben over het begeleidings-
traject en dat alle andere professionals die betrokken waren dat niet moesten of
konden doen. Alleen, er was één probleem. Vrijwel alle geïnterviewde professio-
nals zeiden hetzelfde en gaven aan dat zij de beste kandidaat waren om de regie
te voeren over het begeleidingstraject. 

integraal beleid wordt vaak
ingezet om erger te voorkomen
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Veel jongeren maken een ‘U-bocht’ in hun schoolcarrière voordat ze als jongvolwassene aan een

vervolgopleiding beginnen. Heftige emoties en verkeerde omgang met voeding, drugs, seksualiteit

en autoriteiten veroorzaken multi-problematiek. Invloeden die hen afleiden van school en werk.

Door Elly Zeef

Recente projecten bij de stichting Mind
at Work laten zien dat een merendeel
van voortijdig schoolverlaters na een
intensieve, interdisciplinaire benadering
alsnog kiest voor een (vervolg)opleiding.
Het betreft twee succesvolle projectlij-
nen in Flevoland: ‘Almeerkans’ en
‘Meiden met pit!’. Hoe leiden de inter-
venties tot succes? Nadat de voortijdi-
ge schoolverlaters enige tijd op school
of thuis hebben aangerommeld wer-
den ze verplicht op stage gestuurd, er
volgde bijscholing en multidisciplinai-
re begeleiding. Een belangrijke rol
hierbij is de wijze waarop de jongeren
zichzelf activeerden en (weer) de steun
van hun ouders verkregen. Het meren-
deel van de schoolverlaters neemt na
anderhalf jaar weer volwaardig deel
aan een opleiding en aan dagelijkse
activiteiten.

Door deze projecten wordt kostbare
inzet vanuit zorg, justitie en hulpverle-
ning in de toekomst voorkomen. Op de
lange termijn levert de U-bochtcon-
structie de maatschappij dus veel op.
Niet alleen participeren de jongeren
volwaardiger in de maatschappij, ook
bespaart de aanpak een hoop kosten.
Iedere euro die besteed wordt aan het
project Almeerkans levert volgens een
Maatschappelijke Kosten en Baten Ana-
lyse (MKBA) de maatschappij op termijn
een kostenbesparing op van tien euro.
Het betreft de kosten voor zorg-, wel-
zijns-, scholings- en justitiële trajecten.

kostenbesparing
Deze MKBA is in 2006 in opdracht van
ministerie van OCW uitgevoerd door de
Rebelgroep en laat voor Almeerkans dus
een ratio van 1:10 zien. Voor Meiden
met pit! is een ratio berekend van 1:15.
De vraag dringt zich op waar de kracht

van deze projecten ligt. Om hier meer
zicht op te krijgen, ga ik dieper in op de
integrale benadering van de projecten en
de onderliggende mechanismen.

Ruimte voor maatwerk
In bovengenoemde projecten spelen de
volgende samenhangende invloeden een
rol: de ondersteuningsvraag van de jon-
geren, ouders en school (1), de kracht
van de jongeren en hun omgeving (2),
het bieden van psychologische zorg,
gedragstraining, vervangende scholing,
woonbegeleiding, (schuld)hulpverlening
en justitie (3) en een dagbesteding en
stage (4). Een integrale benadering en
samenwerking binnen en buiten de
eigen organisatie staat hierbij centraal.
De integrale benadering wordt op twee
manieren vorm gegeven: zowel in
teams als in netwerken. Binnen de
teams wordt samengewerkt in een vaste
samenstelling. Psychologen en consu-

THEMA Integrale aanpak
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rollenspelen en discussies. Er wordt
ook veel aandacht besteed aan de sociale
mogelijkheden, zelfvertrouwen, ver-
trouwen in anderen en er wordt inzicht
verkregen in het eigen gedrag en hoe te
reageren op gedrag van anderen. De vei-
lige setting binnen de groepsbijeenkom-
sten en de persoonlijke begeleiding zor-
gen er voor dat de jongeren heftige pro-
blemen (in de omgang met voeding, sek-
sualiteit, autoriteiten, thuis, school, stage
en instanties) weten uit te spreken en zo
meer inzicht krijgen in hun eigen situ-
atie. Daarnaast worden de jongeren via
sociale media aangemoedigd om te
exploreren; afstemming te zoeken met
hun peergroep om voldoende zelfver-
trouwen op te bouwen. De jongeren
leren ook te argumenteren, te luisteren
en te overtuigen. Dit zijn vaardigheden
die essentieel zijn in het maken van
keuzes. 
Essentieel voor de begeleiders is een
empathische houding en een ‘hands-
on’ mentaliteit. Indien een jongere psy-
chisch ontregeld raakt dan wordt
meteen ingegrepen en hoeft de jongere
niet te wachten op een afspraak met bij-
voorbeeld een psycholoog. De hierbo-
ven besproken werkwijze geeft vorm

aan de persoonlijke ontwikkeling van
de jongeren en de ruimte om persoon-
lijke keuzes te maken die als voorwaar-
de gelden voor het creëren van een
eigen sociale en fysieke omgeving.

Netwerk 
Het netwerk ondersteunt de jongeren
door aandacht te besteden aan de relatie
met de ouders en woonsituatie en
eventueel regelingen te treffen met
schuldhulpverlening, woonbegelei-
dingsinstanties, justitie, Bureau Jeugd-
zorg, GGZ of GGD. De jongeren zijn in
de puberteit ontregeld geraakt en daar-
door gemakkelijk overbelast. Ze vallen
voor het merendeel in de categorie
‘overbelaste jongeren’ zoals beschreven
door Winsemius (2008). Deze ontrege-
ling toont zich op verschillende levens-
domeinen, maar is gezien de duur van
de ontregeling vaak nog wel terug te
draaien. Het sociale netwerk draagt bij
door ervoor te zorgen dat gemaakte
afspraken binnen de projecten gestalte
krijgen en behouden blijven. Na de tra-
jectperiode stopt immers het team en
kan het netwerk (ouders, familie,
woonbegeleiders en/of jeugdzorg)
ondersteuning blijven bieden. 
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lenten treffen elkaar dagelijks. Deze
samenkomsten dragen bij aan de
groepschemie van waaruit oplossingen
aangedragen worden. Daarnaast dragen
periodieke overlegstructuren bij aan
een eenduidige en breed gedragen aan-
pak. Oplossingen die een psycholoog
of een consulent in zijn eentje niet zo
maar zou verzinnen. Het is dit oplos-
send vermogen dat nadrukkelijk wordt
aangesproken in een holistisch wer-
kend team. De benadering is gericht op
de ontwikkeling en de integratie van de
jongeren en laat alle ruimte voor maat-
werk. 

Oplossingsgericht
De netwerken van samenwerkende
professionals hebben een wisselende
samenstelling en zijn afkomstig van ver-
schillende instanties. Er wordt gewerkt
op basis van vastgelegde routines, proto-
collen en expertise. Deze periodieke bij-
eenkomsten zijn gericht op adequate en
efficiënte oplossingen voor problemen
die zich voordoen bij de jongeren. In de
samenwerking met externe professionals
van andere instanties wordt gewerkt op
basis van een voor ieder duidelijk plan
van aanpak. 

Teams en netwerken
De hierboven beschreven vormen van
de integrale benadering (teams en net-
werken) leiden voor de jongeren tot
positieve ervaringen op school, stage en
andere levensdomeinen. Ze zijn de
basis voor meer zelfvertrouwen en
betere relaties in het thuisfront. De
mogelijkheden van de jongeren groeien
en verbeteren door ‘de chemie van de
integrale benadering’, en dat wordt
gezien. De betrokkenheid vanuit het
netwerk als geheel is hierbij belangrijk.

