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Inleiding
Deze publicatie gaat over gemeenten en aanbieders van dagbesteding

Leeswijzer

die in de praktijk, al werkende weg, op zoek zijn naar manieren om de

In deze publicatie komen eerst een wethouder van gemeente Asten en een

mogelijkheden voor hun inwoners te verbeteren. Zij ontwikkelen een nieuwe

beleidsadviseur van gemeente Utrecht aan het woord (hoofdstuk 1). Zij delen

visie, werken anders, organiseren anders en bereiken zo andere resultaten

hun ervaringen van de afgelopen jaren en geven hun kijk op het werken aan

bij deelnemers/cliënten. Om te illustreren hoe dat in zijn werk gaat, hebben

vernieuwing van dagbesteding en activering. In het daarop volgende hoofdstuk

we zes vernieuwende projecten beschreven die gericht zijn op ‘arbeidsmatige

(hoofdstuk 2) beschrijven we zes projecten die, verspreid over het land,

dagbesteding en activering’.

vernieuwingen tot stand hebben gebracht.

We hopen daarmee inspiratie te bieden aan gemeenten en aanbieders van
dagbesteding die met vergelijkbare vraagstukken te maken hebben, maar

We organiseerden een expertmeeting met vertegenwoordigers van gemeenten

daar nog geen oplossingen voor gevonden hebben.

en aanbieders van dagbesteding, die betrokken zijn bij deze projecten. Zij
benoemden succesfactoren van hun projecten en de vraagstukken waarmee

Vraagstukken

zij geconfronteerd werden. We doen daar verslag van in het slothoofdstuk

Welke kansen en vraagstukken komen gemeenten en aanbieders van

(hoofdstuk 3).

dagbesteding tegen in hun zoektocht naar nieuwe vormen? Wat kunnen
gemeenten en aanbieders samen doen om deze initiatieven verder te brengen?
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Er waait een frisse wind
door Asten en Utrecht
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De stad Utrecht en de kleinere gemeente Asten zijn
al vroeg begonnen met vernieuwingen op het gebied

slag’, zegt Martin Bluijs, beleidsadviseur Wmo van de gemeente Utrecht, in de
Stadsbrug aangeschoven om het beleid van de stad uiteen te zetten.
Een leidend beginsel voor de gemeente Utrecht is vraaggericht werken. Niet,

van dagbesteding. Hoe hebben ze dat gedaan?

zoals in het verleden, denken vanuit het aanbod, dat vooral door geldstromen

En wat hebben ze geleerd? ‘Werk is de beste zorg.

wordt bepaald. ‘Voor mensen die hier binnenkomen moet de weg begrijpelijk,

Dat is onze brede visie.’

en de mogelijkheden flexibel zijn. Ons ideaal is dat cliënten zelf een keuze
kunnen maken uit het grote aanbod van arbeidsmatige activering. En dat ze
flexibel kunnen bewegen binnen dat aanbod. Immers, wat ze vandaag nodig

Breed scala arbeidsmatige activering

hebben, kan in de toekomst anders zijn.’

Het oogt als een eigentijds bedrijfsverzamelgebouw, de Stadsbrug, gelegen

In Utrecht hebben ze bewust afscheid genomen van de term ‘dagbesteding’.

op een industrieterreintje aan een drukke weg in Utrecht. Het verschil met de

‘Veel klanten vonden dat een vreselijk woord, net als ik’, zegt Bluijs. ‘Het is

meeste andere verzamelgebouwen is dat de receptie en kantine er gerund

gewoon werk.’

worden door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de

Juist in werk schuilt een herstellend, empowerend karakter. Dat is een ander

mensen die werkzaam zijn bij de twintig bedrijfjes behoren tot de doelgroep. Ze

leidmotief in Utrecht: herstel in de vorm van arbeid staat voorop; hulp en

zijn fietsenmaker of werken op een administratiekantoor. Ze werken zich in het

begeleiding zijn aanvullend. ‘Voorheen dacht men veeleer andersom: eerst hulp,

zweet op de sportschool of geven namens Utrecht Underground een tour langs

dan pas aan het werk. Maar werken is de beste zorg. Dat is ons brede visie.’

de duistere kant van de stad.
De Stadsbrug is de grootste locatie van WIJ 3.0, een fusie van drie organisaties

‘Werk is de beste zorg’

die in het verleden vooral werkten met mensen met een psychiatrische achter-

Het nieuwe fusiebedrijf WIJ 3.0 in Utrecht kun je zien als een reactie op het

grond, een verslaving, schulden, een detentieverleden of een combinatie daar-

nieuwe rijksbeleid – iedereen werkt naar vermogen, is de centrale gedachte,

van. Anno 2016 biedt WIJ 3.0 in de stad Utrecht plaats aan 1.400 deelnemers.

ook mensen met een beperking – en de grotere verantwoordelijkheden en

Daarmee is het voor de gemeente de grootste instelling die zich bezighoudt met

bezuinigingsopgaven die gemeenten hebben gekregen in het sociale domein.

activering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-groep.

Al waren ze in Utrecht al langer bezig de krachten te bundelen en te zoeken
naar een nieuwe, gemeenschappelijke visie. In 2007 ontstond Aan de slag

Een onderscheidend kenmerk van WIJ 3.0 is de schaalgrootte en het

in Utrecht (ADSU), een convenantgroep van instellingen op het gebied van

bijbehorende brede scala aan ‘arbeidsmatige activering’, zoals dat in Utrecht

maatschappelijke opvang, ggz en mensen met een verstandelijke beperking,

heet: van deelnemen aan een sportactiviteit tot toegroeien naar betaald werk.

alsmede de gemeente en het UWV WERKbedrijf. De visie van ADSU is in vijf

‘Op verschillende niveaus en op alle mogelijke terreinen kunnen mensen aan de

woorden te vangen: ‘Werk is de beste zorg.’
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WIJ 3.0 maakt deel uit van ADSU. De fusie van Altrecht Talent, Stichting GIDS

Buurtteams in de stad geven in eerste instantie een toewijzing voor

en Wijkbedrijf Utrecht aan het begin van 2015 betekent dat bedrijfsculturen tot

arbeidsmatige activering (een Wmo-verwijzing, voorheen AWBZ (Algemene Wet

een werkend geheel moeten worden gesmeed – wat altijd tot strubbelingen

Bijzondere Ziektekosten)-indicatie). ‘Als mensen binnenkomen, beoordelen we

leidt. ‘Maar zwaarder weegt dat de klant in het grotere geheel makkelijker

wat nodig is. Pas daarna kijken we hoe dat gefinancierd kan worden. Na drie

kan doorgroeien zonder belemmerd te worden door onbegrijpelijke regels

jaar wordt die toewijzing voor arbeidsmatige activering geëvalueerd.’

of schotten’, zegt Bluijs. ‘Of dat iemand een stapje terug kan zetten of wat
meer ondersteuning kan krijgen, als het wat minder gaat.’ Er zijn zo’n dertig

Nieuwe gezamenlijke voorziening

trajectbegeleiders die cliënten individueel begeleiden, waarbij laatstgenoemden

Op een andere schaalgrootte gebeurt in het Brabantse Asten min of meer het-

zoveel mogelijk de regie voeren over hun traject.

zelfde als in Utrecht: groepen die voorheen van elkaar gescheiden waren (arbeidsmatige dagbesteders en werknemers van de sociale werkvoorzieningen)

Tot voor kort waren mensen met een indicatie voor arbeidsmatige dagbesteding

werken nu door elkaar op één locatie.

en een indicatie sociale werkplaats (SW) van elkaar gescheiden, en zorgden

De nieuwe locatie wordt gerund door twee samenwerkende partijen. De ene

overheidsregels en geldstromen ervoor dat er nauwelijks beweging tussen de

partij, de Atlant Groep1, is van oudsher een sociale werkvoorziening en inmiddels

werelden bestond. Als je eenmaal tot de ene groep behoorde, kwam je niet

een breed werkbedrijf dat vooral gefinancierd wordt vanuit de Participatiewet.

meer in de andere terecht.

De andere partij, ORO, is van origine gericht op dagbesteding en zorg voor

Mensen die voorheen bij de sociale werkvoorziening terechtkwamen, waar ze in

verstandelijk gehandicapten, gefinancierd uit Wmo en Wlz. In Asten proberen

dienst traden en een salaris ontvingen, komen nu veelal in de Wmo terecht. Ze

Atlant en ORO de financiële middelen op een creatieve manier te mengen, zodat

ontvangen een uitkering – vaak bijstand, in het kader van de Participatiewet –

efficiënter gewerkt kan worden en er door bundeling van krachten kruisbestui-

en worden met Wmo-gelden geactiveerd. Ze kunnen doorgroeien naar een baan

ving ontstaat die meer mogelijkheden oplevert voor de doelgroepen.

bij een bedrijf, dankzij een loonkostensubsidie die weer uit de Participatiegelden

Al in 2006 ontlook in Asten het idee voor een nieuwe voorziening, wat destijds

komt.

een beschermde werkplaats met trajecten voor re-integratie moest worden. Er

Een fusiebedrijf als WIJ 3.0 is in staat om de categorale gelden – vanuit de Wmo,

was een groeiende groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt,

Wet langdurige zorg (Wlz), Participatiewet en bijvoorbeeld ook re-integratiebud-

vertelt wethouder Jac Huijsmans (Wmo, werk en inkomen, jeugd). De kwekerijen

getten die via aanbesteding bij gemeente of UWV zijn verworven – met elkaar

en musea waar velen van hen actief waren, raakten in de (financiële) problemen.

te vermengen, zodat de voor cliënten onbegrijpelijke schotten wegvallen, zegt

‘Toen ook nog eens duidelijk werd dat er flink gekort zou worden op zowel

Bluijs.

