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Voorwoord

Vroeger dreigde mijn grootvader mij, met een knipoog, als ik iets ondeugends 
uithaalde met: ‘Pas op jongen straks kom jij nog in het spinhuis.’ Dit quasi-
dreigement was in feite een echo uit het verleden. De spin- en rasphuizen 
waren ooit instellingen om mensen die zich op de een of andere manier 
‘onaangepast’ in de samenleving gedroegen door middel van arbeid tot een 
geregeld en werkzaam leven te dwingen. Hans Achterhuis beschrijft in zijn 
boek ‘Arbeid, een merkwaardig medicijn’ (1984) deze disciplinering door 
middel van gedwongen arbeid -of liever werk. Dat is een betere term. Hoe 
hard en hardvochtig het er aan toe kon gaan, is onder andere te lezen in 
Conny Braam’s historische roman ‘Sjako’ (2012).

Het valt te betwijfelen of de dwang, het harde regiem en de aard van de 
te verrichten arbeid hen die dit lot moesten ondergaan, werkelijk tot ‘betere’ 
mensen maakte, zelfs niet in de ogen van de gewone genormaliseerde burger. 
Eerder is te verwachten dat zij er meer verbitterd en kwader uitkwamen dan 
zij ooit de poort van de instelling waren ingegaan. Als dat niet het geval was, 
dan waren de slachtoffers van deze ‘verlichte’ aanpak waarschijnlijk volstrekt 
apathisch.

Gedwongen werk maakt niemand beter, maar dat maakt arbeid als zoda-
nig, mits het voldoet aan criteria als zinvol, veilig en draaglijk, niet tot een 
kwaadaardig medicijn. Integendeel, juist voor hen die op zoek zijn naar een 
geregeld leven, blijkt het hebben van ‘werk’ een belangrijke voorwaarde om 
de regie over het bestaan weer in eigen hand te nemen. Arbeid is dan juist 
een waardig medicijn. Er ligt een scherp en weinig subtiel onderscheid tussen 
deze twee werelden. Een onderscheid dat de bedenkers van de rasp- en 
spinhuizen (nog) niet konden of wilden maken. En helaas een onderscheid dat 
ook bij de architecten van de ‘verplichte tegenprestatie’ in de moderne 
verzorgingsstaat in de huidige actuele discussie op de achtergrond lijkt te zijn 
geraakt.

Het rapport dat voor u ligt, is in feite een verslag van de zoektocht die 
instellingen, aangesloten bij de Federatie Opvang in de periode van 2011 tot 
2013 hebben doorgemaakt om cliënten arbeid als ‘waardig’ medicijn te laten 
gebruiken om (weer) onafhankelijk van de geboden zorg en opvang in de 
samenleving te functioneren. Het rapport beperkt zich daarbij niet tot de 
visie van instellingen alleen, maar verwoordt ook de visie van (enkele) 
cliënten en buitenstaanders. De zoektocht van de instellingen was niet 
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gemakkelijk en wel om twee redenen. De eerste lag buiten de instellingen: de 
mogelijkheden om mensen te ondersteunen op de weg naar werk waren aan 
veel discussies, veranderingen (lees bezuinigingen) en een gebrek aan 
arbeidsplekken onderhevig. De tweede was –niet ten onrechte door de 
onderzoekers gesignaleerd– de traditionele oriëntatie van de sector op de 
primaire zorg- en opvangvraag. Overigens is dat niet uniek voor de opvangsec-
tor. Ergens in de genese van de verzorgingsstaat, zoals we die hier nu kennen, 
heeft zich een ongewenste scheiding afgetekend tussen het ontvangen van 
zorg en het verrichten van arbeid.

Er bestaat in mijn overtuiging –om de in het rapport geciteerde Kees van 
Anken te parafraseren– geen waterscheiding tussen het regelen van de opvang 
en de vraag ‘wat ga je doen’. Het zijn, in de persoonlijke wereld van hij of zij 
die opgevangen wordt door de instellingen van de Federatie Opvang, twee 
‘universes of discourse’ die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is de 
enige weg naar opvang die staat als een huis en werkt zonder weerga.

Jan Laurier
Voorzitter Federatie Opvang
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Samenvatting

Veel cliënten van voorzieningen voor maatschappelijke opvang, vrouwenop-
vang en begeleid en beschermd wonen beschikken niet over betaald werk. 
Door een combinatie van persoonlijke en maatschappelijke oorzaken is 
betaald werk moeilijk te verkrijgen en vast te houden. Ook op andere vormen 
van participatie (vrijwilligerswerk, volgen opleiding) scoren zij laag. Veel 
opvangcliënten hebben nooit een opleiding afgerond en laaggeletterdheid is 
verontrustend hoog en draagt bij aan sociaal isolement.

Het belang van dagbesteding wordt inmiddels breed onderkend: een 
zinvolle dagbesteding is essentieel voor het welbevinden van mensen en het 
(her)ontdekken van hun capaciteiten, van hun ‘eigen kracht’. Voortgang op 
andere terreinen zoals huisvesting of gezondheid wordt versterkt en beklijft 
beter door een grotere participatie van mensen. Omgekeerd belemmert het 
ontbreken van een passende dagbesteding mensen in het weer op de rails 
krijgen van hun leven op andere terreinen of leidt tot terugval.

Deelproject Participatie & Werk
De Federatie Opvang heeft in opdracht van het ministerie van VWS een 
meerjarenprogramma ‘Meedoen!’ opgesteld en uitgevoerd. Het programma 
Meedoen! kende drie pijlers: Sport en Bewegen, Zingeving en Cultuur, en 
Participatie en Werk. Binnen het deelproject Participatie & Werk heeft de 
Federatie Opvang in samenwerking met lokale lid organisaties, gemeenten en 
andere partners zich in enkele steden en regio‘s gericht op het tot ontwikke-
ling brengen van nieuwe concepten en aanpakken en het versterken van 
bestaande. Ook zijn landelijke en lokale ontwikkelingen in beeld gebracht en 
in verenigingsverband gedeeld. Het deelproject Participatie & Werk liep vanaf 
augustus 2011 tot begin 2014. In opdracht van de Federatie Opvang, gefinan-
cierd door het ministerie van VWS, bracht het Verwey-Jonker Instituut de 
ontwikkelingen in beeld. Dat is gedaan via een landelijke, herhaalde, peiling 
die een beeld biedt van de stand van zaken en de ontwikkelingen in de 
opvang op dit terrein, aangevuld met impressies uit een aantal projecten. 
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Divers aanbod 
Uit het onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van de instellingen een 
aanbod heeft rondom Participatie & Werk. Het vaakst bieden instellingen 
laagdrempelige dagbesteding en/of vrijwilligerswerk aan; daarnaast plaatsen 
instellingen cliënten in trajecten die moeten toeleiden naar betaald werk. Een 
grote minderheid van de instellingen zet in op scholing en/of verwerving van 
startkwalificaties. Instellingen zijn voorzichtig positief over de toename van 
de keuzemogelijkheden voor cliënten in de afgelopen jaren. In kwantitatief 
opzicht schatten de meeste instellingen in dat hun aanbod tussen 2011 en 
2013 is toegenomen. De vrouwenopvang is duidelijk bezig een eerdere achter-
stand op dit terrein in te lopen. De budgetten voor Participatie & Werk 
stonden eind 2013 onder druk, maar waren nog niet substantieel gedaald. Uit 
de vergelijking van de resultaten tussen de nulmeting en eindmeting komt 
naar voren dat de inzet van vrijwilligers op dit terrein aanzienlijk is toegeno-
men. Dat geldt zowel voor vrijwilligers werkzaam binnen de instelling als voor 
vrijwilligers verbonden aan andere organisaties. 

Totale bereik stabiel, deelname aan scholings- en arbeidstrajecten licht ver-
minderd. 
De instellingen schatten in met hun aanbod ruim de helft van hun cliënten te 
bereiken. De vergelijking tussen de nulmeting en eindmeting maakt bovendien 
duidelijk dat er tussen 2010/2011 en 2012/2013 geen verschil is opgetreden in 
het deel van de cliënten in totaal bereiken met activiteiten op het gebied van 
Participatie & Werk. 

Cliënten zijn niet in alle soorten activiteiten even actief: het bereik van 
structurele vormen van vrijwillige dagbesteding ligt op bijna de helft van de 
cliënten. Aan trajecten voor het behalen van een startkwalificatie (scholings-
trajecten) doet slechts gemiddeld een op de tien cliënten mee. Deelname aan 
een arbeidsgewenning- of arbeidstrainingtraject, specifiek gericht op het 
verkrijgen van betaald werk, ligt maar een fractie hoger. De deelname aan 
vrijwillige dagbesteding en/of vrijwillige dagactiviteiten is in de afgelopen 
jaren wat toegenomen. Daartegenover staat dat deelname aan zowel scho-
lings- als arbeidstrajecten licht verminderd is. 

Dat nog steeds een omvangrijk deel van de cliënten aan de zijlijn staat, 
heeft volgens de instellingen te maken met onder andere gebrek aan informa-
tie bij cliënten, het achterblijven van het aantal beschikbare plaatsen in 
trajecten bij de vraag (hoewel het ook voorkomt dat plaatsen niet opgevuld 
worden). Ook kunnen cliënten soms niet deelnemen door het ontbreken van 
basisvaardigheden (lezen en schrijven), door schulden, of door (ernstige) 
psychische of verslavingsproblemen. Het zicht op de behoeften van cliënten 
kan bovendien nog beter. 
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Samenwerking
Opvanginstellingen werken op uitgebreide schaal samen met andere organisa-
ties. De lokale en regionale samenwerking is intensiever en meer structureel 
van aard geworden. Ten opzichte van 2011 is de ketensamenwerking gegroeid. 
Vooral met gemeenten (vanwege de regierol en voor de financiën) en het 
bedrijfsleven (plaatsing van cliënten in een betaalde baan) willen de opvang-
organisaties in de toekomst nog intensiever samenwerken.  Tevredenheid over 
de (lokale) samenwerking overheerst.

Motiveren tot meedoen 
Opvanginstellingen zetten meestal een combinatie van technieken in om 
cliënten te motiveren. Het vaakst proberen instellingen cliënten te motiveren 
door persoonlijke begeleiding bij de keuze voor en start van een activiteit, 
gevolgd door het gebruikmaken van de motiverende werking die er van 
medecliënten uitgaat, het verplichten van deelname via een ontwikkelings-, 
behandel- of trajectplan en de inzet van mentoren of maatjes. 
Als belemmeringen bij het motiveren ervaren zij:

 ● praktisch-financiële problemen: geen financiële vergoeding kunnen bieden, 
geen of slechte regeling voor kinderopvang, het ontbreken van een 
vervoersregeling;

 ● persoonlijke factoren bij de cliënt zelf, zoals verslavings-, psychische en 
schuldenproblematiek en een gebrek aan intrinsieke motivatie;

 ● externe factoren: weinig mogelijkheden op de arbeidsmarkt, een tekort 
aan onderwijs-mogelijkheden en minder financiële middelen vanuit 
gemeenten;

 ● te weinig verplichting tot ‘meedoen’ binnen persoonlijke ontwikkelings−, 
behandel−, of trajectplannen.

Knelpunten op financieel-organisatorisch terrein
Gevraagd naar de grootste knelpunten die de organisaties ervaren, noemen zij 
als eerste onvoldoende budget (59%) en het daarmee samenhangende gebrek 
aan tijd van medewerkers (56%). Ook noemen instellingen de onzekerheid over 
de financiering van (vernieuwende) projecten. Ondanks de grotere keuzemo-
gelijkheden, ontstaan door nauwere samenwerking in de regio, sluit het 
aanbod nog niet aan bij de behoeften en capaciteiten van een deel van de 
doelgroep, menen de instellingen. Een belangrijk punt is dat de beschikbare 
(werkgewennings)activiteiten nauwelijks perspectief bieden op doorgroei naar 
betaald werk. De opvangorganisaties blijven bezorgd over het tekort aan 
passend werk. De negatieve, en in de laatste jaren verslechterde, beeldvor-
ming rond cliënten bij potentiële werkgevers of netwerkpartners rond bijvoor-
beeld vrijwilligerswerk, zien de vertegenwoordigers van de opvangorganisaties 
daarbij als een belangrijk knelpunt. Tot slot slagen organisaties er om uiteen-
lopende redenen niet altijd in om hun cliënten de noodzakelijke individuele 
begeleiding te bieden.



8

Belangrijkste politiek-maatschappelijke trends
De twee belangrijkste ontwikkelingen die instellingen signaleren zijn de 
bezuinigingen bij gemeenten en Rijk en de decentralisaties in het sociale 
domein, in het bijzonder rond de overgang AWBZ-Wmo en de Participatiewet. 
Een ruime meerderheid van de instellingen vindt werken aan een ‘activerende 
opvang’ dé weg om goed door de decentralisaties die op stapel staan te 
komen. De opvangorganisaties zeggen zich terdege voor te bereiden op de 
veranderingen als gevolg van de decentralisaties. Veel organisaties rapporte-
ren activiteiten gericht op meer lokale samenwerking en meer menging van 
doelgroepen en faciliteiten. Ze zijn hoopvol gestemd dat concentratie van de 
verantwoordelijkheden én financiële middelen op lokaal niveau de komende 
jaren de keuzemogelijkheden voor cliënten zullen vergroten en het doorstro-
men naar betaald werk en educatieve trajecten kan vergroten. Ook hopen 
organisaties op een vermindering van de administratieve belasting doordat 
‘participatie’ geheel via de gemeente zal gaan lopen. Tegelijkertijd vrezen de 
opvanginstellingen dat de decentralisaties juist nieuwe hindernissen zullen 
opwerpen. Het samenvoegen van budgetten en doelgroepen zal kunnen leiden 
tot een concurrentiestrijd waarin opvanggroepen het bij de verdeling van 
middelen afleggen tegen grotere, beter georganiseerde of meer ‘aaibare’ 
doelgroepen. Duidelijk is in ieder geval dat de bezuinigingen waarmee deze 
operaties gepaard gaan zullen leiden tot minder budget, minder personeel en 
scherpe keuzes in wat instellingen wel en niet zelf kunnen doen. Veel instel-
lingen vrezen in het bijzonder dat ze minder persoonlijke begeleiding zullen 
kunnen leveren. 

Naar een activerende opvang?
Ondanks alle ambities en inspanningen van de afgelopen jaren, neemt nog 
steeds een zeer aanzienlijke groep cliënten niet of nauwelijks deel aan 
activiteiten of trajecten rond Participatie & Werk. Bovendien stagneert 
deelname aan scholings- en (arbeidsgewennings)trajecten op een laag niveau. 
Gezien het –onderkende- grote belang van het hebben van een zinvolle 
dagbesteding voor de maatschappelijke re-integratie en zelfredzaamheid van 
mensen, moet participatie hogere prioriteit krijgen, duidelijk uitgedrukt in 
(verschuivingen in) aandacht, menskracht en budget. Geen zaak van de 
opvangsector alleen, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van sector, 
opdrachtgevers en financiers. De onderzoekers formuleren aanbevelingen om 
meer mensen die opgevangen en/of begeleid worden, te laten participeren. 
Het zijn handreikingen voor de opvanginstellingen, die tevens van belang 
kunnen zijn voor overheden en andere organisaties die actief zijn rond 
participatie en werk. 
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De aanbevelingen luiden onder andere:
 ● Begin eerder met het stellen van de simpele, maar cruciale, vraag: ‘wat ga 

je doen?’
 ● Heb oog voor verschillen in capaciteiten en vaardigheden tussen (groepen) 

cliënten en vergroot de bekendheid over verschillen onder potentiele 
samenwerkingspartners.

 ● Investeer in basisvaardigheden gericht op lezen, schrijven, communiceren, 
weerbaarheid. 

 ● Geef cliënten voldoende ruimte om hun eigen netwerken aan te boren of 
op te bouwen en hun eigen weg te vinden, eigen kracht blijft anders niet 
meer dan een mooi uitgangspunt.

 ● Betrek nieuwe netwerken bij de opvang, ‘gewone netwerken’ in buurten, 
rond (vrijwilligers)werk, in het bedrijfsleven.

 ● Motiveer en ondersteun samen met anderen cliënten: professionaliseren is 
het idee loslaten dat je alles zelf moet aanbieden. Benut de specialisaties 
van andere organisaties en zoek naar  partners in het bedrijfsleven, in het 
onderwijs en in andere sociale sectoren (welzijn, onderwijs, veiligheid). 

 ● Streef in de samenwerkingsrelaties als ‘leverancier’ van deelnemers naar 
een positie als ‘stakeholder’ in de ontwikkeling van werk- en participatie-
bedrijven: draag bouwstenen aan voor visies en methoden en houd een 
stem in de verdere ontwikkeling. Blijf een rol vervullen in de dagelijkse 
begeleiding van cliënten.

 ● Zet de ervaringsdeskundigheid van cliënten sterker in. Cliënten kunnen 
elkaar vaak effectief motiveren. Betrek de cliënten daarom structureel bij 
activiteiten rondom Participatie & Werk. 

 ● Agendeer structurele knelpunten rond de deelname van cliënten bij 
overheden en andere maatschappelijke partners, zoals de negatieve 
beeldvorming bij potentiële werkgevers, onvoldoende perspectief op 
betaald werk, belemmeringen in het kunnen geven van financiële tege-
moetkomingen (reiskosten, vrijwilligersvergoeding), schulden en de 
armoedeval.
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1 Inleiding 

Veel cliënten van voorzieningen voor maatschappelijke opvang, vrouwenop-
vang en begeleid en beschermd wonen zijn de aansluiting met de arbeids-
markt in de loop der tijd kwijtgeraakt. Als ze er ooit al is geweest. Door een 
combinatie van persoonlijke en maatschappelijke oorzaken is betaald werk 
moeilijk te verkrijgen en vast te houden (zie Van Straaten et al., 2012). De 
economische crisis heeft dit probleem verdiept. Tegelijkertijd laat onderzoek 
onder cliënten zien dat gebruikers van opvangvoorzieningen wél graag willen 
werken. Verlangen naar meedraaien in de maatschappij. En werk daarvoor 
belangrijk vinden (zie Davelaar en Van Mierlo, 2012). 

Om aan werk te komen –maar niet alleen daarvoor- is het hebben van een 
opleiding van groot belang. Maar veel opvangcliënten hebben nooit een 
opleiding afgerond:  63% van de cliënten van 18 jaar en ouder beschikt niet 
over een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt bij aanvang van het hulptra-
ject in de opvang. Dit is twee keer zo veel dan onder alle Nederlanders 
(Federatie Opvang, 2012). Laaggeletterdheid is verontrustend hoog en draagt 
bij aan sociaal isolement.

Opvangvoorzieningen richten zich steeds meer op individuele begeleiding 
van mensen. Europees gezien, en zeker in landen als Nederland en België, is 
de belangrijkste trend in de dienstverlening de verschuiving van noodopvang 
naar preventie en naar benaderingen gericht op re-integratie van mensen in 
de maatschappij. Daarbij is veel meer dan voorheen oog voor de verschillen 
tussen groepen en individuen en de daarbij horende verschillen in behoeften 
aan ondersteuning. (Davelaar, 2012; Demaerschalk en Hermans, 2010; 
Lescrauwaet, 2010; Snoek et al., 2008). Die verschuiving is zeker niet voltooid, 
maar de begeleiding van mensen die een beroep op opvang moeten doen, 
vernieuwt zich sterk in deze richting (Busch-Geertsema et al., 2010).

Sinds midden jaren negentig is de aandacht voor dagbesteding en arbeids-
rehabilitatie voor cliënten van opvanginstellingen gestaag gegroeid. Dat bleek 
bijvoorbeeld uit de landelijke inventarisatie ‘Aan de slag in de rafelrand’ van 
de Federatie Opvang en het Verwey-Jonker Instituut over de periode 2003-
2005 (Davelaar et al., 2005). Sinds de lancering van de eerste straatkranten, 
rond 1995, is de interesse voor wat eerst ‘activering’ heette en intussen 
vooral onder de bredere noemer ‘participatie’ wordt samengevat, verder 
gegroeid. Tal van projecten zagen het licht: kunstzinnige dagbesteding, 
veegprojecten, ‘uitzendbureaus’, speciale werkplaatsen, professionele 
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cateringprojecten, design- en modeprojecten en werk op (zorg) boerderijen. 
Projecten waarin de deelnemers hun eigenwaarde herwinnen en waarvan ook 
de omgeving en samenleving profiteren. De groeiende aandacht voor erva-
ringsdeskundigheid en voor directe belangenbehartiging (door cliëntengroe-
pen, straatadvocaten, projecten in zelfbeheer) vormde een goede voedingsbo-
dem voor deze initiatieven (Davelaar & Verwijs, 2012). 

Het belang van dagbesteding wordt inmiddels breed onderkend: een 
zinvolle dagbesteding is essentieel voor het welbevinden van mensen en het 
(her)ontdekken van hun capaciteiten, van hun ‘eigen kracht’. Voortgang op 
andere terreinen zoals huisvesting, gezondheid en vermindering van crimineel 
gedrag bij een verslavingsproblematiek, wordt versterkt en beklijft beter door 
een grotere participatie van mensen. Omgekeerd belemmert het ontbreken 
van deelname aan een vorm van vrijwilligerswerk, dagbesteding of betaald 
werk mensen in het weer op de rails krijgen van hun leven op andere terrei-
nen of leidt het tot terugval (Davelaar 2012, Davelaar en Verwijs, 2012).

Participatie staat inmiddels centraal in het Nederlandse landelijke en 
lokale beleid gericht op kwetsbare burgers. Participatie door vrijwilligers-
werk, het volgen van een opleiding of betaald werk. Participatie ook in de zin 
van zelf als cliënt verantwoordelijkheid dragen voor het op termijn weer 
kunnen meedoen. ‘De eigen kracht van mensen is (…) het uitgangspunt: 
mensen nemen binnen hun mogelijkheden en talenten maximaal deel aan de 
samenleving. Zij dragen daarbij zelf bij aan hun herstel.’ (Rijk en vier grote 
steden, 2011: 3). 

1.1 Programma Meedoen! & deelproject Participatie & Werk

De Federatie Opvang heeft in opdracht van het ministerie van VWS een 
speciaal meerjarenprogramma ‘Meedoen!’ opgesteld en uitgevoerd. Daarmee 
wil ze een impuls geven aan het optimaal laten meedoen in de samenleving 
van cliënten van organisaties voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang 
en begeleid en beschermd wonen. Het programma Meedoen! kent drie pijlers: 
Sport en Bewegen, Zingeving en Cultuur, en Participatie en Werk. Het pro-
gramma is gestoeld op een gemeenschappelijke visie op ‘meedoen’ voor de 
branche. In januari 2013 verscheen ‘Ieder mens telt. Participatie is voor 
iedereen.’1 Waarin de belangrijkste politiek-maatschappelijke veranderingen 
geschetst worden en mogelijk bruikbare visies en voorbeelden voor het beleid 
van instellingen op het terrein van Participatie & werk gegeven worden. 

Binnen het deelproject Participatie & Werk heeft de Federatie Opvang in 
samenwerking met lokale lid organisaties, gemeenten en andere partners zich 
in enkele steden en regio‘s gericht op het tot ontwikkeling brengen van 

1 Federatie Opvang (januari 2013). Ieder mens telt. Participatie is voor iedereen. Notitie.
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nieuwe concepten en aanpakken en het versterken van bestaande. Ook zijn 
landelijke en lokale ontwikkelingen in beeld gebracht en in verenigingsver-
band gedeeld. Het deelproject Participatie en Werk liep vanaf augustus 2011 
tot en met eind 2013 (met een kleine uitloop in 2014). In de tweede helft van 
2011 zijn opvanginstellingen en ketenpartners geïnformeerd over het program-
ma en is draagvlak gecreëerd voor actieve betrokkenheid bij het deelproject. 

1.2 Onderzoek naar Participatie & Werk

De Federatie Opvang heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd om de 
ontwikkelingen op het terrein van Participatie & Werk te volgen en in beeld te 
brengen. Dat is gedaan via een, herhaalde, landelijke peiling die een goed 
beeld biedt van de stand van zaken en de ontwikkelingen in de opvang op dit 
terrein. Deze landelijke meting is aangevuld met impressies en inzichten uit 
een viertal projecten. Dit flankerende onderzoek door het Verwey-Jonker 
Instituut betreft overigens géén onderzoek naar de resultaten of effecten van 
het deelproject Participatie & Werk.

Doelen onderzoek
De twee metingen hadden als doel zicht te krijgen op de wijze waarop 
thema’s rondom Participatie & Werk aandacht krijgen in opvanginstellingen, 
welke kansen en knelpunten de opvanginstellingen ervaren, en op welke wijze 
wordt samengewerkt met gemeenten en andere organisaties.

Meer specifiek had het onderzoek tot doel:
 ● zicht te krijgen op de wijze waarop thema’s rondom Participatie & Werk 

aandacht krijgen in opvanginstellingen; 
 ● te identificeren welke trends en ontwikkelingen op het gebied van 

Participatie & Werk zich hebben voorgedaan op het niveau van professio-
nals en instellingen; 

 ● vast te stellen welke kansen en knelpunten de opvanginstellingen ervaren; 
 ● vast te stellen of en op welke wijze wordt samengewerkt met gemeenten 

en andere organisaties;
 ● inzicht in verkrijgen in hoe opvangorganisaties reageren en inspelen op 

veranderingen in de politiek-maatschappelijk context.