Gedragsverandering
Door de psychologen en consulenten
van Mind at Work wordt veel aandacht
besteed aan het uitbreiden van het ge-
dragsrepertoire van de jongeren. Gedu-
rende 3-6 maanden wordt gebruik
gemaakt van diverse werkvormen zoals
voorlichting, sport, bijscholing, stages,

Casus
Een jongen van 16 jaar heeft het moei-
lijk op het voortgezet onderwijs: hij kan
zich niet concentreren in de klas, vindt
de vakken en docenten niet leuk en laat
zich graag afleiden. Door de problemen
op school gaat hij meer roken en experi-
menteren met blowen. Hij wil niet wer-
ken in de weekenden. Zijn gedrag leidt
tot veel ruzies met moeder, stiefvader
en docenten. Hij moet van school af en
mogelijk uit huis. Het conflict is op een
hoogtepunt als de jongen door school
en ondersteund door ouders en leer-
plicht wordt aangemeld bij het project
Almeerkans. Hier gaat hij in eerste
instantie via stage aan het werk. Dit is
ook wat de jongen wil: niet meer naar

school maar gewoon als volwassene aan
het werk. Het stagebedrijf is enthou-
siast over de jongen, maar thuis willen
ze eerst zien of hij het volhoudt. Als de
jongen naast zijn stage deelneemt aan
een gedragstraining en aansluitend bij-
scholing volgt, dan trekt zijn gedrag bij.
Hij start bij een ander bedrijf in een leer-
werkopleiding (BBL niveau 2). Het thuis-
front is om en gelooft weer in hun zoon.
Met de gebruikelijke puberconflicten
gaat hij met sprongen vooruit: hij wil
graag zijn opleiding afmaken en thuis
hebben ze er vertrouwen in dat hij via
een U-bocht wel op zijn pootjes terecht
komt. Ze steunen hem nu om dat te
bereiken.
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Integraal en samen
Om de jongeren weer terug naar school
te krijgen wordt op alle fronten samen-
gewerkt aan de onderkenning van de
mogelijke problematiek qua scholing,
wonen en sociale relaties. Hiervoor
wordt een semi-gestructureerd intake-
gesprek en psychodiagnostisch (scree-
nings)onderzoek afgenomen. Vanuit de
teams wordt binnen groepsbijeenkom-
sten en persoonlijke begeleiding inge-
stoken op het versterken van interactie-
vaardigheden, ondersteunende attitu-
des en gedragsintenties en op de uitwis-
seling en evaluatie van persoonlijke
ervaringen. Het is bekend dat het inves-
teren in vaardigheden een motiverende
werking heeft op jongeren doordat hun
(potentiële) krachten worden versterkt.
Daarnaast heeft het leren van nieuw
gedrag de grootste kans van slagen wan-
neer dit zo dicht mogelijk aansluit bij
het gedrag dat jongeren al kennen en
waarmee zij in het dagelijks leven al 
succes hebben. Vanuit het netwerk
wordt ingestoken op de afhechting van
afspraken met de jongeren en ouders.
Met leerplicht wordt bijvoorbeeld nage-
gaan in hoeverre een jongere moet vol-
doen aan de leerplicht, met Bureau

Jeugdzorg wordt in voorkomende geval-
len nagegaan wat de betrokkenheid van
de ouders is en er worden afspraken
gemaakt met woonbegeleidingsinstitu-
ten en justitie. Voor een enkele jongere is
uithuisplaatsing via BJZ nodig.
Om de kansen op een passende ontwik-
keling te verbeteren, moeten de jonge-
ren uiteindelijk zelf hun pad van goed
functioneren vinden. De weg door de

U-bocht wordt samen met de begelei-
ders ingezet, waarna de jongeren zelf
een volgende bocht nemen en uiteinde-
lijk hun eigen richting kiezen. 

Na de bocht
Na het doorlopen van de bocht nemen
de jongeren zelf het besluit om terug te
keren naar school. Ook al hebben ze dan
geen VO-diploma op zak, ze worden
doorgeleid naar het MBO. De oplei-
dingskeuze steekt hierbij heel nauw, er
wordt aan het einde van de projectpe-
riode zorgvuldig gekeken naar de sterke

cognitieve en sociale vaardigheden van
de jongeren en deze worden gekoppeld
aan de gevraagde vaardigheden in de
opleidingen. Verder vereist de dossier-
overdracht zorgvuldigheid. De begelei-
ders gaan mee naar het MBO om zoveel
mogelijk informatie over te zetten vanuit
een project naar het opleidingsinstituut.
Zij zien erop toe dat de jongeren verdere
ondersteuning krijgen op het MBO en

overzien of er nog interventies nodig zijn
vanuit het netwerk. Belangrijk is dat de
ouders worden betrokken bij de activi-
teiten in het netwerk en het kiezen van
een opleidingsroute en de ondersteu-
ningsbehoefte op en rondom school. 

Tijd in de luwte
De kracht van beide projecten ligt zo-
wel bij de wijze van ondersteuning als
bij de tijdruimte die de jongeren wordt
gegeven om te veranderen. De tijd die
ze krijgen om een U-bocht te maken.
Door de jongeren een tijd in de luwte 
te houden, krijgen ze de kans om volop
gebruik te maken van beide vormen 
van integrale benadering: vanuit het
team en het netwerk. 
Met de komst van de Entreeklassen ont-
staat de mogelijkheid om scholing struc-
tureel op te nemen in de projecten. In
het volgend schooljaar ronden de jonge-
ren binnen Almeerkans met een MBO-1
diploma het traject af. Voor Meiden met
pit! wordt eenzelfde afrondingsmoge-
lijkheid onderzocht. Verder wordt aan-
sluiting gezocht bij de integrale zorg in
de wijken om verbreding naar andere
levensdomeinen van de jongeren beter
mogelijk te maken. We verwachten dat
het rendement van de beschreven pro-
jecten met de voorgestelde uitbouw nog
verder verhoogd kan worden. 

Drs. Elly Zeef is directeur van Mind at
Work. Referenties kunnen bij Mind at
Work opgevraagd worden.
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VSV Vervolgopleiding

stage/training/
scholing/ondersteuning

vaardigheden/
opleidingskeuze

Zelfontplooiing

In de aanloop naar de U-bocht gaan jongeren zich via stage, training en soms aan-
vullende scholing oriënteren op nieuwe mogelijkheden. In een veilige omgeving
komen zij tot nieuwe keuzes op het gebied van scholing, wonen en sociale relaties.

jongeren moeten zelf hun pad  
van goed functioneren vinden
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Viva l
Aan de intenties van de beleids-

makers ligt het niet. Sinds de

invoering van de Wmo, en ver-

sterkt door kostenstijgingen en

financiële krapte, kun je geen

beleidsdocument van de over-

heid meer openslaan of het

gaat over eigen kracht en zelf-

redzaamheid van de burger.

Maar de gemiddelde burger

begrijpt niets van het jargon

dat in deze documenten, of

erger, in brieven aan hen wordt

gebezigd.

Door Johan Bouwmeester

In deze brieven legt de overheid uit dat
zij aan het kantelen is, dat er transities in
het sociale domein plaatsvinden en dat
er een noodzaak is tot integrale beleids-
uitvoering. En dat zij, de burgers, dat 
zullen gaan merken, want zij komen in
de nieuwe benadering centraal te staan.
De aandacht gaat niet langer uit naar wat
men niet meer kan en waarvoor men 
een voorziening aanvraagt, maar naar
wat men nog wel kan en hoe men daarin
– desnoods – geholpen kan worden.

Intieme wurggreep
De intenties zijn goed, de filosofie
deugt. In een eerder artikel (‘de staat,
dat ben ik!’ Binnenlands Bestuur, 
d.d. 5 april 2012) wees ik op de morele
en psychologische consequenties van
deze nieuwe benadering voor de over-
heid zelf en de mensen die er werken.
In psychologische zin gaat het om de
effecten van het afbouwen van de ver-
zorgingsstaat, met als belangrijke conse-
quentie de intieme wurggreep van



21

Aan de slag 8/9-2012

la Revolution 
afhankelijkheid waarin overheid en
burgers elkaar sinds de jaren vijftig van
de vorige eeuw hebben omarmd. De
burger zal moeten wennen aan het feit
dat de overheid niet meer voor hen
zorgt, de overheid moet het idee losla-
ten dat zij verantwoordelijk is voor het
welzijn en welbevinden van het volk.
Dat is makkelijker opgeschreven dan
gedaan. Een individu dat worstelt met
een afhankelijkheidssyndroom uit de
vroege jeugd gaat naar de psycholoog,
maar waar kan de overheid heen?