Wsw (Wet sociale werkvoorziening)-gelden als AWBZ-middelen, vatten we het
1	Sinds 1 oktober 2016 zijn Atlant Groep, Werkplein en Werkgeversplein Regio
Helmond samen verder gegaan als werkbedrijf Senzer.
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idee op om aan de voorziening ook dagbestedingsactiviteiten te koppelen’, zegt

Investeren in vernieuwing

Huijsmans.

De samenwerking tussen de Atlant Groep en ORO leidt tot besparingen
in bijvoorbeeld begeleiding, huisvesting, reiskosten en het benaderen van

De wethouder kan zich vinden in de kerngedachte van de Participatiewet: ieder-

opdrachtgevers. Evengoed moet de nieuwe basisvoorziening zich financieel nog

een doet mee naar zijn of haar vermogen. ‘Waarbij we uitgaan van de moge-

bewijzen.

lijkheden die mensen hebben, niet van hun beperkingen. Tegelijkertijd moet de

‘In hoeverre de voorziening zichzelf kan bedruipen, moet nog blijken’, zegt

samenleving wel rekening houden met het feit dat niet alles mogelijk is.’

Huijsmans. ‘Maar ik zie de kansen alleen maar groeien. Zo kunnen we bedrijven

In 2012 ging hij om tafel met bestuurders van de Atlant Groep en ORO om

en verenigingen sterker aan de voorziening binden, bijvoorbeeld door sponsoring

te onderzoeken of de doelgroepen van beide organisaties samen te brengen

met als tegenprestatie de inzet van de medewerkers als een bedrijf handjes

zouden zijn. De intensieve samenwerking die groeide, mondde uit in een nieuwe

nodig heeft. Als gemeente zouden wij de medewerkers ook vaker kunnen

basisvoorziening in het centrum van Asten: twee met elkaar verbonden ruimten.

inzetten.’

De ene biedt onderdak aan traditionele dagbestedingsactiviteiten (creatief

De basisvoorziening kost de gemeente jaarlijks ten minste tienduizend euro.

werk, zoals knutselen) en de andere, een grote werkplaats, aan arbeidsmatige

Daarnaast is rekening gehouden met extra financiële ondersteuning in de

activiteiten, zoals het (her)inpakken van producten voor bedrijven. Dat laatste

beginjaren, waarbij onduidelijk is hoeveel dat zal zijn. ‘Dat nemen we voor lief’,

kan een opstap zijn naar regulier werk (al dan niet met loonkostensubsidie).

zegt Huijsmans. ‘De gemeenteraad steunt dit initiatief unaniem. We vinden het

In totaal werken er veertig tot vijftig mensen.

zo belangrijk dat deze groep onderdeel is van onze gemeenschap, dat we de

Huijsmans is bijzonder verheugd over de nieuwe locatie, die zoals gezegd

grenzen opzoeken van wat ook financieel mogelijk is.’

midden in de gemeente ligt en daarom relatief zichtbaar en laagdrempelig

In Utrecht zegt Martin Bluijs min of meer hetzelfde. ‘We zijn nog maar net

is. Nieuwe vrijwilligers stappen makkelijker binnen. Mensen uit de doelgroep

begonnen met ons nieuwe beleid. We weten ook nog niet precies wat er onder

die voorheen met de bus naar hun dagbesteding- of werkplek in Helmond

de streep overblijft. Het ziet er beloftevol uit. Natuurlijk moeten we met minder

gingen, komen nu op de fiets. ‘Ze doen meer dan voorheen mee aan het dorpse

geld een grote ambitie waarmaken. Tegelijkertijd is er best veel mogelijk. Er zijn

gebeuren in Asten’, zegt de wethouder.

zoveel potjes en gelden – met de nodige creativiteit kun je veel bereiken.’

De locatie leent zich bovendien voor vergaderingen of bijeenkomsten. Zelf heeft
de wethouder er al groepen ontvangen. De cliënten of werknemers doen dan

Samen met aanbieders en cliënten

boodschappen en bakken een cake om het bezoek te verwelkomen. ‘Zo worden

Huijsmans is uitgesproken over de verantwoordelijkheid van gemeenten ten op-

ze zelfstandiger en een natuurlijk onderdeel van de gemeenschap.’

zichte van aanbieders. Gemeenten kunnen – of moeten – initiëren. Dat kan door
de samenwerking te zoeken met buurgemeenten (Asten deed dat met Someren;
beide gemeenten tellen zestien- tot negentienduizend inwoners) en te gaan
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praten met aanbieders. Ten tweede kunnen gemeenten faciliteren. Door mee te

Participatie op de eerste plaats

denken met aanbieders en mogelijkheden te scheppen, bijvoorbeeld door een

De voornaamste uitdaging voor gemeenten, zegt Bluijs, is het veranderen van

bestemmingsplan aan te passen of door de grenzen op te zoeken van wat je met

het bestaande perspectief op de doelgroep. ‘We komen uit een AWBZ-denken,

verschillende budgetten kunt doen.

waarin het draait om zorg. Terwijl mensen vaak meer kunnen dan je denkt. Toen
enkele jaren geleden het busvervoer voor verstandelijk gehandicapten met de

‘Op het punt waar we nu zijn beland, zie ik het als mijn taak verbindingen te

helft werd gekort, schreeuwde iedereen moord en brand. Maar er gebeuren

leggen met lokale verenigingen en het bedrijfsleven’, zegt Huijsmans. ‘We willen

soms vreemde dingen. Vanuit Utrecht werden mensen bijvoorbeeld helemaal

hen sterker betrekken bij de voorziening. Krachtige lokale betrokkenheid leidt tot

naar een zorgboerderij in de Achterhoek gereden.’ Bluijs: ‘Nu organiseren we

een voorziening waar iedereen tot zijn recht komt. Die past bij de maatschappe-

alles dicht bij huis. Een deel van de deelnemers leerde daardoor zelfstandig te

lijke realiteit van dit moment, waarin iedereen naar vermogen meedoet.’

reizen met ov of fiets. De achteruitgang bleek een vooruitgang.’

En verder? ‘De aanbieders delen onze visie’, zegt Huijsmans. ‘Zij moeten die in
de praktijk waarmaken. We zullen best nog tegen uitdagingen aanlopen, maar

Hij komt nog eens terug op een van nieuwe grondbeginselen in Utrecht: werk

ik heb er alle vertrouwen in dat we mogelijke knelpunten samen pragmatisch

op de eerste plaats, dan pas zorg. Dat betekent niet alleen dat alle activiteiten

op kunnen lossen’.

nu ‘werk’ heten in plaats van (arbeidsmatige) dagbesteding. ‘We behandelen de
mensen daar ook naar. Zo krijgt iedereen na maximaal drie jaar activering een

Bij Martin Bluijs van de gemeente Utrecht ligt co-creatie voor in de mond.

evaluatiegesprek, net als bij een bedrijf. Zit je nog op je plek? Is er beweging te

‘Bij gemeenten heerst nog wel eens het idee dat aanbieders ons het geld

zien in wat je aan kunt? Is er een stap(je) te maken? Dat zijn vragen die aan de

uit de zakken kloppen’, zegt hij. ‘Maar zij kennen de praktijk, zij hebben de

orde komen.’

antwoorden. Om die te kunnen realiseren, hebben ze vertrouwen en ruimte

‘We blijven wel realistisch. Voor de meeste deelnemers is het perspectief op

nodig. In ADSU-verband zitten we maandelijks op hoog niveau met elkaar

betaald werk ver weg. Dat betekent inderdaad dat mensen kunnen blijven

om tafel. Dat is belangrijk. Praten, elkaar in de ogen kijken en vertrouwen

hangen bij WIJ 3.0. Er treedt ook vaak terugval op. Maar we moeten wel

neerleggen bij de partijen die het moeten doen.’

het algemene doel voor ogen blijven houden. Dat is niet uitstroom, maar

Co-creatie betekent ook de deelnemers meenemen. ‘Wederom: veel praten.

participatie.’

En geld geven aan cliëntgestuurde initiatieven. Zo hebben wij Meetellen
opgezet, een onderzoeksbureau van cliënten dat enquêtes houdt onder
driehonderd vaste panelleden. Een waardevol initiatief en een bron van
informatie voor ons.’
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2

Zes praktijkvoorbeelden uitgelicht
Op diverse plekken in het land wordt gewerkt aan vernieuwing in dagbesteding, zo
bleek tijdens de inventarisatie Vernieuwing in dagbesteding: 45 projecten die Movisie
in 2015 uitvoerde. In dit hoofdstuk beschrijven wij zes praktijkvoorbeelden die specifiek
gericht zijn op vernieuwing van arbeidsmatige dagbesteding en activering.
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2.1 Talent- en ontmoetingsplekken Apeldoorn
(Begeleid) vrijwilligerswerk, veelal georganiseerd bij nieuwe ontmoetingsplekken
Tegelijkertijd zijn er tien nieuwe ‘ontmoetingsplekken met een ster’ gecreëerd.
Aanbieders dagbestedingsproject: tientallen organisaties op

Dat zijn locaties in de buurt voor activiteiten, ontmoeting, informatie en

het gebied van zorg, welzijn, educatie of kinderopvang, maar ook een

ondersteuning. Voor deze ontmoetingsplekken met een ster is gebruikgemaakt

congrescentrum, voetbalverenigingen, scholen, buurtcentra

van de bestaande infrastructuur (zorgcentra, buurthuizen). Er is professionele
begeleiding aanwezig vanuit de gehandicaptenzorg, de psychiatrie, en

Gemeente waar het project wordt aangeboden: Apeldoorn

voor ouderen met een hersenaandoening. Daarnaast zijn er in Apeldoorn
ontmoetingsplekken waar het activiteitenprogramma ondersteund wordt door
vrijwilligers (van Talent Apeldoorn en ‘gewone’ vrijwilligers), met een professional
op de achtergrond. Tot slot zijn er ontmoetingsplekken waar je een kopje koffie

Voor wie is dit project bedoeld?

kunt drinken.