Opzet en aanpak onderzoek 
In het najaar van 2011 is een representatieve Nulmeting Participatie & Werk2 
uitgevoerd onder instellingen voor vrouwenopvang, maatschappelijke opvang 
en/of beschermd en begeleid wonen (afgekort: VO, MO en B&BW), die zijn 
aangesloten bij de Federatie Opvang. Deze nulmeting was een eerste peiling 

2 Beschikbaar via de websites: www.verwey-jonker.nl en www.opvang.nl (een samenvattend artikel 
verscheen in Sociaal Bestek).
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die de stand van zaken op dat moment weergaf. Eind 2013 is deze meting op 
grotendeels dezelfde wijze herhaald. Met de Eindmeting geven wij de stand 
van zaken twee jaar na de Nulmeting weer. Ook is het door deze twee 
opeenvolgende metingen te vergelijken mogelijk trends en ontwikkelingen 
zichtbaar te maken. 

De ‘Eindmeting’ onder de instellingen is aangevuld met beschrijvingen van 
verschillende aanpakken en projecten die onder de noemer Participatie & 
Werk in de afgelopen tijd zijn beproefd en opgestart. Het betreft beschrijvin-
gen waarin ook de ervaringen en zienswijzen van een aantal cliënten zijn 
opgenomen. Ook zijn gesprekken gehouden met enkele betrokken bestuurders 
en de landelijke projectleider.

Werkwijze enquêtes 
Voor de nulmeting zijn najaar 2011 aan de hand van het adressenbestand van 
lid organisaties van de Federatie Opvang, 71 instellingen aangeschreven. 
Federatie Opvang heeft eerst een aankondiging van de meting verzonden, 
vervolgens heeft het Verwey-Jonker Instituut een uitnodiging verstuurd met 
een link naar de internet enquête. De enquête kon gedurende 4,5 week 
worden ingevuld; halverwege zijn e-mailrappels en telefonische rappels 
gehouden. 

Voor de eindmeting zijn najaar 2013 aan de hand van het adressenbestand 
van lid organisaties van de Federatie Opvang en van lid instellingen die 
hebben deelgenomen aan de nulmeting, in totaal 73 instellingen aangeschre-
ven. Federatie Opvang heeft eerst een aankondiging van de meting verzon-
den, waarna het Verwey-Jonker Instituut een uitnodiging heeft verstuurd met 
een link naar de internet enquête. Lid instellingen konden de enquête gedu-
rende 5 weken invullen; halverwege zijn e-mailrappels en telefonische rappels 
gehouden om de respons te verhogen.

Werkwijze overige onderzoeksactiviteiten 
Daarnaast zijn in overleg met de projectleider van de Federatie Opvang vier 
projecten/aanpakken geselecteerd die vervolgens nader bekeken zijn door 
middel van het bekijken van jaarverslagen, websites, projectbeschrijvingen en 
dergelijke. Bij drie projecten/aanpakken zijn interviews gehouden met de 
initiatiefnemer of projectleider en met een of enkele cliënten. De casusbe-
schrijvingen die zijn opgesteld zijn ter controle voorgelegd aan de betrokken 
organisaties. Op verzoek van de Federatie zijn de drie resulterende beschrij-
vingen aangevuld met een vierde verhaal over Kansen die Werken. Deze 
bijdrage is opgesteld door collega- onderzoekers/ontwikkelaars van 
WithForward en Kennisland. 

Wie met voorbeelden werkt weet dat elke keuze, elke selectie ten dele 
arbitrair is. Er kunnen altijd meer en wellicht ook interessantere projecten uit 
worden gelicht. Gekozen is voor projecten die een duidelijke link hadden met 
het Federatie Opvang-traject Participatie en Werk. De portretten van de 
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projecten –inclusief weergave van interviews met cliënten– geven met elkaar 
een beeld van het ‘meedoen’ in de opvangsector, met alle ups en downs. Ze 
vormen daarmee een waardevolle en verdiepende aanvulling op de gegevens 
die uit de landelijke enquête naar voren komen. Door de rapportage heen 
wordt verder kort aandacht besteed aan andere (lopende) projecten in de 
sector. Verder verwijzen wij de lezers naar de websites van de verschillende 
organisaties.

Tenslotte zijn telefonische interviews gehouden met twee bestuurders van 
lid organisaties van de Federatie Opvang, betrokken bij het thema en met de 
projectleider namens de Federatie Opvang. Met de projectleider is voorts op 
verschillende momenten contact geweest over opzet, verloop en inhoud van 
het onderzoek. 
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2 Resultaten landelijke metingen 2011–2013

In dit hoofdstuk komen de resultaten uit de twee peilingen in 2011 en 2013 
aan de orde. Bij het beschrijven van die resultaten spreken wij voor het 
gemak van ‘instellingen’ om de deelnemende (locaties van) instellingen aan te 
duiden. De bevindingen hebben betrekking op die instellingen die hebben 
deelgenomen aan nul- respectievelijk eindmeting. De uitkomsten uit de 
meting van eind 2013 vormen het vertrekpunt in deze rapportage, maar om 
trends en ontwikkelingen zichtbaar te maken, worden de resultaten uit de 
eindmeting in deze rapportage wel afgezet tegen de bevindingen uit de 
nulmeting. Bovendien wordt, waar relevant, onderscheid gemaakt tussen 
organisaties die vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en/of beschermd 
en begeleid wonen aanbieden.

2.1 Deelname aan enquête, algemene gegevens over instellingen en 
respondenten

Nulmeting
In totaal hebben najaar 2011 54 medewerkers van 52 locaties van 51 verschil-
lende instellingen voor vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en/of 
begeleid en beschermd wonen aan de nulmeting deelgenomen (respons van 
73%). Van deze instellingen biedt ongeveer een derde maatschappelijke 
opvang (MO) en eveneens ongeveer een derde vrouwenopvang (VO). Daarnaast 
bieden ook veel instellingen combinaties van opvang. Het vaakst voorkomend 
zijn instellingen die zowel maatschappelijke opvang als begeleid & beschermd 
wonen (B&BW) bieden (15%) en instellingen die op alle drie de velden voorzie-
ningen bieden (13%). De instellingen zijn redelijk gespreid over Nederland, al 
zijn de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht sterker vertegen-
woordigd. Ongeveer driekwart van de respondenten heeft een leidinggevende 
functie; een kwart heeft een uitvoerende functie.

Eindmeting
In totaal hebben eind 2013 47 medewerkers van 47 locaties van 46 verschil-
lende instellingen voor vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en/of 
begeleid en beschermd wonen aan de eindmeting deelgenomen (respons van 
64%). Daarmee is de respons in de eindmeting enigszins lager dan in de 
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nulmeting, maar nog steeds voldoende om van een landelijke peiling te 
kunnen spreken die de opvanginstellingen goed representeert. Van deze 
instellingen biedt ongeveer een derde maatschappelijke opvang (MO), een 
kwart biedt vrouwenopvang (VO). Ongeveer een op de acht instellingen die 
aan het onderzoek hebben meegewerkt biedt begeleid en beschermd wonen 
(B&BW). Daarnaast biedt een aanzienlijke groep instellingen combinaties van 
opvang. Het vaakst voorkomend zijn instellingen die op alle drie de velden 
voorzieningen bieden (13%) en instellingen die maatschappelijke opvang en 
begeleid en beschermd wonen bieden (9%). De instellingen zijn redelijk 
verspreid over Nederland, al zijn de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, 
Noord-Brabant en Utrecht sterker vertegenwoordigd. Dat is overigens een 
behoorlijk goede afspiegeling van de spreiding van de opvanginstellingen over 
het land. Driekwart van de respondenten heeft een leidinggevende functie; 
een kwart heeft een uitvoerende functie.

2.2 Instellingen met een aanbod van Participatie & Werk

Eerst beschrijven wij de instellingen met een aanbod op het gebied van 
Participatie & Werk aan de hand van verschillende thema’s. In paragraaf 2.3 
bespreken wij de instellingen die (nog) geen aanbod hebben. 

Het aanbod
De overgrote meerderheid van de instellingen heeft een aanbod voor cliënten 
op het gebied van Participatie & Werk (40 instellingen, dit is 85%). Uit figuur 1 
blijkt dat veel van de instellingen met een aanbod verschillende vormen 
aanbieden. De meerderheid biedt dagbesteding en/of vrijwilligerswerk aan 
(83%); daarnaast wijzen instellingen relatief vaak op trajecten die toeleiden 
naar betaald werk en scholing. Ook overige vormen van participatie en 
werktoeleiding komen naar voren: de inzet van een ervaringsdeskundige, 
participatiebanen, samenwerking met externen (zoals een activeringscen-
trum), buurtactiviteiten en de organisatie van netwerken via bijvoorbeeld 
(vrouwelijke) ondernemers. 

Als we de resultaten uit de nulmeting en eindmeting met elkaar vergelijken 
blijkt dat eenzelfde aandeel van de instellingen cliënten een aanbod doet van 
Participatie & Werk. Ook het soort aanbod en de mate waarin zij dat bieden 
komt grotendeels overeen. Om extra inzicht te krijgen in trends en ontwikke-
lingen over de periode tussen de nulmeting en eindmeting, hebben wij de 
instellingen bovendien expliciet gevraagd in te schatten of het aanbod rond 
participatie en werk in 2013 is toegenomen ten opzichte van dat uit 2011. De 
meerderheid van de instellingen met een aanbod is van mening dat dit aanbod 
in 2013 inderdaad is toegenomen in vergelijking met twee jaar eerder (63%). 
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28 procent heeft de indruk dat hierin geen verandering heeft plaatsgevonden; 
slechts 5% constateert een afname. 

Figuur 1. Aanbod Participatie & Werk (n=40 instellingen) (meerdere antwoorden mogelijk) 

Instellingen die maatschappelijke opvang bieden, hebben iets vaker een 
aanbod Participatie & Werk dan vrouwenopvanginstellingen. Kijken we 
daarbinnen naar de soort activiteiten, dan zien we dat instellingen die 
maatschappelijke opvang of begeleid en beschermd wonen aanbieden en 
instellingen die dat beide doen, in vergelijking met andere typen instellingen, 
relatief vaak trajecten gericht op toeleiding naar betaald werk hebben. In de 
vrouwenopvang is het aanbod gericht op begeleiding naar betaald werk 
kleiner. Daar gaat daarentegen relatief meer aandacht uit naar scholing.  

Voorbeelden aanbod
Opvanginstellingen is vervolgens gevraagd naar concrete voorbeelden van het 
aanbod Participatie & Werk dat zij cliënten bieden. Het overzicht daarvan laat 
ten opzichte van 2011 een onveranderd grote variatie zien. Deze zijn globaal 
onder te verdelen in drie hoofdcategorieën: 

 ● Laagdrempelige dagbestedingsactiviteiten & vrijwilligerswerk.
 ● Educatie: scholing en cursussen.
 ● Trajecten gericht op arbeidsgewenning en -participatie.

In veel gevallen is er overigens sprake van een mengvorm. Zo is bijvoorbeeld 
ook bij meer laagdrempelige vormen van dagbesteding/vrijwilligerswerk, ook 
al is arbeids(re)integratie daar geen direct doel, toch vaak sprake van inkade-
ring in trajecten. Dat gebeurt vaak met het oog op specifieke (subsidie-)eisen 
van de lokale overheid.
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Bij alle drie de categorieën is het in gesprek gaan met de cliënten en het 
begeleiden van hen naar een passende vorm van dagbesteding een belangrijk 
aspect van het aanbod van de opvangorganisaties.

Laagdrempelige dagbesteding & vrijwilligerswerk
Belangrijk in deze categorie zijn nog steeds de relatief eenvoudige klussen in 
en rond opvang- of dagbestedingsvoorzieningen zelf, zoals het ondersteunen 
bij het schoonhouden van ruimten, bij administratief werk, bij de ontvangst 
van gasten, mededeelnemers en bezoekers (receptie, verzorgen van koffie en 
thee). Daarnaast vinden veel laagdrempelige activiteiten elders plaats, in de 
buitenruimte (vegen, groenvoorziening), bij zorgboerderijen of in kringloop-
winkels. Daarnaast zijn ook de werkplaatsen (fietsreparatie, meubels) nog 
steeds goed vertegenwoordigd. Veel aanbod is er tenslotte ook van creatieve 
activiteiten. Opvallend weinig wordt hier aanbod op het gebied van sport 
genoemd; het kan zijn dat dat bewust of onbewust onder het programma 
Sport en Bewegen wordt geschaard.

Het aanbod in deze categorie vindt deels in (eigen) dagactiviteitencentra 
plaats, maar ook bij anderen: veelvuldig wordt de samenwerking tussen de 
opvangorganisaties en zorg- welzijnsorganisaties die veel vrijwilligers kunnen 
‘plaatsen’ of met organisaties die bemiddelen in vrijwilligerswerk, zoals 
vrijwilligerscentrales, genoemd. Soms vindt ook bemiddeling naar vrijwilli-
gerswerk plaats door middel van speciaal daarvoor aangestelde medewerkers 
zoals job coaches. Enkele genoemde voorbeelden: 

 ● veegploegen;
 ● corveetaken in de opvang;
 ● inzet ervaringsdeskundige;
 ● bewoonsters worden gekoppeld aan organisatie voor vrijwilligerswerk als 

onderdeel van activering;
 ● dagbesteding trajecten in opdracht van de gemeente.

Scholing en cursussen
In deze categorie valt allereerst het samen met cliënten zoeken naar een 
passende opleiding en ook wordt gezocht naar stageplaatsen. Het overzicht in 
de sfeer van cursussen en trainingen laat zien dat organisaties volop inzetten 
op basiscursussen en trainingen. Enkele voorbeelden:

 ● Nederlandse les; 
 ● leren jezelf te presenteren;
 ● kooktraining;
 ● leefstijltraining;
 ● sociale vaardigheidstrainingen;
 ● training ouderschap;
 ● budgetbeheer;
 ● omgaan met financiën;
 ● open atelier;
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 ● vrouwen begeleiden naar inburgeringtrajecten.

Anderzijds worden cliënten ook begeleid naar cursussen met een hogere 
drempel en/of een sterkere gerichtheid op de arbeidsmarkt. Enkele 
voorbeelden: 

 ● cursus ‘zoeken naar werk’;
 ● opleidingen richting detailhandel;
 ● lassen, fietshersteller;
 ● startkwalificatie kok;
 ● opleiding van (ex)cliënten tot ervaringsdeskundige.

Trajecten gericht op arbeidsparticipatie 
Opvangorganisaties bieden zelf re-integratietrajecten aan of verwijzen hun 
cliënten naar dit soort trajecten/werkervaringsplaatsen. Ze bieden soms ook 
gericht arbeidsadvies, bijvoorbeeld door job coaches. Toch hebben veel 
organisaties niet de middelen om hier aparte medewerkers voor in dienst te 
hebben. Cliënten vinden in een aantal gevallen via begeleiders of op eigen 
kracht werk via uitzendbureaus. Voorbeelden:

 ● arbeidstrainingscentrum;
 ● cateringbedrijf;
 ● restaurant als arbeidsparticipatieproject voor jongeren; 
 ● praktijkopleidingen horeca;
 ● begeleiden vrouwen met interesse voor zelfstandig ondernemerschap. 

Medewerkers Participatie & Werk
Vervolgens hebben wij aan de 40 opvanginstellingen met een aanbod 
gevraagd, wie binnen de instelling taken uitvoeren op het gebied van 
Participatie & Werk. De medewerkers zijn vrijwel altijd eigen werknemers van 
de instelling (zie figuur 2). Zeven op de tien instellingen hebben medewerkers 
in dienst die zich bezighouden met Participatie & Werk naast andere taken. 
Bij ongeveer hetzelfde aandeel organisaties hebben eigen medewerkers 
Participatie & Werk als hoofdtaak of enige taak. We kunnen concluderen dat 
veelal dit werkterrein bij een coördinator belegd is én dat daarnaast andere 
medewerkers taken op dit terrein hebben. In een aantal gevallen zal het 
daarbij waarschijnlijk gaan om cliëntbegeleiders die participatie en werk ‘als 
vanzelfsprekend’ meenemen in hun begeleiding van cliënten. Daarnaast 
maken instellingen ook relatief vaak gebruik van vrijwilligers die werkzaam 
zijn binnen de eigen instelling (53%). Van ingehuurde derden (20%) en vrijwil-
ligers van andere organisaties waarmee al samenwerkingsrelaties bestaan 
(28%) maken instellingen in mindere mate gebruik. In de categorie ‘anders’ 
worden nog ‘alle begeleiders’, stagiaires, ervaringsdeskundigen, de gemeente-
lijke overheid en het onderwijs genoemd. 
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Figuur 2. Medewerkers Participatie & Werk (n=40) (meerdere antwoorden mogelijk) 

Bij vergelijking van de resultaten tussen de nulmeting en eindmeting komt 
naar voren dat bij instellingen vaker vrijwilligers werkzaam binnen de instel-
ling (53 procent tegenover 28 procent) en vrijwilligers verbonden aan andere 
organisaties (28 procent tegenover 15 procent), taken uitvoeren op het gebied 
van participatie en werk. In twee jaar tijd heeft dus een aanzienlijke toename 
van de inzet van vrijwilligers plaatsgevonden.

Eigen medewerkers met Participatie & Werk als hoofdtaak of enige taak 
komen het vaakst voor bij instellingen die maatschappelijke opvang, 
beschermd en begeleid wonen (of een combinatie daarvan) bieden. Eigen 
medewerkers die naast andere taken Participatie & Werk in hun takenpakket 
hebben, komen relatief vaak voor bij vrouwenopvang instellingen en instellin-
gen die alle vormen van opvang bieden. Vrijwilligers met taken op het gebied 
van Participatie & Werk binnen de eigen instelling komen het meest voor bij 
instellingen die MO of MO en B&BW bieden en minder in de Vrouwenopvang. 
Een verschil dat samenhangt met verschil in ‘traditie’ rond het werken met 
vrijwilligers (met als oorzaak de (ernstige) aard van de problematiek in de 
vrouwenopvang, en aspecten rond veiligheid en privacy).

Inbedding in krachtgerichte methodieken
In het onderzoek hebben wij de opvanginstellingen ook gevraagd in hoeverre 
Participatie & Werk binnen hun instelling structureel is opgenomen in kracht-
gerichte methodieken (zoals herstelwerk in de maatschappelijke opvang en 
krachtwerk in de vrouwenopvang). De deelnemende instellingen zijn hier 
uitgesproken over: volgens acht op de tien instellingen maakt Participatie & 
Werk in (ruim) voldoende mate structureel deel uit van krachtgerichte 
methodieken. Voor ongeveer een op de tien geldt dat zij dit aspect onvol-
doende vinden; een net iets kleinere groep (8%) staat hier neutraal tegenover.
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Budget Participatie & Werk
Vragen naar geld en geldstromen leveren per definitie problemen op in 
onderzoek, zo ook binnen dit onderzoek. Weinig instellingen hebben vragen 
over budget kunnen beantwoorden. Mogelijke verklaringen zijn in dit geval: 
veel respondenten –hoewel voor driekwart leidinggevenden– beschikken niet 
over een globaal overzicht over de opbouw van het budget. Deze gegevens 
blijken bovendien niet altijd eenvoudig op te zoeken of op te vragen. Ook 
wordt het budget niet altijd apart geregistreerd onder de noemer ‘participatie 
(en werk)’. Dat de middelen uit verschillende financieringsstromen afkomstig 
zijn, bemoeilijkt het kunnen bieden van inzicht verder.

Bijna vier op de tien instellingen met een aanbod (38%) kunnen beschikken 
over een apart budget voor Participatie & Werk. Iets meer instellingen hebben 
geen apart budget, ruim een vijfde zegt dit niet te weten. Het blijkt voor 
slechts een klein deel van de instellingen mogelijk een schatting te maken van 
dit budget. De budgetten lopen uiteen €3.500 tot €4.800.000. Het gemiddelde 
budget voor Participatie & Werk van dit kleine aantal instellingen is 797.700. 
Door het geringe aantal instellingen dat hierover informatie gaf, is er geen 
betrouwbaar beeld voor de gehele opvangsector te geven. Dezelfde beperking 
gaat op voor de vraag welk deel van het totale budget van de instelling 
bestemd is voor Participatie & Werk. De 11 instellingen die deze vraag hebben 
beantwoord kunnen gemiddeld 5 procent van het totale budget hieraan 
besteden. Hoewel slechts een indicatie, geeft dit aan dat het om een relatief 
klein deel van het totale budget van instellingen gaat.

Wanneer er een schatting van een budget kan worden gegeven, blijkt dit 
altijd uit verschillende middelen opgebouwd te zijn. Middelen vanuit de 
gemeentelijke overheid (zoals Wmo, Wwb, Wet participatiebudget) en vanuit 
de AWBZ noemen instellingen het vaakst (achtereenvolgens 67% en 53%). 
Verder noemt een derde van de instellingen dat het budget (ook) bestaat uit 
algemene middelen van de instelling, en eenzelfde aandeel geeft aan dat het 
budget is opgebouwd uit voor Participatie & Werk geworven projectgebonden 
middelen (zoals van fondsen, bedrijfsleven). Zeven procent ontvangt daar-
naast budget van zorgverzekeraars. Overige middelen die zijn genoemd zijn 
subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de inkoop van (trai-
nings)plaatsen door derden. 

Bij de instellingen die middelen van de gemeentelijke overheid ontvangen, 
vormt dit deel gemiddeld net iets meer dan de helft van het totale budget. 
Als instellingen werken met een budget dat deels uit de AWBZ afkomstig is, is 
dit goed voor iets minder dan de helft van hun totale budget. 

Het beschikbare budget voor Participatie & Werk wordt vooral besteed aan 
dagbesteding en/of vrijwilligerswerk (87%) en aan trajecten gericht op het toe 
leiden naar betaald werk (73%). Bijna de helft besteedt het budget (ook) aan 
scholing en het verwerven van startkwalificaties (47%). Dit zijn verhoudingsge-
wijs iets vaker instellingen die ofwel alleen vrouwenopvang bieden, ofwel een 
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combinatie aanbieden van vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en 
beschermd en begeleid wonen. Organisaties die alleen maatschappelijke 
opvang aanbieden of alleen beschermd en begeleid wonen, besteden hiermee 
vergeleken dus iets minder vaak een deel van het budget aan scholing en het 
verwerven van startkwalificaties.

Als we –met de nodige voorzichtigheid- de resultaten uit de nulmeting en 
eindmeting met elkaar vergelijken blijkt dat in de nulmeting iets meer 
instellingen beschikken over een apart budget voor Participatie & Werk (47 
procent tegenover 38 procent). In de eindmeting is het budget iets minder 
vaak opgebouwd uit middelen uit de AWBZ, algemene middelen van de 
instelling en middelen van zorgverzekeraars en iets meer uit bijdragen van de 
lokale  overheid. De wijze waarop het instellingen het budget in de nulmeting 
en eindmeting besteden is vergelijkbaar. Wel besteden iets meer instellingen 
in de eindmeting hun budget vooral aan dagbesteding en/of vrijwilligerswerk. 

Om extra inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen over de periode 
tussen de nulmeting en eindmeting, hebben wij instellingen gevraagd of het 
budget rond participatie en werk in 2013 is toegenomen ten opzichte van dat 
uit 2011. Een kleine meerderheid van de 15 instellingen die deze vraag hebben 
beantwoord is van mening dat dit budget in 2013 ongeveer gelijk is aan dat 
van twee jaar eerder (53%). Een derde constateert dat het budget is toegeno-
men; een enkele instelling ziet een afname of weet het niet. 

Een vergelijking tussen type instellingen levert als relevante verschillen op 
dat een apart budget voor Participatie & Werk er relatief vaak is bij instellin-
gen die maatschappelijke opvang (soms in combinatie met begeleid en 
beschermd wonen) bieden. 

Bereik 
Aan alle 40 deelnemende instellingen met een aanbod Participatie & Werk is 
gevraagd of zij een indicatie konden geven van het aandeel cliënten dat met 
het aanbod is bereikt. Allereerst is gevraagd om een schatting3 van het 
aandeel cliënten dat in totaal is bereikt met het aanbod van de instelling. De 
cijfers van de 33 instellingen die hierop konden antwoorden blijken zeer 
uiteen te lopen, van 1 procent tot 100 procent, met een gemiddeld bereik van 
ruim de helft van het aantal cliënten in 2012 (54%); in de eerste helft van 2013 
lag het bereik iets hoger (57%).

Vervolgens is weer onderscheid gemaakt naar soorten activiteiten: aller-
eerst is gevraagd welk aandeel cliënten in 2012 en 2013 actief is geweest in 
vrijwillige dagbesteding en/of vrijwillige dagactiviteiten. Hierbij is een 
onderscheid gemaakt tussen incidenteel en structureel aanbod. 
Opvanginstellingen schatten in dat met incidentele vormen van vrijwillige 
dagbesteding en/of vrijwillige dagactiviteiten bijna vier op de tien cliënten is 

3 Om de respons te vergroten is gevraagd naar schattingen; dat wil nog niet zeggen dat exacte 
registraties bij de deelnemende instellingen ontbreken.
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bereikt (40% in 2012 en 41% in de eerste helft van 2013). Met structurele 
vormen van vrijwillige dagbesteding is een wat groter aandeel cliënten 
bereikt. In de eerste helft van 2013 ligt dit gemiddelde iets hoger (49%) dan in 
het jaar 2012 (44%).

Ten tweede vroegen we de organisaties aan te geven in hoeverre hun 
cliënten hebben deelgenomen aan een traject voor het behalen van een 
startkwalificatie. Opvanginstellingen schatten in dat gemiddeld een op de tien 
cliënten deelnam aan een traject voor het behalen van een startkwalificatie 
(9% in 2012 en 10% in de eerste helft van 2013).