Van aanbod naar vraag 
De beoogde ontwikkeling verdient alle
steun en niet alleen omdat de kosten
van de verzorgingsstaat niet meer op te
brengen zijn. In de kern gaat het hier
om een ontwikkeling die existentieel
van aard is, voor zowel de overheid, het
netwerk van welzijn- en zorgaanbieders
en verzekeraars en de afnemers van dat
aanbod, de burgers. Zo heeft de doel-
stelling dat de overheid en de zorgin-
stanties van aanbod- naar vraagsturing
toe moeten grote consequenties voor de
manier van werken van deze instituties,
waarbij de waardeoriëntatie van de
instanties dramatisch moet veranderen.
De sinds Thorbecke heersende waarden
van de overheid als controle, beheersing
en gelijke behandeling zullen plaats
moeten maken voor waarden als eigen
verantwoordelijkheid, zelforganisatie
en diversiteit. 

revolutie
Die nieuwe waarden staan diametraal
tegenover de vigerende waarden die de
organisatielogica van de overheidsin-
stanties nu bepalen. Dat gaat dus verder
dan een andere manier van werken, het
gaat om de wezensvraag waartoe de
overheid in de 21e eeuw op aarde is.
Maar soortgelijke paradigmawisselin-
gen op het niveau van waarden zullen

ook de overige dienstverlenende instan-
ties en de burgers door moeten maken.
Zo zullen de zorg- en welzijnsinstanties
uit het paradigma van afhankelijkheid
van overheidsmiddelen moeten stappen
en burgers uit de bedwelmende werking
van het consumentisme. 
Als we een eeuw terug leefden, dan
zouden het de ingrediënten zijn voor
een ware revolutie. De omwenteling
hangt als het ware in de lucht en van-
uit de massa’s zou een roep om revolu-
tionair leiderschap opklinken. Maar 
dit keer geen revolutie die de massa
bevrijdt van de ketens van de bezitten-
de klasse, maar een revolutie die in

essentie draait om het ontwikkelen van
burgerschap en het doorbreken van de
knellende organisatielogica van de
instituties. De kernbegrippen waarom-
heen deze revolutie draait zijn wellicht
verantwoordelijkheid en zelfbewustzijn. 

de keukentafel
Elk van de spelers op dit veld dienen
zichzelf opnieuw uit te vinden vanuit
deze twee begrippen en daar vanuit
hun handelingsrepertoire te herdefi-
niëren. Leefden we nog in de 18e of
19e eeuw, dan volgden we als leden
van de massa het revolutionair leider-
schap. De tijden zijn echter veranderd
en in plaats van het volgen van revo-
lutionaire leiders gaat het dit keer om
een reeks van kleine revoluties, die
starten bij de interactie tussen de men-
sen die het ‘in het veld’ of zoals dat in
het jargon van het sociale domein heet
‘de keukentafel’ moeten doen. Daar
begint de verandering en die wordt al
zichtbaar.

Zo geeft Jos van der Lans in zijn recen-
te boekje ‘loslaten, vertrouwen, ver-
binden: over burgers en binding’ een
aantal interessante voorbeelden uit de
praktijk waarin institutionele professio-
nals erin geslaagd zijn de brug te slaan
met de burgers. 

loslaten
Scherp merkt hij op dat in de gesprek-
ken met vertegenwoordigers van over-
heden en instanties veelvuldig het
woord ‘loslaten’ wordt gebruikt, waar-
onder een soort onbehagen en kritiek
schuilgaat op ‘het feit dat alles in Neder-
land vanuit beleid, politiek en overheid

onder controle moet worden gehouden’.
Tegelijkertijd staat het boekje vol met
aansprekende initiatieven waaruit blijkt
dat er een voorhoede onder burgers,
bestuurders en professionals is die baan-
brekend werk verrichten. De belangrijk-
ste constanten in deze voorbeelden zijn
dat deze mensen de verbinding met
elkaar en de burgers weten te maken.
Het in verbinding brengen van de sys-
teemwereld van de instanties met de
leefwereld van de burgers vergt een
ontwikkeling die politiek van aard is.
Ik geloof dat we aan het begin staan
van een reeks kleine revoluties die 
leiden tot een nieuwe verhouding tus-
sen burgers, overheid en het maat-
schappelijk verband. En die kleine
revoluties beginnen bij onszelf. Geloof
me, u kunt het.

Johan Bouwmeester is partner bij
‘DeWerkdenkers’ en werd door 
Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot
Topinfluencer 2011.
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een individu kan in therapie,
waar kan de overheid heen?
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Effectieve schuld
De uitvoering van de schuld-

hulpverlening staat zwaar

onder druk. Lange wacht- en

doorlooptijden, hoge uitval tij-

dens het traject, en een laag

slagingspercentage waardoor

schulden blijven bestaan, zijn

vraagstukken die in veel

gemeenten spelen. In de afge-

lopen jaren hebben gemeen-

ten wel geprobeerd om deze

vraagstukken op te lossen,

maar in veel gevallen met

onvoldoende resultaat. Voor

zowel de nabije als de verdere

toekomst moeten we ons seri-

eus zorgen maken over de

houdbaarheid van de huidige

praktijk.

Door Anke van Beckhoven

Het aantal schuldenaren neemt de
komende periode alleen maar toe, hun
problematiek wordt steeds ingewikkel-
der en meer divers, en crediteuren krij-
gen steeds meer invorderingsbevoegd-
heden die oplossingen in de weg staan.
De uitvoering van de schuldhulpverle-
ning is bovendien te complex en ver-
deeld georganiseerd. 
Veel gemeenten staan voor een belang-
rijke bezuinigingsopgave. Dit maakt de
noodzaak groter om tot een andere
inrichting van de uitvoeringspraktijk te
komen. Nieuwe oplossingsrichtingen
zijn nodig om de dienstverlening effec-
tiever te maken; uitvoeringsorganisaties
zullen meer resultaat moeten laten zien
met minder geld.

oorzaak
Het hebben van schulden is bij de
meeste mensen een resultante van
(gedrags)problemen, en een laag inko-
men door werkloosheid, of armoede.
De meeste schuldregelingen worden
getroffen voor schuldenaren met pro-
blematische schulden. Vaak is de situ-
atie in het gezin of huishouden ook op
andere fronten problematisch. Een
groot deel van de klanten krijgt de eigen
administratie en het huishoudboekje
niet op orde. Het ontbreekt hen aan
basale vaardigheden zoals lezen, reke-
nen, schrijven, discipline en prioriteren. 

paradox
Paradoxaal genoeg zijn tal van inko-
mensversterkende maatregelen (huur-
en zorgtoeslag, bijdragen boekengeld)
gemaakt voor een groep mensen die
hier vaak slecht toegang tot hebben; ze
zijn slecht geïnformeerd, en door
beperkte competenties slecht in staat
om deze zelf aan te vragen. Het vraagt
nogal wat vaardigheden om deze aan-
vragen in te dienen.

Er bestaat ook een duidelijke relatie tus-
sen het hebben van schulden en cogni-
tieve en verstandelijke beperkingen.
Voor een deel van de klanten kan ook
verslaving de veroorzaker zijn van
schulden; drank-, drugs- of gokversla-
ving maakt mensen ‘onbetrouwbaar’ in
het omgaan met geld.

doelredenering
In de oplossingsrichting die we nu kie-
zen voor schuldenaren hanteren we te
vaak een doelredenering; het betreft een
redenering waarbij de uitkomst bij
voorbaat vaststaat. We zien sanering
van schulden als einddoel, vervolgens
wordt met klanten een route naar sane-
ring uitgezet. Voor de meeste klanten is
sanering echter niet de oplossingsrich-
ting. Passende gedragsgerichte interven-
ties worden nauwelijks toegepast. Een
belangrijke vraag voor de toekomst is:
Hoe kunnen we de schuldhulpverle-
ning efficiënter en doelmatiger inrich-
ten op zo’n manier dat de klant beter
geholpen wordt. Daarvoor zijn nieuwe
oplossingen nodig. In het kader leest u
over hoe een aantal oplossingsrichtin-
gen meer kan opleveren.