Dit project is bedoeld voor mensen met een uitkering die (nog) niet klaar zijn

In de ontmoetingsplekken met een ster wordt individuele ondersteuning vanuit

voor een betaalde werkplek en geen sollicitatieplicht hebben. En voor inwoners

de Wmo zoveel mogelijk omgezet in collectieve ondersteuning. Op deze manier

die van de gemeente ondersteuning of begeleiding krijgen vanuit de Wmo.

maken meer mensen gebruik van algemene voorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen.

Project in het kort
De gemeente Apeldoorn heeft meer dan duizend zogeheten ’talentplekken’

Betrokken partijen

gecreëerd. Het gaat om (begeleid) vrijwilligerswerk waarbij mensen hun talent

De talent- en ontmoetingsplekken zijn een initiatief van de gemeente. De

kunnen laten zien, ervaring opdoen, zich kunnen ontwikkelen, en tegelijkertijd

talentplekken zijn gevonden bij tientallen organisaties op het gebied van

iets voor de maatschappij doen. Voor de een is het een manier om invulling te

zorg, welzijn, educatie en kinderopvang, maar ook bij een congrescentrum,

geven aan de dag, voor de ander is het een opstap naar een betaalde baan.

voetbalverenigingen, scholen en buurtcentra. De ontmoetingsplekken hebben

Mensen kunnen zichzelf aanmelden bij Talent Apeldoorn, of worden ernaar

onderdak gekregen bij locaties van zorg- en welzijnsorganisaties en buurtcentra.

doorverwezen door een klantmanager van de sociale dienst. Alle talentplekken

Dicht in de buurt waar de mensen wonen.

staan op een website. Deelnemers kunnen invullen wat hun talenten zijn,
waarna een overzicht van passende talentplekken verschijnt.
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Waarom is dit vernieuwend?

Ervaringen

De grondigheid en breedte van het project zijn bijzonder. Er zijn ruim duizend

Het project is uitgerold in de hele gemeente en vormt de basis voor een ontwik-

‘meedoen-plekken’ gecreëerd bij tientallen organisaties in de buurt en er

keling die nog steeds gaande is. ‘Het is een doorgaand leerproces, waarbinnen

zijn ruim veertig ontmoetingsplekken georganiseerd in de wijken. Bij tien

we steeds in gezamenlijkheid bijsturen’, zegt Marike Hafkamp, gemeentelijk

ontmoetingsplekken met een ster wordt de individuele ondersteuning zoveel

projectleider Talent.

mogelijk omgezet in collectieve ondersteuning. Het centrale idee is: minder
professionele hulp, meer informele ondersteuning, met een vangnet voor

Financiën
Het project wordt gefinancierd uit diverse gemeentelijke financiële kaders,

individuele begeleiding.

zoals de Wmo en de Participatiewet. Verder worden de vele partners in het
De nadruk ligt op wat mensen kunnen (slogan: ‘Iedereen heeft talent’). Mensen

project gefinancierd via gemeentelijke subsidies. De collectieve voorzieningen

worden gestimuleerd om te bepalen waar zij goed in zijn, welke ondersteuning

(de ontmoetingsplekken ) worden gefinancierd met subsidie waarbij één partij

ze nodig hebben, maar ook wat zij kunnen betekenen voor anderen. Het idee is

optreedt als hoofdaannemer, met als voorwaarde samenwerking met andere

dat daar een normaliserende werking van uitgaat: mensen met een beperking

partijen.

zijn niet anders dan anderen. Bovendien is het normaal dat je je inzet voor je

Meer weten?

eigen omgeving.

www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl
De gemeente ging uit van de bestaande infrastructuur bij zorg- en welzijn-

www.apeldoorn.nl/talent

sorganisaties, woningcorporaties en verenigingen. Zij inventariseerde of daar

Marike Hafkamp, gemeentelijk projectleider Talent, m.hafkamp@apeldoorn.nl

ruimte was voor vrijwilligers. Bestaande locaties van bijvoorbeeld zorgcentra en
buurthuizen werden ingezet als ontmoetingsplek. Ook werden nieuwe diensten ontwikkeld, zoals een boodschappendienst die is opgezet samen met de
al bestaande supermarkt bij een instelling voor mensen met een verstandelijke
beperking. Daarnaast is er bijvoorbeeld een succesvolle scootmobielpool (uitleen
van scootmobielen) opgezet voor mensen met een lichamelijke beperking en
ggz-problematiek. De scootmobielen worden gehaald en gebracht door mensen
met een dagbestedingsindicatie.
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2.2 Basisvoorziening Asten
Dagbesteding en werk op één locatie
Aanvankelijk wilde de gemeente alleen een beschermde werkplaats opzetten
Aanbieders dagbestedingsproject: ORO en Atlant Groep

2

met trajecten voor re-integratie. Maar vanwege de decentralisaties zocht de gemeente naar een manier om gelden efficiënter aan te wenden. Zo groeide het

Gemeenten waar het project wordt aangeboden:

idee om dagbestedingsactiviteiten aan de voorziening te koppelen. Dit werd ook

Asten en Someren

ingegeven door het feit dat de doelgroepen van dagbesteding en arbeidsmatige
activiteiten elkaar overlappen.
In de voorziening wordt intensief samengewerkt door twee partijen: de Atlant
Groep (van oorsprong een sociale werkvoorziening vooral gefinancierd vanuit de

Voor wie is dit project bedoeld?

Participatiewet) en ORO (dagbesteding en zorg voor verstandelijk gehandicapten,

De basisvoorziening is bedoeld voor mensen aan de ondergrens van de sociale

gefinancierd uit de Wmo en Wlz). De kracht van de Atlant Groep ligt in het

werkvoorziening en de bovengrens van de dagbesteding. Voor mensen die onder

organiseren van werk, de kracht van ORO ligt in de begeleiding.

de Participatiewet vallen en op weg zijn naar (reguliere) arbeid kan de voorzie-

In de nieuwe voorziening komen de diverse doelgroepen samen en participeert

ning een opstap zijn.

iedereen naar vermogen.

Betrokken partijen

Project in het kort
In het centrum van Asten is een laagdrempelige lokale voorziening ingericht met

De gemeente Asten werkte bij de ontwikkeling samen met buurgemeente

twee ruimten. De ene ruimte biedt plaats aan traditionele dagbestedingsactivitei-

Someren. Ze vonden partners in de Atlant Groep en ORO. Er zijn veel contacten

ten (creatief werk, zoals knutselen). In de andere, een grote werkplaats, verrich-

met het lokale bedrijfsleven, waar deelnemers hand- en spandiensten kunnen

ten deelnemers arbeidsmatige activiteiten zoals het (her)inpakken van producten

verlenen.

voor bedrijven. Dat laatste kan een opstap zijn naar regulier werk (met loonkostensubsidie). In totaal werken er veertig tot vijftig mensen.

Waarom is dit vernieuwend?
Het samenbrengen van doelgroepen en financieringsstromen maakt het mogelijk

2	Sinds 1 oktober 2016 zijn Atlant Groep, Werkplein en Werkgeversplein Regio
Helmond samen verder gegaan als werkbedrijf Senzer.
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De bestaande wet- en regelgeving maakt mobiliteit van zorg naar werk en vice

Financiën

versa lastig.

Voor de financiering van het project worden middelen uit de Participatiewet,

Iemand die niet meer kan functioneren binnen een sociale werkvoorziening,

Jeugdwet en Wmo gecombineerd. Er wordt zowel op het niveau van de

zou moeten worden ontslagen. Daarmee raakt hij inkomen kwijt, en verliest hij

voorziening, als op het niveau van individuen steeds gezocht naar slimme

ook niet-materiële zaken zoals waardering en eigenwaarde. Vervolgens moet hij

verbindingen van geldstromen. De gemeente Asten is bereid om in de eerste

een zorgindicatie krijgen. Dat proces verloopt traag en moeizaam, en ook het

jaren extra financiële ondersteuning te bieden.

afleggen van de omgekeerde weg, van zorg naar werk, is gecompliceerd. Binnen
de voorziening kunnen deelnemers juist meebewegen met hun mogelijkheden

Meer weten?

en ‘vorm van de dag’.

Anja Korsten, directeur ORO, AKorsten@oro.nl

Bovendien worden de financieringsstromen gecombineerd, waardoor het project

René Niks, directeur arbeidsintegratie Senzer, r.niks@senzer.nl

beter betaalbaar wordt. De gemeente wil financieel een beetje bijspringen,
omdat de voorziening van groot maatschappelijk belang is.
Ten derde is de voorziening ingebed in lokale samenleving. De deelnemers
werken dicht bij huis en zijn zichtbaar voor hun omgeving (ze worden niet
‘weggestopt’). De locatie van de voorziening vergroot de zelfstandigheid van de
deelnemers, omdat ze er zelfstandig naartoe kunnen, bijvoorbeeld op de fiets. Ze
kunnen nuttige dingen doen voor hun omgeving. Andersom kunnen vrijwilligers
en buurtbewoners gemakkelijk binnenlopen. Ondernemersverenigingen en
lokale clubs kunnen er vergaderen.