Ten derde ligt het aandeel cliënten dat deelnam aan een arbeidsgewen-
ning- of arbeidstrainingstraject -specifiek gericht op het verkrijgen van 
betaald werk- net iets hoger dan dat van de trajecten voor het behalen van 
een startkwalificatie (10% van de cliënten in 2012 en 12% van de cliënten in de 
eerste helft van 2013). 

Figuur 3. Veranderingen in bereik activiteiten Participatie en Werk (n= loopt uiteen van 26 

bij ‘traject behalen startkwalificatie’ tot 34 bij ‘totaal participatie en werk’)

Enkele professionals hebben hun schattingen toegelicht. Zo geldt voor som-
mige instellingen dat zij geen nauwkeurige schatting kunnen geven, bijvoor-
beeld omdat er grote verschillen zijn tussen bereik van cliënten in hun 
vrouwenopvang en maatschappelijke opvang-onderdelen/locaties. Een instel-
ling die de samenwerking is aangegaan met een landelijke speler op het 
gebied van arbeidsmobiliteit, employability en talentontwikkeling, ziet een 
toename van cliënten die deelnemen aan een traject dat moet leiden tot 
betaald werk. Een instelling signaleert een afname van de mogelijkheden om 
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een Individuele Re-integratie Overeenkomst te starten. Tot slot een andere 
instelling over knelpunten om meer mensen te laten meedoen: 

‘Vrouwen verblijven rond een jaar in de opvang, moeten dan heel veel zaken op orde 
brengen en komen vaak nog niet toe aan het structureel doen van (onbetaald) werk. 
Het niet kunnen regelen van kinderopvang is ook een belangrijke hobbel.’ 

Een vergelijking tussen de nulmeting en eindmeting maakt duidelijk dat er 
tussen 2010/2011 en 2012/13 geen verschil is opgetreden tussen het aandeel 
cliënten dat instellingen in totaal schatten te bereiken met activiteiten op het 
gebied van Participatie & Werk. Wel kunnen we concluderen dat volgens de 
inschatting van de instellingen het aandeel cliënten dat vrijwillige dagbeste-
ding en/of vrijwillige dagactiviteiten verricht is toegenomen (incidentele 
deelname zo’n 4% hoger, structurele deelname circa 6% hoger). Daartegenover 
staat dat het aandeel cliënten dat heeft deelgenomen aan een traject voor 
het behalen van een startkwalificatie of voor arbeidsgewenning- of -training in 
de eindmeting juist iets lager ligt (respectievelijk 3% en 4%). 

(Inspelen op) motivatie
Veel cliënten kennen een sterke (innerlijke) motivatie om deel te nemen aan 
activiteiten. Anderen hebben een zetje nodig. Hoe worden cliënten gemoti-
veerd op het gebied van Participatie & Werk? En wat zijn de beste manieren 
om cliënten dat laatste zetje te geven? In deze eindmeting hebben we 
gevraagd aan de leidinggevenden en uitvoerend medewerkers van opvangin-
stellingen hoe zij cliënten enthousiasmeren.

Uit de antwoorden van opvanginstellingen blijkt dat de opvanginstellingen 
meestal een combinatie van technieken inzetten om cliënten te motiveren 
(figuur 4). 
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Figuur 4. Wijzen van opvanginstellingen om cliënten te motiveren voor Participatie & Werk 

(n=39) (meerdere antwoorden mogelijk)4

Soms hebben de manieren om te motiveren betrekking op het inspelen op, of 
aanwakkeren van de behoeften van de cliënten.  In andere gevallen gaat het 
meer om het zorgen voor de noodzakelijke, materiële, randvoorwaarden om 
mee te kunnen doen. De instellingen bieden vaak (een combinatie) van deze 
zaken. Het vaakst proberen instellingen cliënten te motiveren door persoon-
lijke begeleiding bij de keuze voor een activiteit en bij de daadwerkelijke 
start van de activiteit (79%). Op de tweede plaats staat de motiverende 
werking die er van medecliënten uitgaat, de voorzieningen zetten dat gegeven 
veelvuldig in (69%). Even vaak  stimuleren de opvanginstellingen cliënten voor 
deelname aan activiteiten rondom Participatie & Werk door het als verplich-
ting op te nemen in het persoonlijk ontwikkelings-, behandel- of trajectplan 
(69%). Twee derde van de instellingen zet mentoren of maatjes in als stimu-
lans van cliënten. Andere veelgebruikte prikkels zijn het communiceren dat 
deelname een duidelijke norm is in de opvanginstelling (54%), het bieden van 
financiële vergoedingen (46%) en het actief betrekken van cliënten bij de 
opzet en uitvoering van activiteiten (46%). Minder gebruikte mogelijkheden 
zijn materiële extraatjes zoals maaltijden, rookwaar, uitstapjes en privileges, 
vervoer geregeld door de instelling, reiskostenvergoedingen en goede facilitei-
ten voor kinderopvang. In de categorie ‘anders’ voegen enkele instellingen toe 
dat de eigen keuze van de cliënt centraal staat en dat daar maatwerk voor 
wordt geboden. Andere benadrukken de werking van sleutelpersonen, zoals 

4 In de eindmeting zijn mentoren/maatjes als extra antwoordmogelijkheid toegevoegd. In de 
nulmeting ontbrak deze antwoordmogelijkheid.
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activiteitenbegeleiders, ervaringsdeskundigen of ‘sociaal activeerders’. Een 
andere instelling vindt de (gedeeltelijke) vergoeding van opleidingskosten een 
goede prikkel. 

De wijze waarop instellingen cliënten motiveren is sinds 2011 op hoofdlij-
nen gelijk gebleven: de gegevens hierover uit de nulmeting en eindmeting zijn 
grotendeels vergelijkbaar. Wel is de nadruk op persoonlijke begeleiding nog 
verder toegenomen. Een aantal andere motiverende factoren lijkt juist minder 
frequent te worden ingezet: het regelen van kinderopvang (-13%), deelname 
als norm te stellen en communiceren (-5%), een financiële vergoeding (-8%), 
andere materiële extraatjes (-7%) of reiskosten (-5%). 

Een verplichting in het persoonlijk ontwikkelings-, behandel- of traject-
plan, actieve betrokkenheid van cliënten bij de opzet en uitvoering van 
activiteiten en vergoeding van reiskosten komen relatief vaak voor bij brede 
instellingen die alle vormen van opvang (MO, VO en B&BW) bieden. Financiële 
vergoeding, materiële extraatjes en bijdragen in reiskosten worden relatief 
vaak als prikkel gebruikt in de maatschappelijke opvang of in brede instellin-
gen (hoewel het belang van deze materiële prikkels over de hele linie bezien 
terugloopt, zoals we net zagen). In de vrouwenopvang worden cliënten 
logischerwijs naar verhouding vaak over de drempel geholpen door een goede 
kinderopvang.

Top 3 meest effectieve factoren
Hierboven is weergegeven hoe de instellingen hun cliënten in de praktijk 
proberen te motiveren. Over ‘motiveren’ valt evenwel meer te zeggen. Want 
wat zijn naar de mening van de instellingsvertegenwoordigers nu de meest 
effectieve prikkels? En welke prikkels worden te weinig ingezet?

Deelnemers aan het onderzoek hebben wij gevraagd of zij in een top 3 
kunnen aangeven wat in hun ogen de meest effectieve motiverende factoren 
zijn om gebruik te maken van het aanbod Participatie & Werk. In hun top 3 
noemen instellingen vooral persoonlijke begeleiding vanuit de instelling bij 
keuze voor een activiteit en bij de start daarvan (23 keer genoemd) en een 
financiële vergoeding (16 keer genoemd). 11 instellingen noemen als effec-
tieve prikkels de communicatie van deelname als duidelijk gestelde norm en 
de verplichting op basis van een persoonlijk ontwikkelings−, behandel−, of 
trajectplan. Daarna vinden instellingen onderlinge motivatie, actieve betrok-
kenheid van cliënt bij de opzet en uitvoering van activiteiten, materiële 
extraatjes en stimulans door mentoren of maatjes effectief. Kijken we 
uitsluitend naar de ‘nummer 1’ van instellingen, dan zien we dat de geënquê-
teerden het vaakst financiële vergoeding (10 instellingen), persoonlijke 
begeleiding (5 instellingen) en motivatie door cliënten onderling (5 instellin-
gen) bovenaan zetten. De waarde die instellingen hechten aan persoonlijke 
begeleiding lijkt sinds 2011 verder gegroeid.
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Top 3 knelpunten rond motivatie
Instellingen hebben wij ook gevraagd in een top 3 aan te geven bij welke van 
de potentieel motiverende factoren zij de grootste knelpunten ervaren. Het 
blijkt dat zij veel knelpunten ervaren bij de toekenning van een financiële 
vergoeding en een regeling voor kinderopvang. Volgens de instellingen zijn ook 
persoonlijke factoren bij de cliënt zelf een knelpunt bij de motivatie van 
deelnemers, zoals verslavings-, psychische en schuldenproblematiek. Een 
andere persoonlijke factor die deelname in de weg staat is een gebrek aan 
intrinsieke motivatie. Verder kunnen externe factoren, zoals weinig mogelijk-
heden op de arbeidsmarkt, een tekort aan onderwijsmogelijkheden en minder 
financiële middelen vanuit gemeenten (waardoor instellingen in hun eigen 
ogen een niet toereikend aanbod hebben van participatie en werk), de 
motivatie van cliënten in de weg staan. Verder noemen relatief veel instellin-
gen het ontbreken van een degelijke vervoersregeling en te weinig verplich-
ting tot ‘meedoen’ binnen  persoonlijke ontwikkelings−, behandel−, of traject-
plannen als knelpunten. Op de eerste plaats in hun top 3 van knelpunten 
zetten instellingen het vaakst het te weinig kunnen bieden van een financiële 
vergoeding en de aanwezigheid van psychische en verslavingsproblematiek als 
grootste knelpunten bij de motivatie van cliënten. Een instelling: 

‘Er zijn te veel andere factoren in het leven van mensen die aandacht opeisen.’ 

Wat is meer nodig?
De vraag wat nodig is om cliënten (nog) beter te motiveren, leverde een grote 
verscheidenheid aan suggesties op. Vooral betere mogelijkheden tot toelei-
ding naar betaald werk (een toekomstperspectief) en een divers aanbod aan 
participatie en werk binnen de opvanginstelling dat aansluit bij de individuele 
behoeften en mogelijkheden van cliënten (maatwerk), kan cliënten nog beter 
motiveren. ‘Werkgaranties,’ schrijft een instelling kort en bondig. Een andere 
instelling: 

‘Zoveel als mogelijk aansluiten bij de individuele wensen en mogelijkheden van de 
deelnemers waarbij ze mee kunnen doen binnen gewone voorzieningen en of een  
reguliere werksituatie.’ 

Ook betere samenwerking tussen betrokken partijen, en de eerder besproken 
financiële vergoeding en persoonlijke begeleiding, kunnen uitkomst bieden. 
Twee instellingen noemen daarnaast kennis van de doelgroep bij professionals 
en een relatie tussen een uitkering en deelname als motiverende factoren. 
‘Niet deelnemen is korten,’ zegt een instelling over dat laatste. Verder 
noemen instellingen nog uiteenlopende factoren die nodig zijn om cliënten 
(nog) beter te motiveren, zoals haalbare doelen en perspectief op huisvesting. 
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Behoeften en keuzemogelijkheden 
Een meerderheid van de opvanginstellingen oordeelt dat hun aanbod 
Participatie & Werk voldoet aan de behoeften van cliënten (zie figuur 5). Uit 
de figuur blijkt dat ruim zes op de tien (65%) deelnemende opvanginstellingen 
vindt dat het huidige aanbod in (ruim) voldoende voldoet. Voor 15 procent 
geldt dat zij hier neutraal tegenover staan; een net iets kleinere groep (13%) 
vindt dit aspect onvoldoende.

Sommige instellingen geven aan dat er nog onvoldoende zicht is op de 
behoeften van cliënten. Een instelling: 

‘Er gebeurt nog te weinig om het behoeftegevoel te stimuleren. Met als gevolg dat het 
lijkt alsof het aanbod voldoet, terwijl dat maar deels het geval is.’ 

Andere instellingen geven aan dat zij tevredenheid van cliënten over het 
aanbod structureel meten en daarop het aanbod aanpassen. Sommige instel-
lingen werken met andere partners samen om aan de behoeften te voldoen. 
Een instelling geeft specifiek aan graag middelen te willen hebben om een 
coach aan te stellen, die cliënten volgt en ondersteunt nadat zij de voorzie-
ning hebben verlaten.

Figuur 5. Oordeel over de mate waarin huidig aanbod Participatie & Werk voldoet aan 

behoeften cliënten (n=39)

Instellingen die vrouwenopvang of alle vormen van opvang (MO, VO en B&BW) 
bieden zijn iets vaker van mening dat hun aanbod voldoet aan de behoeften 
van cliënten. 

Over de keuzemogelijkheden voor cliënten binnen het aanbod Participatie 
& Werk in de eigen regio oordelen opvanginstellingen iets meer uiteenlopend 
(zie figuur 6). Ruim vier op de tien (41%)  opvanginstellingen vindt dat het 
regionale aanbod (ruim) voldoende keuzemogelijkheden biedt voor cliënten. 
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Een kleine een derde is hier neutraal over (31%); ruim een kwart (29%) vindt 
dit aspect (ruim) onvoldoende.

Meer opvanginstellingen denken dat de huidige keuzemogelijkheden voor 
cliënten in de regio ten opzichte van 2011 zijn toegenomen (44%) dan afgeno-
men (23%). Drie op de tien instellingen ziet geen verandering in het huidige 
regionale aanbod ten opzichte van 2011. Instellingen die vrouwenopvang 
bieden denken relatief vaak dat de keuzemogelijkheden in de regio zijn 
toegenomen.

Figuur 6. Oordeel over de keuzemogelijkheden voor cliënten binnen het aanbod Participatie 

& Werk in de regio? (n=39)

Samenwerking keten Participatie & Werk 
Verder is gevraagd naar de mate waarin instellingen op het gebied van 
Participatie & Werk samenwerken met andere organisaties (zie figuur 7). De 
gemeente is de organisatie met wie de instellingen het vaakst samenwerken 
(95%). Meer dan de helft van de instellingen werkt ook samen met respectie-
velijk lokale vrijwilligerscentrales, welzijnsinstellingen, collega-organisaties, 
GGZ-organisaties en sociale werkvoorzieningen. Tussen de vier en vijf op de 
tien opvanginstellingen werkt (ook) samen met bedrijven die cliënten kunnen 
plaatsen, onderwijsinstellingen, kleine gespecialiseerde organisaties en 
organisaties in de verslavingszorg. Met woningcorporaties, breed werkende 
re−integratie bedrijven, lokale of regionale ondernemersverenigingen en/of 
belangenbehartigers, zoeken instellingen minder vaak de samenwerking met 
het oog op versterking van participatie en werk. 

Instellingen die maatschappelijke opvang of alle vormen van opvang 
bieden, werken relatief vaak samen met collega-organisaties en ondernemers-
verenigingen. Bij instellingen in de vrouwenopvang is de variëteit in de 
samenwerkingspartners kleiner dan bij de andere organisaties. Deze organisa-
ties werken wel vaker dan andere instellingen samen met het onderwijs. 
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Figuur 7. Samenwerkingspartners op het gebied van Participatie & Werk (n=39)

Dat opvanginstellingen op uitgebreide schaal samenwerken is duidelijk. Maar 
hoe ziet deze samenwerking er in de praktijk uit? De opvanginstellingen geven 
op diverse manieren vorm aan de samenwerking (zie figuur 8). De samenwer-
king bestaat meestal uit (een combinatie van) uitwisseling van informatie 
(74%), structurele overleggen en bijeenkomsten (72%) met een vast contact-
persoon als aanspreekpunt (69%). De samenwerkingspartners zijn regelmatig 
betrokken bij de uitvoering van activiteiten (49%) en hebben incidenteel 
contact (45%). In mindere mate dragen de samenwerkingspartner(s) alleen 
financieel bij (21%). In de categorie ‘anders’ noemt men onder meer samen-
werking rond doorverwijzing van cliënten.

Op de vraag of er bij het samenwerken met gemeente(n) ook afspraken 
worden vastgelegd, blijkt dit in bijna twee derde van de gevallen van toepas-
sing. Vaak betreft het de financiering van activiteiten/trajecten, prestatieaf-
spraken, contracten en aanbestedingen. 

Iets meer dan een derde van de instellingen die hebben meegewerkt aan 
het onderzoek heeft ook samenwerkingsafspraken gemaakt met overige 
instanties en organisaties. Soms zijn er afspraken gemaakt met re-integratie-
bureaus die trajecten of arbeidsplaatsen aanbieden. Deze samenwerking kent 
verschillende vormen, zoals een convenant, raamcontract, samenwerkingsaf-
spraken of een onderaannemerschap. 
Bijna de helft van de organisaties maakt bovendien afspraken over ‘meedoen’ 
binnen een (lokaal of regionaal) ketenoverleg. Soms stemmen aanbieders af 
bij welke voorziening een cliënt het beste af is. In andere gevallen is een 
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cliënt ondergebracht bij verschillende partners en werken zij samen aan één 
begeleidingsplan. Soms is daarvoor sprake van structureel overleg op cliëntni-
veau (casusbespreking). Instellingen die maatschappelijke opvang aanbieden 
en brede instellingen, maken relatief vaak afspraken binnen een lokaal of 
regionaal ketenoverleg.

Figuur 8. Wijze(n) waarop samenwerking vormgegeven wordt (meerdere antwoorden 

mogelijk) (n=39)

In het onderzoek is ook gevraagd naar wensen rond (toekomstige) samenwer-
king. Als instellingen meer of anders willen samenwerken hebben zij vooral de 
gemeente en het bedrijfsleven op het oog. Gemeenten staan extra in de 
belangstelling omdat hun regierol groeit en ze tegelijkertijd bezuinigen. Een 
instelling: 

‘Nu is de gemeente terughoudend door de transities. Samenwerking en afstemming 
onderling is noodzakelijk voor een sluitende aanpak en aanbod van diensten.’ 

Met het bedrijfsleven willen opvanginstellingen de samenwerking intensiveren 
voor de plaatsing van cliënten in een betaalde baan. In mindere mate noemen 
instellingen zorginstellingen, scholen, UWV en de arbeidsmarktregio’s.

Veranderingen rond samenwerking
De eind en nulmeting laten op het punt van samenwerking met de belangrijk-
ste partners een vergelijkbaar beeld zien. Samenwerking met vrijwilligerscen-
trales (plus 8%) is nog verder gestegen. Ook zien we dat de samenwerking met 
partners waar in 2011 nog op kleinere schaal mee werd samengewerkt, 
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gegroeid is. Zo werken instellingen in de eindmeting vaker samen met bedrij-
ven (plus 15%), ondernemersverenigingen (plus 10%) en kleine gespecialiseerde 
organisaties (plus 8%). Alleen de samenwerking met onderwijsinstellingen is in 
2013 significant minder (min 8%). 

Tussen de twee metingen zijn er belangrijke verschillen in de vormgeving 
van de samenwerking. Zo is de informatie-uitwisseling aanzienlijk toegenomen 
(74% tegenover 54%), evenals structureel overleg/bijeenkomsten (72% tegen-
over 46%). Ook zijn er meer vaste contactpersonen als aanspreekpunt (69% 
tegenover 54%). In de eindmeting is er ook minder vaak sprake van incidenteel 
contact vergeleken met de nulmeting. Tegelijkertijd is de samenwerking 
gegroeid waarin samenwerkingspartner(s) vaker alleen financieel bijdragen 
(21% tegenover 8%). Deze uitkomst wijkt af van de uit de andere uitkomsten 
sprekende trend naar meer en intensievere samenwerking, maar kan ook 
duiden op het succesvoller aangaan van relaties met fondsen en sponsors. 

Instellingen lijken in de eindmeting iets minder vaak afspraken te hebben 
gemaakt met gemeenten, maar juist vaker binnen een lokaal of regionaal 
ketenoverleg. 

Om extra inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de samenwerking 
hebben wij instellingen ook expliciet gevraagd of de mate van ketensamen-
werking rond participatie en werk in 2013 is toegenomen ten opzichte van 
2011. Een afgetekende meerderheid van de instellingen met een aanbod is van 
mening dat de mate van ketensamenwerking in 2013 is toegenomen in verge-
lijking met twee jaar eerder (77%). 21 procent heeft de indruk dat hierin geen 
verandering heeft plaatsgevonden; geen enkele instelling constateert een 
afname. 

Behoefte aan kennis en vaardigheden
Om een goed aanbod te kunnen doen op het gebied van Participatie & Werk is 
de beschikking van medewerkers over voldoende kennis en vaardigheden van 
belang. Uit de nulmeting kwam naar voren dat meer kennis over de wensen en 
behoeften van cliënten gewenst was, alsook meer kennis van de bestaande 
mogelijkheden op het gebied van participatie. In de eindmeting zijn de 
opvanginstellingen ook weer bevraagd op de mate waarin medewerker(s) van 
hun instelling beschikken over kennis en vaardigheden op het gebied van 
Participatie & Werk. De vertegenwoordigers van de instellingen zijn aanmer-
kelijk positiever over de kennis van de eigen medewerkers. Volgens een grote 
meerderheid van de opvanginstellingen met een aanbod beschikken medewer-
kers in (ruim) voldoende mate over kennis van de wensen en behoeften van 
cliënten (85%), praktische kennis/methodieken m.b.t. het motiveren en 
activeren van cliënten (82%) en kennis van de bestaande mogelijkheden op het 
gebied van participatie voor cliënten (76%). In iets meer dan de helft van de 
instellingen hebben medewerkers in (ruim) voldoende mate toegang tot een 
netwerk van relevante organisaties en instellingen op het gebied van 



35

Participatie & Werk en kennis van de manier waarop de keten Participatie & 
Werk is georganiseerd. Het minst positief zijn instellingen over de kennis van 
hun medewerkers over budgetten en gemeentelijke regelingen. Volgens 37 
procent van de instellingen beschikken hun medewerkers in (ruim) voldoende 
mate over deze kennis; een derde van de instellingen vindt de kennis hierover 
onvoldoende.

Figuur 9. De mate waarin medewerker(s) van instellingen beschikken over kennis en 

vaardigheden op het gebied van Participatie & Werk (n=38)

Gesignaleerde knelpunten
Alle opvanginstellingen signaleren, in meer of mindere mate, knelpunten bij 
de inzet op het gebied van Participatie & Werk (zie figuur 10). De twee 
grootste knelpunten blijken onvoldoende budget (59%) en gebrek aan tijd van 
medewerkers (56%). Een instelling: 

‘Alle activiteiten die wij uitvoeren op het gebied van participatie en werk moeten uit 
de doeluitkering komen. Investeren op dit gebied betekent bezuinigen op andere 
gebieden.’ 

Een andere instelling:

‘De gemeente heeft weinig financiële ruimte meer voor participatie. Het gaat alleen 
nog over bezuinigen en vrijwilligerswerk.’ 

De helft van de instellingen vindt negatieve beeldvorming rond cliënten bij 
potentiële netwerkpartners ook een belangrijk knelpunt. In mindere mate 
signaleert men ook onvoldoende deskundigheid op het terrein Participatie & 
Werk in de eigen organisatie, te weinig variatie in het regionale aanbod voor 
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onze cliënten, te kort schietende lokale samenwerking, een zwakke rol van de 
gemeente op dit terrein en geen of te weinig beschikbare faciliteiten. 
Daarnaast worden problemen rond de financiering van activiteiten genoemd: 
het gaat dan om onzekerheid over de financiering en over de moeilijkheid 
voor cliënten om betaald werk te behouden, nadat subsidiering van de 
arbeidsplaatsen is gestopt. Ook worden zorgen geuit over de in een aantal 
gevallen verplichte AWBZ-indicatie, die bepaalde cliënten uitsluit van deel-
name. Verder wordt gebrekkige regionale samenwerking door het ontbreken 
van voldoende overheidsregie als knelpunt aangedragen. Eén instelling 
benadrukt tenslotte dat er aandacht moet zijn voor de verschillen die bestaan 
tussen knelpunten in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang.

Figuur 10. Knelpunten bij het uitvoering aanbod Participatie & Werk (meerdere antwoorden 

mogelijk) (n=39)5

Ten opzichte van 2011 zien instellingen negatieve beeldvorming als een 
aanzienlijk groter knelpunt. Onvoldoende deskundigheid binnen de eigen 
instelling over participatie & werk en onvoldoende mogelijkheden tot motive-
ren van de cliënt worden eind 2013 als minder grote knelpunten beschouwd.
Instellingen die maatschappelijke opvang, begeleid en beschermd wonen of 
alle drie de vormen van opvang bieden signaleren relatief vaak onvoldoende 

5  In de eindmeting zijn tijd medewerkers, onvoldoende variatie in het regionale aanbod en Ontbreken 
van een netwerk als extra antwoordmogelijkheden toegevoegd. In de nulmeting ontbraken deze 
antwoordmogelijkheden.
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budget en negatieve beeldvorming als knelpunten. Instellingen met een 
aanbod van begeleid en beschermd wonen zien onvoldoende tijd van en 
onvoldoende deskundigheid bij medewerkers vaker als knelpunt dan andere 
instellingen. Dat laatste doen instellingen in de vrouwenopvang ook. Twee 
andere knelpunten die vrouwenopvang instellingen vaak signaleren zijn de 
zwakke rol lokale overheid richting de cliëntgroepen en een te zwakke positie 
van de eigen instelling in de ketensamenwerking.