Er liggen tal van kansen om anders te
gaan werken. Dat vraagt van uitvoe-
ringsorganisaties een kanteling naar het
toepassen van sociale interventies die
gericht zijn op gedragsverandering, en
een verbinding van de aanpak van
schulden met economische participatie.

Dit artikel bouwt voort op de Uitvoe-
ringspraktijk Schuldhulpverlening,
beschreven in: Jaap Geerlof, de 60%
maatschappij, einde aan de talentver-
spilling! Thoeris, 2011.

Anke van Beckhoven is Ajunct Directeur
bij B&A Groep.



23

Aan de slag 8/9-2012

ddienstverlening

THEMA Integrale aanpak

Deze integrale werkwijze begint op het Werkplein. Bij de inta-
ke wordt zowel gekeken naar a) wat iemand wel kan, als b) in
welke leefdomeinen belemmeringen zitten. Op basis van de
intake wordt gekozen voor een vervolg: 1) direct plaatsen in
werk; 2) kort voorschakeltraject gericht op klaarstomen werk
en plaatsing in werk; 3) plaatsen in beschermde werkomge-
ving om te werken (in tweede instantie pas vrijwilligerswerk)
met productiviteitsverlies; 4) komt nooit in werk, niet investe-
ren (de gedragsbelemmeringen zijn chronisch).

Waar nodig worden direct de benodigde voorzieningen beschik-
baar gesteld, zoals schuldhulpverlening, zorg en begeleiding. De
huidige infrastructuur zou hierin moeten voorzien. Werk zoeken
we bij de kleine lokale werkgevers; dicht in de buurt. De ervaring
heeft geleerd dat hier veel latente werkgelegenheid zit. In
afspraak met werkgevers plaatsen we klanten direct in werk,
vanuit deze werksituatie wordt de begeleiding ingericht. 

administratie en monitoring ten behoeve van de financiële afre-
kening. Rotterdam heeft het aangedurfd om de omslag te
maken naar outcomesturing. Bij uitcomesturing gaat het om de
impact van de interventie op de zelfredzaamheid van de klant. In
een effectieve uitvoeringspraktijk moeten we toe naar eenvou-
dige administratie en verantwoording, waarin de impact van de
sociale interventie centraal staat. Indicatoren daarvoor zijn:
terugbrengen uitval en recidive (nieuwe schulden), vergroten
van zelfredzaamheid, of stijging op de participatieladder.

zijn. Daarmee wordt de doelredenering effectief doorbroken.
De schuldhulpverlening is vaak verkokerd in subdisciplines.
Dat begint al in de opleiding tot maatschappelijk werker, soci-
aal raadsman of schuldhulpverlener. De disciplinaire indeling
zit een effectieve en efficiënte schuldhulpverlening in de weg,
omdat professionals de verschillende onderdelen van het tra-
ject slecht verknopen. Overdracht is dan uitval. In een verbe-
terde aanpak wordt daadwerkelijk gestreefd naar een multi-
disciplinaire aanpak in de maatschappelijke dienstverlening,
en naar ketenintegratie met de GGZ en Maatschappelijke
opvang. Dat kan door werkwijzen als een gezamenlijke intake,
opereren als één wijkteam, integrale regie op het uitvoering-
sarrangement rondom de klant door de welzijnsorganisatie,
hanteren van dezelfde methodische instrumenten.

1

2

3

Werk Mensen met problematische schulden nemen niet of nau-
welijks deel aan het maatschappelijk leven en zijn weinig ver-
bonden met sociale netwerken in de buurt. Het hebben van
schulden isoleert, veroorzaakt stress en eenzaamheid, producti-
viteitsverlies op het werk en ziekteverzuim. Daarom bieden
steeds meer bedrijven schuldhulpverlening als secundaire
arbeidsvoorwaarde.

De klanten van schuldhulpverlening en maatschappelijke dienst-
verlening zijn zonder twijfel ook de klanten die behoren tot het
‘granieten’ bestand van uitkeringsorganisaties. Toch trekken
publieke en private partijen nauwelijks met elkaar op. 

Het loont om mensen op een actieve en integrale wijze naar
werk te helpen. Enerzijds vergt dat investeringen, met name
rond de begeleiding, anderzijds levert het direct en indirect geld
op voor de gemeente (besparingen op uitkering).

Van output naar outcome De uitvoeringspraktijk is gegoten in
productieafspraken en -cijfers langs deze zelfde lijnen van subdisci-
plines. Klantcontact is vergaand gerationaliseerd in subtrajecten
met bijbehorende normtijden en prijzen. Zo bestaat een schuld-
hulpverleningstraject voor een klant in Amsterdam uit tien deel-
trajecten (aanmelding, intake, budgettraining, inkomensreparatie,
stabilisatie, etc.) die de professional registreert en waarover afzon-
derlijk de afrekening en facturering plaatsvindt. Deze praktijk
brengt de nodige kosten met zich mee als gevolg van registratie,

Uitvoering effectiever inrichten Er wordt in de uitvoering wei-
nig onderscheid gemaakt tussen verschillende typen schuldena-
ren. Gemeenten doen voor iedereen een poging om een schul-
dregeling te treffen. Het hebben van schulden ontstaat vaak door
de leefwijze van mensen. Regelmatig is bij klanten ook sprake
van verslaving, psychiatrische problemen, isolement of een ver-
standelijke beperking. Kortom, de ene schuldenaar is de andere
niet. Wanneer we aan de voorkant, bij de integrale intake van
klanten onderscheid kunnen maken in profielen, lukt het beter
om de sociale interventie daarop aan te passen. Dit levert winst
op voor de klant – de klant krijgt de hulp die bij hem past- maar
levert ook winst op voor gemeenten. We gaan niet langer
(financieel) investeren in toeleiding naar sanering wanneer we
bij de intake al hebben vastgesteld wat de juiste strategie moet



Ik spreek een 45 jarige vrouw die zich ziek heeft moeten melden vanwege een burnout. Ze heeft

zich negen maanden geleden ziek gemeld en mag weer langzaam starten met het opbouwen van

haar uren en belastbaarheid. Ze heeft een functie op het gebied van marketing en functioneert

en is opgeleid op een HBO-niveau. De bedoeling is dat ik een plek binnen het bedrijf zoek waar ze

taken kan verrichten die passen bij haar belastbaarheid. Haar eigen functie is nog geen optie

vanwege de hektiek die op haar afdeling heerst waardoor de kans op terugval groot is. Doel is

vastgesteld om, na opbouw van de uren en belastbaarheid, terug te keren in eigen functie.

een gevoelsmens is gegaan. Het meest
ideale scenario zou zijn als ik haar
bemiddel naar een werkherstelplek
waar ze vervolgens kan blijven, want
terugkeren in haar eigen functie ziet zij
eigenlijk niet meer zitten.

Loopbaanprobleem
Ik leg haar uit dat mijn taak is haar naar
een werkplek te bemiddelen waar zij
haar belastbaarheid en uren kan
opbouwen met als doel terug te keren
in eigen functie. Er is arbeidsdeskun-
dig geen reden om haar af te keuren
voor haar eigen werk. Het feit dat zij er
tegenop ziet om terug te keren in haar
eigen functie is naar mijn idee een
loopbaanprobleem en staat los van
haar ziekte. Ze begrijpt wat ik bedoel

en we spreken af om te starten op een
werkherstelplek en gaandeweg het tra-
ject en het herstel ook haar loopbaan te
behandelen in de coachingsgesprekken
die wekelijks plaatsvinden.
Om toch zoveel mogelijk direct spijkers
met koppen te slaan, benader ik ver-
schillende afdelingen binnen het bedrijf
en daar waar we normaliter een driege-
sprek hebben om de werkplek door te
spreken, laat ik het haar alleen doen als
zijnde een sollicitatiegesprek. Ik bied
haar verschillende werkplekopties aan,
zij doet de gesprekken en vervolgens
laat ik de keuze aan haar bij welke afde-
ling zij het liefst wil starten voor een
periode van drie maanden. Deze perio-
de is door de bedrijfsarts vastgesteld
met een bijbehorende urenopbouw.