Ervaringen
Na een eerste evaluatie blijkt het uitgangspunt te kloppen: de groepen lijken
op elkaar en overlappen elkaar. Deelnemers kunnen meebewegen naar gelang
hun capaciteiten of hun vorm van het moment. Daarmee worden de wettelijke
beperkingen in de praktijk tot een minimum teruggebracht.
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2.3 NOVO Dagbesteding
Voor mensen met een laag zelfstandigheidsniveau en ‘functionele bejaarden’
bos onderhouden. Bovendien heeft NOVO een ‘winkeltje’. Mensen met een
Aanbieder dagbestedingsproject: NOVO

verstandelijke beperking maken en verkopen dingen via verschillende kanalen:
in het theehuis, via een kraampje langs de weg bij het theehuis en op markten.

Gemeente waar het project wordt aangeboden:
NOVO probeert zoveel mogelijk variatie aan te brengen in het werk, zodat de

Vlagtwedde (Ter Apel)

cliënten zichzelf kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt er gewerkt met doelen die
gebaseerd zijn op leerlijnen in het zmlk-onderwijs. De kleine stapjes die cliënten
maken worden gevierd en beloond met een certificaat.

Voor wie is dit project bedoeld?

Naast de ‘dagbesteders’ is er een groep van ongeveer twaalf ouderen, die

De dagbesteding is gericht op mensen met een laag niveau van zelfstandigheid

NOVO en Zorggroep Meander samen begeleiden. Dat zijn zowel 65-plussers als

en op ‘functionele bejaarden’ (mensen die nog geen 65 zijn, maar gemiddeld

‘functionele bejaarden’: mensen die iets jonger zijn, maar net als de 65-plussers

dezelfde beperkingen hebben als 65-plussers). Daarnaast biedt NOVO vrijwil-

behoefte hebben aan sociale contacten, inloop en zorgen voor elkaar (samen

ligersplaatsen aan re-integrerende bijstandsgerechtigden en stageplekken aan

maaltijden bereiden/eten).

zmlk-leerlingen. De inloop- en ontmoetingslocatie (het theehuis) en de naast-

Tot slot zijn er de vrijwilligers; sommigen van hen blijken achteraf veeleer cliënten

gelegen kinderboerderij zijn toegankelijk voor alle inwoners van Ter Apel.

te zijn. Zij zijn het vrijwilligerswerk gaan doen als vorm van dagbesteding,
bijvoorbeeld om meer sociale contacten en dagstructuur te hebben.

Project in het kort
NOVO biedt dagbestedings-, inloop- en ontmoetingsmogelijkheden, afgestemd

Betrokken partijen

op wat cliënten wel en niet kunnen. Dagbesteding wordt aangeboden

In het verzorgingshuis van Meander kan NOVO voor activiteiten gratis

op verschillende locaties in de dorpen Ter Apel en Vlagtwedde, zoals een

gebruikmaken van ruimten. Daarnaast werkt NOVO samen met zorginstellingen

kinderboerderij, een theehuis en een verpleeghuis. In het verpleeghuis halen

zoals De Trans, welzijnsorganisaties zoals het vrijwilligerssteunpunt en de

de NOVO-cliënten bijvoorbeeld de was en het oud papier op, ze verrichten

kinderopvang. NOVO is verantwoordelijk voor de verzorging van de dieren op

werkzaamheden in het restaurant, onderhouden de tuin en maken schoon.

de kinderboerderij. Er is een losloopuurtje voor de dieren waarin de kinderen

Ook is er een locatie waar mensen met een (verstandelijke) beperking een

van de kinderopvang de dieren kunnen aaien, optillen et cetera. De NOVO-
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cliënten zorgen ervoor dat de dieren daarna weer in hun hok komen. Er wordt

Ervaringen

ook samengewerkt met het trainings-/diagnosecentrum en de kwekerij van

In 2014 is er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een extern

het Wsw-bedrijf. De ‘leer-werk’-kwekerij is een plek waar mensen met een

bureau. Het ging deels over NOVO Dagbesteding. Uit het onderzoek bleek

bijstandsuitkering aan het werk kunnen om arbeidsvaardigheden op te doen.

dat de cliënten erg tevreden waren. Op hoofdlijnen hadden ze niets aan te
merken, al waren er wel kleine punten van kritiek. Het rapport is besproken

Waarom is dit vernieuwend?

in het achterbanberaad. De contactpersonen van cliënten noemden een

NOVO kan mensen van diverse niveaus en ontwikkelingsleeftijden een passend

aantal verbeterpunten. Het verbeterplan omvat onder meer wensen van de

aanbod bieden, waarvan het merendeel gericht is op ontwikkeling. Meer

contactpersonen om cliënten meer te leren.

dan Wsw-bedrijven is NOVO in staat om maatwerk te bieden en te zorgen
voor een passende werkdruk en afwisseling van taken, zodat cliënten niet

Financiën

overvraagd worden of overprikkeld raken. NOVO werkt met de individuele-

Financiering komt onder andere uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en van

rehabilitatiebenadering. Deze benadering is gericht op mensen met langdurige

gemeenten. Het gaat daarnaast hoofdzakelijk om regionale financiering,

beperkingen. Het doel is hen te ondersteunen bij hun eigen participatiedoelen,

waaraan meerdere gemeenten bijdragen. NOVO is een organisatie met een

zodat ze kunnen wonen, werken en sociaal actief zijn zoals zij zelf willen. Met zo

groter werkgebied dan alleen Ter Apel en Vlagtwedde. In 2016 doet NOVO mee

min mogelijk professionele hulp. Dat blijkt een succes.

aan een aanbestedingstraject voor de regio Ommelanden met daarin twaalf

De organisatie kijkt zoveel mogelijk naar mogelijkheden en oplossingen, in plaats

gemeenten.

van naar beperkingen. Het motto daarbij is: niet de hele tijd nee zeggen, maar
mensen laten proberen. Ter illustratie: een boer wilde graag dat zijn zoon, die

Meer weten?

in een elektrische rolstoel zat, zich nuttig zou maken op de kinderboerderij.

www.novo.nl/zorg/werken/

De jongen kwam net van school. Er waren aanvankelijk wat vragen bij NOVO,

Agnes van der Wel, hoofd dagbestedingsregio Vlagtwedde, a.vdwel@novo.nl

zoals: wat zou de zoon kunnen doen? En hoe moest hij naar de wc worden
geholpen? De jongen bleek thuis te kunnen vegen door met een bezem aan zijn
rolstoel rond te rijden, wat hij op kinderboerderij ook kon doen. Overdag kon
hij zelfstandig plassen, met behulp van een plasfles. Daarmee kon hij een plek
krijgen op de kinderboerderij.
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2.4 WIJ 3.0
Sociale activiteiten en werk
individuele trajecten. Er zijn ongeveer dertig trajectbegeleiders in dienst, plus enAanbieder dagbestedingsproject: WIJ 3.0

kele jobcoaches die cliënten ondersteunen als ze werk vinden bij een werkgever.
Cliënten krijgen zoveel mogelijk de regie over het eigen traject. Zij kunnen zich-

Gemeenten waar het project wordt aangeboden: Utrecht en

zelf aanmelden, of worden aangemeld via een organisatie. Als het (tijdelijk) niet

omliggende gemeenten als Nieuwegein, Woerden en Zeist

goed gaat, kunnen zij een stapje terugdoen of wat meer ondersteuning krijgen.
Er wordt gewerkt met het principe ‘één plan, één regisseur’. De ontwikkeling
van de cliënten wordt over de hele keten gevolgd. Zij kunnen met gespecialiseerde begeleiders uitstippelen wat voor hen goed werkt.

Voor wie is dit project bedoeld?
WIJ 3.0 richt zich op alle mensen die niet op eigen kracht een (betaalde) baan

Ondanks een breed eigen aanbod werkt WIJ 3.0 ook veel samen met andere
organisaties.

kunnen krijgen. Het gaat om 2.400 mensen met een psychiatrische stoornis, een
verstandelijke en/of fysieke beperking, schulden, een verslaving, een detentiever-

Betrokken partijen

leden of een combinatie daarvan. WIJ 3.0 is niet de enige, maar wel de grootste

Stichting WIJ 3.0 is begin 2015 ontstaan uit een fusie van drie Utrechtse

organisatie voor activering van de Wmo-groep in Utrecht en omgeving.

partijen: stichting Gids, Altrecht Talent en Wijkbedrijf Utrecht. WIJ 3.0 werkt
samen met organisaties die kunnen bieden wat de stichting zelf niet in huis

Project in het kort

heeft, zoals met zorgaanbieder Reinaerde rond arbeidsintegratie en De Wilg,

De activiteiten van WIJ 3.0 zijn gericht op arbeidsgerichte activering in de stad en

een vrijwilligersorganisatie voor mensen met een beperking. Daarnaast zijn er

regio Utrecht. Het aanbod is breed: van inloop via sport en creatieve activiteiten

samenwerkingen met organisaties waar mensen geplaatst kunnen worden, zoals

naar toeleiding naar werk en onderwijs, trainingen en coaching. Op verschillende

de gemeente, bedrijven en woningbouwcorporaties.

locaties heeft WIJ 3.0 eigen bedrijven waar mensen vaardigheden kunnen

WIJ 3.0 werkt voor verschillende opdrachtgevers. Voor de gemeente Utrecht

opdoen, zoals een metaalbedrijf, een fietsenmakerij, een naaiatelier en een

begeleiden de trajectbegeleiders van WIJ 3.0 risicojongeren en kansrijke

groenvoorziening.

deelnemers bij Wijkbedrijf. Voor het UWV voert WIJ 3.0 uiteenlopende re-

De dagbesteding vindt veelal plaats in groepen die begeleid worden door activi-

integratietrajecten en jobcoaching uit. Daarnaast verzorgt de stichting ook

teitencoördinatoren en leer-werkmeesters. Daarnaast werkt de organisatie met

trajectbegeleiding voor cliënten van Justitie en enkele zorginstellingen.
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Waarom is dit vernieuwend?