2.3 Instellingen zonder aanbod Participatie & Werk 

Zojuist zijn de resultaten van opvanginstellingen met een aanbod op het 
gebied van Participatie & Werk uitgebreid beschreven. Op de vraag of men 
een aanbod rondom Participatie & Werk heeft, rapporteerde echter ook een 
minderheid van de instellingen op dat gebied geen aanbod te hebben. Het 
gaat om in totaal zeven instellingen (15%). Drie van deze instellingen bieden 
vrouwenopvang; één biedt maatschappelijke opvang één  begeleid en 
beschermd wonen, één Avond- en nachtopvang voor daklozen en een laatste 
biedt zowel maatschappelijke opvang, vrouwenopvang als begeleid en 
beschermd wonen.

De redenen voor het ontbreken van een aanbod Participatie & Werk voor 
cliënten lopen uiteen. Voor drie instellingen is dit een gebrek aan financiële 
middelen, voor een instelling is dit te weinig aanwezige deskundigheid. De 
overige drie instellingen geven andere redenen, bij een ligt een aanbod van 
Participatie & Werk bij anderen (sociale dienst en UWV) en een tweede heeft 
andere doelstellingen (dagopvang, vindplaats en toeleiding naar trajectbege-
leiding). De derde instelling: 

‘Wij draaien nagenoeg 100 procent op vrijwilligers en zijn alleen ‘s avonds en ‘s 
nachts open. We zijn nadrukkelijk geen hulpverleners, maar verwijzen wel door.’ 

Op de vraag wat er nodig is om in de toekomst mogelijk wel een aanbod van 
Participatie & Werk te kunnen bieden, noemen de zeven instellingen vooral 
dat er meer samenwerking met relevante organisaties nodig is, extra financie-
ring en meer kennis van gemeente en onderwijs en de rol die zij kunnen 
vervullen. We stellen overigens vast dat een aantal van deze instellingen 
zonder aanbod ook op dit moment al hun bezoekers/cliënten door verwijzen 
naar plekken en organisaties waar zij actief kunnen zijn.

2.4 Sector in beweging: over transities en trends 

De geënquêteerde vertegenwoordigers van opvanginstellingen onderstrepen 
dat er veel in beweging is rond de wijze waarop verantwoordelijkheden 
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verdeeld worden (tussen Rijk en gemeenten, tussen overheid en opvangorgani-
saties) en de financiering plaatsvindt. Ook inhoudelijk zijn er sterke accent-
verschuivingen. Vaak betreft het overigens al langer zichtbare trends, die 
gretig als nieuw gelabeld worden.

Bekendheid met opbrengsten landelijke project Participatie & Werk 
In de enquête is gevraagd naar de bekendheid van het project Participatie & 
Werk binnen het Meerjarenprogramma Meedoen van de Federatie Opvang. 
Gevraagd is of de respondenten een of enkele opbrengsten konden benoemen 
van dit project voor de opvangsector. Bijna de helft van de respondenten 
geeft aan geen resultaten te kunnen noemen. Uit de toelichtingen blijkt dat 
dat deels is omdat doelen en aanpak van het project onvoldoende bekendheid 
hebben gekregen. Andere respondenten kennen het project wel maar geven 
aan dat het in hun instelling niet tot nieuwe initiatieven heeft geleid. 

Meerderde respondenten verwijzen verder naar de deelname van hun 
organisatie aan de initiatieven op Sportgebied, officieel een andere poot 
binnen het overkoepelende Meerjarenprogramma Meedoen. Sommige zijn zich 
wel bewust van het onderscheid, maar stellen vast dat de aandacht voor sport 
groter was: 

‘Ik heb heel veel rondom het thema Sport gezien in ‘Meedoen’, er was minder 
informatie over arbeidsparticipatie.’ 

De organisaties die wel opbrengsten benoemen refereren vaak in algemene zin 
aan positieve ontwikkelingen rond deelname aan participatie en werk: 

‘Meer cliënten met werk/vrijwilligerswerk of scholing verlaten onze trajecten’. 

Een kleinere groep respondenten noemt wel concrete opbrengsten direct 
gerelateerd aan het project. Een greep uit de voorbeelden die zij geven: 

‘Stimulans voor de opvangsector [als geheel] om het thema goed op de agenda te 
zetten en te houden.’ ‘Door gezamenlijk op te trekken kunnen we de overheid ervan 
overtuigen te blijven inzetten op deze doelgroep.’

Enkele organisaties uit de steekproef zijn betrokken geweest bij pilots binnen 
het project en benoemen opbrengsten op instellings- en cliëntniveau: 

‘Als het hier gaat om resultaten dan zien wij duidelijk dat de meeste jonge moeders 
na afloop van het verblijf weer een inkomen hebben of bezig zijn met een opleiding.’ 
‘Het heeft tot gevolg gehad dat er meer ontwikkeld is op dit gebied en dat er meer 
vrouwen en kinderen (vanuit de vrouwenopvang) in het kader van Meedoen zijn 
geactiveerd op het gebied van werk maar ook voor sport (kinderen).’ ‘Meer bewust-
zijn dat participatie en werk een onderdeel moet zijn van het trajectplan, niet moet 
worden gezien als vrije tijd en daarmee niet belangrijk is.’
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Ook wordt het project Krachtbedrijf (zie hoofdstuk 3) en de inzet van de 
Stichting Lezen en Schrijven binnen een pilot rond laaggeletterdheid 
genoemd. 

Voorbereiding op transities sociale domein
We vroegen ook hoe de organisaties zich voorbereiden op de veelbesproken 
‘transities’ in het sociale domein (participatiewet, Awbz−Wmo, jeugdbeleid) in 
relatie tot Participatie en werk. Uit de antwoorden komt naar voren dat veruit 
de meeste organisaties zich grondig proberen voor te bereiden op de verande-
ringen, ook al is er nog veel onzekerheid over de precieze vorm die deze gaan 
aannemen. Kernwoorden uit de antwoorden die de instellingen gaven op deze 
vraag zijn: volgen (beleids)ontwikkelingen en publicaties, intern herbezinnen,  
anticiperen, overleggen, verbinden, samenwerken, meer maatwerk, werken 
tegen lagere kosten.

Interne voorbereiding wordt vaak genoemd: uit de antwoorden komt naar 
voren dat er veel extra overleg en herbezinning plaatsvond en vindt in interne 
projectgroepen, overleggen, eigen visies en beleidsplannen. ‘Kennisnemen van 
de veranderingen en de vergroting van kansen en het minimaliseren van 
bedreigingen.’ Heroriëntering ‘in de volle breedte. Niet omdat het moet, maar 
omdat we het willen.’ Het is ook duidelijk dat de transities in samenhang 
worden gezien en naar de mening van de instellingen bovendien vragen om 
een verdere ontwikkeling van (de visie op) participatie. 

Daarnaast zijn de meeste instellingen zeer actief in lokale klankbordgroe-
pen en werkgroepen. Men streeft daarbij naar ‘korte lijnen met de gemeente’. 
Er wordt, wellicht meer dan ooit eerder, geïnvesteerd in persoonlijk contact 
met wethouders en ambtenaren. Proactief wil de gemiddelde instelling 
daarbij opereren. Niet volgen of slechts meebewegen, zo is althans de 
intentie. ‘We laten de gemeente actief meedenken.’ Gemeenten moeten 
medeverantwoordelijk worden gemaakt voor de dienstverlening aan de 
doelgroepen van de opvangsector. Dat is ook van belang met het oog op de 
krimpende budgetten. 

Want zeg je transitie, dan is de ‘crisis’ nooit ver weg, ook dat blijkt uit de 
antwoorden. De bezuinigingen zijn al voelbaar en zullen nog sterker gaan 
doorwerken. Een enkeling zegt hierop te anticiperen door meer in te zetten 
op verblijf en behandeling, op zoek naar –mogelijk meer zekere- gelden voor 
deze aspecten van zorg. De meeste organisaties bewegen vooral mee richting 
Wmo, met de verschuiving van budgetten uit de Awbz (Rijk) naar de gemeen-
ten mee. De bezuinigingen vragen, zo geven enkele organisaties aan, ook om 
‘stroomlijnen’ van de eigen organisatie, om ‘een andere en goedkopere manier 
om dagbestedingstrajecten te leveren’. Het sociale netwerk van cliënten moet 
meer betrokken worden, de inzet van vrijwilligers groter. 

Beter en goedkoper dus. Dat wordt ook gezocht in het ‘samenwerken met 
wijk- en lokale partners en zoveel mogelijk aanbieden met dezelfde kwaliteit 
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voor minder geld: beter afstemmen; elkaar opzoeken en gebruik maken van 
elkaars kennis en kunde.’ Het huidige aanbod aan sociale activiteiten, dagbe-
steding en werk moet een nieuwe plek krijgen. Een sterkere oriëntatie op het 
wijkgerichte werken in de zorg en begeleiding van kwetsbare mensen hoort 
daarbij: ‘samenwerking zoeken met diverse partijen en minder vanuit doel-
groep denken maar kijken naar wat de ondersteuningsvraag van de cliënt is.’ 
Tegelijkertijd moet dat samenwerken gepaard gaan met een helder eigen 
profiel, ‘zorgen dat we goed zichtbaar zijn met onze expertise’. 

Belangrijkste politiek-maatschappelijke trends?
Deze terugkerende punten in de antwoorden zien we ook terug in de vraag 
wat naar de mening van de instellingen de drie belangrijkste politiek−maat-
schappelijke trends van de afgelopen paar jaar zijn die invloed hebben op hun 
inzet rond Participatie en Werk. De twee belangrijkste ontwikkelingen die 
instellingen signaleren zijn de bezuinigingen bij gemeenten en Rijk en de 
decentralisaties in het sociale domein. Andere dominante bewegingen die veel 
instellingen zien, en die daarmee samenhangen, zijn de opkomende participa-
tiesamenleving (de samenleving wordt minder vrijblijvend en verwacht ook 
iets terug), de economische crisis en de gevolgen daarvan (werkloosheid en 
minder aanbod participatie en werk) en een toenemend appel op de eigen 
verantwoordelijkheid van de burger. Sommige instellingen zien een steeds 
meer centrale positie voor de cliënt en zijn eigen kracht en geven aan dat 
participatie en werk steeds meer aandacht krijgen. Op de eerste plaats in hun 
top 3 zetten instellingen het vaakst de bezuinigingen, toenemende eigen 
verantwoordelijkheid van de burger en de decentralisaties. 

Aanvullend kregen de deelnemende instellingen een aantal stellingen 
voorgelegd over de aankomende transities in het sociale domein en andere 
maatschappelijke ontwikkelingen (zie figuur 11). Uit de reacties op deze 
stellingen blijkt dat bij de meerderheid (61%) van de instellingen de aandacht 
voor Participatie & Werk zichtbaar is vanaf het allereerste contact met de 
cliënt. Volgens 15 procent van de instellingen is deze aandacht er in onvol-
doende mate.

Ruim een derde van de instellingen vindt dat de in de kracht− en herstel-
methodieken die de sector hanteert, de aandacht voor Participatie & werk 
nog grotendeels afwezig is. Een kleine meerderheid is van mening dat 
Participatie & werk hierin wel aanwezig is.

Een kleine meerderheid (55%) vindt dat het van individuele contacten met 
mensen uit het bedrijfsleven afhankelijk is of er echt aan arbeidstoeleiding 
kan worden gewerkt. Drie op de tien instellingen deelt deze mening niet; 16 
procent is neutraal.

Een kleine meerderheid (57%) is het (helemaal) eens met de stelling dat de 
lokale overheid steeds sterker aanstuurt op inspanningen en resultaten op het 
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terrein van Participatie & Werk. Ruim een kwart is het met deze stelling 
(helemaal) oneens.

Over de stelling of de instellingen de kwaliteit van hun het aanbod op dit 
terrein op peil kunnen houden ondanks de bezuinigingen zijn instellingen 
minder uitgesproken. De helft van de instellingen staat neutraal tegenover 
deze stelling. 30 procent denkt de kwaliteit op peil te kunnen houden; 15 
procent denkt van niet.

Een ruime meerderheid van de instellingen (70%) vindt werken aan een 
‘activerende opvang’ dé weg om goed door de decentralisaties die op stapel 
staan te komen. Bijna een kwart is neutraal en een enkele instellingen is het 
hiermee niet eens of weet het niet. 

Figuur 11. Stellingen over de aankomende transities in het sociale domein en andere 

maatschappelijke ontwikkelingen (n=46)
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3 Werk in uitvoering: praktijkvoorbeelden van versterking 
Participatie & Werk

In dit hoofdstuk beschrijven en bespreken we een viertal projecten die 
afzonderlijk en gezamenlijk een goed beeld bieden van de uiteenlopende 
wijzen waarop in de opvang gezocht wordt naar manieren om, aansluitend bij 
de behoeften van cliënten, te werken aan activering.

3.1 Werk Pro, stappen zetten op de weg naar betaald werk 

Voor de beschrijving van Werk Pro zijn Gerard Bloemhof (projectleider Werk 
Pro), Peter Koens (medewerker Zienn met Sociale Activering in zijn takenpak-
ket en de schakel tussen Zienn en Werk Pro) en twee deelnemers aan het 
project geïnterviewd. Werk Pro biedt activiteiten en begeleiding voor mensen 
die op eigen houtje (nog) geen reguliere werkplek kunnen vinden. Zienn is een 
opvanginstelling die mensen ondersteunt die in een crisis zitten, dakloos zijn 
of voor wie huisuitzetting dreigt.

Aanleiding
Werk Pro richtte zich tot een aantal jaren terug met name op re-integratietra-
jecten voor (ex)gedetineerden. Dit veranderde toen binnen Zienn de aandacht 
en ruimte groeide voor sociale activering van cliënten. Voor participatie en 
werk bestond altijd al aandacht, maar het was volgens Koens toch een 
ondergeschoven kindje. ‘Het kwam nooit helemaal van de grond. Eerdere 
pogingen om de aandacht te vergroten strandden altijd.’ In 2011 kwamen 
Zienn en Werk Pro met elkaar in contact. Daarbij is de wens tot toenemende 
sociale activering bij Zienn gekoppeld aan het aanbod van het Werk Pro 
werkleerbedrijf. ‘De top van Zienn heeft de schouders eronder gezet,’ zegt 
Koens. 

Doelstelling(en)
Doelstelling van het project is volgens Koens dat de cliënten bezig zijn en 
even de omgeving van de opvang verlaten. ‘Het uiteindelijke doel is natuurlijk 
dat deelnemers aan het project doorstromen naar regulier werk, maar dat 
blijkt lastig te realiseren,’ zegt hij. Bloemhof: ‘Deelname aan het project 
biedt eventueel een stap op de participatieladder, zoals een baan of 
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vrijwilligerswerk.’ Daarnaast moet Werk Pro ego-ondersteunend werken, 
vaardigheden, eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten, activering stimule-
ren en het leven in isolement voorkomen. 

Doelgroep
De doelgroep van het project bestaat uit alle cliënten aangesloten bij Zienn 
met een indicatie voor dagbesteding. De doelgroep loopt uiteen van cliënten 
uit de algemene opvang tot cliënten met een dubbele diagnose. Sommige 
deelnemers hebben te kampen met een verslaving en/of met psychische 
problemen. Het uitgangspunt is dat niemand is uitgesloten van deelname. Als 
een potentiële deelnemer echter niet in de groep past en betrokkenen de 
kans groot achten dat hij problemen zal veroorzaken, is het mogelijk deze 
deelnemer te weigeren. Dit kan bijvoorbeeld een voormalig drugsdealer zijn, 
van wie een aantal vroegere klanten ook actief zijn op het werkleerbedrijf. 
De twee deelnemers die wij hebben gesproken zien ook de meerwaarde van 
dit selectiebeleid. Een deelnemer: 

‘Een tijdje terug werd ik geconfronteerd met een vaste drugsleverancier uit mijn 
verleden. Toen werd ik teruggeworpen in de tijd.’ 

In december 2013 waren ongeveer 40 cliënten van Zienn actief bij Werk Pro. 
Vanaf de start van het project zijn ongeveer 100 mensen ingestroomd. 

De aanpak
Het project is een combinatie tussen dagbesteding & vrijwilligerswerk en 
werkgewenning & toeleiding naar betaald werk. Cliënten vanuit de maat-
schappelijke opvang van Zienn gaan aan de slag in het werkleerbedrijf van 
Werk Pro. Er is daar een aanbod aan werkzaamheden, dat zoveel als mogelijk 
aansluit bij de competenties van de deelnemers. Vanaf de start van het 
project is veel tijd geïnvesteerd in de samenwerkingsrelatie tussen de twee 
organisaties. Om de cliënt-mentoren inzicht te geven in de waarde van 
dagbesteding (en participatie en werk) voor de begeleiding van de cliënt zijn 
diverse presentaties gegeven aan deze groep. Ook kwamen mentoren langs op 
het werkleerbedrijf van Werk Pro. Dat heeft ervoor gezorgd dat grotendeels 
alle drempels zijn verdwenen: de meeste mentoren zijn op de hoogte van het 
aanbod van Werk Pro. Toch zijn er nog steeds mentoren die hun cliënten niet 
met Werk Pro in contact brengen. 

De deelnemers aan het project verrichten uiteenlopende werkzaamheden 
op het werkleerbedrijf. Zo is er een hout- en metaalafdeling, maar ook een 
naaiatelier. Deelnemers kunnen ook aan de slag in de kantine, in de schoon-
maak of als klusjesman/vrouw. Samen met de deelnemer zoekt de begeleiding 
van Werk Pro naar passende werkzaamheden. Bloemhof: ‘Ik zie vaak aan de 
ogen van een deelnemer welke afdeling hem aanspreekt.’ Deelnemers kunnen 
zich ook ontwikkelen en soms (mede)leiding geven aan een afdeling of een 
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vrijwilligerswerk.’ Daarnaast moet Werk Pro ego-ondersteunend werken, 
vaardigheden, eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten, activering stimule-
ren en het leven in isolement voorkomen. 

Doelgroep
De doelgroep van het project bestaat uit alle cliënten aangesloten bij Zienn 
met een indicatie voor dagbesteding. De doelgroep loopt uiteen van cliënten 
uit de algemene opvang tot cliënten met een dubbele diagnose. Sommige 
deelnemers hebben te kampen met een verslaving en/of met psychische 
problemen. Het uitgangspunt is dat niemand is uitgesloten van deelname. Als 
een potentiële deelnemer echter niet in de groep past en betrokkenen de 
kans groot achten dat hij problemen zal veroorzaken, is het mogelijk deze 
deelnemer te weigeren. Dit kan bijvoorbeeld een voormalig drugsdealer zijn, 
van wie een aantal vroegere klanten ook actief zijn op het werkleerbedrijf. 
De twee deelnemers die wij hebben gesproken zien ook de meerwaarde van 
dit selectiebeleid. Een deelnemer: 

‘Een tijdje terug werd ik geconfronteerd met een vaste drugsleverancier uit mijn 
verleden. Toen werd ik teruggeworpen in de tijd.’ 

In december 2013 waren ongeveer 40 cliënten van Zienn actief bij Werk Pro. 
Vanaf de start van het project zijn ongeveer 100 mensen ingestroomd. 

De aanpak
Het project is een combinatie tussen dagbesteding & vrijwilligerswerk en 
werkgewenning & toeleiding naar betaald werk. Cliënten vanuit de maat-
schappelijke opvang van Zienn gaan aan de slag in het werkleerbedrijf van 
Werk Pro. Er is daar een aanbod aan werkzaamheden, dat zoveel als mogelijk 
aansluit bij de competenties van de deelnemers. Vanaf de start van het 
project is veel tijd geïnvesteerd in de samenwerkingsrelatie tussen de twee 
organisaties. Om de cliënt-mentoren inzicht te geven in de waarde van 
dagbesteding (en participatie en werk) voor de begeleiding van de cliënt zijn 
diverse presentaties gegeven aan deze groep. Ook kwamen mentoren langs op 
het werkleerbedrijf van Werk Pro. Dat heeft ervoor gezorgd dat grotendeels 
alle drempels zijn verdwenen: de meeste mentoren zijn op de hoogte van het 
aanbod van Werk Pro. Toch zijn er nog steeds mentoren die hun cliënten niet 
met Werk Pro in contact brengen. 

De deelnemers aan het project verrichten uiteenlopende werkzaamheden 
op het werkleerbedrijf. Zo is er een hout- en metaalafdeling, maar ook een 
naaiatelier. Deelnemers kunnen ook aan de slag in de kantine, in de schoon-
maak of als klusjesman/vrouw. Samen met de deelnemer zoekt de begeleiding 
van Werk Pro naar passende werkzaamheden. Bloemhof: ‘Ik zie vaak aan de 
ogen van een deelnemer welke afdeling hem aanspreekt.’ Deelnemers kunnen 
zich ook ontwikkelen en soms (mede)leiding geven aan een afdeling of een 

nieuwe deelnemer coachen. De aanwezigheid van deelnemers loopt uiteen 
van vijf dagen tot één of twee dagdelen. 

Deelnemers aan het project hebben een mentor bij Zienn en worden 
ondersteund door een van de vijf werkbegeleiders bij Werk Pro. In de regel is 
het zo dat een cliënt of mentor contact opneemt met Werk Pro of met Koens 
die een makelaarsfunctie vervult. Mentoren van Zienn zijn meestal niet 
betrokken bij de werkzaamheden bij Werk Pro. Die begeleiding ligt vooral bij 
de werkbegeleiders op het werkleerbedrijf. ‘Als deelnemers enthousiast zijn, 
nemen zij de mentor letterlijk en figuurlijk mee,’ zegt Bloemhof. De werkbe-
geleider is voor deelnemers aanspreekpunt op de werkplaats. Zij werken 
vooral vraaggericht en focussen zich op het werk dat gedaan moet worden. 
Als het goed gaat 
hoeven zij weinig 
bij te sturen. Als 
een deelnemer 
veel vragen 
heeft, dan is de 
begeleiding 
intensiever. Zij 
proberen 
deelnemers ook 
uit te dagen om 
uit te vinden 
waar hun talent 
en passie ligt.  

Opknappen en restylen van oude meubels

Het project probeert deelnemers op diverse manieren te motiveren. Een van 
de motiverende factoren is geld. Deelnemers krijgen een kleine vergoeding 
voor deelname aan Werk Pro. Ook de houding van de werkbegeleiders, 
waaruit deelnemers merken dat zij serieus worden genomen, moet enthousi-
asmerend werken. De omgeving (die onder meer bestaat uit de werkbegelei-
ders) moet deelnemers prikkelen zich te ontwikkelen en te blijven leren. 
Belangrijke factor is ook dat er daadwerkelijk werk is: sommige deelnemers 
zien Werk Pro als een echte baan. Een klimaat zonder tijdsdruk en waarin de 
begeleiding deelnemers niet overvraagt en hen juist stimuleert uit te vinden 
wat zij kunnen en willen, helpt ook mee. Belangrijk is ook dat deelnemers 
soms gehaald en gebracht worden vanaf en naar het werkleerbedrijf. Dat kan 
soms om behoorlijke afstanden gaan. Bloemhof: ‘het werkt motiverend als 
deelnemers weten dat er iemand op hen wacht.’ Stimulerend is ook de 
mogelijkheid te wisselen tussen afdelingen, bijvoorbeeld een switch van de 
hout- naar de metaalafdeling. De motivatie is daarnaast afhankelijk van de 
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eigen instelling van deelnemers. Die instelling kan soms veranderen. ‘Als 
mensen nog onbekend zijn met Werk Pro, zien zij er bij de start nog wel eens 

tegenop hier te 
komen. Maar als ze 
hier zijn, zien ze 
dat het bij ons 
anders gaat,’ zegt 
Bloemhof. Sommige 
enthousiaste 
deelnemers nemen 
weer nieuwe 
potentiële deelne-
mers mee naar 
Werk Pro. ‘Die 
eerste beweging om 
te komen kijken is 
al een hele stap,’ 
aldus Bloemhof. 

Deelnemers WerkPro

Ervaringen doelgroep
Voor de beschrijving van Werk Pro spraken wij met twee deelnemers. 
Deelnemer 1 is een vrouw die ten tijde van het interview een kleine twee 
maanden deelneemt aan het project. Zij doet twee dagen per week het 
kantinebeheer, vooral om haar goede wil te tonen. Deelnemer 2 is een man 
en heeft al meerdere malen deelgenomen aan Werk Pro. Na een aantal keren 
te zijn uitgevallen, doet hij nu anderhalf jaar onafgebroken mee. Hij probeert 
vijf dagen per week te werken bij Werk Pro, maar kan niet altijd aanwezig zijn 
door gezondheidsproblemen na een behandeling voor Hepatitis C. Hij heeft bij 
Werk Pro op diverse afdelingen gewerkt, van de houtafdeling tot de naaima-
chine. Hij hoopt uiteindelijk werk te vinden in de zeevaart/binnenvaart. Beide 
hebben een achtergrond van drugsverslaving. 

Deelnemer 1 ziet deelname aan het project als een verplichting van Zienn 
om aan haar doelstellingen voor dagbesteding te voldoen. Ze haalt naar eigen 
zeggen weinig voldoening uit haar werkzaamheden. Beide geven zowel 
negatief als positief commentaar op het project.  Deelnemer 1 vindt het 
project goed voor de mensen bij wie dit past, mensen met in haar ogen meer 
problemen dan zijzelf. Omdat zij het project als laagdrempelig ervaart, wordt 
ze naar eigen zeggen geconfronteerd met dit “ander soort mensen”. 

‘Ik wil juist uit die wereld stappen. Bij de andere mensen hier zie ik geen vooruit-
gang. Meer dan de helft komt hier gewoon en vindt dat voldoende.’ 
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Ze ziet meer in het groeperen van deelnemers naar capaciteiten en problema-
tiek (bijvoorbeeld drugs). Met een gelijkluidend verhaal komt deelnemer 2: 

‘Als ik aan het werk ben, zitten anderen in de kantine. Die houding kan demotive-
rend werken.’ 