Door Josje brekelmans

In het kennismakingsgesprek wordt
duidelijk dat ze veel waarde hecht aan
de werkherstelplek. Enerzijds om haar
belastbaarheid op te bouwen en ander-
zijds om de kans te krijgen om binnen
het bedrijf met een andere afdeling ken-
nis te maken. Zo kan ze onderzoeken of
er andere uitdagingen voor haar zijn
binnen het bedrijf. De afgelopen negen
maanden heeft zij hard gewerkt aan
haar herstel en heeft vooral gekozen
voor het alternatieve circuit. Middels de
gevolgde therapieën is ze er achter
gekomen dat ze meer naar haar gevoel
en intuïtie moet luisteren en daar op
moet leren vertrouwen. Ze geeft aan dat
ze van een hele rationele vrouw naar

Aan de slag 8/9-2012

Burnout of BoreoutBurnout of Boreout



We spreken elkaar wekelijks en ondanks
haar positieve inzet hoor en zie ik veel
bezwaren en onzekerheden. De ver-
wachting dat als ze eenmaal op een
andere afdeling start alles vanzelf weer
goed komt, lijkt niet uit te komen. Ze
neemt erg weinig initiatief en ziet ook
op de nieuwe afdeling allerlei ontwik-
kelingen waar ze zich niet prettig bij
voelt. Langzaam maar zeker gaan de
gesprekken niet meer over de burnout,
maar over wat er nodig is zodat zij haar
loopbaan prettig kan vervolgen. Het
wordt duidelijk dat de weg die zij tij-
dens haar ziekteperiode is ingegaan
onomkeerbaar is en dat het bedrijf niet
meer bij haar past. In alle eerlijkheid
geeft ze aan dat ze eigenlijk al tien jaar
niet meer met plezier naar haar werk is
gegaan. 

Tijd voor een keuze
We spreken af dat zij na de herstelpe-
riode een beslissing gaat nemen: Of
terugkeer in eigen werk of een gesprek
met de manager over een vaststellings-
overeenkomst. Voor haar zijn beide
opties moeilijk omdat ze eigenlijk nog
nooit hele bewuste keuzes heeft
gemaakt. Als kind liet zij zich leiden

door haar ouders en naar volwassenheid
toe heeft zij zich gevoegd naar de keu-
zes van haar directe omgeving.
Ze maakt na de herstelperiode de keuze
door middel van een vaststellingsover-
eenkomst het bedrijf te verlaten. We
spreken af dat ze een uitgebreide beroeps-
keuzetest gaat doen waarin wordt onder-
zocht welke functies passen binnen haar
mogelijkheden en bij haar karakter. Ze

heeft de beroepstest afgerond en wat
blijkt: haar gevolgde opleiding in de 
Marketing was een absolute foute keuze.
Ze moet zich veel meer toeleggen op
functies op het gebied van HR en/of
coaching. Samen evalueren wij na afloop
het traject en ze geeft aan dat ze twijfelde
of ze wel een burnout heeft gehad.
Momenteel loopt zij drie maanden stage
op een HR-afdeling bij een ander bedrijf
en er is een kans dat ze na de stage een
contract krijgt aangeboden. Voor haar is
het ziektejaar een belangrijke tijd
geweest om tot de juiste inzichten te

komen. Persoonlijk vind ik het jammer
dat het onder de noemer ‘burnout’
moest plaatsvinden. Daardoor werd een
hele Poortwachterprocedure opgezet. 

Gemiste kans
Het probleem wordt daarmee de ziekte
en gesprekken over iemands loopbaan
worden daardoor naar de achtergrond
gedrukt. De klachten uit deze casus

horen niet thuis in de Wet Poortwachter
en er zou veel kritischer gekeken moeten
worden naar waardoor bepaalde span-
ningsklachten ontstaan. Het wil echter
niet zeggen dat een manager of leiding-
gevende dit probleem moet negeren.
Natuurlijk moet ook voor deze persoon
hulp worden geboden. Ik ben er van
overtuigd dat er dan geen twaalf maan-
den nodig waren geweest. En dat is winst
voor de cliënt en voor de organisatie.

Josje brekelmans is werkzaam bij
FourstaR.

Kijk kritischer naar het ontstaan
van de spanningsklachten

Aan de slag 8/9-2012
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Kosten en baten 
in beeld: 
de Interventie-
calculator

Kosten en baten 
in beeld: 
de Interventie-
calculator
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In deze tijden van keiharde be-

zuinigingen op de sociale

zekerheid speelt de vraag

meer dan ooit wat de kosten

en baten zijn van interventies.

De Interventiecalculator is

hiervoor speciaal ontwikkeld

en berekent de baten van

interventies voor werklozen

met een meervoudige proble-

matiek en zet deze af tegen de

kosten van de interventies. 

Door Henk Bakker, 

Jaap de Koning, Marion Collewet

en Daniël Huisman

Het gaat hierbij om interventies die op
arbeidstoeleiding zijn gericht. De Calcu-
lator doet dit voor interventies voor de
volgende groepen: alleenstaande
ouders, dak- en thuislozen, ex-gedeti-
neerden, risicojongeren en zeer langdu-
rig werklozen. De baten van interven-
ties bestaan allereerst uit besparing op
uitkeringen als interventies ertoe leiden
dat, vergeleken met de situatie zonder

interventie , een hoger percentage van
de doelgroep een baan vindt en van
deze baanvinders een lager percentage
opnieuw werkloos wordt. Maar baten
die meegenomen worden zijn ook:
besparing op gezondheidskosten door-
dat werken regelmaat brengt en de
gezondheid verbetert, toename van de
productiviteit als jongeren hun diploma
afmaken, vermindering van detentie-
kosten als een groter deel van de ex-
gedetineerden aan het werk komt en
daardoor uit de gevangenis blijft en
baten voor woningcorporaties als huis-
uitzettingen minder vaak nodig zijn.

Rendement
Uit de berekening blijkt hoe groot de
financiële opbrengsten zijn van pro-
gramma’s voor toeleiding van multi-pro-
blem cliënten naar reguliere arbeid. Ver-
der komt uit de berekening naar voren
welke organisaties hiervan profiteren.
Overtreffen de baten van een interventie
de kosten, dan is dit een extra legitimatie
om te investeren in de ‘onderkant van de
arbeidsmarkt’. Komen de kosten van een
interventie hoger uit dan de baten, dan
kunnen er nog steeds publieke belangen
zijn om wel te investeren, maar is het
verstandig de interventies nog eens
tegen het licht te houden. Kan de inter-

ventie efficiënter uitgevoerd worden,
zodat de kosten omlaag kunnen? Of kan
de effectiviteit worden verbeterd waar-
door de baten toenemen? Is efficiency-
verhoging en/of effectiviteitsverbetering
niet of niet voldoende mogelijk dan kan
de conclusie zijn dat een interventie
beter niet uitgevoerd wordt.

Oude wijn in nieuwe zakken?
De Interventiecalculator is dus een kos-
ten-bateninstrument. Maar maatschap-
pelijke kosten-batenanalyses voor
interventies op het terrein van re-inte-
gratie zijn toch niet nieuw? Wat is de
meerwaarde van de Interventiecalcula-
tor? Deze bestaat uit het volgende:
- de baten zijn zoveel mogelijk geba-
seerd op wetenschappelijke studies en
op evaluaties van bestaande interven-
ties uit de ‘evidence based’ databases
van Divosa, NJI en Justitie/WODC;
• de baten strekken zich uit tot alle

leefgebieden;
• aangegeven wordt bij welke partijen

de baten neerslaan (zoals gemeenten,
zorgverzekeraars, Rijk, woningcor-
poraties);

• de Interventiecalculator is een ge-
bruiksvriendelijke tool, die in samen-
werking met een aantal gemeenten is
ontwikkeld.
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Daardoor vormt de Interventiecalcula-
tor een goed hulpmiddel bij gezamen-
lijke investeringen in werklozen met
meervoudige problematiek door
gemeenten en andere organisaties. De
Calculator geeft hiervoor een zoveel
mogelijk geobjectiveerd beeld van de
baten, niet alleen voor gemeenten,
maar ook voor andere actoren, die
daardoor gestimuleerd kunnen wor-
den om mee te investeren. In deze tij-
den van bezuinigingen is een dergelij-
ke bundeling van middelen meer dan
ooit nodig. 