Financiën

Ten eerste vanwege de grootte van de organisatie en, daarmee samenhangend,

WIJ 3.0 draait op subsidies en inkomsten uit opdrachten. De gemeente verstrekt

de breedte van het aanbod. WIJ 3.0 biedt diensten aan 1.400 mensen in de stad

de stichting jaarlijks een subsidie om diverse dagactiviteiten aan te bieden. Dit

Utrecht, en in de regio aan nog eens 1.000 mensen. Binnen de organisatie ope-

gebeurt onder het label Wmo / sociale prestatie. Daarnaast zijn er ongeveer

reren zeker tien werkplaatsen en andere eigen bedrijfjes.

tweehonderd cliënten die een Wmo-verwijzing arbeidsmatige activering hebben.

De combinatie van ontspanning, educatie, beroepsopleiding en toeleiding naar

WIJ 3.0 kijkt naar financieringsmogelijkheden via de Wlz, de Participatiewet, de

betaalde arbeid maakt maatwerk mogelijk. Cliënten van WIJ 3.0 kunnen stappen

Zorgverzekeringswet, de Forensische zorg, het UWV en EU-gelden (aanbeste-

vooruit maken, maar ook, als het even niet gaat, weer stappen achteruit.

ding).
Verder is WIJ 3.0 onderaannemer van bijvoorbeeld Altrecht en heeft de stichting

WIJ 3.0 let niet alleen op het aanleren van vaardigheden, zoals het repareren van

zelf ook verschillende onderaannemers, vooral ten behoeve van begeleiding van

een fiets. Er is ook aandacht voor zelfvertrouwen, trots en structuur in het da-

cliënten daar.

gelijks leven. Evengoed ligt de focus op werk, meer dan op zorg. Met arbeid of
een zinvolle dagbesteding begint het herstel, is het idee. Begeleiding en hulp bij

Meer weten?

het oplossen van problemen zijn een aanvulling. Voorheen dacht men andersom:

www.wij30.nl

eerst hulp, dan pas aan het werk.

Robert Giesberts, teamleider, Robert.Giesberts@wij30.nl
Menno van Piggelen, directeur, Menno.van.Piggelen@wij30.nl

Ervaringen
WIJ 3.0 heeft een ISO 9001-certificaat, waarmee het voldoet aan de bekende
internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het laat daarnaast een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren door Meetellen, een onderzoeksbureau van en
voor cliënten. Cliënten uit de maatschappelijke opvang vragen aan andere cliënten of zij tevreden zijn over de dienstverlening van WIJ 3.0. Verder heeft WIJ 3.0
een cliëntenraad die feedback geeft op het functioneren van de organisatie. Tot
slot ontwikkelt WIJ 3.0 een cliëntenvolgsysteem. De voorlopige resultaten laten
zien dat WIJ 3.0 bovengemiddeld presteert in vergelijking met sociale activering
elders in Nederland.
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2.5 De Wilg
Modulair aanbod voor mensen met beperkingen
De activiteiten vallen uiteen in de categorieën:
Aanbieder dagbestedingsproject: De Wilg
Gemeente waar het project wordt aangeboden: Utrecht

• vrije tijd (sport, creatieve activiteiten);
• buitengewoon vrijwillig (bijvoorbeeld een kinderboerderij waarbij De Wilg
ondersteuning biedt);
• aanbod voor jongeren vanaf 18 jaar (onder meer Wajongers) die in een
programma van drie dagen per week kennismaken met beroepen en
cursusachtige elementen zoals solliciteren;
• voorlichting aan licht verstandelijk beperkte jongeren van 12 tot 18 jaar over

Voor wie is dit project bedoeld?

vrije tijd en sport.

De Wilg is een algemene voorziening voor alle burgers, in het bijzonder mensen
met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische/psychiatrische beperking.

Bij het eerste contact wordt gekeken naar iemands interesses en wensen,

De Wilg bedient in totaal 1.200 mensen.

capaciteiten en kwaliteiten. Bovendien wordt er een inschatting gemaakt van
de terreinen waar successen kunnen worden geboekt, om zo overvragen/falen

Project in het kort

te voorkomen. Wat zijn de competenties van een cliënt/bezoeker, en hoe kan

De Wilg streeft naar volwaardig burgerschap en kunnen meedoen naar

De Wilg helpen die verder te ontwikkelen? Vrijwilligers voeren de activiteiten

vermogen voor iedereen. Dit probeert de organisatie te bereiken met een

uit en worden ondersteund door professionals. De begeleiding naar werk wordt

divers activiteitenaanbod voor mensen met een beperking (arbeidsmatige en

uitgevoerd door professionals. Bij De Wilg werken activiteitencoördinatoren

educatieve dagbesteding).

(mbo- en hbo-opgeleid) en gedragsdeskundigen (universitair opgeleid).

Het aanbod is modulair en is opgebouwd van zeer laagdrempelige inloop en
ontmoeting, naar deelname aan allerhande activiteiten, tot aan toeleiding naar

Betrokken partijen

(al of niet ondersteund) vrijwilligerswerk en betaald werk. Als iemand het op een

De Wilg werkt sinds 2015 nauw samen met WIJ 3.0 (zie hiervoor). Zodra een

bepaald niveau niet (meer) volhoudt, werkt het aanbod eronder als ‘vangnet’.

reguliere baan in beeld komt, houdt de bemoeienis van De Wilg op en neemt
WIJ 3.0 het over. Deze organisatie heeft specifieke kennis op dat terrein.
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Verder werkt De Wilg samen met alle buurt- en wijkteams, verschillende

De gemeentelijke subsidie wordt vastgesteld op basis van het aantal mensen

zorgorganisaties, speciaalonderwijsinstellingen en veel andere organisaties waar

dat De Wilg bereikt. Aan de hand daarvan wordt de benodigde personele inzet

mensen begeleid vrijwilligerswerk doen (van kinderboerderij tot kapperszaak tot

vastgesteld. Met Reinaerde, voor wie De Wilg de dagbesteding verzorgt voor

speluitleen).

mensen met een indicatie, zijn vaste kosten afgesproken.

Voor zorgorganisatie Reinaerde organiseert De Wilg de dagbesteding voor

Iemand die geen dagbestedingsindicatie heeft, betaalt € 4,- per dagdeel.

mensen met een indicatie.

Jongeren betalen meestal niet voor het dagprogramma, en soms € 2,50 voor
een extra activiteit. De inloop is gratis en activiteiten kosten tussen de € 3,- en

Waarom is dit vernieuwend?

€ 5,- per keer.

De Wilg is een algemene voorziening voor verschillende doelgroepen die elkaar
daadwerkelijk tegenkomen. Dat komt omdat De Wilg uitgaat van interesses, en

Meer weten?

niet van beperkingen. De Wilg geeft aan dat zij de decentralisaties voor waren,

www.dewilg.nl

en daarom geen last hebben gehad van bezuinigingen.

Nicole de Jonge, directeur, n.dejonge@dewilg.nl

Ervaringen
Tweejaarlijks voert De Wilg een klanttevredenheidsonderzoek uit via het
Ieder(in)-panel. Verder is er een denktank met klanten ingesteld en is er eens per
zes weken een ‘Zeg nou zelf’-bijeenkomst waarop klanten het woord krijgen.
Uit het klanttevredenheidsonderzoek, de denktank en bijeenkomsten komt
een grote tevredenheid naar voren bij klanten en vrijwilligers. De Wilg is een
gecertificeerde vrijwilligersorganisatie. Met regelmaat beoordeelt de organisatie
haar kwaliteitssystemen en waar nodig past ze die aan.

Financiën
De Wilg ontvangt subsidie van de gemeente Utrecht. Doordat de organisatie aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen doet, krijgt zij korting bij bepaalde
aankopen en weet zij sponsors te werven. Verder zijn er bijdragen van fondsen,
en inkomsten uit verhuur van ruimtes in het monumentale pand De Wilg, een
oud schoolgebouw in de stijl van de Amsterdamse school.
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2.6 Zwolle Actief
Persoonlijke begeleiding voor dak- en thuislozen
Het is de bedoeling dat de dak- en thuisloze een actieve plek vindt in de
Aanbieder dagbestedingsproject: consortium Zwolle Actief met als

lokale samenleving. Zwolle Actief maakt gebruik van bestaande werkplekken,

penvoerder LIMOR

activeringsplekken en de inzet van lokale ondernemers. Daarnaast biedt Zwolle
Actief deelnemers de mogelijkheid om actief te worden bij vier van de zes

Gemeente waar het project wordt aangeboden: Zwolle

partijen van het consortium.
De activeringscoaches vormen een zelforganiserend team, waardoor er weinig
overheadkosten zijn. Hun enige opdracht is maatwerk te bieden op het gebied
van activering, zij hoeven minimaal te registreren. Daardoor kunnen ze uitge-

Voor wie is dit project bedoeld?

breid de tijd nemen voor deelnemers.

Zwolle Actief richt zich op alle dak- en thuislozen in de gemeente Zwolle.

In de aanpak staat de presentbenadering centraal. Deze gaat uit van vragen en

Wekelijks maken gemiddeld 65 mensen gebruik van het aanbod.

behoeften die nu spelen. Doordat de deelnemers aan de slag gaan, ontstaat er
ook op andere gebieden beweging, bijvoorbeeld op het terrein van financiën,

Project in het kort

wonen en verslaving.