Hierin ziet hij een stimuleringstaak voor de begeleiding. Een ander kritiekpunt 
van beiden is het gebrek aan voldoende uitdaging en werk, terwijl dat juist 
een belangrijke factor is. ‘Als er geen werk zou zijn, dan kom je op een bepaald 
moment niet meer,’ zegt deelnemer 2. Hij mist daarnaast de mogelijkheid om uit 
te stromen naar betaald werk en begeleiding daarbij door Zienn en Werk Pro: 

‘Je blijft hier hangen, terwijl je juist moet kunnen doorstromen.’ 

Ook de mogelijkheid om cursussen te volgen en diploma’s te behalen kan de 
zoektocht naar werk bevorderen. Deelnemer 1: ‘Het houdt hier bij Werk Pro op.’ 

Positief is dat het project beide deelnemers ritme en structuur oplevert. 
Deelnemer 2: 

‘Eerst was mijn ritme wakker worden, dagopvang en drugs scoren. Ik moet iets doen 
om te voorkomen dat ik terugval in drugsgebruik en alles wat daarbij hoort. 
Zonder Werk Pro is het risico groter dat ik weer de scene in stap, met hosselen, 
dealen en stelen.’ 

Deelnemer 1: 

‘Ik moet op tijd opstaan om koffie te zetten en af te wassen. Ik wen zo ook aan de 
verplichtingen die bij werk horen. Je wordt bijvoorbeeld om een bepaalde tijd 
verwacht.’ 

Ook noemen beide deelnemers de kleine financiële vergoeding. Deelnemer 2 
benadrukt ook de sociale kant: 

‘Met sommige mensen kan ik goed overweg en dat zorgt voor gezelligheid. Het zorgt 
er ook voor dat ik uit de ellende blijf. Ik ben bezig en blijf zo van de straat. Ook 
maakt het werken mijn hoofd soms leeg.’ 

Beide ervaren verder vrijheid bij de keuze voor het soort werk dat zij 
uitvoeren. 

Over de begeleiding bij Werk Pro zijn de deelnemers tevreden. ‘De begelei-
ders hier reiken een hand toe als dat nodig is.’ 

Een nog niet afgerond drugsverleden, gebrek aan motivatie en lichame-
lijke- en geestelijke beperkingen kunnen volgens de deelnemers de reden zijn 
van inactiviteit van andere cliënten. ‘Misschien weten sommige ook wel niet van het 
project,’ zegt deelnemer 1. Een psychiater of een professional die een passie bij 
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mensen weet aan te boren, kan cliënten actiever maken, weten de 
deelnemers.

Samenwerking
Het project is een soort coproductie tussen Zienn en Werk Pro. Werk Pro en 
Zienn hebben dan ook een gezamenlijk plan van aanpak geschreven bij 
aanvang van het project. De projectleider van Werk Pro heeft een periodiek 
overleg met de manager van Zienn, om na te gaan of het project draait 
volgens de voorwaarden. Verder is er een hechte samenwerking tussen de 
projectleider van Werk Pro en de ‘schakel-medewerker’ van Zienn. De inten-
sieve samenwerking bij de start van het project (Koens was vaak zelf aanwe-
zig bij Werk Pro) zorgde voor een goede aftrap. Die korte lijnen leiden tot een 
grote betrokkenheid bij elkaar en het project. 

Werk Pro werkt verder samen met samen met Verslavingszorg (VNN), GGZ, 
schuldhulpverlening en andere zorgorganisaties. Cliënten van deze partners 
zijn ook actief in het werkleerbedrijf. Met de samenwerking met VNN kwam 
er opeens een nieuwe groep binnen bij Werk Pro. Als het nodig is, wordt 
samenwerking gezocht met gemeenten. 

Zowel Bloemhof als Koens signaleren geen knelpunten in de samenwerking 
tussen Werk Pro en Zienn. Verschillen in visie worden overbrugd. Een knelpunt 
zijn wel de financiën en vervoerskosten. Sommige deelnemers willen een 
opleiding volgen, maar dat kan de gemeente vaak niet bieden. Terwijl oplei-
ding een stap is die voor deelnemers mogelijk moet zijn. 

Op dit moment mist dit project nog samenwerking met de gemeente, 
terwijl de lokale overheid in de toekomst een belangrijkere partner wordt. 
Om het belang van dagbesteding te onderbouwen, en zo financiën van de 
gemeente zeker te stellen, is een goede kosten-baten analyse ervan nodig. 
Verder wil Werk Pro de samenwerking met penitentiaire inrichtingen 
verbeteren.

Succesfactoren
De betrokkenen onderscheiden een paar doorslaggevende elementen voor 
succes van het project. De korte lijnen tussen Werk Pro en Zienn zijn een 
eerste belangrijke factor. Ook de mogelijkheden voor de tussenpersoon van 
Zienn om ook daadwerkelijk bij Werk Pro op locatie aanwezig te en zich echt 
in het project vast te bijten, maken het project succesvol. Andere succesfac-
tor is de gezamenlijke doelstelling van beide partijen. Beide partijen hebben 
elkaar nodig. Typerend is dat Werk Pro ook producten heeft gemaakt voor 
Zienn.

Succesvol is het project ook door het gevarieerde aanbod en de mogelijk-
heden voor deelnemers om zich te ontwikkelen. Bovendien lijken de werk-
zaamheden bij Werk Pro op echt werk: Werk Pro is professioneel opgebouwd 
en bevindt zich in op een industrieterrein. Deelnemers kunnen iets creëren en 
zien zelf het resultaat. Dit heeft allemaal positieve effecten op de 
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eigenwaarde van de deelnemers. Verder is er geen tijdsdruk en worden 
deelnemers niet overvraagd. Door de wat lagere productprijzen is er voldoen-
de markt voor Werk Pro; opdrachten blijven zo binnenkomen.

Het succes valt deels af te lezen aan de motivatie van de deelnemers. Er is 
een vaste groep deelnemers die structureel aanwezig is. Deelnemers stimule-
ren elkaar en introduceren anderen bij Werk Pro. Niet gewerkte dagdelen 
worden door een deel van de cliënten later ingehaald. 

In twee jaar tijd zijn in totaal 99 deelnemers actief geweest. Hoeveel 
deelnemers er zijn afgevallen, is onduidelijk. Inzicht hierin is lastig: sommige 
eerder afgevallen deelnemers stromen later namelijk weer in. Dat er uitvallers 
zijn is door de doelgroep ook onvermijdelijk. Wel is duidelijk dat het aantal 
dagdelen dat deelnemers actief zijn, is gegroeid. 

Knelpunten
Bloemhof en Koens signaleren een aantal knelpunten. Zo kunnen cliënten 
zonder indicatie wél enthousiast zijn om mee te doen, maar mogen ze dat 
niet. Verder weten nog steeds niet alle mentoren, en dus ook cliënten, de weg 
te vinden naar Werk Pro. Ook is de afstand tussen Koens en cliënten gegroeid, 
waardoor zij niet zomaar even kunnen aankloppen met vragen over Werk Pro. 
Daarnaast is er een moeizame doorstroming vanuit Werk Pro naar betaald 
werk, mede door de aard van de doelgroep en de huidige economische 
situatie.

Op dit moment ontbreekt bovendien nog een plan van aanpak bij Werk Pro 
voor elke deelnemer. Eind 2013 was Werk Pro bezig om voor elke deelnemer 
korte termijn doelen voor deelnemers op te stellen van, inclusief een portfo-
lio. De bedoeling is de mentoren van Zienn hierbij te betrekken.

3.2 Krachtbedrijf, coachen van vrouwen met een droom over een eigen 
bedrijf 

Voor de beschrijving van het programma Krachtbedrijf zijn projectleider 
Josette Dijkhuizen en een deelneemster aan het programma geïnterviewd. 
Daarnaast is gebruikgemaakt van een bondige programmabeschrijving. 
Dijkhuizen is onder meer ondernemerscoach, auteur en was de VN 
Vrouwenvertegenwoordiger 2013 voor Nederland. Krachtbedrijf kreeg in 2013 
de Joke Smit Aanmoedigingsprijs Prijs, een prijs voor de bevordering van 
(vrouwen)emancipatie in de Nederlandse samenleving.

Aanleiding
Een belangrijke aanleiding voor het project zijn de dromen en ambities van 
vrouwen uit de opvang om een eigen onderneming te starten. Van belang is 
ook de positie die initiatiefnemer Josette Dijkhuizen een jaar lang mocht 
bekleden: Verenigde Naties Vrouwenvertegenwoordiger van het jaar (2013). 
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Het specifieke thema van de Verenigde Naties op het gebied van vrouwen-
rechten in 2013 was: ‘eliminatie en preventie van geweld tegen vrouwen en 
meisjes’. Het VN-thema heeft Dijkhuizen gekoppeld aan haar eigen thema 
‘vrouwelijk ondernemerschap’. Daaruit is het idee ontstaan van 
‘Krachtbedrijf’. Met dit idee heeft zij bij de Federatie Opvang aangeklopt. 
Begeleiding naar een eigen bedrijf sluit aan bij de doelen van opvang en 
begeleiding, namelijk “nadenken over wat vrouwen zelf willen met hun 
toekomst en actief aan de slag gaan om aan die toekomst te werken”. Omdat 
zowel de Federatie als Dijkhuizen kans van slagen zagen, kon Krachtbedrijf 
van start. Blijf Groep in Amsterdam was de eerste lokale opvangorganisatie 
waar een pilotgroep van start ging.

Doelstelling(en)
Dijkhuizen beschrijft het doel van het project in het interview helder en 
bevlogen: 

‘Vrouwen met een droom om als ondernemer aan de slag te gaan, begeleiden bij het 
op eigen kracht opzetten van een onderneming. Ondernemerschap biedt vrouwen 
niet alleen de mogelijkheid een eigen inkomen te verwerven, maar ook de kans 
(ondernemers)competenties, het gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en eigen 
sociale en zakelijke netwerken te vergroten.’ 

De programmabeschrijving vat deze doelen samen in Economische zelfstandig-
heid en Empowerment. Dijkhuizen: ‘Voor vrouwen is het niet alleen een nieuwe 
business, maar ook een nieuw leven.’

Doelgroep
Omdat Krachtbedrijf in eerste instantie de samenwerking heeft gezocht met 
Blijf Groep, zijn de deelneemsters afkomstig uit deze opvanginstelling (actief 
in verschillende gemeenten). Zowel vrouwen die permanent verblijven in een 
opvanginstelling als vrouwen die begeleid wonen kunnen deelnemen. De 
vrouwen hebben een verleden van geweld en soms prostitutie. Inmiddels is 
Krachtbedrijf gestart in de steden Tilburg en Eindhoven met ook daar een 
samenwerking met de lokale opvangorganisaties. 

Krachtbedrijf zoekt vooral vrouwen die stevig in hun schoenen staan: 

‘Deelneemsters moeten op korte termijn in staat zijn de opvang te verlaten en willen 
nadenken over een werkzaam leven. Een deelneemster moet de capaciteiten hebben 
de uitdaging aan te gaan.’ 

Verder is het belangrijk dat een deelneemster ruimte, tijd, energie, motivatie 
en, heel belangrijk, een eigen idee heeft voor een onderneming. 
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De aanpak
Krachtbedrijf biedt vrouwen een programma aan om hen toe te leiden naar 
betaald werk. Kort samengevat werken vrouwen, met een idee voor een eigen 
onderneming, in Krachtbedrijf binnen zes maanden tijd toe naar een compleet 
ondernemingsplan. De cliënt is de regisseur en wordt in het traject bijgestaan 
door een gespecialiseerde ondernemers-
coach. Ook krijgen de deelneemsters 
informatie tijdens workshops.

Een grote verantwoordelijkheid voor 
het slagen van het project ligt bij de 
cliënten zelf, als ‘regisseur’ binnen het 
project. Krachtbedrijf verwacht dan ook 
veel initiatief van de vrouwen. Interesse 
voor deelname aan het project maken 
cliënten kenbaar bij begeleiders binnen 
de opvanginstelling. Bij gebleken 
geschiktheid, meldt de potentiële 
ondernemer zich vervolgens zelf aan 
voor de voorlichtingsbijeenkomst. 
Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst 
krijgt de doelgroep een realistisch beeld 
van wat ondernemerschap inhoudt. ‘De 
ervaring leert dat na deze bijeenkomst altijd 
een aantal vrouwen afvalt,’ vertelt 
Dijkhuizen. 

Uitreiking Joke Smit aanmoedigingsprijs 2013 
aan Krachtbedrijf/Josette Dijkhuizen

De potentiële ondernemer die na de voorlichtingsbijeenkomst nog steeds 
enthousiast is om haar droom waar te maken, levert een ingevuld intakefor-
mulier in bij Krachtbedrijf. Tijdens een intakegesprek dat volgt tussen de 
potentiële ondernemer, Dijkhuizen en een lokale ondernemerscoach, valt het 
besluit of een potentiële ondernemer werkelijk met het traject kan starten. 
Dijkhuizen: 

‘Daarin ben ik streng. Bij twijfel laat ik een cliënt niet toe. Als vrouwen de 
verwachtingen niet kunnen waarmaken, is de teleurstelling groot.’ 

Uiteindelijk waren tien vrouwen geschikt voor deelname. 
Gedurende het traject is de deelneemster verantwoordelijk voor het 

maken van afspraken met de ondernemerscoach. Ook wordt verwacht dat een 
deelneemster deelneemt aan de diverse workshops. De kennis die een 
deelneemster krijgt uit de coachgesprekken en de workshops, gebruikt zij om 
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het ondernemingsplan op te stellen. De deelneemsters krijgen de nodige 
begeleiding. Het programma sluit volgens Dijkhuizen aan bij de bestaande 
methodiek van ‘Krachtwerk’. Dijkhuizen matcht een deelneemster met een 
gespecialiseerde ondernemerscoach. Deze coach staat de cliënt op vrijwillige 
basis bij gedurende het traject. De coaches houden zich niet bezig met 
hulpverlening, maar enkel met coaching rond ondernemerschap:

‘Dat is een grote muur met prikkeldraad erop. We gaan niet de kant op van 
hulpverlening. Als de coaches dat wel doen, halen de vrouwen de doelstellingen ook 
niet en gaan we op de verkeerde stoel zitten.’ 

In de begeleiding ligt de focus op de krachten en mogelijkheden van de 
cliënten in plaats van op belemmeringen en problemen. In de individuele 
coachgesprekken wordt ingezoomd op specifieke ondernemersvragen. De 
ondernemerscoach stelt een eindrapportage op waarmee Krachtbedrijf naar 
de diverse gemeenten stapt in verband met de bijstandsuitkering waarover de 
meeste cliënten beschikken. 

De workshops zijn bedoeld om kennis over te dragen op onderwerpen die 
iedere ondernemer tegenkomt, zoals het opzetten van een administratie en 
het inzetten van de meest geschikte communicatiemiddelen. Ook bieden deze 
workshops deelneemsters de mogelijkheid ervaringen te delen en het netwerk 
te vergroten. Nazorg aan de deelneemster bestaat uit zes contactmomenten 
met de ondernemerscoach.

Het belangrijkste is dat vrouwen zelf gemotiveerd zijn om deel te nemen 
aan het project. Dijkhuizen: 

‘De motivatie moet uit de vrouwen zelf komen. Een extrinsieke motivatie is een 
garantie op mislukking. Dit project biedt vrouwen een kans en die moeten zij zelf 
grijpen.’ 

De voorlichtingsbijeenkomst van Dijkhuizen moet potentiële ondernemers 
warm maken deel te nemen. De inhoud van Krachtbedrijf, met onder meer 
het aanbod van workshops, zorgt er daarna voor dat vrouwen die meedoen 
gemotiveerd blijven. De coaches, die vrouwen zoveel mogelijk willen meege-
ven, werken ook stimulerend: ‘Zij geven de vrouwen een hengel, waarmee zij leren 
vissen.’

Ervaringen doelgroep
Voor de beschrijving van Krachtbedrijf spraken wij met één deelneemster. Zij 
is, naast haar vijfdaagse stage bij een thuiszorgorganisatie en opvoeding van 
haar kind, bezig haar eigen reisbureau op te zetten. De deelneemster: 

‘Dit idee had ik al in mijn hoofd. Met dit project krijg ik de kans om die droom uit 
te laten komen.’ 
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Ze doet naar eigen zeggen mee om te bewijzen dat zij haar realistische droom 
kan waarmaken. 

‘Ik wil rijk worden en op die manier zorgen voor een goed leven voor mijn zoon en 
mijzelf.’ 

Ze vindt Krachtbedrijf geweldig en spreekt daarover vol lof en dankbaarheid. 
‘Ik vind dit een grote en unieke kans en vertel het daarom aan iedereen.’ 
Haar deelname heeft haar naar eigen zeggen veel opgeleverd, bijvoorbeeld 
kennis, teamwork, een groter netwerk en zelfvertrouwen. 

‘Dat zelfvertrouwen groeit nog steeds. Het is een gevoel dat ik nog nooit eerder heb 
ervaren.’ 

Zij ervaart dat er binnen het project geloof is in de vrouwen. Door deelname 
heeft zij haar vleugels kunnen uitspreiden. 

‘Ik verbaas mezelf. Ik kan het dus echt wel! Het project heeft haar en haar kind 
gelukkiger, sterker en krachtiger gemaakt. ‘Mijn zoon vertelt dat ik elke dag 
verander. Volgens hem ben ik meer tot rust gekomen, ben ik warmer en heb ik een 
mooiere verschijning. En dat ondanks alle ellende die we hebben meegemaakt.’ 

Als zij niet aan het project zou deelnemen, denkt ze dat haar leven een 
minder uitdagend zou zijn. Ook zou haar zelfvertrouwen lager zijn, onder 
meer door de minder nette kleding die ze dan zou dragen.

De deelneemster die wij hebben gesproken is verbaasd over de hoeveel-
heid steun die zij en andere deelneemsters krijgen bij het schrijven van het 
ondernemingsplan, van onder meer Josette Dijkhuizen en de ondernemers-
coach en via de workshops. Naar Dijkhuizen kan zij altijd bellen of mailen met 
een vraag. Met de coach heeft zij nu drie keer een op een gesproken. Hij is 
altijd bereikbaar via de mail.

‘Ze geven mij zoveel. Ik krijg waardering en respect en daarvoor ben ik erg 
dankbaar. Ik wil laten zien dat het me lukt.’ 

Dijkhuizen is als succesvol ondernemer een voorbeeld voor de deelneemster. 
In de toekomst wil de deelneemster zelf een rolmodel zijn voor anderen die in 
eenzelfde situatie verkeren als zijzelf nu.
De deelneemster zou anderen zeker aanraden deel te nemen aan het project. 

‘Voorwaarde is wel dat je het zelf moet willen. Je moet energiek zijn en je totaal 
geven. Het is geen grap. Als je niet 100 procent meedoet, verspil je de tijd van jezelf 
en de begeleiding. De begeleiding doet dit voor ons.’ 

Anderen die minder actief zijn, zijn volgens haar gewoon luier en geven 
zichzelf niet volledig. Dat je in de opvang zit, vindt zij geen excuus. 
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Samenwerking
Er zijn drie netwerken te onderscheiden binnen Krachtbedrijf. Het eerste is 
het netwerk van  ondernemerscoaches en workshopleiders. Het tweede 
netwerk bestaat uit de vrouwelijke ondernemers die deelnemen aan het 
project. Ook is er nog een derde netwerk met daarin Krachtbedrijf, de 
Federatie opvang, drie lokale opvanginstellingen die momenteel meedoen en 
Start Foundation. De Federatie Opvang is van belang vanwege de kennis en 
ervaring en de inbedding bij de lokale opvanginstellingen. Omdat de potenti-
ele doelgroep te vinden is bij de lokale opvangsector vindt Dijkhuizen een 
goede samenwerking tussen het landelijke en lokale niveau wenselijk. 

Om het project verder te laten groeien wil Dijkhuizen het netwerk in de 
toekomst nog uitbreiden door samenwerking met onder andere de landelijke 
politie, diverse gemeenten en de lokale opvanginstellingen. Met het oog op 
toekomstige financiering zijn ook contacten met de profitsector, zoals met 
een aantal grote banken, belangrijk. Om de effectiviteit van het programma 
te onderzoeken loopt er momenteel een onderzoek dat in opdracht van 
Dijkhuizen wordt uitgevoerd bij ATRIA, kennisinstituut voor emancipatie en 
vrouwengeschiedenis.

Op dit moment vinden contacten binnen het netwerk vooral een op een 
plaats. Dijkhuizen vraagt de ondernemerscoaches en workshopleiders per-
soonlijk om mee te werken. Zij maken samen pragmatische afspraken, over 
bijvoorbeeld plek en tijdstip van een workshop. Wel zijn er enkele afspraken 
gemaakt met de lokale opvanginstelling over veiligheidskwesties. Sporadisch 
en op ad hoc basis zijn er contacten met anderen partijen om afstemming te 
zoeken. Financiële afspraken zijn niet nodig, want geld ontbreekt vooralsnog.

Het belangrijkste in een succesvolle samenwerking zijn volgens Dijkhuizen 
de vrouwen zelf. 

‘Het wordt een succes als de deelneemsters gedreven en leergierig zijn en iets van hun 
leven willen maken.’ 

De screening, waardoor de juiste vrouwen deelnemen, is dan ook erg belang-
rijk. De eerste selectie ligt bij de opvanginstelling. Deze bepaalt of de timing 
goed is om het programma te volgen.

Succesfactoren
Doorslaggevende elementen voor het succes van Krachtbedrijf lijken het 
netwerk van Dijkhuizen en de (vrijwillige) kwalitatief sterke ondernemerscoa-
ches en workshopleiders. Een andere factor van belang is de intrinsieke 
motivatie van vrouwen met een droom om een onderneming op te zetten. 
Ook is het belangrijk dat een deelneemster al nadenkt over een werkend 
leven na de opvang. Zij moet de ruimte, tijd en energie hebben om een 
onderneming op te zetten. Juist in de opvang zijn volgens Dijkhuizen vrouwen 
te vinden die geschikt zijn voor het ondernemerschap: 
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‘Deze vrouwen hebben al kwaliteiten getoond door naar de opvang te stappen. Deze 
durf is ook nodig om als ondernemer succesvol te zijn.’ 

Van doorslaggevende waarde in de toekomst is financiering van het program-
ma. Hetzelfde geldt voor de toestemming van gemeenten aan uitkeringsge-
rechtigde vrouwen om een onderneming te starten.

Aan de verhalen van deelneemsters ziet Dijkhuizen dat Krachtbedrijf 
werkt. Deelneemsters zijn erg dankbaar en krijgen zichtbaar meer zelfver-
trouwen, omdat anderen hen serieus nemen in hun kracht. 

Op dit moment zijn er nog geen resultaten beschikbaar over Krachtbedrijf. 
Onderzoek moet in de toekomst meer duidelijk maken over het precieze 
effect. Twee van die tien deelneemsters zijn afgevallen, omdat zij een leuke 
baan hebben gevonden. Deze vrouwen konden dat niet meer combineren met 
het ondernemerschap. 

Knelpunten
Knelpunten in de samenwerking met instellingen en in de samenwerking met 
de overheid signaleert Dijkhuizen (nog) niet. Die knelpunten verwacht zij 
mogelijk in de toekomst als de eerste vrouwen het programma van zes 
maanden hebben afgerond en een onderneming willen starten. Mogelijk 
kunnen de cliënten dan problemen krijgen als zij hun onderneming moeten 
vervolgen zonder behoud van uitkering. Of dat cliënten met schulden moeilij-
ker een (eventueel) noodzakelijk krediet kunnen verkrijgen. Voor een mogelijk 
landelijke uitbreiding is de bereidheid tot medewerking nodig van alle 
‘opvang’-gemeenten en opvanginstellingen in Nederland. 
Een ander gevaar schuilt erin dat sommige vrouwen door het enthousiasme 
van onder meer Dijkhuizen worden meegenomen in het idee van 
ondernemerschap. 

‘Het is een risico dat het uitloopt op een desillusie en dat is vervelend. Zeker is wel 
dat een vrouw altijd leert van dit project.’

3.3 Kadera Enschede, aandacht voor Activering 

Voor de beschrijving van de aanpak rond Participatie en Werk van de organi-
satie Kadera, locatie Enschede zijn Marja Vellekoop, projectleider activering 
en werk, en drie (ex-)cliënten van Kadera geïnterviewd. Daarnaast is gebruik 
gemaakt van beschikbaar schriftelijk materiaal en websites. 

Aanleiding
Kadera Enschede vangt 16 vrouwen op. Er is onderscheid tussen intensieve 
zorg (10 plekken) en begeleid wonen (6 plekken) die met elkaar in een pand in 
een woonwijk wonen. Vooral In de begeleid wonen fase, als vrouwen al wat 



56

verder in hun herstel zijn, wordt gekeken wat de vrouwen willen en kunnen. 
De projectleider activering en werk houdt de aandacht daarvoor warm, maar 
ook de casemanagers van de vrouwen bespreken structureel de wensen op het 
terrein van opleidingen en (vrijwilligers)werk. Kadera begeleidt bovendien 
sinds eind 2010 zo’n 10 tot 13 vrouwen nadat ze uit de opvang naar een eigen 
huis zijn gegaan. Twee ambulant werkers uit het team nemen deze nazorg, 
die gemiddeld een half jaar duurt, voor hun rekening. Ook in die fase is er 
aandacht voor de behoeften en mogelijkheden van de vrouwen rond het weer 
actief worden in de samenleving: 

‘Activering en nazorg zijn langzamerhand in het aanbod ingegroeid.’