Hoe werkt het?
De Interventiecalculator is een webbased
tool, die vrij toegankelijk en vindbaar is
via www.interventiecalculator.nl. Op de
homepage kan gekozen worden voor
een van de eerder genoemde doelgroe-
pen. Stel dat de gebruiker kiest voor ex-
gedetineerden . De eerste stap is dan het
invullen van de volgende kengetallen
voor een interventie:
• het aantal deelnemers;
• de kosten van de interventie per

deelnemer;
• de periode waarover de kosten en

baten moeten worden berekend (van
één tot maximaal 10 jaar).

Vervolgens kan de gebruiker het pro-
gramma de volgende grootheden laten
berekenen:

• de besparing op uitkeringen doordat
de interventie de kans op een baan
vergroot en de kans op terugval in de
werkloosheid vermindert;

• de besparing op het gemeentelijke
apparaat als de werkloosheid afneemt;

• de besparing op detentiekosten door-
dat de interventie de kans op recidive
in de criminaliteit vermindert;

• de totale kosten van de interventie
en de baten per profiterende organi-
satie;

• het saldo van baten en kosten.

Als de berekeningen worden uitge-
voerd voor een periode van 10 jaar dan
maakt het programma een grafiek waar-
uit het break-evenpunt kan worden
afgeleid, dat wil zeggen na hoeveel jaar
de gecumuleerde baten in evenwicht
komen met de kosten en de laatste dus
zijn ‘terugverdiend’ (zie de grafiek).
Daarna zijn de baten hoger dan de kos-
ten.

Met of zonder roze bril
De baten zijn zoveel mogelijk gebaseerd
op onderzoek. Daarbij is rekening
gehouden met het feit dat het onder-

zoek variatie in uitkomsten laat zien.
Sommige onderzoeken laten optimis-
tischere resultaten zien dan andere.
Daarom kan het programma een realis-
tische prognose van de baten uitreke-
nen (de meest waarschijnlijke baten),
maar ook één die als optimistisch is te
kenschetsen (als er aanleiding is om
aan te nemen dat de betrokken inter-
ventie effectiever is dan gemiddeld
wordt aangegeven door bestaande stu-
dies). Uit de figuur blijkt dat in het
gekozen voorbeeld bij ex-gedetineer-

den het break-even punt in het realis-
tische scenario tussen drie en vier jaar
ligt; in het optimistische scenario tus-
sen twee en drie jaar.

Ruimte eigen ervaring
Over sommige potentiële baten is op
basis van bestaand onderzoek zo weinig
bekend, dat besloten is om de gebrui-
ker(s) ruimte te geven voor eigen aan-
vullende berekeningen. Om weer het
voorbeeld van ex-gedetineerden te
nemen: werken en uit de gevangenis

blijven zou ook kunnen betekenen dat
huisuitzettingen minder vaak voorko-
men en dat hierdoor besparingen bij
woningcorporaties optreden. Deze
opbrengst is nu niet op basis van het
onderzoek standaard ingevuld, maar
kan door gebruikers zelf worden inge-
vuld omdat daar bijvoorbeeld bij de
betrokken lokale organisaties wel (erva-
rings)gegevens over bekend zijn.
Gezondheidsbaten zijn bij ex-gedeti-
neerden niet meegenomen omdat hier-
over geen informatie gevonden is en niet
aan te nemen is dat de bij interventies
voor deze doelgroep betrokken organisa-

ties over deze informatie beschikken.
Gezondheidsbaten zijn – gebaseerd op
onderzoek – wel standaard meegenomen
bij langdurig werklozen en dak- en
thuislozen. In de tabel is per doelgroep
aangegeven welke baten standaard zijn
meegenomen en welke door gebruikers
ingevuld kunnen worden. 

Toerekenen van baten
In de meeste gevallen kunnen de baten
toegerekend worden aan een bepaalde
partij zoals de gemeente (besparing op
uitkeringen) of zorgverzekeraars
(besparing op zorgkosten), maar dit is
niet altijd zo. Toename van de producti-
viteit komt bijvoorbeeld ook deels toe
aan bedrijven, maar dit is niet nader te
specificeren. Daarom kunnen sommige
baten het beste toegerekend worden
aan de samenleving met de centrale
overheid als representant. Dit geldt
overigens ook voor de besparing op
detentiekosten. De centrale overheid is
dus ook te zien als een partij waar baten
neerslaan. 

Hoe nu verder?
Wij denken dat de Interventiecalcula-
tor een nuttig instrument is en ver-
wachten dat deze op lokaal niveau
gebruikt gaat worden. De positieve

Het is een hulpmiddel voor lokale
partijen. Niet meer, niet minder

We zien een enorme variatie in 
de kosten per deelnemer
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reactie van de acht gemeenten die tij-
dens het ontwikkelingsproces feed-
back gaven, is mede aanleiding voor
deze verwachting. Deze gemeenten
hebben aangegeven de Calculator ook
zelf te gaan gebruiken.
Wij realiseren ons heel goed dat de
Calculator geen perfecte prognoses geeft
van de baten van een nieuw in te voeren
interventie. Het is een hulpmiddel voor
lokale partijen, niet meer en niet minder.
Het geeft een indruk van de kosten-
batenverhouding van instrumenten
onder alternatieve veronderstellingen en
laat verder zien bij welke partijen de
baten neerslaan. In beginsel is het moge-
lijk zodanig onderzoek te doen dat alle
relevante effecten betrouwbaar gemeten
worden. Dat zou de waarde van de Cal-
culator zeer ten goede komen. 

We weten veel al wel
Maar voordat al deze onderzoeksresul-
taten beschikbaar zijn, gaan jaren voor-
bij en dan is het nog de vraag of we
alles precies zouden weten. Tenslotte is
iedere nieuwe interventie weer anders
en is ook de sociaal-economische con-
text waarbinnen deze wordt uitgevoerd
weer anders. Dus wachten op een per-
fect kosten-bateninstrument is geen
realistische optie. Dan gebeurt er

gewoon niets en dat is zonde, omdat
we heel veel ook wèl weten. Deze ken-
nis is alvast ontsloten voor de gebrui-
kers en kan stimulerend werken om
gezamenlijk te investeren in multi-pro-
blem cliënten.

Aanvulling
Dit neemt niet weg dat het uiterst zin-
vol is de Calculator regelmatig te actu-
aliseren, te completeren en te verrijken
op basis van de uitkomsten van lopend
en nieuw onderzoek. Naar ons idee
heeft hierbij de meeste prioriteit om
effecten niet alleen te verbijzonderen
naar doelgroep maar ook naar type
interventie. We hebben daarbij niet
alleen informatie nodig over effecten
en baten maar ook over de kosten van
instrumenten. In het huidige beleid
zien we een enorme variatie in de kos-
ten per deelnemer van instrumenten.
Heeft dit te maken met verschillen in
efficiency of met verschillen in
inhoud? En vertalen verschillen in
inhoud zich ook in een lagere of hoge-
re effectiviteit? Dit is nog grotendeels
onontgonnen gebied. We hopen dat 
de Interventiecalculator ook stimule-
rend werkt voor de beantwoording
van dit soort vragen en voor het
gericht starten van onderzoek hiernaar.