Het doel van Zwolle Actief is om dak- en thuislozen in de stad Zwolle te activeren
door hen persoonlijke begeleiding (coaching) te bieden. Dit is iets anders dan

Betrokken partijen

reguliere dagopvang. Iedere dak- en thuisloze kan voor inloop en ontmoeting

De betrokken partijen zijn Dimence (ggz), Leger des Heils, LIMOR

terecht bij een buurtkamer of wijkcentrum. Zij moeten daar een actieve bijdrage

(maatschappelijke opvang), RIBW Groep Overijssel, Tactus (verslavingszorg)

leveren. Daarnaast voeren ze gesprekken met een activeringscoach.

en Travers Welzijn. Dit zijn organisaties die te maken hebben met dak- en

De verschillende partijen (zie hierna) leveren in totaal zes medewerkers aan als

thuislozen. Zij hebben hun krachten gebundeld.

activeringscoach. Een coach ontwerpt samen met een deelnemer een maat-

De uitvoerende professionals hebben binnen hun organisatie verschillende

werktraject voor een passende daginvulling. Ze brengen gezamenlijk de wensen,

functies gehad en zijn mbo- en hbo-opgeleid. Zij zijn nog in dienst bij hun

talenten en mogelijkheden van de deelnemer in kaart en stellen vast hoe hij of

eigen organisatie.

zij het maximale uit zichzelf kan halen.
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Er wordt ook samengewerkt met de gemeente, buurtkamers en wijkcentra,

Financiën

lokale ondernemers en stichtingen, beroepsopleidingen (roc’s), re-integratie-

De bekostiging van de activering is heel divers. Het kan zijn op basis van Wajong,

bedrijven, schuldhulpverlening, UWV en diverse lokale initiatieven.

Zwolle Actief (subsidie), of persoonsgebonden budget. Daardoor is het tarief
moeilijk vast te stellen. Een indicatie is wat Zwolle Actief betaalt aan de

Waarom is dit vernieuwend?

ondernemer die een deelnemer begeleidt of voor de dagactiveringsplek, namelijk

Het project komt voort uit de decentralisaties, waardoor gemeente en

€ 35,- per dagdeel. Het zelforganiserende team werkt efficiënt en maakt weinig

veldpartijen zijn gaan nadenken over een andere aanpak. Zwolle heeft geen

overheadkosten.

dagopvang voor dak- en thuislozen meer, en bespaart daardoor veel kosten
(gebouw, personeel, exploitatie). Indien deelnemers een betaalde baan krijgen,

Meer weten?

maken zij evenmin aanspraak op een WWB (Wet Werk en Bijstand)-uitkering,

www.zwolleactief.nl

wat ook kosten bespaart voor de gemeente.

Glenda Huisjes, innovatie- en accountmanager, ghuisjes@limor.nl

In de Herberg (nachtopvang) van Zwolle lag de bezetting het laatste half jaar van

Arend Jan Poelarends, activeringscoach, arendjan@zwolleactief.nl

2014 20 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De indruk bestaat
dat Zwolle Actief hier een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Onderzoek
moet uitwijzen of deze afname ook samenhangt met andere factoren.

Ervaringen
In het eerste kwartaal van 2015 is een eerste klanttevredenheidsonderzoek
uitgevoerd onder
twaalf deelnemers. Daarbij kwamen er vier thema’s aan de orde: toeleiding,
activering, contact met de activeringscoach en resultaat. De tevredenheid onder
deze deelnemers bleek erg hoog. Verder staan op de website leuke voorbeelden
van hoe het deelnemers is vergaan.
Er wordt ook gemonitord in de vorm van Zelfredzaamheidsmatrixen en het
aantal deelnemers dat actief is op een werkplek. In 2014 was twee derde van
de deelnemers actief op een werkplek, waarbij er nauwelijks groepsplaatsingen
voorkwamen. De scores op de Zelfredzaamheidsmatrix laten zien dat veel
deelnemers vooruitgaan.
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3

Succesfactoren en vraagstukken
bij vernieuwing in dagbesteding
Vertegenwoordigers van de zes in het voorgaande hoofdstuk beschreven
projecten gingen tijdens een door Movisie georganiseerde expertmeeting met
elkaar in gesprek. Zij benoemden succesfactoren die ook voor andere gemeenten
en aanbieders van belang kunnen zijn. Tegelijkertijd stoeien de partijen met
vraagstukken op het gebied van organisatie, financiën, kwaliteit en samenwerking
tussen professionals en vrijwilligers.



inhoudsopgave

colofon

Dagbesteding in praktijk

•

pag 22 van 32

3.1 Succesfactoren
In deze paragraaf geven we een overzicht van de succesfactoren

Maar niet alleen gemeente en aanbieders moeten met elkaar aan de slag, co-

die vernieuwers in dagbesteding en activering noemden tijdens de

creatie betekent ook dat de deelnemers/cliënten bijdragen aan de vernieuwing.

expertmeeting. Waar mogelijk verwijzen we daarbij naar relevante

Welke veranderingen vinden zij nodig? Wanneer hebben zij echt baat bij

literatuur.

de voorzieningen en ondersteuning? Te vaak nog, meenden de gemeenten
en aanbieders tijdens de expertmeeting, worden deelnemers gezien als
‘consumenten’ van zorg en ondersteuning, en niet als potentiële ‘producenten’

Nieuwe visie delen

die bijvoorbeeld als vrijwilliger of ervaringsdeskundige aan de slag gaan. Ook

Zoals wethouder Huijsmans van de gemeente Asten al benadrukte (zie hoofdstuk

deelnemers/cliënten moeten betrokken worden bij het formuleren van de

1) is het van belang dat de gemeenten en aanbieders samen een nieuwe visie

gezamenlijke visie.

formuleren. ‘De aanbieders moeten die in de praktijk waarmaken. We zullen
best nog tegen uitdagingen aanlopen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we

Urgentie organiseren

mogelijke knelpunten samen pragmatisch op kunnen lossen’. In Utrecht staat

Het doorbreken van het categoraal werken gaat volgens de experts niet als par-

nu herstel in de vorm van arbeid voorop, hulp en begeleiding zijn aanvullend.

tijen geen urgentie ervaren. Maar een gevoel van urgentie ontstaat niet vanzelf.

Beleidsadviseur Bluijs: ‘Voorheen dacht men veeleer andersom: eerst hulp, dan

In de expertmeeting zijn twee punten genoemd die de urgentieverhogend kun-

pas aan het werk. Maar werken is de beste zorg. Dat is onze brede visie.’

nen werken: structureel overleg met deelnemers/cliënten over de geboden activiteiten/ondersteuning, en een gezamenlijke zoektocht naar een optimale inzet

Volgens de deelnemers aan de expertmeeting zijn maatschappelijke organisaties

van schaarse publieke middelen.

en gemeenten die elkaar actief opzoeken, en samen een visie op de gewenste
vernieuwing in dagbesteding ontwikkelen, beter in staat om los te komen van de

Wat betreft het eerste punt: aanbieders en gemeenten moeten periodiek met

staande praktijk. Die staande praktijk wordt vaak gekenmerkt door een indeling

deelnemers/cliënten in gesprek gaan over hoe zij de dagbesteding ervaren. Wel-

van deelnemers/cliënten in aparte doelgroepen, met elk een vaststaand aanbod

ke wensen hebben zij? Wat moet er volgens hen anders, en wat kunnen zij daar

aan dagbesteding (ook wel ‘categoraal werken’ genoemd). De keuzevrijheid en

zelf aan doen? Zo kunnen de uitkomsten van het (vanuit de Wmo verplichte)

ontwikkelingsmogelijkheden van deelnemers/cliënten zijn beperkt, omdat de

jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek aanleiding zijn om met elkaar in gesprek te

activiteiten vaak in afzonderlijke voorzieningen plaatsvinden, niet of nauwelijks

gaan over gewenste veranderingen. In de gemeente Utrecht kiest men er bewust

verbonden aan andere maatschappelijke activiteiten.

voor om geld te geven aan cliëntgestuurde initiatieven. Beleidsadviseur Buijs: ‘Zo
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hebben wij Meetellen opgezet, een onderzoeksbureau van cliënten dat enquêtes

Gemeenten kunnen ook faciliteren. Door mee te denken met aanbieders, en

houdt onder driehonderd vaste panelleden. Een waardevol initiatief en een bron

mogelijkheden te scheppen, bijvoorbeeld door een bestemmingsplan aan te

van informatie voor ons.’

passen of door de grenzen op te zoeken van wat je met verschillende budgetten

Wat betreft het tweede punt: gemeenten kunnen sinds 2015 sturen op de inzet

vanuit Wmo en Participatiewet kunt doen. Zo worden in Asten en Someren voor

van de publieke gelden van de Wmo en de Participatiewet. Zij zouden regelmatig

de zogenoemde ‘basisvoorziening’ middelen uit de Participatiewet, Jeugdwet

met aanbieders en deelnemers/cliëntenvertegenwoordigers moeten bespreken of

en Wmo gecombineerd. Er wordt zowel op het niveau van de voorziening, als

de inzet van de beschikbare middelen vanuit Wmo en Participatiewet nog steeds

op het niveau van individuen steeds gezocht naar slimme verbindingen van

goed past bij de diversiteit van behoeften en mogelijkheden van de deelnemers/

geldstromen. Daarnaast kan de gemeente het lokale bedrijfsleven, verenigingen

cliënten. Vragen die zich dan aandienen: gaan we de middelen vanuit de Wmo

en welzijnswerk betrekken bij het initiatief, en zo bijdragen aan een krachtige

en de Participatiewet gecombineerd inzetten voor projecten, zodat het makke-

lokale betrokkenheid.