Doelstellingen
Kadera hanteert sinds midden 2011 –net als veel andere instellingen voor 
vrouwenopvang- de methodiek van ‘Krachtwerk’. Met deze methodiek wordt 
gewerkt aan het oplossen van problemen, door uit te gaan van de ‘kracht’ van 
de cliënt. Krachtwerk kent de volgende uitgangspunten of ‘Krachtprincipes’:

 ● cliënten hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer op te pakken 
en te veranderen;

 ● de focus ligt op individuele krachten en niet op tekortkomingen;
 ● de cliënt heeft de regie over de begeleiding;
 ● de werkrelatie is primair en essentieel (respect, vertrouwen, eerlijkheid, 

openheid, gelijkwaardigheid en enthousiasme);
 ● er wordt gewerkt in de natuurlijke, eigen omgeving van de cliënt;
 ● de samenleving wordt gezien als hulpbron: er wordt gebruik gemaakt van 

hulpbronnen in de omgeving/gemeenschap (Kadera, Jaardocument 2012: 2).

De ontwikkeling en toepassing van ‘Krachtwerk’ wordt begeleid vanuit de 
Academische Werkplaats, een samenwerkingsverband tussen een aantal 
opvanginstellingen en universitaire afdelingen, gericht op professionalisering 
en kwaliteitsverbetering van de aanpak van huiselijk geweld. De methodiek 
houdt onder andere in dat samen met de cliënt een krachteninventarisatie 
gemaakt wordt en dat vervolgens actieplannen voor verschillende leefgebie-
den opgesteld worden. Ook worden de medewerkers gecoached in het werken 
met de methode. ‘Door middel van Krachtwerk en een leven in veiligheid 
herstelt een cliënt en werkt zij aan een zingevend bestaan met hoop en zicht 
op een betere toekomst en betere kwaliteit van leven.’ (Kadera, Jaardocument 
2012: 21). Uit extern onderzoek in 2012 naar de toepassing van Krachtwerk bij 
Kadera, bleek dat Kadera vooral op het bieden van ‘hoopgevend gedrag’ aan 
cliënten goed scoorde. Ook kwam uit het onderzoek dat Kadera beter gebruik 
zou kunnen maken van externe hulpbronnen (Kadera Jaardocument 2012: 21).

Binnen de opvang van Kadera werd mee gedaan aan een pilot naar de 
zogenaamde Critical Time Intervention– het begeleiden van mensen op 
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belangrijke momenten in hun leven (‘transitie-momenten’) gewerkt. De 
resultaten van deze pilot zijn intussen bekend en worden waar mogelijk 
aanvullend op Krachtwerk ingezet als cliënten de opvang verlaten.

Doelgroep
Kadera adviseert en begeleidt mensen die te maken hebben (gehad) met 
huiselijk geweld. Vrouwen die acuut opvang nodig hebben, kunnen terecht in 
de crisisopvang (24-uurs hulpverlening). Vrouwen (met kinderen) kunnen hier 
maximaal zes weken verblijven. In de opvang wonen vrouwen (met kinderen) 
in groepsverband of in zelfstandige woonunits (maximaal één jaar). De 
vrouwen krijgen professionele begeleiding binnen of buiten Kadera. 

De aanpak
De rode draad in het aanbod rond Activering en Werk is het vergroten van de 
weerbaarheid. Dat gebeurt niet of nauwelijks door het aanbieden van eigen 
projecten op dit terrein. De aanpak van Kadera kenmerkt zich door twee 
zaken: ten eerste is geprobeerd aandacht voor participatie te integreren in de 
‘Krachtwerk’ methodiek. Ten tweede is de insteek zoveel mogelijk aan te 
haken bij wat er al is. In de praktijk is dat vooral bij activiteiten ‘buiten de 
deur’, in de wijk, of via andere opvang- of vrijwilligersorganisaties (zoals 
Humanitas). Daaronder zijn relatief veel eenmalige activiteiten. Dat past bij 
het karakter van de vrouwenopvang: de tijd dat vrouwen (en hun kinderen) in 
de opvang verblijven is beperkt. Het draait erom de vrouwen weer op eigen 
benen te laten staan. ‘De vraag is: hoe gebruik je die periode die ze hier verblijven zo 
goed mogelijk.’ Het aanbod kent activiteiten met in meer of mindere mate 
accenten gericht op educatie, werk en sport. Een voorbeeld van de mogelijk-
heden is bijvoorbeeld de themagroep ‘geweldige dames’; sportactiviteiten; 
voorlichting over de Tafel-van-één (gesprekken tussen vrouwen die werk 
zoeken of vrijwilligerswerk willen doen); individuele ondersteuning zodat 
bijvoorbeeld een vrouw vrijwilligerswerk in een verpleeghuis is gaan doen met 
kans op een interne opleiding. Enkele vrouwen namen deel aan werkervarings-
plekken gecreëerd door Humanitas Onder Dak-Twente voor kwetsbare 
doelgroepen. 

Daarnaast worden er ‘in huis’ verschillende cursussen gegeven. Veel van 
deze cursussen zijn mede gericht op versterking van de participatie van de 
vrouwen. Zoals een cursus om jezelf beter te kunnen presenteren in samen-
werking met de Volksuniversiteit. Er is een samenwerkingsverband met de 
stichting Lezen en Schrijven: zij leiden mensen op als taalmaatje en geven nu 
een aantal vrouwen daardoor de mogelijkheid hun taal- en/of schrijfvaardig-
heid te oefenen. 

De verantwoordelijkheid voor het kiezen en meedoen aan activiteiten ligt 
bij de cliënten zelf. De vaste begeleidsters van de vrouwen en de projectlei-
der denken mee en dragen mogelijkheden aan. Bij vragen op het gebied van 
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opleidingen en betaald werk wordt met de vrouwen verkend wat de (on)
mogelijkheden zijn. 

Ervaringen cliënten 
Voor deze casusbeschrijving spraken wij met drie (ex-)cliënten6 

Maribel 
Maribel woont sinds 8 maanden, met haar drie kinderen onder de 14 jaar, in 
de opvang. Ze woonde eerst in het Westen van het land. Haar kinderen 
hebben het naar de zin op school in Enschede. Ze kreeg het advies eerst goed 
tot rust te komen. Na een paar maanden wilde ze starten met vrijwilligers-
werk. Door een stress-aanval ging dat niet door. 

Ze is toen ze al volwassen was naar Nederland gekomen. Ze vertelt dat ze 
voor ze trouwde economisch zelfstandig was. Tot er kinderen kwamen heeft 
ze altijd betaald gewerkt in de horeca en de schoonmaak. Ze heeft ooit ook 
een opleiding in de zorg gevolgd, maar daarmee is ze na een teleurstellende 
stage-ervaring na een jaar mee gestopt. Ze had later wel een mini-baantje als 
overblijfkracht op de school van haar kinderen. Ze is onlangs begonnen 
kookles te geven op school en bedenkt en kookt met de kinderen recepten. 
Het geeft haar veel energie, hoewel ze rekening moet houden met haar 
lichamelijke klachten. 

Ze ervaart veel steun vanuit Kadera. Met Marja Vellekoop bekijkt ze wat 
ze kan en wil. 

‘Marja kent de wegen, ze kan je wijzen waar je naar toe kan. Ik kan ook zelf 
proberen. Dat heb ik altijd gedaan. Maar als ze me kan helpen, voel ik me meer 
gesteund.’ 

Aan Marja heeft ze gevraagd om een computercursus te kunnen volgen, ze 
moet helaas nog een tijdje wachten voor die van start gaat. ‘Ik ben geïsoleerd 
geraakt tijdens mijn huwelijk.’ Dat is niet bewust gegaan, dat is automatisch 
gebeurd. ‘Ik was 100% alleen, 24 uur per dag.’ 

Een belangrijk probleem is dat ze nooit door heeft kunnen leren. En de 
toestanden in haar leven hebben zaken verergerd: ‘Ik ben onzekerder geworden, ik 
durf niet meer te schrijven.’ En ook het Nederlands spreken gaat slechter ‘Door de 
taal niet te kunnen schrijven voel ik me [als iemand] met een beperking.’ 

Ze wil daarom op Nederlandse les. Dat wil ze niet, zoals is voorgesteld, via 
de computer doen: 

‘Ik wil echt naar school, voor discipline. Ik wil echt het gevoel hebben dat ik op 
school ben (…) dat ik dan kan terugkijken op wat ik bereikt heb (…) dat iemand mij 
beoordeelt en ik niet alleen mezelf.’ 

6  Hun namen zijn omwille van de privacy veranderd.
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Ze wil ook graag andere mensen leren kennen via les.
Over vijf jaar wil ze beter Nederlands kunnen spreken en schrijven, en goed 

kunnen omgaan met de computer. ‘Mijn doel is zelfstandig zijn. Maar alles kost geld.’ 
Ze beseft dat ze tegelijkertijd zal moeten werken, om cursussen te kunnen 
volgen. 

‘Ik wil nu aan de slag. De tijd dringt, maar ik moet wel oppassen voor mijn 
gezondheid door stress, door alles wat ik heb meegemaakt.’ 

Ze wil graag in Enschede blijven, en heeft de droom om uiteindelijk een 
zichzelf bedruipend project op te zetten waarin het draait om ontspanning, 
om leerzame activiteiten in de natuur voor kinderen en om ontmoeting. 

‘Hier wordt je weer sterk gemaakt. (…) Ik wil nuttig zijn. Ik wil niet als een plantje 
zijn en water krijgen. Zo voel ik me nu, echt.’ 

Macey
Macey woont sinds zeven maanden zelfstandig, heeft acht maanden in de 
opvang gewoond, ze heeft drie kinderen jonger dan zeven jaar. Tot haar 
eerste kind geboren werd, heeft ze administratief werk gedaan in verschil-
lende functies. Ze volgde een bedrijfseconomische mbo opleiding. Toen de 
kinderen klein waren heeft ze cursussen op het gebied van persoonlijke 
verzorging (haar- en nagelstyling) gedaan, ‘Maar met kleine kinderen iets voor jezelf 
beginnen, is niet mogelijk.’ Eenmaal in de opvang heeft Macey vrij snel geïnfor-
meerd naar vrijwilligerswerk, en kon ze vrijwilligerswerk gaan doen op een 
receptie van een sociaal project. Alleen liep dat vast op het niet kunnen 
betalen van kinderopvang. (Met vriendinnen regelt ze zelf wel af en toe 
onderling de opvang van kinderen.) Ze heeft een bewindvoerder vanwege haar 
schulden, die ze nu nog niet hoeft af te betalen. 

Over vijf jaar, ‘als ik uit de schulden ben’ zou ze iets ‘ in de richting van beauty’ 
willen doen. En willen bijdragen aan ontmoeting tussen vrouwen: ‘Ik weet dat 
veel vrouwen het moeilijk hebben.’ Voor hen zou ze een centrum willen opzetten 
waar je kunt praten, cursussen kunt volgen en je kunt ontspannen. ‘Ik kan 
haren doen, een ander computercursussen.’ 

Ze heeft zelf veel gehad aan andere mensen. En wil zo haar ervaring 
inzetten. Het ‘echte netwerk’ dat ze heeft opgebouwd kan daarbij helpen. Ze 
weet dat ze eerst nog veel stappen moet zetten. Zoals het afronden van haar 
schuldsanerings- traject. En ze vindt dat ze nog moet bijleren op een aantal 
terreinen. Bijvoorbeeld in het omgaan met geld (budget beheer) ‘Want ik ben 
niet zo goed in financiële dingen.’ 

Ook volgt ze cursussen rond opvoeding, omgang met ‘foute mannen’ en 
rond ‘realistisch waarnemen en denken’. Ze is tevreden over de begeleiding 
die ze krijgt van Kadera: 
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‘Want ze hebben cursussen, maar jij moet het zelf willen en doen. Je kunt hier van 
alles, maar je moet het zelf ook willen, zelf er achteraan gaan.’

Veel andere vrouwen zien volgens Macey het nut er niet van in: 

‘Veel vrouwen zitten in een dip. Kunnen er niet uitkomen. Ik wil niet mijn hele 
leven struggelen. Niet de stereotype allochtone vrouw met kinderen in de bijstand 
zijn.’ ‘Maar je wordt wel op de proef gesteld. Soms heb ik ook het gevoel dat je wordt 
teruggetrokken, toch ga ik door.’ 

Macey zegt wel ook goed te kunnen begrijpen dat andere vrouwen  het niet 
volhouden en zich maar neerleggen bij hun situatie. Macey vertelt dat ze fan 
is geworden van mediteren (mindfulness) en sporten: 

‘Het is jammer: we hadden op donderdag sporten en weerbaarheid training. Maar 
veel vrouwen kwamen niet opdagen. Dus het is gestopt. Maar het is nuttig. Ik denk 
soms: kunnen ze geen sanctie  opleggen ofzo?’

Christine
Christine heeft ongeveer vijf jaar geleden in de opvang gezeten. Ze spreekt 
met warmte over de hulp die ze toen heeft gekregen. Haar dochter was toen 
nog een kleine baby, gaat inmiddels naar school. 

Christine heeft vroeger de middelbare school (VMBO) niet afgemaakt. 
School was maar lastig destijds. Ze zag er het nut niet van in. Toen ze in de 
opvang zat heeft ze via de gemeente een cursus gedaan voor jonge moeders: 
‘Dat was eigenlijk meer een info dag, over sollicitaties enzo.’ 

Maar Christine moest eerst herstellen, echt werken ging toen niet. In 2010 
begon ze met een eerste opleiding van een jaar. Ze vertelt dat ze destijds 
bewust op opleidingsniveau 1 wilde beginnen. Omdat ze heel onzeker was 
over wat ze kon. In 2011 heeft ze haar niveau 2 opleiding afgerond: Helpende 
Zorg en Welzijn, met stages in een verzorgingstehuis en op een kinderdagver-
blijf. In 2013 is ze gestart met de mbo-opleiding pedagogisch medewerker in 
de kinderopvang (niveau 3). En ze heeft gehoord dat ze waarschijnlijk door 
mag naar niveau 4 op grond van haar houding en haar goede cijfers. Naast 
haar opleidingen heeft ze ook ervaring opgedaan als vrijwilliger in een 
verzorgingstehuis en door vakantiewerk als huishoudelijk medewerkster in de 
thuiszorg.

Op de vraag naar ondersteuning die ze mogelijk heeft gehad zegt ze: 

‘Alles kwam vanuit mezelf, niet gepusht door gemeente of zo. Dat vind ik belang-
rijk, ik wil mijn eigen keuze kunnen maken. Want misschien vind ik [anders] het 
werk dan niet leuk, voel ik me gedwongen iets te doen, dat heb ik liever niet.’ 

Vanuit Kadera heeft ze in 2008 nog een paar weken nazorg gehad, maar 
omdat ze voelde dat ze het wel alleen kon heeft ze dat stopgezet. 
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De gemeente helpt wel te zorgen dat ze kan studeren. Ze is daar heel 
tevreden over. Omdat ze studeert, hoeft ze maar een kleine eigen bijdrage 
aan kinderopvang te betalen. Ze krijgt net als de meeste mensen die gebruik 
maken van kinderopvang een deel terug  via de belastingen, maar ook de 
gemeente betaalt nog een deel. Met haar studiefinanciering en andere 
toeslagen (zorg, kind gebonden budget) komt ze net uit. Ze is er trots op. De 
eerdere schulden waarmee ze, niet door haar toedoen, in 2008 bij Kadera 
binnenkwam zijn er niet meer. 

Op de vraag hoe ze haar toekomst ziet, zegt ze: 

‘Doorgaan naar niveau 4 en mijn diploma met succes behalen. Daarna werk 
vinden en dat ik vaak bij mijn kind kan zijn.’ 

Ze wil best voor werk verhuizen. Haar belangrijkste zorg op de korte 
termijn is dat ze te weinig bij haar kind kan zijn. Ze gaat nu de hele week 
naar school, en moet straks vier dagen stage lopen en een dag naar school: 

‘Je komt ook tijd te kort voor jezelf, je hebt veel huiswerk en dan nog allerlei 
huishoudelijke taken die er bij horen.’ 

Ze heeft het er moeilijk mee, maar ze vind dat ze door moet zetten. Ze 
benoemt als verschil met anderen die eerder afhaken: 

‘Ik heb geluk dat ik niet zolang in negatieve dingen of problemen blijf hangen. Als 
ik kijk naar sommige vrienden en familieleden; die blijven daar jarenlang in 
hangen. (…)  Ik heb de kans gekregen, ik ben nog jong ik ontvang studiefinanciering, 
ik dacht bij mezelf het is nu of nooit.’

Ze heeft steun aan twee goede vriendinnen, eentje die ook een kind heeft en 
een vriendin die bij haar in de klas zit. Ook bij haar stiefmoeder, nicht, en 
haar vriend kan ze terecht. Ze volgt het nieuws, en weet dat er veel banen 
weg vallen in de kinderopvang. Ze hoopt dat het over vier jaar weer anders is. 

Over wat beter kan rond het vrouwen als zijzelf weer laten meedraaien in 
de samenleving heeft ze wel een paar ideeën. Ze vindt dat instanties en 
sociale diensten vrouwen al in de opvangperiode informatie moeten geven: 

‘Veel mensen worden een beetje lui als ze in de opvang zitten. Je zorgt en zit en 
speelt de hele dag met kinderen.’ 

Ze zegt er meteen bij dat meer informatie alleen niet genoeg is: 

‘In beweging komen is makkelijker gezegd dan gedaan. De meeste vrouwen komen 
met problemen. Moeten eerst aan zich zelf werken. Je komt er niet snel vanaf, het 
heeft tijd nodig. Sommige vrouwen zijn jarenlang onderdrukt. Hier heb je cursussen 
zodat ze beter voor zichzelf kunnen opkomen.’ 
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Ze benadrukt dat Kadera veel tijd aan de vrouwen besteedt, en dat het op 
een gegeven moment aan de vrouwen is om zelf stappen te zetten. Ze heeft 
ervaren hoe goed dat kan uitpakken: 

‘Het doen van opleiding heeft me wel geholpen een groot deel van het verleden 
achter me te laten, omdat je steeds bezig bent. Je komt ook in contact met nieuwe 
mensen. (…) ‘Het is niet altijd makkelijk… ik kon me ook eerst niet goed concentre-
ren en zo, maar naar mate je langer bezig bent zet je je zorgen wel aan de kant…’

Haar zelfvertrouwen is gegroeid. Of preciezer: ze weet wat ze wel en niet 
kan, dat was in 2008 wel anders: 

‘Toen was ik onzeker, wist ik niet eens of ik niveau 1 aankon… Als je jarenlang 
onzeker bent gemaakt, twijfel je aan jezelf. Nu zit ik op niveau 3 en kijk ik er heel 
anders tegen aan. (…) ‘Tegen mij is heel vaak gezegd: ‘Christine, je hebt de 
middelbare school niet afgemaakt…jij kunt niveau 3 of 4 niet aan.’ 

Op de vraag wat ze zou willen meegeven aan andere vrouwen antwoordt 
Christine: 

‘Ik denk dat de meeste vrouwen hun eigen kunnen onderschatten, ik denk dat ze 
meer in zichzelf moeten geloven, in hun eigen kunnen en kracht. En dan komen ze 
er wel.’ 

Ze voegt er aan toe: ‘…. je moet jezelf wel eerst leren kennen, anders weet je ook niet wat 
je kan.’

Samenwerking
Kadera participeert o.a. in een wijkoverleg rond zorg en welzijn (bestaat 
naast de wijkteams in het kader van de decentralisatie van de dienstverle-
ning). Ook de gemeente Enschede neemt daarin actief deel. Onderwerp van 
overleg zijn de bezuinigingsslag die gemaakt moet worden én de mogelijkhe-
den om aanbod te clusteren en open te stellen voor elkaars cliënten. Want er 
moet inderdaad bezuinigd worden, maar hoezo heeft elke organisatie een 
eigen jobcoach, bakkerij of groenproject? Er zijn ook drie ontmoetingsruimten 
in de wijk, die kunnen op bepaalde momenten en voor een aantal doelgroe-
pen gedeeld worden. Kadera streeft naar het breder toegankelijk maken van 
cursussen voor kwetsbare vrouwen, zodat de variatie  toeneemt en er meer te 
kiezen valt. Via dit wijkoverleg is de projectleider Activering en Werk  bijvoor-
beeld in contact gekomen met het moestuinproject en de mogelijkheden die 
andere organisaties bieden als het over dagbesteding of participatie gaat. Dit 
overleg wordt getrokken door de RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd 
en Begeleid Wonen) en de gemeente. 

Op het niveau van de professionals wordt er goed uitgewisseld. Het 
wijkniveau zal ook voor Kadera belangrijker worden. Het is daarom goed om 
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nu te pionieren. De crux van dit soort lokale samenwerking komt volgens 
Vellekoop op drie zaken neer:

 ● Concreet met elkaar willen samenwerken: alleen zo leer je elkaars aanbod 
en werkwijze precies genoeg kennen om –in het geval van Kadera- de 
juiste vrouw op de juiste plek te krijgen.

 ● Bereid zijn elkaar te helpen, uit de schaduw van het eigen organisatiebe-
lang te treden

 ● De overheid erbij betrekken: signalen naar (de) gemeente(n) zenden. 

Succesfactoren
Tot de succesfactoren behoort volgens Vellekoop het feit dat aandacht voor 
activering goed verknoopt is met de rest van de hulpverlening. De taak van de 
projectleider Activering en Werk is daarbij mee te zoeken ‘naar wat past’ bij 
de cliënt. Te zoeken naar goede voorbeelden elders en ook de teams van 
hulpverleners hiervan op de hoogte te stellen. Vellekoop kan helpen mensen 
helder te krijgen wat ze kunnen en willen. De cliënten maken vervolgens hun 
eigen keuzes.  Er moeten vervolgens wel kansen zijn om ergens actief te 
worden. Tot nu toe is dat het geval: over de hele linie bekeken blijven de 
mogelijkheden om aan vrijwilligerswerk te doen op peil. Ook arbeidsgewen-
ningstrajecten zijn nog wel te vinden. 

Kadera-Enschede besteedt veel aandacht aan de versterking van het 
netwerk van vrouwen, evenals aan het betrekken van het netwerk dat ze al 
hebben. Cliënten geven aan dat een goed en breed netwerk (niet alleen maar 
bestaande uit vrouwen in een zelfde positie en uit hulpverleners) belangrijk is. 
Kadera werkt via haar samenwerking in stad en wijk ook op dit vlak aan 
participatie: mensen in contact brengen met wat er (mogelijk) is. Binnenkort 
worden op initiatief van de projectleidster, bewoonsters en hulpverleners 
rondgeleid in een gebouw dat in de wijk steeds meer een spilfunctie gaat 
vervullen. Er zijn bedrijven, bedrijfjes en projecten te vinden, onder meer 
een moestuinproject en hout- textiel- en metaalwerkplaatsen waar mensen uit 
de buurt voor een klein bedrag gebruik van kunnen maken. Dit bezoek moet 
de kennis over wat er mogelijk is in de wijk vergroten en duidelijk maken wat 
anderen organiseren waar bij aangehaakt kan worden. 

Knelpunten
Maar vrouwen een opleiding laten volgen gaat al veel moeizamer. Het startni-
veau van veel (jonge) vrouwen in de opvang is laag. Velen hebben bovendien 
forse schulden, en die vormen om meerdere redenen vaak een belemmering 
om te gaan studeren. Zo vinden de vrouwen het zelf lastig om weer een 
schuld aan te gaan, in dit geval studiefinanciering. In een schuldsaneringstra-
ject zitten én studiefinanciering ontvangen is overigens wel mogelijk. Toch 
sturen schuldeisers en bijvoorbeeld sommige kredietbanken wel aan op het 
eerst afbetalen van schulden door te werken, want de terugbetalingscapaci-
teit van jongeren met studiefinanciering is klein. 
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Net als elders in de vrouwenopvang ligt ook voor Kadera de prioriteit niet 
meteen bij het begeleiden naar betaald werk. Dat heeft veel te maken met de 
mobiliteit van de doelgroep. Cliënten verblijven relatief kort bij Kadera. 
Bovendien blijft iets meer dan de helft van de uitgestroomde cliënten in 
Enschede wonen. Maar ook is het opleidingsniveau vaak heel laag en geeft een 
scholingstraject op termijn meer mogelijkheden.

Het aanbod aan vrijwilligerswerk of activerende projecten is zoals eerder 
geconstateerd nog steeds behoorlijk. Samenwerking kan bovendien tot nieuwe 
mogelijkheden leiden. Maar knelpunten zijn er op dit vlak ook: de sociale 
kaart verandert heel snel, want projecten komen en gaan in een hoog tempo. 
Stabiliteit is er op dit punt onvoldoende.  Ook valt het niet altijd mee de 
vrouwen goed in beweging te krijgen. Soms ook letterlijk: Kadera had een 
sportzaal gehuurd van de gemeente voor een sportochtend. Tien vrouwen 
zeiden graag mee te willen doen en leken enthousiast, vijf deden er uiteinde-
lijk maar mee. De begeleidingskosten werden daarbij te hoog. Een alternatief 
kan zijn om vrouwen te stimuleren aan te haken bij vrouwenuren en derge-
lijke in een regulier  sportcentrum. 

Veel gehoord is het knelpunt van geschikte kinderopvang. Het moet vaak 
uit het eigen netwerk komen, zeker als mensen in onregelmatige diensten 
moeten werken. Hierbij is het wel heel belangrijk dat de gemeente kinderop-
vang betaalt als er kans is dat iemand de bijstand (deels) achter zich kan 
laten. Het weer opbouwen van een eigen netwerk is ook hierom belangrijk.