De Interventiecalculator dient dan niet
alleen als kennis- en procestool, maar
ook als instrument voor gerichte
onderzoeksprogrammering door bij-
voorbeeld ministeries, uitvoeringsor-
ganisaties en gemeenten. Als we de
huidige versie 1.0 dopen, dan zouden
er in de toekomst nieuwe versies
komen: 2.0 en 3.0. Dit betekent syste-
matisch leren, nieuwe kennis ontslui-
ten en vervolgens in de lokale beleids-
en uitvoeringspraktijk toepassen.
Daarmee zou het rendement van re-
integratie steeds verder verhoogd kun-
nen worden en vermijden we dat
steeds het wiel opnieuw uitgevonden
wordt. Een haalbare stip op de hori-
zon?

Henk Bakker en Daniël Huisman zijn
verbonden aan adviesbureau Berenschot;
Jaap de Koning en Marion Collewet aan
SEOR (een onderdeel van de Erasmus
Universiteit). De Interventiecalculator is
ontwikkeld door een team dat naast de
auteurs van dit artikel bestond uit Mar-
vin Hanekamp en Astrid Wenneker
(beide Berenschot). Een volledige versie
van dit artikel, compleet met een uitge-
breide beschrijving van de onderbou-
wing van de methode is op aanvraag
beschikbaar bij w.degroot@performa.nl.

Besparing
op uitkeringen Besparing Besparing op Saldo voor 
en sociale op detentie- Toename Vermindering kosten onderwijs-
diensten kosten productiviteit zorgkosten huisuitzetting instellingen

Alleenstaande Standaard Niet van Niet van Niet van Vrij in te vullen Niet van 
ouders toepassing toepassing toepassing toepassing

Dak- en thuislozen Standaard Niet van Niet van Standaard Vrij in te vullen Niet van
toepassing toepassing toepassing

Ex-gedetineerden Standaard Standaard Niet van Niet van Vrij in te vullen Niet van 
toepassing toepassing toepassing

Risico-jongeren Standaard Vrij in te vullen Standaard Vrij in te vullen Vrij in te vullen Vrij in te vullen

Zeer langdurig Standaard Niet van Niet van Standaard Vrij in te vullen Niet van
werklozen toepassing toepassing toepassing
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‘Voer periodieke inz
Deze zomer hebben de leden van brancheverenigingen Boaborea en Nobol ingestemd met de

oprichting van de nieuwe brancheorganisatie OVAL. Daarmee hebben adviesbureaus op het ter-

rein van outplacement, loopbaanbegeleiding en -coaching, arbodiensten, re-integratie- en inter-

ventiebedrijven en jobcoachorganisaties nu één vereniging. 

nu is dat bekrachtigd. Het is één veld:
vitaal aan het werk en in het werk.’ ‘In
de markt kwamen onze bedrijven
elkaar al steeds meer tegen’, zegt Kick
van der Pol. ‘Er waren dan ook bedrij-
ven lid van beide organisaties. Maar
ook in ons optreden richting stakehol-
ders en politiek merkten we dat we een
vrijwel identieke agenda en veelal dezelf-
de standpunten hadden. Dan is één orga-
nisatie veel krachtiger.’ Voor Huffnagel
combineert OVAL de sterkste kanten
van beide voorgangers: Boaborea brengt
een grote lobbykracht mee en Nobol
staat garant voor een hoog kwaliteitsni-
veau van de dienstverlening.

Boaborea 
en Nobol
bundelen

krachten in
OVAL

is in Nederland nog steeds onderbe-
licht, een periodieke inzetbaarheidsscan
voor iedere werkende zou daarom een
goede zaak zijn.

Meer kracht
OVAL staat voor Organisatie voor Vita-
liteit, Activering en Loopbaan. ‘Het
samengaan ging uitermate soepel’, zegt
Rogier Huffnagel. ‘Het samengaan in
OVAL is een logisch gevolg van de ont-
wikkeling van de markt en de dienst-
verlening van de leden. Maar OVAL
werkt vanuit een nieuwe visie op de
markt. HRM, re-integratie en active-
ring waren al naar elkaar toegegroeid,

Door Peter van Eekert

Aan de slag sprak met Petra van de
Goorbergh, directeur van OVAL en
voordien van Boaborea, Rogier Huff-
nagel, inmiddels voormalig voorzitter
van Nobol en OVAL-voorzitter Kick
van der Pol, die ook bij Boaborea de
voorzittershamer hanteerde. Het ont-
staan van OVAL is volgens hen een
logische ontwikkeling, eerder de
afsluiting van een proces dan het begin
ervan. Beide verenigingen waren al
sterk naar elkaar toe gegroeid en de
krachtenbundeling sluit aan op de ont-
wikkeling van de markt. Inzetbaarheid
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Op dit moment is een belangrijk punt
in de belangenbehartiging de terugtrek-
kende beweging die de overheid maakt
in het uitbesteden van activering en re-
integratie naar marktpartijen. 

Werkgevers haken af
Van de Goorbergh: ‘UWV heeft bijvoor-
beeld minder geld beschikbaar voor job-
coaching. Daardoor haken veel werkge-
vers van mensen uit de Wajong nu af. Er
zijn veel Wajongers aan het werk geko-
men, maar in veel gevallen blijft een
zekere mate van begeleiding nodig, die
over het algemeen door de tijd heen
steeds minder intensief wordt. Dat af-
schaffen is een desinvestering. De maat-
schappelijke kosten van een Wajonger
die een leven lang niet werkt overstijgen
ver de kosten van begeleiding. Maar zo
wordt nog steeds niet gekeken.’ 
In het politieke en publieke debat wor-
den forse vraagtekens gezet bij de effec-

tiviteit van re-integratie. Voor Van der
Pol speelt die discussie vooral waar de
overheid zelf als uitvoerder optreedt.
‘Wij zijn als private dienstverleners 
verantwoordelijk voor ongeveer 15%
van de publieke budgetten en voor dat
deel is de waardering en het resultaat
goed. Bovendien: wij worden als pri-
vate bedrijven door onze opdrachtge-
vers afgerekend op resultaat. Het mis-
tige gebied zit waar de overheid zelf de
uitvoering doet. Ik vind dan ook dat
elke euro publiek geld verantwoord
dient te worden en dat er moet wor-
den gestuurd op resultaat. Zodat er
volstrekte transparantie is over beste-
ding en effectiviteit van belastinggeld.
Het is de ambitie van OVAL om te
laten zien dat zakelijke dienstverleners
kwalitatief goede diensten leveren, die
het gewenste resultaat hebben en die
op transparantie wijze worden uitge-
voerd.’

De leden zijn naar de samenvoeging
toegegroeid en de markt is eraan toe,
vindt OVAL, maar hoe zit het met de
opdrachtgevers? Herkennen zij de
meerwaarde van een brede dienstverle-
ning gericht op inzetbaarheid en vitali-
teit? 

Verloren generatie
‘Re-integratie en activering voor
gemeenten en UWV staat nu veelal on
hold’, zegt Van de Goorbergh. ‘Aan de
andere kant zie je dat werkgevers en ver-
zekeraars nog steeds werk maken van re-
integratie van zieke werknemers. Ook
zijn er, via private partijen, opdrachten in
de sfeer van loopbaanbegeleiding en van
werk naar werk aanpak. Maar werkgevers
verbinden hun personeelsvraag, die er
zeker in bepaalde sectoren en branches
echt wel is, nog nauwelijks met het 
aanbod vanuit mensen die momenteel
buiten de arbeidsmarkt staan. Wat vol-

zetbaarheidsscan in’ 
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gens mij echt een reëel gevaar is voor de
Nederlandse economie op langere ter-
mijn is dat we een generatie jongeren,
en ook ouderen, dreigen te krijgen die
niet of niet goed aan het werk komt.
Daarom is het zo goed dat bijvoorbeeld
in de topsectoren-aanpak niet alleen
een innovatieagenda wordt opgesteld,
maar ook een Human Capital agenda.’