lijker is om doelgroepen te combineren? Of willen we dat niet en waarom dan
niet? Willen we meer investeren in algemene voorzieningen die voor een mix van

In de publicatie Niet voor spek en bonen. Gemeenten & werk voor mensen

doelgroepen geschikt zijn?

met een arbeidsbeperking (Van Engelen e.a., 2015, uitgave Movisie) wordt
een continuüm van mogelijkheden geschetst waarin mensen met een

Rol pakken; initiëren en faciliteren

arbeidsbeperking kunnen werken: van arbeidsmatige dagbesteding, naar

In de publicatie Hoe gaan gemeenten om met dagbesteding? Verkenning

beschut werk, naar garantiebanen tot regulier werk. In het laatste hoofdstuk

binnen 35 gemeenten (Lammersen e.a., 2016, uitgave Movisie) is te lezen dat

van die publicatie staan twaalf tips voor gemeenten, waarmee zij er samen

na de decentralisaties in deze (beperkte) groep gemeenten nog geen grote

met hun partners voor kunnen zorgen dat meer mensen meedoen. Een paar

veranderingen te zien zijn in het aanbod van maatwerkvoorzieningen. Wel

tips: ontwikkel een gemeentelijke visie op participatie, benut ruimte voor

onderzoekt een meerderheid van de 35 gemeenten de mogelijkheid om het

experimenten, stimuleer sociale firma’s en zet middelen meer persoonsvolgend in.

aanbod te vernieuwen of heeft daar al stappen in gezet. Wethouder Huijsmans
uit Asten stelde zich op het standpunt dat gemeenten vernieuwing in het

Uitproberen en co-creëren

aanbod kunnen – of misschien zelfs moeten – initiëren (zie hoofdstuk 1). Zo

De aanwezigen tijdens de expertmeeting benadrukten dat vernieuwing van dag-

zocht de gemeente Asten de samenwerking op met buurgemeente Someren

besteding een proces is waarin het erom gaat energie van alle partijen vast te

en ging Huijsmans met aanbieders van zorg en (beschut) werk praten over de

houden, en vertrouwen op te bouwen. Zij hebben daarbij ook een aantal tips:

invulling van de activiteiten en ondersteuning. Maar natuurlijk kan het initiatief

• Werk in co-creatie; niet alleen als het een van de partijen goed uitkomt, maar

ook uitgaan van aanbieders van zorg en/of werk, zoals in Zwolle is gebeurd voor
dak- en thuislozen. Het is dan zaak dat de gemeente bereid is om het initiatief
mede mogelijk te maken.
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• Hou rollen en taken opnieuw tegen het licht, ook wanneer dit vanuit de
eigen achterban op weerstand stuit. De pioniers hebben ruimte nodig om te
experimenteren. Bestuurders van de gemeente en van de maatschappelijke
organisaties zullen die ruimte moeten bieden om het tempo in de vernieuwing
te houden.
• Organiseer ook bestuurlijk draagvlak binnen de gemeente, waardoor bijvoorbeeld een combinatie van (financiële) middelen vanuit Wmo en Participatiewet
mogelijk wordt.
Zorg voor een heldere communicatie met alle partijen, óók met deelnemers,
vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Zorg ervoor dat iedereen die betrokken is
bij de vernieuwing passende informatie krijgt én geeft over de zaken waar hij of
zij mee bezig is, zodat ieder zijn rol en taken goed kan oppakken.
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3.2 Vraagstukken
De gemeenten en aanbieders benoemden tijdens de expertmeeting ook

Nieuwe combinaties zoeken

vraagstukken die zij zijn tegengekomen in hun zoektocht naar nieuwe

Net als in de zes in hoofdstuk 2 beschreven projecten wordt ook in andere

vormen. Zij groepeerden die in vier thema’s: organisatie, financiën,

projecten (zoals opgenomen in de Movisie-publicatie Vernieuwing in

kwaliteit en samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. We

dagbesteding. 45 projecten, (Van Houten & Verweij, 2015) gezocht naar nieuwe

belichten enkele punten die eruit sprongen, en verwijzen ook hier waar

slimme combinaties door:

mogelijk naar relevante literatuur.

• menging van typen problematiek: verschillende groepen mensen maken samen
gebruik van één vorm van dagbesteding;
• menging van kwetsbare en niet-kwetsbare burgers: verschillende groepen

Organisatie van dagbesteding/activering
Hieronder staan enkele belangrijke zaken voor het organiseren van vernieuwing.

mensen maken gebruik van dezelfde locatie;
• combineren van verschillende doelen in één vorm van dagbesteding: bijvoorbeeld dagbesteding begeleid door mensen die als vrijwilliger actief zijn in het

Omgaan met organisatiebelangen

kader van de tegenprestatie.

De experts geven aan dat organisaties die dagbesteding aanbieden veelal
bezig zijn (of waren) met ‘lijfsbehoud’. Ze zijn (of waren) vooral gericht op

Er ontstaan ook nieuwe slimme combinaties door nauwe samenwerking tussen

het vasthouden en/of uitbreiden van hun productie, en met het organiseren

sectoren, zoals tussen zorg- en welzijnsinstellingen en aanbieders van beschut

van activiteiten in hun eigen gebouwen. Die activiteiten kunnen tegengesteld

werk. Of door – zoals in Zwolle gebeurde – rigoureus te kiezen voor sluiting van

zijn aan wat deelnemers/cliënten nodig hebben. De partijen die vernieuwing

de dagopvang, waardoor er nieuwe samenwerkingen tussen maatschappelijke

weten te organiseren, zijn juist gaan werken vanuit de gedachte ‘hoe kunnen

organisaties en lokale ondernemers ontstonden.

wij de dagbesteding goed laten aansluiten op de wensen en behoeften van
deelnemers/cliënten, ook al heeft dat gevolgen voor de positionering van onze

Een continuüm bouwen

organisatie?’ Samenwerken met partners die er ook zo over denken, maakt dat

Deelnemers/cliënten zijn vaak gebaat bij een goed georganiseerd continuüm van

natuurlijk makkelijker.

begeleiding, (arbeidsmatige) dagbesteding en beschut werk, zodat zij in mindere
tijden extra ondersteuning kunnen krijgen en zich wanneer het beter gaat verder
kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat het zogenoemde ‘op- en afschalen’ niet
bemoeilijkt moet worden door organisatiebelangen of -grenzen, of door professionals die onvoldoende tijd beschikbaar hebben om dit op- en afschalen goed
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te begeleiden. In Utrecht is bijvoorbeeld stevig ingezet op het bouwen van een

van één aanbieder. Verantwoording vindt plaats op individueel niveau.

dergelijk continuüm met een variatie in activiteiten.

De gemeenten en aanbieders deden in de expertmeeting de suggestie om (een
deel van) de financiering van dagbesteding en begeleiding te koppelen aan een

Financiën

groep cliënten. Met deze vorm van ‘populatiebekostiging’ hebben de aanbieders

Inhoudelijke innovatie in (arbeidsmatige) dagbesteding en activering gaat vaak

meer speelruimte om middelen in te zetten, en kunnen zij beter het nodige

gepaard met het combineren van financieringsbronnen. Om verschillende

maatwerk leveren. Dat vraagt van de samenwerkende organisaties wel dat zij de

groepen mensen en ondersteuningsdoelen bij elkaar te brengen, is het vaak

gezamenlijke middelen flexibel inzetten.

nodig beschikbare middelen te combineren.
Zoeken naar interessante (weder)diensten (‘voor wat, hoort wat’)
Uit verschillende bronnen putten

De vernieuwende organisaties vinden dat er gewerkt moet worden aan het

Voor dagbestedingsprojecten die vernieuwend zijn, worden vaak verschillende

binden van financiers, door te zoeken naar (weder)diensten die voor financiers

financieringsbronnen aangesproken, zoals ook geconstateerd in de publicatie

interessant zijn. Deelnemers van de dagbesteding kunnen bijvoorbeeld

Vernieuwing in dagbesteding. 45 projecten. Er wordt bijvoorbeeld tegelijkertijd

meewerken in de catering bij een bedrijf, of bij evenementen van de gemeente.

geput uit het gemeentelijke Wmo-budget, de Participatiewet en soms ook uit

Of tegenover een donatie van een plaatselijke ondernemer kan een extra

een experimenteer-/innovatiebudget. Ook kan er (deel)financiering zijn door

onderhoudsbeurt van diens buitenruimte staan. Zo wordt tegelijkertijd de

het zorgkantoor (vanuit de Wlz) of de zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet).

‘vermaatschappelijking’ van de dagbesteding/activering versterkt.

Aanvullend zijn er vaak inkomsten via eigen bijdragen en verkoop van producten
en diensten, soms ook via fondsen, giften, crowdfunding, of Europese of

Kwaliteit

rijkssubsidies. Putten uit veel bronnen betekent aan iedere bron verantwoording

Het denken over ‘kwaliteit van ondersteuning en voorzieningen’ verschilt zowel

afleggen, en dat kost veel tijd. Vernieuwende projecten worden vaak tijdelijk,

tussen als bínnen organisaties. Dat betekent dat cultuurverschillen moeten

als project, gefinancierd. Zorgen voor continuering van de verschillende bronnen

worden opgelost en dat er samen moet worden gewerkt aan één huishouden,

kost ook veel tijd. Het maakt de initiatieven kwetsbaar; bij het wegvallen van een

één plan, één regisseur. Ook binnen de gemeente spelen deze cultuurverschillen.

kleinere financieringsbron kan het initiatief al ‘omvallen’.

Kwaliteit betekent ook dat inwoners keuzevrijheid hebben in activiteiten/werk en
zich kunnen ontwikkelen.