Vellekoop onderstreept dat het vrouwen weer hoop te laten vatten heel 
belangrijk is. Maar daar schuilt ook een gevaar in: ‘We laten mensen dromen, 
maar ze kunnen die dromen ook te groot maken.’ Veel vrouwen kennen de arbeids-
markt helemaal niet, of nauwelijks (bijvoorbeeld alleen als thuiskapster, of 
(tijdelijk) in de zorg). ‘Iedereen wil een winkel beginnen.’

Maar kennis om dat te doen ontbreekt vaak en economische ontwikkelingen 
(crisis en internet) maken dat er vooral winkels sluiten. En ook in de thuiszorg, 
kinderopvang en welzijnswerk verdwijnen momenteel heel veel banen. Als je 
niet op niveau drie of vier –wat best pittig is- geschoold bent maak je weinig kans in de zorg 
momenteel.’
Een ander erkend probleem in de vrouwenopvang is dat de nazorg kort is en 
het zicht op hoe het de vrouwen vergaat heel beperkt is. Dat beperkt ook de 
mogelijkheid te leren van de weg die de vrouwen afleggen, en wat daarop 
goed gaat en tegen welke zaken ze aanlopen. Vellekoop heeft geprobeerd 
mensen te benaderen die enkele jaren geleden de opvang verlieten. Dit leidde 
tot een zes tal uitgebreide interviews en heeft een aantal meegewerkt aan 
een film met portretten van vrouwen uit de opvang. 

‘We proberen wel in de nazorgperiode te werken aan een stappenplan. Maar de 
vrouwen hebben zoveel nodig om een volgende stap te zetten. Zoveel energie ook, 
maar er zijn heel veel potentiële spelbrekers.’ 
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InWithForward & Kennisland over het Project ‘Kansen die Werken’

Hoe stimuleren we meer vrouwen om weer op eigen benen te staan? Met 
name wanneer ze net een gewelddadige relatie achter de rug hebben, 
en in een (beveiligd) opvanghuis wonen?

Met deze vraag gingen binnen het project ‘Kansen die Werken’ de 
initiatiefnemers van InWithForward7 (Sarah Schulman, Jonas Piet & 
Muryani Kasdani) en Kennisland (Chris Sigaloff & Thijs van Exel) najaar 
2013 aan de slag door kennis te maken met achttien vrouwen in een 
opvanghuis in Apeldoorn. Het project werd ondersteund vanuit de 
Federatie Opvang, Participatie & Werk. Hieronder geven de auteurs een 
korte verduidelijking van aanleiding en aanpak, gevolgd door een 
samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van hun verkenning. Deze 
samenvatting bestaat uit enkele passages die vrijwel integraal uit de 
verkorte Nederlandse versie van de Engelstalige rapportage8 zijn 
overgenomen. 

Aanleiding
Zo’n 200 duizend mensen in Nederland zijn jaarlijks slachtoffer van 
huiselijk geweld. 16 duizend van hen vluchten naar de opvang om daar 
opnieuw te beginnen. Veel vrouwen in de opvang zijn oorspronkelijk uit 
een ander land afkomstig. De vrouwen zijn (relatief) veilig in de opvang, 
maar kunnen ze ook een goede, nieuwe start maken? Hoe kunnen we 
vrouwen in de opvang beter in staat stellen om hun situatie van afhanke-
lijkheid blijvend achter zich te laten? Welke nieuwe vormen van onder-
steuning kunnen we samen met vrouwen ontwikkelen om hen te helpen 
een in fysiek, relationeel, emotioneel en financieel opzicht bloeiend 
leven op te bouwen?

Dit zijn de vragen die we met het Starter Project ‘Kansen die 
Werken’ wilden beantwoorden. Een project van de Federatie Opvang 
samen met Kennisland en de social start-up InWithForward. Kennisland 
brengt daarbij haar ervaring met maatschappelijke innovatie in. 
InWithForward heeft veel ervaring in het samen met families, jongeren 
en ouderen nieuwe vormen van sociale dienstverlening ontwerpen. 
Samen brachtenwe deze nieuwe aanpak naar Nederland. Een aanpak die 
onderop begint: nieuwe mogelijkheden ontwikkelen vanuit het perspec-
tief van de vrouwen sámen met de betrokken professionals.

7 www.inwithforward.com

8 Zie website Kennisland: http://bit.ly/1kWJNG0
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Aanpak project
Starter Projecten (‘opstart projecten’) zijn ontworpen om de verhalen 
direct bij de ‘bron’ (de vrouwen in dit geval) te verzamelen, en de 
inzichten die dat oplevert te gebruiken om nieuwe beleids- en diensten-
concepten te ontwikkelen en visualiseren. Daarnaast is het doel om 
gaandeweg financiering en enthousiasme te vinden om deze concepten 
te kunnen prototypen: te ontdekken wat werkt, wat niet werkt en hoe 
ze in te zetten in de dagelijkse praktijk.

Het team organiseerde regelmatig ‘downloading sessions’, meestal tijdens de lunch, 

voor het personeel van Moviera. Het doel: train de trainer, laten zien waar we staan 

en anderen laten meeleren met het proces.

Kansen die Werken kende een aantal doelen: 
 ● Het begrijpen van het dagelijks leven van de vrouwen die in de 

opvang wonen of bezig zijn weer op eigen benen te gaan staan. 
 ● Het opnieuw definiëren van wat een goede ‘uitkomst’ is vanuit het 

perspectief van de vrouwen.
 ● Door de retoriek van beleid en diensten heen kijken, om te zien wat 

de praktijk vertelt: het identificeren van wat werkt en wat er nog 
mist.

 ● Het met de vrouwen ontwerpen van concrete ideeën van nieuwe 
vormen van ondersteuning. 

 ● Het bouwen en/of verstevigen van partnerschappen om deze ideeën 
daadwerkelijk te kunnen gaan ‘prototypen’. 

De aanpak hebben we Working In-Between genoemd. We werken als 
initiatiefnemers dus tussen de vrouwen, professionals en beleidsmakers. 
Dat doen we om de kloof tussen hoe er over de problematiek wordt 
gesproken en wat er daadwerkelijk wordt ervaren, te ontdekken én te 
dichten. Hetzelfde geldt voor de kloof tussen hoe verschillende actoren 
een goede uitkomst definiëren en hun daadwerkelijke gedragingen. De 
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aanpak houdt in dat we ons (tijdelijk) onderdompelen in een gemeen-
schap en veel tijd doorbrengen met de mensen die de problematiek 
daadwerkelijk ervaren, om zo hun dagelijkse realiteit te begrijpen. 
Vervolgens geven we de inzichten terug en visualiseren we wat er anders 
en beter kan. In de nabije toekomst willen we tot slot interventies 
ontwikkelen én testen die positieve verandering op de niveaus van 
individuen (de vrouwen en professionals), organisaties (de vrouwenop-
vang en aanverwante organisaties) en het systeem (bijvoorbeeld de 
opvang of werk) teweeg kunnen brengen. 

Kernpunten analyse
Bĳna alle 18 vrouwen in het Apeldoornse opvanghuis leven in de marges 
van de bestaande economische en politieke structuren. Geen van de 
vrouwen heeft betaald werk. Negen van de vrouwen zĳn in de afgelopen 
vĳf jaar in Nederland komen wonen. Als we eens zouden uitgaan van 
hun perspectief en van hun vermogens- welke maatschappelĳke, 
economische en politieke structuren zouden we dan met hun inzet, 
kennis en vaardigheden kunnen creëren? 

Het team presenteert de resultaten van Kansen die Werken in het stadhuis in 

Aperldoorn, in het bijzijn van maatschappelijk werkers en cliënten (niet op de foto).

Talloze professionele instan-
ties staan klaar om te 
helpen. Je kunt 24 uur per 
dag een telefoonnummer 
bellen om met een maat-
schappelĳk werker te 
spreken. Je kunt de politie 
vragen om een tĳdelĳk 
gebiedsverbod op te leggen. 
Je komt in aanmerking voor 
bepaalde uitkeringen en 
subsidies. Er is opvoedings-
ondersteuning beschikbaar. 
Er kan een casemanager 
worden toegewezen. 

Nederland kent, internationaal gezien, een zeer uitgebreid en laagdrem-
pelig pakket aan voorzieningen voor kwetsbare burgers. Toch zien we 
dat deze voorzieningen niet altĳd leiden tot rechtvaardige resultaten, of 
tot het creëren van hoop, verbinding, ontwikkeling én doen waarvan je 
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houdt. En dus stellen we de vraag: Is het goed genoeg? Is het goed 
genoeg om veilig te zĳn maar buitengesloten? Is het goed genoeg om 
therapie te krĳgen maar kansarm te zĳn?  Is het goed genoeg om een 
huis te hebben maar geen sociale omgeving? Is het goed genoeg om wel 
voedsel te hebben maar geen hap door de keel te kunnen krĳgen?

Vaak horen we als argument dat de financiële middelen schaars zĳn. 
Dat het beter is om eerst de basisvoorzieningen te regelen: veiligheid, 
onderdak, voedsel. Wĳ komen echter tot een andere conclusie. 
Menselĳke middelen zĳn er in overvloed. Deze hoeven slechts te worden 
herkend, ontwikkeld en uitgewisseld. Door tĳd met de vrouwen zelf 
door te brengen in hun appartementen, en met de maatschappelĳk 
werkers in hun kantoren, ontdekten we dubbelingen in de professionele 
begeleiding en onderbenutting van wat mensen zelf te bieden hebben. 
En dat in een beleidsklimaat dat op grote veranderingen inzet. Met de 
aanstaande decentralisatie veranderen ook de bevoegdheden, de 
verantwoordelĳkheden en de omvang van de geboden hulp. Hoe bieden 
we deze veranderingen het hoofd? Terwĳl we tegelĳk onze aanpak juist 
willen verbreden. Daarom zoeken we mensen bij gemeenteraden, 
woningbouwverenigingen, maatschappelijke instanties, immigratiemede-
werkers, uitkerings- instanties en vrijwilligersorganisaties, die willen 
onderzoeken hoe de capaciteiten van vrouwen zelf kunnen worden 
ontwikkeld en benut.

Het team heeft maatschappelĳk werkers, huisvestingscoördinatoren, 
cliëntmanagers, casemanagers en lĳnmanagers ontmoet, die allemaal 
graag willen helpen, maar die zich aan strenge regels en een strakke 
taakverdeling moeten houden. Het team wil  kĳken of er een andere 
systeemlogica mogelĳk is. Een systeem dat vrouwen die uit een situatie 
van huiselĳk geweld komen, laat opbloeien in plaats van alleen maar 
overleven. Het is onze ambitie om partners en voorvechters te vinden 
die één of meer van de ideeën in de praktĳk willen uittesten.
Als we kijken naar de barrières die verhinderen dat de vrouwen hun 
capaciteiten kunnen benutten en ontwikkelen, komen we steeds dezelf-
de struikelblokken tegen: ontbrekende sociale ondersteuning, weinig 
voorbeelden in de eigen omgeving, weinig kansen om iets bĳ te dragen, 
geen stimulering, geen echte keuzemogelĳkheden, slecht getimede of 
gedoseerde interventies en het ontbreken van informatie en feedback.
We denken dat er meer nodig is dan onderdak, voedsel, geld en therapie 
of een combinatie van die factoren om deze barrières te slechten. Het 
vereist het faciliteren van steunnetwerken in de directe omgeving; het 
katalyseren van onverwachte verbindingen tussen kleine bedrĳven en de 
omgeving; het creëren van zinnige uitwisselingsplatforms; het omvormen 
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van de professionele hulp; herziening van het huisvestings- en immigra-
tiebeleid; en het meten van aspecten die er toe doen. Dat is waar onze 
veranderpunten over gaan.9 

Samenvatting bevindingen
Hoe stimuleren we meer vrouwen om weer op eigen benen te staan? Met 
name wanneer ze net een gewelddadige relatie achter de rug hebben, 
en in een opvanghuis wonen met hekken eromheen voor hun eigen 
veiligheid. Met deze vraag gingen we in november 2013 aan de slag. Een 
paar maanden later stelden we onszelf echter heel andere vragen. We 
vroegen ons af of het ‘op eigen benen staan’ wel voldoet als beleidsdoel 
op zich. Want bĳna alle vrouwen die we hebben ontmoet, staan nog 
steeds stevig in het leven. Verrassend genoeg hebben ze zich niet door 
de trauma’s of door onzekerheid uit het veld laten slaan. Op eigen 
benen staan is echter niet hetzelfde als vooruitgang boeken. De meeste 
vrouwen die we hebben ontmoet voelen zich eenzaam, buitengesloten 
en gemarginaliseerd. En dat terwĳl ze soms met wel acht verschillende 
instanties te maken hebben. 

In overleg met de vrouwen hebben we een lĳst met twintig veran-
derpunten opgesteld. Deze lĳst bevat concrete ideeën om de inherente 
kracht van vrouwen te benutten. En dan met name hun inzet, vaardighe-
den, kennis en ervaring. Met als doel om bestaande opvangvoorzienin-
gen een nieuwe weg te wĳzen, en om de rol van maatschappelĳk 
werkers opnieuw vorm te geven. Om het huisvestingsbeleid te verande-
ren, en om omwonenden te mobiliseren. Om nieuwe, informele hulpnet-
werken binnen en tussen families te creëren. En om de afhankelĳkheden 
en de procedures te doorbreken die de status quo in stand houden.

Beelden en tekst: CC BY-NC-ND Kennisland & InWithForward 

9 (zie voor verdere uitwerking: Standing Up or Moving Forwards? p. 88: http://bit.ly/1kWJNG0)
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4 Participatie & Werk in de Opvang op koers? 

In dit hoofdstuk komen de visies van twee betrokken bestuurders en van de 
projectleider van Participatie & Werk namens de Federatie Opvang aan de 
orde. Zij reflecteren op de politiek- maatschappelijke ontwikkelingen en gaan 
in op trends in de opvang.

‘Werk en dagbesteding altijd de basis van zingeving’
Interview Kees Van Anken, Zienn

Kees van Anken is directeur-bestuurder van Zienn, een brede opvangorganisa-
tie in Leeuwarden. Hij is tevens voorzitter van Stichting Zwerfjongeren 
Nederland. Zienn maakte deel uit van de klankbordgroep van het project 
Participatie & Werk van de Federatie Opvang. 

Wat zijn de meest relevante veranderingen in de politiek-maatschappelijke 
context van laatste jaren? 
‘De meest belangrijke is denk ik dat duidelijk een kanteling heeft plaatsgevon-
den, naar ‘voor wat hoort wat’. Als je een uitkering ontvangt mag je er best 
wel iets tegen overzetten.’ Als tweede ontwikkeling wijst hij op de achterlig-
gende beweging naar de participatie-maatschappij. Kees van Anken consta-
teert dat het debat over wat dat uiteindelijk gaat betekenen in termen van 
verlies van (verzorgingsstaat-)rechten en de reikwijdte van de eigen verant-
woordelijkheid, nog volop gaande is, maar dat de richting duidelijk is: minder 
rechten, meer aansporing om zelf actief te zijn. ‘Dat valt ook positief te 
labelen. Het betekent ook dat iedereen de kans krijgt om een plek te vinden. 
Het is dus ook een opening naar een meer inclusieve benadering. Dat biedt 
nieuwe kansen voor onze doelgroep, die vaak buiten de kaders opereert en op 
haar eigen manier probeert te overleven.’ Een groep die door gedrag en 
maatschappelijke situatie vaak buiten de samenleving staat, wordt hierdoor 
serieuzer genomen, spreekt Van Anken als hoop uit. 

Als derde hoofdtrend ziet Van Anken de decentralisatie van rijk naar 
gemeente, die, positief bekeken, tot een sterker integraal beleid zou moeten 
leiden. Kees van Anken constateert dat er ‘wel veel geld af gaat’. Voor Werk 
en dagbesteding blijft er weinig over en die middelen waren al niet ruim, stelt 
hij. Op dit terrein moeten collectieve, centrale voorzieningen de hoofdmoot 
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gaan vormen. Van dit ‘voor elk wat wils’ principe ziet hij de voorboden 
overal. ‘De sector voor mensen met een verstandelijke beperking heeft het 
moeilijk, beschermde centra voor werk en dagbesteding liggen onder vuur.’ 
Toch: ‘kijk ook wat je er mee kunt, benader het ook van de positieve kant. 
Maar het lukt alleen als je je bekend maakt als sector’, zodat je cliënten op 
het netvlies staan van de besluitmakers.

Waarom zijn werk en dagbesteding eigenlijk zo belangrijk?
‘Werk en dagbesteding vormen wat mij betreft altijd de basis van zingeving.’ 
Terugkijkend op de ontwikkelingen spreekt Van Anken over ‘een geschiedenis 
van gejojo’ met dagbesteding en werk in de opvangsector. Zienn heeft lang 
eigen werkplaatsen gehad. Toen gaf de gemeente de opdracht dagbesteding 
uit te besteden. ‘Vijf jaar later moesten we onze werkplaatsen weer optuigen 
omdat onze doelgroep nergens goed terecht kon.’ Inmiddels is het tij nog-
maals gekeerd. Alleen de ‘eerste stap’ vindt nu nog in eigen beheer plaats, 
bijvoorbeeld het jongeren een eerste zetje geven, en klusjes en taken voor 
cliënten in en rond de eigen voorzieningen. ‘De beweging is naar het minder 
zelf doen.’ Van Anken vindt dat een juiste ontwikkeling. Instellingen kunnen 
het wel zelf doen, maar ‘het wordt nooit je core business. Ik ervaar dat we als 
sector altijd een beetje in de marge bezig blijven. Ik ken het nu zo’n 20 jaar, 
maar het is altijd vallen en opstaan geweest.’ De resultaten waren bovendien 
niet altijd substantieel. ‘Als je het professionaliseert, dan moet je het niet bij 
je zelf houden.’ 

Ook moet er meer te kiezen vallen. Niet alleen kledingsortering of vegen, 
er moet ook scholing zijn en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Dat is 
volgens Van Anken buiten de sector beter mogelijk dan er binnen. Maar 
‘buiten’ beschikt niet altijd over genoeg kennis om met de vaak wat ‘moeilij-
kere’ groepen uit de opvang er wat van te maken. Ook de drive om vol te 
houden ontbreekt er nogal eens. De klanten van de opvang passen niet altijd 
in het aanbod van anderen. Dat was in het verleden nou net de reden voor 
veel opvangorganisaties om zelf zaken op te zetten. Maar dat moet verande-
ren, dat elke sector een compleet pakket aan dagbesteding probeert aan te 
bieden is niet houdbaar meer. ‘De eerste verandering is geweest: je naar 
elkaar openstellen. De volgende stap moet zijn het samenbrengen van de 
activiteiten in een organisatie. Daarbij moeten de problemen uit het verleden 
niet herhaald worden’: cliënten van de opvang voelen zich niet altijd thuis in 
de dagbesteding of werkgewenningstrajecten die worden aangeboden en 
managers en medewerkers geven te snel niet meer thuis, als het om active-
ring van hen gaat. Die tekortkomingen kunnen in de visie van Van Anken 
voorkomen worden als opvanginstellingen ‘zich als stakeholders opstellen, niet 
als shareholders.’ Louter een inkooprelatie met activeringsbedrijven onder-
houden is onvoldoende. De ‘leveranciers van deelnemers’ moeten als betrok-
ken belanghebbenden in de ontwikkeling van werk- of participatiebedrijven 



73

bouwstenen aandragen voor visies en methoden en een stem in zowel de 
verdere ontwikkeling als de dagelijkse gang van zaken (willen) hebben. 

Betrokken blijven en vasthoudend zijn, is de boodschap van Van Anken. 
Het belang daarvan laat zich volgens hem goed schetsen in de pogingen om 
jongeren actief met hun toekomst bezig te laten zijn. Jongeren uit de jeugd-
zorg of opvang hebben vaak een korte spanningsboog. Het gaat vaak mis, 
waarmee ze voor zichzelf bevestigen: ik kan het niet. Toch vindt de samenle-
ving het van belang deze jongeren te begeleiden. ‘Maar het gaat vaak drie 
stappen vooruit, twee terug. Het vraagt om bijzondere aandacht in bijzondere 
situaties. Bijzondere trouw is nodig op het gebied van dagbesteding, scholing 
en werk. En daar zal je bondgenootschappen op moeten sluiten met andere 
sectoren als ROCs en andere opleiders, en met werkgevers.’

Hoe kijkt u aan tegen alle nadruk op eigen kracht? Tegen alle prikkels in de 
media die jongeren oproepen hun dromen na te jagen als kleine stapjes 
vooruit vaak al heel lastig te zetten zijn?
‘De kunst is de jongeren successen te laten beleven in het realiseren van hun 
droom. Dan kunnen ze hun droom en hun stappen in het verwezenlijken ervan 
steeds bijstellen. En hoef je jongeren hun droom niet af te nemen. Met de 
jongere moet je blijven kijken: zijn we nog op weg naar je droom.’ 
Vooropgesteld, Van Anken is positief over de steeds duidelijker eisen aan 
jongeren. Geen uitkering zonder opleiding. ‘Maar je moet wel steeds voor 
ogen houden: dit zijn geen jongeren die opleidingstrouw vertonen. Ze lopen 
drie, vier keer weg, ook bij de leukste dingen.’ Dat vraagt om begrip en 
geduld. Dat is er niet altijd, vaak gaan jongeren die minder problemen hebben 
toch nét voor. 

Ambassadeurswerk is nodig om erkenning te krijgen voor het belang van 
nieuwe kansen voor deze jongeren. Als die erkenning er is, moeten vervolgens 
de knelpunten op een creatieve manier worden aangepakt. Een belangrijk 
probleem vormen de financiële drempels, zoals schulden en -daarmee vaak 
samenhangend– het niet kunnen volgen van een opleiding. De schuldenproble-
matiek onder deze jongeren is groot en staat inmiddels op de politieke 
agenda. Toch blijven oplossingen vooralsnog uit. Van Anken maakt zich zorgen 
over de trend dat jongeren zich onvindbaar maken voor schuldeisers en 
andere instanties. ‘Jongeren willen niet gevonden worden, want dan barst het 
hele circus weer los, worden ze geconfronteerd met alle dingen die ze 
uitgevreten hebben.’ 

Zijn er wegen om uit de wurggreep van de schulden te komen? 
Van Anken denkt van wel, maar daarvoor moet op lokaal niveau het voortouw 
genomen worden: ‘Laat de schulden tijdelijk voor wat ze zijn. Zorg dat de 
basis op orde is: zoek het in de combinatie van wonen, leren, werken en 
begeleiding.’ Volgens de directeur van Zienn kun je dat op lokaal niveau als 
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samenwerkende organisaties en lokale overheid regelen. Het vereist wel 
afstemming met de belastingdienst en ander schuldeisers, ‘maar de bood-
schap moet zijn: ‘niet doen, het heeft geen zin, van een kale kip kun je niet 
plukken. (…) Blijf van ze af en laat ons eerst kijken of we het leven van deze 
jongeren weer op orde kunnen krijgen.’ Het vraagt om ‘moed’ bij instanties 
en hij beseft dat de nodige angst voor precedentwerking bestaat. Maar hij 
pleit voor realisme: veel schulden zullen nooit meer worden afgelost. Zet 
jongeren weer op het goede spoor en zet in op preventie.  

Terug naar het landelijk project Participatie & Werk. Heeft het zaken in 
beweging kunnen zetten?
Voor Zienn heeft Participatie & Werk als prikkel gewerkt om weer eens goed 
te kijken ‘hoe doen wij het en hoe doen anderen het?’ Een direct opbrengst 
voor de lokale activeringsprojecten ziet Van Anken niet, maar het gaat te ver 
om dit soort impulsen af te danken. Het is wel van belang sterker van de 
lokale behoeften uit te gaan en bovendien langer de tijd te nemen om te 
investeren. Academische werkplaatsen leveren bijvoorbeeld over een langere 
periode een grotere opbrengst rond methodiek- en visie-ontwikkeling op. 

De sector moet van ver komen op het terrein van werk en dagbesteding, 
concludeert Van Anken. ‘Werk en dagbesteding heeft in onze sector altijd 
ingewikkeld gelegen. We zijn altijd sterk op zorg gericht geweest. Men is er 
niet op gericht geweest om mensen meteen te vragen: ‘Zo, je opvang is 
geregeld, wat ga je doen?’ Het inzicht dat mensen er geweldig mee opschie-
ten als je ze meteen die simpele vraag stelt is er nog niet zo lang.’  

‘Als mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, kunnen ze de regie 
hernemen over hun eigen leven.’ 
Interview Wilma Wielakker, Kadera 

Wilma Wielakker is directeur-bestuurder van Kadera (voornamelijk actief in 
Overijssel). Kadera wil ervoor zorgen dat huiselijk geweld stopt en niet meer 
terugkomt. Ook wil Kadera voorkomen dat het ontstaat. Daarom biedt Kadera 
naast opvang, begeleiding en nazorg ook preventie en deskundigheidsbevorde-
ring voor professionals. Kadera maakte deel uit van de klankbordgroep van 
het project Participatie & Werk.

Waarom zouden opvangorganisaties moeten inzetten op participatie & Werk? 
Een belangrijke reden ligt volgens Wilma Wielakker in het belang van econo-
mische zelfstandigheid. Dat doel is alleen bereikbaar via kleine stapjes, maar 
essentieel voor mensen die zich aan een situatie van afhankelijkheid proberen 
te ontworstelen: ‘Als mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, 
kunnen ze ook beter reageren op hun omgeving. Kunnen ze de regie 
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hernemen over hun eigen leven, blijvend grip op hun situatie houden. Een 
andere belangrijke reden is dat participatie een goed instrument is om aan de 
eigen waarde en het zelfvertrouwen van vrouwen te werken. En tenslotte 
werkt ‘meedoen’ helend, biedt het afleiding, kan het mensen helpen hun 
problemen iets te relativeren. ‘Je kunt in je eigen ellende verdrinken en 
wegkruipen of toch proberen te kijken wat je nog kunt betekenen voor je 
jezelf en je omgeving.’ Door de vaak afschuwelijke situatie waar vrouwen 
uitkomen, ligt het blijven hangen in een slachtofferrol op de loer. 