Demografische tijdbom
De arbeidsmarkt kent ondanks de crisis
een grote dynamiek, aldus de OVAL-
voorlieden: arbeidsmobiliteit, vergrij-
zing en ontgroening, langer doorwer-
ken en verhogen pensioenleeftijd, een
terugtredende overheid en meer verant-
woordelijkheid bij mensen zelf en bij
sociale partners. ‘Het is nu crisis, maar
de demografische tijdbom zal afgaan’,
betoogt Van der Pol. Dat maakt het voor
hem onvermijdelijk dat bedrijven meer
aandacht zullen besteden aan inzetbaar-
heid. ‘De komende veranderingen in de
WW gaat de van werk naar werk-aan-
pak verder versterken. We zien nu al
dat de waardering van werkgevers voor
onze diensten qua inzetbaarheid groot
is en steeds meer aftrek vindt. Want er
moeten onvermijdelijk meer mensen
langer aan het werk.’ De sense of urgen-
cy zou volgens de OVAL-voorzitter wel
wat groter kunnen. ‘Voor een leaseauto

wordt makkelijk 500 euro per maand
vrijgemaakt, voor inzetbaarheid is mis-
schien 100 euro per jaar beschikbaar.
Dat kunnen we ons niet permitteren.’
‘Wij bepleiten een periodieke inzet-
baarheidsscan voor alle werkenden’,
aldus Van de Goorbergh. Kern van de
zaak is dat iedereen nadenkt over zijn of
haar werk, nu en in de toekomst. Dat
begint zodra iemand van school komt
en de arbeidsmarkt betreedt. Inzetbaar-
heid is een gedeelde verantwoordelijk-
heid van werknemer en werkgever. Er
moet sprake zijn van wederkerigheid.
Nu wordt het vaak nog teveel gezien als
iets van de werkgever, die meestal ook
betaalt voor inzetbaarheidsbevordering.
Financiering via een individueel inzet-
baarheidsbudget zou veel beter zijn. Dat
kan op verschillende manieren worden
gevuld: vanuit O&O-fondsen, via de
WW, door inzet van een ontslagvergoe-
ding, et cetera. 

Brede visie
Door inzetbaarheid meer een verant-
woordelijkheid te maken van een indivi-
duele werkende en de financiering daar
op toe te snijden maken we de aanpak
ook geschikt voor niet-werknemers
zoals ZZP-ers. Waar wij tegen zijn is een
eenzijdige benadering van inzetbaarheid
en flexibiliteit door bijvoorbeeld alleen

het ontslagrecht aan te pakken. Dat kan
best een onderdeel zijn, maar het moet
passen in een totaalbeeld en een brede
visie op de arbeidsmarkt.’

Kwaliteit en professionals
Voor de loopbaanprofessionals is
OVAL goed nieuws, vindt Huffnagel.
‘OVAL draagt vanuit de werkgeverszij-
de bij aan de marktordening. Dat komt
het beroep ten goede, dus de belangen
van de brancheorganisatie OVAL en de
beroepsvereniging Noloc vallen op dit
punt samen. Met Noloc zijn goede con-
tacten, zij zijn vanaf het begin op de
hoogte gehouden.’ ‘OVAL heeft een
goede relatie met beroepsorganisaties in
onze branche’, stelt Van de Goorbergh.
‘Hoewel er altijd een gezonde spanning
bestaat tussen organisaties van werkge-
vers en professionals, hebben we ook
veel gezamenlijke belangen, zoals het
goed positioneren van de branche. In
onze lobby trekken we regelmatig
samen op. Wij willen als OVAL niet aan
onze leden voorschrijven dat hun werk-
nemers aan een bepaalde certificering
moeten voldoen. De kwaliteitseisen
formuleren we op het niveau van het
bedrijf. De professionaliteit van de
medewerkers is daar uiteraard wel een
onderdeel van.’

Keurmerken
Aan het lidmaatschap van OVAL zijn
voor de bedrijven kwaliteitseisen ver-
bonden en het is daarmee een kwali-
teitskeur. Huffnagel: ‘Bij onze eisen leg-
gen we de focus op de belangrijkste ele-
menten van de dienstverlening: mede-
werkers, bedrijfsprocessen en klantte-
vredenheid. We willen echter geen
onevenredig zware administratieve
belasting voor onze leden. Die hebben
een zekere vrijheid in de manier waarop
ze aan de OVAL-kwaliteitseisen vol-
doen, bijvoorbeeld door te voldoen aan
bestaande keurmerken.’ 

Peter van Eekert is zelfstandig adviseur
en publicist op het terrein van sociale
zaken, arbeidsmarktbeleid, participatie
en re-integratie. 



DE WERKPLAATS
SOFTWARE

Solviteers

De Bouw 117

3991 SZ Houten

(030) 280 36 55 bedrijfsactiviteit:

www.solviteers.nl organisatie en automatisering

info@solviteers.nl clientvolgsystemen

contactpersoon: vacaturevinder

Maurice Wieggers

CONGRESSEN

Performa

Torenstraat 144B

2513 BW Den Haag

(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

OVAL

Postbus 90154

5000 LG Tilburg

(0900) 284 45 45 bedrijfsactiviteit:

www.oval.nl Brancheorganisatie van arbo-

info@oval.nl diensten, interventiebedrijven

contactpersoon: outplacement en loopbaan-

Petra van de Goorbergh adviesbureaus, re-integratie-

bedrijven en jobcoachorganisaties

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

CONSULTING

Gemini consultancy

Potgieterstraat 32 bis

3532 VS Utrecht

(06) 532 58 231 bedrijfsactiviteit:

www.geminiconsultancy.nl beleidsadvies, implementatie-

hannekebakker@ management, workshops, training

geminiconsultancy.nl en coaching in de sociale sector

contactpersoon:

Hanneke Bakker

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



protocol?of
Maatwerk

Woensdag 10 oktober -  Dagvoorzitter Jo Weerts
LEZERSCONGRES AAN DE SLAG tijdens Performa 2012

Als professional bent u gehecht aan uw 

vrijheid om cliënten op uw eigen 

werkwijze te begeleiden. Dankzij 

uw sterk ontwikkelde intuïtie weet 

u immers als geen ander welke 

aanpak het beste werkt bij die ene 

cliënt. De laatste tijd is er binnen 

de re-integratiebranche steeds 

meer aandacht voor professio-

nalisering en het ontwikkelen 

van vakmanschap. Een onder-

deel daarvan is het structureel 

werken met ‘evidence based’ 

aanpakken.

Betekent dit dat u als pro-

fessional steeds gevangen 

komt te zitten in het span-

ningsveld tussen maatwerk 

en protocol? Of sluit het 

een het ander niet uit? 

Neemt uw vrijheid echt af 

wanneer u gaat handelen 

op basis van bewezen 

effectieve methoden?

Programma lezerscongres
Maatwerk of protocol?
Woensdag 10 oktober, 
Dagvoorzitter Jo Weerts

13.30 - 14.00 uur
Inleiding
Jo Weerts, directeur infotainment

14.00 - 14.45 uur
Werkt het protocol of 
de professional?
Peter Wesdorp, 
onderzoeker, trainer en adviseur
Werken de interventies of zijn het juist 
de professionals die de interventies 
uitvoeren die het verschil maken? 
Beide lijken belangrijk voor succesvolle 
en effectieve re-integratie. Wat hebben 
effectieve interventies en effectieve 
professionals gemeen en wat kunnen 
we daaruit leren?

15.15 - 16.00 uur
Werken binnen grenzen
Hans van Iersel, hoofd afdeling kennis 
en kwaliteit bij Alexander Calder
Zowel maatwerk als protocol zijn het 
sterkst in een statische omgeving. 
Activering poogt juist die statische 
omgeving af te breken. Hans van Iersel 
schetst de ervaringen met activerend 
werken in drie landen ten opzichte van 
de stelling ‘maatwerk of protocol’.

Meer informatie (ook over hét vakevent voor HR) vindt u 
op www.performa.nl

Lezersactie: 100 euro korting!
De toegang tot het congres bedraagt 
€ 225. Als lezer van Aan de slag betaalt 
u slechts € 125 om dit congres bij te 
wonen! Ga voor uw inschrijving naar 
www.performa.nl/congresregistratie en vul 
de volgende actiecode in: Aandeslag#