Andere financieringsvorm hanteren?
De regelruimte van de maatschappelijke organisaties die samenwerken aan ver-

Cultuurverschillen oplossen

nieuwing is te vergroten door de financiering anders in te zetten. De Wmo-mid-

Gemeenten staan voor de opgave om intern de verbinding tot stand te brengen

delen voor dagbesteding worden nu vaak via een individuele beschikking voor

bij het toepassen van de Participatiewet en de Wmo. Het is van belang om

een maatwerkvoorziening gekoppeld aan één persoon en aan één voorziening

eventuele schotten te doorbreken, en cultuurverschillen op te lossen tussen
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ambtenaren die de Participatiewet uitvoeren en ambtenaren die werken met

Ontwikkeling op gang houden

de Wmo. In het eerste geval ligt het accent op re-integratie, handhaving en

Mensen moeten kunnen groeien. Ook deelnemers in dagbesteding willen een

verplichtingen, in het tweede op ondersteuning en empowerment. Mensen

volgende stap kunnen maken. De aanbieders zullen een werkwijze moeten

verdienen een eenduidige benadering vanuit de gemeente, want het zou niet

hanteren waardoor zij regelmatig met deelnemers onderzoeken of er stappen te

zo mogen zijn – zo stellen deelnemers aan de expertmeeting – dat de ene

maken zijn, en welke aanpassing van ondersteuning daarvoor nodig is.

ambtenaar hamert op sollicitatieplicht en beschikbaarheid, terwijl zijn collega
dezelfde persoon enthousiast maakt om eerst maar eens vrijwillig aan de slag te

Aansluiten op culturele achtergrond

gaan bij een sociaal project.

Om een laagdrempelige voorziening te zijn, is het van belang aan te sluiten

Om invulling te geven aan het principe van één huishouden, één plan, één

op leefgewoonten van meerdere doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan

regisseur, is het van belang dat alle professionals volgens dezelfde lijn werken.

eetgewoonten, zorggewoonten en omgangsvormen.

Samenwerking vrijwilligers en professionals

Spreken over passend werk
Er is een andere taal nodig, zegt een aantal deelnemers aan de expertmeeting.

Bij het zoeken naar samenwerking is het belangrijk dat de verschillende partijen

Termen als ‘arbeidsmatige dagbesteding’ en ‘cliënten’ zijn niet meer van deze

beseffen dat het geen sprintwedstrijd is, maar een marathon. Het opbouwen van

tijd. ‘Passend werk’ en ‘me(d)ewerkers’ sluiten wel aan bij de bedoeling. Of

een duurzame relatie kost tijd. Het zoeken naar gemeenschappelijke belangen

zoals de Utrechtse beleidsambtenaar Bluijs stelt: ‘werken is de beste zorg’.

en het formuleren van doelen moet zorgvuldig gebeuren. Het is slim om al in

Veel deelnemers/cliënten hebben de behoefte om ‘gewoon mee te doen’ aan

de beginfase te kijken hoe de samenwerking op lange termijn moet worden

activiteiten in algemene voorzieningen in de wijk. Dat vraagt van maatschap-

gefinancierd.

pelijke organisaties – en het bedrijfsleven – die hier een rol in hebben, dat zij
zich samen verantwoordelijk maken om dit tot stand te brengen.

De transities per 2015 gingen samen met bezuinigingen. Het vraagstuk rond de
mogelijkheden en grenzen aan de inzet van vrijwilligers kwam toen nog nadruk-

Variëteit bieden aan activiteiten

kelijker op tafel. Gemeenten en aanbieders vinden het lastig om scherp te krijgen

Onder het kopje ‘Organisatie van dagbesteding/activering’ werd het al

wat zij van vrijwilligers bij dagbesteding kunnen verwachten, en welke kennis en

genoemd: bouwen aan een continuüm van activiteiten gericht op begeleiding,

ondersteuning ze hun (minimaal) zouden moeten bieden.

(arbeidsmatige) dagbesteding en beschut werk. Daardoor kunnen deelnemers in
verschillende omgevingen en in verschillende werksoorten hun eigen kwaliteiten

Mogelijkheden en grenzen van de inzet van vrijwilligers onderzoeken

ontdekken en benutten.

Aan de taken die vrijwilligers uitvoeren stelt de wet geen grenzen. Maar wél aan
de kwaliteit en de veiligheid ervan. Bepalend voor de vraag of iemand voor een
bepaalde taak kan worden ingezet, is niet of hij daarvoor betaald wordt, maar
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of hij over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt. De gewenste ver-

te helpen. Via scholings- en trainingstrajecten hebben ervaringsdeskundigen

nieuwing in de dagbesteding vraagt om andere competenties van vrijwilligers,

geleerd om deelnemers/cliënten te ondersteunen in hún herstelproces.

bijvoorbeeld het stimuleren dat deelnemers zelf doen wat ze kunnen doen.

Het is belangrijk om rekening te houden met de verwachtingen van de
ervaringsdeskundigen over hun rol, en over een eventuele beloning voor

NB. De zorg kent zogeheten ‘voorbehouden handelingen’ (Wet op de Beroepen

hun werkzaamheden. Ook de verwachtingen van de eigen organisatie zijn

in de Individuele Gezondheidszorg, Wet BIG) zoals het geven van injecties of

van belang. Voor professionals kan het werken met ervaringsdeskundigen

het uitdelen van medicijnen. De Wet BIG is niet van toepassing op vrijwilligers,

onbekend zijn. Ze kunnen bevooroordeeld zijn over hun nieuwe collega’s. Een

omdat zij hun werk niet beroepsmatig uitoefenen. De zorgvuldigheidseisen voor

goede samenwerking staat of valt met het leren kennen van elkaar en elkaars

beroepskrachten gelden daarom officieel niet voor vrijwilligers. Uit het oogpunt

werkwijze. Intervisie en het gezamenlijk bespreken van casussen zijn goede

van verantwoorde zorg is het logisch dat zorgaanbieders kwaliteitseisen stellen

manieren om de samenwerking te bevorderen.

en scholing aanbieden aan hun vrijwilligers.
Vinden en binden van vrijwilligers (en ervaringsdeskundigen)
Rol van vrijwilligers onderzoeken

Voor professionals is het van belang om een lijn uit te zetten: hoe vinden en

In de praktijkvoorbeelden uit hoofdstuk 2 komen we de vrijwilliger vooral tegen

binden wij vrijwilligers? Een handig instrument daarbij is de QuickScan Vinden

in de rol van ondersteuner bij de uitvoering van dagbesteding (meewerken). Het

en Binden. Een instrument voor vrijwilligersmanagement in de praktijk (Wilbrink,

is zaak met vrijwilligers te onderzoeken wat zij nodig hebben aan scholing of

2008) van Movisie. De scan bestaat uit een uitgebreide vragenlijst. De stappen

training om hun vrijwilligerswerk goed uit te kunnen voeren.

die aan bod komen zijn: werving, opvang van nieuwe vrijwilligers, en behoud

Andere rollen die een vrijwilliger zou kunnen hebben: gelijkwaardige partner

van vrijwilligers. De vragenlijst dient te worden ingevuld met een aantal mensen

van professionele medewerkers (samenwerken) of spil in de dagbesteding

uit de organisatie. De antwoorden die gezamenlijk worden geformuleerd leveren

(coördineren).

direct een actieplan én een praktische checklist op voor het vrijwilligersbeleid.

Sommige deelnemers/cliënten groeien uit tot vrijwilliger. Zij worden naar het
vrijwilligerswerk geleid vanuit de gedachte dat dit hun ‘eigen kracht’ verder
ontwikkelt en hen verleidt tot participatie.
Behalve met vrijwilligers werken organisaties met ervaringsdeskundigen.
Ervaringsdeskundigheid geeft aan dat iemand niet alleen geleerd heeft van zijn
eigen ervaringen, maar deze ook gebruikt als bron van kennis om anderen verder
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De rol van de professional: aansluiten, arrangeren, verbinden
Spierts (2014) onderscheidt vijf ‘activerende’ elementen als kern van het sociaal-culturele werk.
1.

Aansluiten en afstemmen

	Gevraagd of ongevraagd contacten aanknopen met burgers; het is niet altijd even gemakkelijk of vanzelfsprekend. Zeker niet met kwetsbare burgers.
Manieren om deze doelgroepen te bereiken, zijn er genoeg. Via outreachend werken (Eropaf!), bijvoorbeeld door zichtbaar aanwezig te zijn in de buurt of
met de inzet van intermediairs, vrijwilligers of sleutelfiguren.

2.

Empowerment

	Empowerment wil zeggen mensen vertrouwen geven door hen te laten ervaren dat ‘ze bekwaam én gemotiveerd zijn om actief invloed uit te oefenen op
uitdagingen en problemen in hun omgeving’.

3.

Partnership

	Partnership duidt op de relatie tussen professional en deelnemer die gemeenschappelijk leren mogelijk maakt. Het is gebaseerd op vertrouwen, motivatie
en ondersteuning bij het zelf zoeken naar oplossingen. Oftewel op het zelforganiserend vermogen.

4.

Arrangeren en ensceneren

	De kunst is om met het aanbieden van activiteiten in te spelen op de actuele situatie. ‘De sociaal-culturele professional structureert de inhoud, waar
mogelijk in overleg met de deelnemers, door keuzes te maken uit hetgeen aan de orde kan of moet komen’.

5.

Verbinden

	Met verbinden wordt hier het koppelen van mensen uit verschillende groepen en ervaringswerelden bedoeld. Door mensen met ‘iets nieuws’ te
confronteren kunnen zij hun horizon verbreden.
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