Wat zijn de meest relevante veranderingen in politiek en samenleving in 
laatste jaren die van invloed zijn op het werk van Kadera?
‘Het begrip eigen kracht gaat in deze tijd vaak over tafel. Ik vind dat een 
goed streven als mensen dat vanuit een gezonde situatie gaan doen. Maar 
voor onze vrouwen -en mannen- geldt dat het systeem waarvan ze deel 
uitmaken ongezond is, anders hadden ze hun situatie wel eerder veranderd, 
waren ze eerder weggegaan.’ Wielakker betwijfelt dus of ‘eigen kracht’ voor 
haar cliënten onder alle omstandigheden werkt, maar probeert toch aan 
ontwikkeling van eigen kracht te werken. In de Krachtwerk-methodiek die 
Kadera hanteert, ligt dat ook besloten. 

Waar liggen de grootste belemmeringen voor cliënten om mee te kunnen 
doen?
‘De politiek maakt het nog steeds niet makkelijk om met onze cliënten 
stappen te zetten die blijvend zijn.’ Problemen liggen vooral op het vlak van 
wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld door de zogenaamde armoedeval. Als 
voorbeeld noemt Wielakker een vrouw met twee kinderen die de opvang 
verliet en die niet-werkend, met bijstandsuitkering, inclusief subsidies en 
regelingen op een hoger netto-inkomen kon uitkomen dan de €1500 die de 
vrouw bij haar oude werkgever die weer plek voor haar had, zou kunnen 
verdienen. Een ander voorbeeld geldt jonge moeders die terug naar school 
willen, en studiefinanciering krijgen die lager is dan het bedrag dat ze krijgen 
voor zichzelf en hun kind(eren).

Structureel zijn er dus ernstige belemmeringen. Aandacht, potentiële 
vrijwilligers en geld voor (kortdurende) projecten is er daarentegen vaak wel 
voldoende. In die projecten wordt gewerkt aan concrete veranderingen. Ze 
tonen soms ook aan hoe moeilijk het is voor de vrouwen om alleen al kleine 
stapjes vooruit te zetten. Wielakker haalt het voorbeeld van ‘De Nieuwe 
Toekomst’ aan, een pilot-project in Overijssel van de NVR (Nederlandse 
Vrouwenraad) voor vrouwen die na een periode van bedreiging en geweld 
weer de regie over hun eigen leven terug willen krijgen. In een toekomstwerk-
plaats herontdekken ze hun kracht en talenten en ontwikkelen ze een nieuw 
toekomstperspectief dat bij hen past. Met vrijwillige coaches zetten ze daarna 
de eerste stappen naar ‘de nieuwe toekomst’. Animo bij cliënten van Kadera 
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was er zeker. Twaalf cliënten uit de vrouwenopvang meldden zich aan, maar 
slechts twee haalden de uiteindelijke eindstreep. 

Een van de grote problemen is het doorstromen naar betaald werk. Wat 
kunnen jullie doen als Kadera?
Kadera werkt nog niet veel samen met het bedrijfsleven geeft Wielakker aan. 
De keuze tussen samenwerking in de regio of op landelijk niveau is lastig. 
‘Cliënten in de vrouwenopvang verblijven in principe zo kort mogelijk bij ons 
en dat zal steeds korter worden. Daarna gaan ze vaak weer terug naar de 
regio waar men vandaan komt of waar familie woont.’ Samenwerking met 
bedrijven met het oog op betaald werk ligt om die redenen dus niet meteen 
voor de hand. Het met cliënten zoeken naar stageplaatsen wordt wel meer 
gedaan. Wielakker ziet de meerwaarde van organisaties als Kadera vooral in 
het vrouwen helpen de eerste stappen te zetten, uit het sociale isolement: 
‘De meeste cliënten bevinden zich op de onderste trede van de participatie-
ladder, tot nu toe is twee á drie treden hoger al een heel mooi resultaat.’ 

Het ontbreken van startkwalificaties is een van de grootste hobbels. Veel 
vrouwen hebben weinig opleiding. Laaggeletterdheid is niet zelden een 
complicerende factor. Wielakker geeft graag steun aan de ontwikkeling om 
met cliënten te werken aan eigen portfolio’s waar alle stukjes kennis en 
ervaring –hoe klein soms ook– worden vastgelegd. Ze is ook voorstander van 
een aanpak waarin vanaf het begin wordt gekeken naar onderwijs. Veel 
vrouwen komen niet eens door toelatingsprocedure van veel opleidingen 
heen. ‘Het gaat vaak over hele basale communicatieve vaardigheden waar 
eerst aan gewerkt moet worden.’ Dat maakt dat Wilma Wielakker nuchterheid 
bepleit als het gaat om het begeleiden van vrouwen in het opzetten van eigen 
bedrijfjes. Ondernemerschap vraagt veel van mensen. ‘Wat Josette Dijkhuizen 
met Krachtbedrijf doet is hartstikke goed. Je moet je tegelijkertijd wel 
blijven afvragen of zelfstandig ondernemerschap altijd de verstandige weg is. 
Op de korte termijn gaat het soms goed. Maar ik vraag me af of het de beste 
weg is naar een blijvend goede plek op de arbeidsmarkt?’ 

Welke uitstraling hoop je dat het project Participatie en Werk de komende 
jaren kan hebben?
‘Ten eerste: dat medewerkers helder hebben dat participatie niet iets is dat 
je erbij doet. En dat cliënten weten: participeren hoort erbij, probeer zoveel 
mogelijk te doen. Ten tweede: denken vanuit mogelijkheden. Ten derde: hoe 
je het wendt of keert, de Participatiewet zal veel gaan betekenen voor ons 
als sector, dan kunnen we ons er maar beter op voorbereiden.’

Wielakker schat in dat nog steeds maar 50% van de vrouwen structureel 
actief is. ‘Mensen haken snel af.’ ‘Maar de norm is veranderd. Het was ‘je 
hebt het zwaar, doe maar een tijdje niets’ naar nu: ‘het is prima dat je even 
niets doet, maar als het kan gaan we de dingen weer oppakken.’’ Via de 
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Krachtwerk-methodiek wordt ook de arbeidsparticipatie verhoogd, daar is 
Wielakker van overtuigd. Toch blijft de aandacht wat in de pioniersfase 
hangen. ‘Het staat of valt met de medewerkster die er hard aan trekt, als die 
weg gaat stort het in.’ 

Wielakker haalt een documentaire aan die is gemaakt over enkele cliënten 
van Kadera: ‘dat wat de vrouwen willen is heel goed in beeld gebracht, de 
verhalen zijn echt prachtig. Ze hebben echt mooie ambities. Geen van hen is 
het uiteindelijk gelukt hun dromen waar te maken, maar je hoopt toch dat de 
vrouwen er een goed gevoel aan over hebben gehouden, het idee dat het wel 
kan, dat je iets geleerd hebt dat je mogelijk later weer opnieuw op kunt 
pakken en in de praktijk kunt brengen.’

‘Betrek nieuwe netwerken bij de opvangsector’
Interview Marleen van der Kolk, Federatie Opvang

Marleen van der Kolk, was als projectleider namens de Federatie Opvang voor 
het deelproject Participatie en Werk verantwoordelijk.

Wat zijn in jouw ogen de belangrijkste opbrengsten van het deelproject 
Participatie en Werk?
‘Allereerst zijn er de opbrengsten van een tweetal veelbelovende vernieuwen-
de aanpakken die nog moeten groeien naar al wel aanslaan. Zoals 
Krachtbedrijf. Die aanpak is goed in beeld geweest in de media en in de 
sector. Dat zet de vrouwenopvang positief in de picture. Voor de betrokken 
vrouwen betekent het een grote stimulans. Daarnaast is er Kansen die werken, 
waarbij heel dicht aangesloten wordt bij de cliënten zelf in de oplossingen 
naar werk, waardoor een duurzamere match ontstaat.’ Daarnaast noemt Van 
der Kolk de aandacht voor laaggeletterdheid. De peilingen door het Verwey-
Jonker Instituut tenslotte maken dat gevolgd kan worden hoe de sector zich 
ontwikkeld. Belangrijk voor het beleid van opvangbestuurders en mogelijk ook 
voor partners van de opvang zoals de VNG (Vereniging Nederlandse 
Gemeenten) en Divosa (vereniging van directeuren van Sociale Diensten). 

De focus van het (deel)project Participatie & Werk is geleidelijk verscho-
ven, vertelt Van der Kolk. Eerst lag de nadruk op het van de grond krijgen van 
lokale aanpakken, en het daarvoor meekrijgen van gemeenten en instellingen. 
De tijd was er echter niet naar: bezuinigingen en onzekerheid, wachten op 
nieuwe, omvangrijke wetgevingstrajecten (participatiewet en veranderingen 
in de Wmo) en de transitie Jeugdzorg. De keus is toen gemaakt om meer in te 
zetten op het ondersteunen van de ontwikkeling van vernieuwende aanpakken 
die een voorbeeldfunctie kunnen vervullen.
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Wat liggen naar jouw mening voor de leden van de Federatie Opvang de 
grootste kansen en knelpunten rond Participatie & Werk? 
‘Gemeenten hebben de enorme opdracht om veel verschillende mensen in 
een kwetsbare positie te laten meedoen. En dat met een systeemwissel (van 
Rijk naar gemeenten) en een kanteling om van vijf systemen op één systeem 
uit te komen. Dat kunnen ze niet alleen. Daar als opvang een rol in spelen is 
een grote kans, maar dan moet je je wel met een andere vorm van dienstver-
lening profileren. En kunnen laten zien wat je toegevoegde waarde is.’ 

Dat kan door als opvang de expertise en ervaring te laten zien ten aanzien 
van het in de eigen kracht zetten van mensen in opvangsituaties. Mensen met 
vaak het nodige achter de rug. Je kunt je ook onderscheiden in je rol in het 
‘ontzorgen’ van werkgevers, van onderwijsinstellingen, aldus Van der Kolk.

Het zou tevens goed zijn als tenminste de uitgangspunten van methoden 
als bijvoorbeeld Krachtwerk –met veel nadruk op intrinsieke motivatie en het 
ontwikkelen van (geloof in de eigen) vaardigheden- ook bij samenwerkings-
partners bekend zouden zijn. En het liefst dat dit een doorgaande lijn is in de 
activering van deze mensen. Dat de ‘buitenwereld’ niet heel anders gaat 
opereren in het activeren van deze mensen.  

‘Het belangrijkste knelpunt is dat de coaching, het maatwerk, de een-op-
een begeleiding, het werken met rolmodellen, enorm onder druk staat.’ Op de 
uren daarvoor wordt heel veel bezuinigd. Van der Kolk ziet die maatwerk-
begeleiding als succesvoorwaarde. Ze wijst op het project Krachtbedrijf, 
waarin vrouwen ondersteund worden om hun droom van een eigen bedrijf te 
verwezenlijken: een goede coach, die kan volhouden, die gelooft in iemand, 
maar ook een spiegel voorhoudt en die kan helpen contacten op te bouwen. 
‘De samenleving wil dat niet meer betalen. Je moet dan zoeken naar (vrijwil-
lige) rolmodellen en maatschappelijk ondernemers als coaches koppelen aan 
deze doelgroepen.’ De aandacht in de samenleving voor vrijwillige inzet biedt 
wel hoop: ‘Iemand als Josette Dijkhuizen trekt ook nieuwe netwerken aan die 
eerder niet beschikbaar waren voor vrouwen in de opvang.’ Dit soort initiatie-
ven helpen volgens Van der Kolk ‘om de luiken open te zetten’. 

Wat zijn specifieke ontwikkelingen rond educatie die aandacht vragen?
‘Het belang van onderwijs wordt onderkend, met het project ‘Van de Straat’ 
gericht op zowel 18- als 18+ jongeren, ook een uitvloeisel van Participatie & 
Werk, zijn we bezig een experiment op te starten. Zorgen dat jongeren weer 
naar school kunnen, ondanks schulden. De ideeën en afspraken komen tot 
stand in de regio.’ Een ander probleem is dat bij veel opleidingen het alleen 
mogelijk is aan het begin van het jaar in te stromen, terwijl je mensen niet zo 
lang wilt laten wachten. Ook lopen onderwijsinstellingen financiële risico’s als 
studenten snel weer afhaken. Van der Kolk bepleit een ‘innige samenwerking 
tussen onderwijs en opvang als volgende stap.’
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Hoe staat het met het aan betaald werk helpen van mensen uit de opvang?
‘De arbeidsmarkttoeleiding is verzand doordat de financiële ruimte voor 
maatwerkbegeleiding veel kleiner is en re-integratie budgetten opdrogen. De 
overheid wil naar een collectieve aanpak toe, maar daar hebben we als sector 
nog geen antwoord op. Afgezien van de vraag of die aanpak gaat werken. En 
het is daarnaast ook gewoon crisis: overal worden mensen ontslagen, en wij 
vragen bedrijven en instellingen juist om onze mensen bij hen te laten 
meedoen.’ 

En verder met cliënten blijven zoeken naar zinvolle activiteiten in de sfeer van 
laagdrempelige, vrijwillige, dagbesteding? 
‘Ja, op zoek naar serieuze kansen. En dat is lastig in de huidige tijd. Maar de 
aandacht hiervoor kan echt nog structureler in de sector. Ik kom nog te vaak 
tegen dat een jongere moet  schoffelen, terwijl talent en motivatie elders 
liggen.’

De trend dat opvanginstellingen het niet meer allemaal zelf willen en 
moeten gaan doen, noemt ze positief. Geen aparte werkplaatsen meer, geen 
gescheiden doelgroepen: opvang-, zorg- en welzijnsorganisaties werken meer 
en meer samen. Van der Kolk waarschuwt wel voor verdringing: de groepen 
die de opvang bedient dreigen vaak het sluitstuk te worden.

Wat hoop je dat zal beklijven van het meerjarenproject Participatie & Werk? 
‘Dat is dat de nieuwe norm is dat iedereen serieus mee doet, en dat niemand 
wordt uitgesloten. Opvanginstellingen kunnen in het gedecentraliseerde 
stelsel daar een belangrijke rol in hebben. Waarbij de kern van de taken 
verschuift van opvang naar activerende opvang, meedoen komt centraal te 
staan. (…) De samenleving zal opvang steeds meer afrekenen op de mate van 
activering van cliënten, ook de wens van de cliënten, overigens. Je moet je 
afvragen welke dienstverlening daarbij hoort, welke rol je daarin wilt en kunt 
spelen.’ De sector is erg in beweging, ziet Marleen van der Kolk, op zoek naar 
verandering en vernieuwing. Dit project is binnen die ontwikkeling ‘hooguit 
een kleine impuls’, stelt de projectleider. Het gaat om een proces dat zo 
zeven tot tien jaar in beslag kan nemen, ‘omdat het een verandering van 
denken vraagt van cliënten, professionals en de samenleving die nog maar net 
begonnen is.’ Om te beginnen moet er gewerkt worden aan betere randvoor-
waarden. Van der Kolk signaleert lokaal grote ‘welwillendheid en betrokken-
heid’, en roemt de inzet van individuele professionals en organisaties die zélf 
projecten starten, waarvan je eigenlijk van op een afstandje moet vaststellen 
dat de randvoorwaarden die de landelijke en lokale overheid biedt echt 
onvoldoende zijn. 
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5 Conclusies 

In dit slothoofdstuk bespreken we de belangrijkste uitkomsten uit het onder-
zoek naar Participatie & Werk binnen de opvangsector. Dat doen wij aan de 
hand van de belangrijkste thema’s en knelpunten die uit de enquête en de 
uitgelichte aanpakken naar voren komen. Dit hoofdstuk eindigt met een korte 
beschouwing over de toekomst van Participatie & Werk in de opvang, inclusief 
een aantal aanbevelingen. 

Voordat wij hiertoe overgaan geven wij mee dat dit onderzoek (zoals elk 
onderzoek) zijn beperkingen kende door de beschikbare middelen, tijd én de 
gekozen opzet. In de inleiding zijn deze toegelicht. Een van de belangrijkste 
beperkingen betreft het feit dat we niet uitvoerig konden ingaan op de vele 
nieuwe, veelbelovende of inmiddels beproefde activiteiten rond Participatie & 
Werk van de afzonderlijke instellingen. In hun antwoorden op de enquêtevra-
gen hebben veel respondenten ze slechts in enkele zinnen kunnen aanduiden. 
We hebben slechts enkele initiatieven nader kunnen beschrijven. Ten slotte is 
ook het cliëntenperspectief maar beperkt meegenomen in dit onderzoek.10 

5.1 Belangrijke thema’s en knelpunten 

Groot en divers aanbod 
Uit het onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van de instellingen een 
aanbod heeft rondom Participatie & Werk, vaak opgebouwd uit verschillende 
onderdelen. Het vaakst bieden instellingen dagbesteding en/of vrijwilligers-
werk aan (83%); daarnaast zijn instellingen vaak in staat om cliënten te 
plaatsen in trajecten die toe leiden naar betaald werk en scholing. Een grote 
minderheid van de instellingen zet in op scholing en/of verwerving van 
startkwalificaties. Hoofdreden voor een ontbrekend aanbod is volgens instel-
lingen een gebrek aan middelen. Een aantal van de instellingen zonder aanbod 
verwijst bezoekers/cliënten wel door naar plekken waar zij actief kunnen zijn. 

10 Voor de mening van cliënten over participatie & werk verwijzen we o.a. naar de ‘Coda G4’-studies 
waarin dak- en thuislozen in de vier grootste steden worden gevolgd (zie onder meer Van der Laan 
et al., 2013) en naar onderzoek door en voor cliënten in Den Haag in het kader van een keuring van 
dagbestedingsvoorzieningen (Davelaar en Van Mierlo, 2013).   
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Vergelijking van de resultaten uit de nulmeting (najaar 2011) en eindmeting 
(eind 2013) leidt tot de conclusie dat ongeveer evenveel instellingen een 
aanbod hebben rondom Participatie & Werk. Ook in de soorten aanbod 
(dagbesteding, scholing, arbeidstoeleiding) is nauwelijks verandering opgetre-
den. Expliciet gevraagd naar kwantitatieve veranderingen in het aanbod in de 
laatste jaren schat een duidelijke meerderheid van de instellingen in dat hun 
aanbod is toegenomen. Slechts enkele instellingen melden een afname. De 
vrouwenopvang is duidelijk bezig de achterstand op dit terrein in te lopen. 

Afgaande op de voorbeelden van activiteiten die de instellingen noemen, 
komt het beeld van een voorlopig voorzichtige, maar voortgaande diversifica-
tie naar voren: een lichte afname van eigen werkplaatsen en laagdrempelige 
werkprojecten tegenover een lichte toename van individuele –trajectmatig 
georganiseerde– plekken. Instellingen vinden het aanbod voor de eigen 
cliënten in toenemende mate elders. De persoonlijke wensen van cliënten 
spelen daarbij een grotere rol. Instellingen geven de organisatie van het 
aanbod ook meer uit handen: aan vrijwilligerscentrales, aan grote welzijnsor-
ganisaties en aan gespecialiseerde nichespelers. Over de keuzemogelijkheden 
voor cliënten binnen het aanbod Participatie & Werk in de regio oordelen 
opvanginstellingen gematigd positief. Vier op de tien opvanginstellingen 
vinden dat het regionale aanbod (ruim) voldoende keuzemogelijkheden biedt 
voor cliënten, ruim een kwart (29%) vindt dit aspect (ruim) onvoldoende. 
Instellingen zijn voorzichtig positief over een toename van de keuzemogelijk-
heden in de afgelopen jaren.

Zicht op behoeften cliënten kan nog beter 
Een meerderheid van de opvanginstellingen oordeelt dat hun aanbod 
Participatie & Werk voldoet aan de behoeften van cliënten. Sommige instellin-
gen geven daarentegen aan dat hierop nog onvoldoende zicht is: ‘Er gebeurt 
nog te weinig om het behoeftegevoel te stimuleren. Met als gevolg dat het 
lijkt alsof het aanbod voldoet, terwijl dat maar deels het geval is.’ Andere 
instellingen geven aan dat zij de tevredenheid van cliënten over het aanbod 
structureel meten en daarop het aanbod aanpassen. 

Kennis en vaardigheden rond Participatie & Werk op peil 
De vertegenwoordigers van de instellingen oordelen aanmerkelijk positiever 
over de kennis en vaardigheden van de eigen medewerkers: de aandacht in de 
opvangsector voor dit thema kan hier een rol hebben gespeeld. Ook zijn de 
ontwikkelingen rond de Participatiewet en de overgang AWBZ-Wmo eind 2013 
iets duidelijker, terwijl ze eind 2011, ten tijde van de nulmeting, nog groten-
deels in nevelen waren gehuld. Een minder prozaïsche verklaring is ten slotte 
dat het er momenteel de tijd wellicht niet naar is jezelf te omschrijven als 
‘zoekend’ en deels nog onvoldoende kundig: subsidierelaties worden vaker 
heroverwogen en sneller beëindigd en de concurrentie tussen aanbieders 
neemt toe. Een minderheid van de instellingen constateert wel knelpunten 
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rond kennis en kunde binnen de eigen instelling. Ook uit de casusbeschrijvin-
gen en de interviews met de bestuurders klinkt overigens door dat het vaak 
een hele opgave is om rond Participatie & Werk uit de pioniersfase te komen 
en de opgebouwde kennis en ervaring vast te houden en te verankeren in de 
taken van meerdere medewerkers.

Budgetten onder druk, maar stabiel11

Bijna vier op de tien instellingen met een aanbod kunnen beschikken over een 
apart budget voor Participatie & Werk. Het deel van het totale budget van 
instellingen dat bestemd is voor Participatie & Werk lijkt vaak klein. Als 
instellingen een schatting van het beschikbare budget geven, blijkt dit altijd 
uit verschillende middelen te zijn opgebouwd. Middelen vanuit de gemeente-
lijke overheid en vanuit de AWBZ noemen instellingen het vaakst (achtereen-
volgens 67% en 53%). Verder zegt een derde van de instellingen dat het budget 
(ook) bestaat uit algemene middelen van de instelling, en eenzelfde deel 
geeft aan dat het budget is opgebouwd uit specifiek voor dit terrein geworven 
projectgebonden middelen (zoals fondsen en bedrijfsleven). De opgaven van 
de instellingen laten nog maar mondjesmaat de te verwachten verschuiving 
van middelen uit de AWBZ naar meer bijdragen van de lokale overheid zien. 

Een kleine meerderheid van de instellingen geeft aan dat het budget in 
2013 ongeveer gelijk is aan dat van twee jaar eerder. Een derde meent zelfs 
dat het budget is toegenomen. Open antwoorden op gerelateerde vragen 
tonen wel bezorgdheid vanuit de instellingen over de ontwikkeling van hun 
budgetten in de nabije toekomst. Instellingen geven aan naar alternatieven te 
zoeken en meer op vrijwillige inzet te koersen. Ook zijn de inspanningen om 
tot lokale samenwerking te komen vergroot en investeren veel instellingen 
extra in contacten en samenwerking met de lokale overheid. 

Aanzienlijke toename inzet vrijwilligers
We kunnen concluderen dat Participatie & Werk veelal bij een coördinator 
belegd is en dat daarnaast andere medewerkers (bijvoorbeeld cliëntbegelei-
ders) taken hebben op dit terrein. Uit de vergelijking van de resultaten tussen 
de nulmeting en eindmeting komt naar voren dat de inzet van vrijwilligers 
voor taken op het gebied van participatie en werk aanzienlijk is toegenomen. 
Dat geldt zowel voor vrijwilligers werkzaam binnen de instelling als voor 
vrijwilligers verbonden aan andere organisaties. De vrouwenopvang werkt in 
mindere mate met vrijwilligers. 

De toenemende inzet van vrijwilligers binnen de opvangorganisaties en de 
samenwerking met vrijwilligersorganisaties heeft mogelijk inhoudelijke 
redenen. Toch staat deze ook niet los van de al doorgevoerde en nog te 

11 Weinig instellingen hebben de vragen naar budgetten en geldstromen willen of kunnen 
beantwoorden; de uitkomsten uit de enquête moeten op dit punt met de nodige voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden. 
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verwerken bezuinigingen, zo maken wij op uit de open antwoorden en 
opmerkingen.

Ruim helft cliënten bereikt met aanbod, deelname aan scholings- en arbeids-
trajecten licht verminderd 
Het aanbod van verschillende soorten activiteiten door de instellingen ligt op 
een beduidend hoger niveau dan het daadwerkelijke bereik ervan. De instellin-
gen bereiken gemiddeld ruim de helft van het totale aantal cliënten (2012: 
54%; eerste helft van 2013: 57%). Een vergelijking tussen de nulmeting en 
eindmeting maakt bovendien duidelijk dat er tussen 2010/2011 en 2012/2013 
geen verschil is opgetreden in het deel van de cliënten dat instellingen in totaal 
schatten te bereiken met activiteiten op het gebied van Participatie & Werk.

Cliënten zijn niet in alle soorten activiteiten even actief: opvanginstellin-
gen schatten in dat met incidentele vormen van vrijwillige dagbesteding en/of 
vrijwillige dagactiviteiten bijna vier op de tien cliënten zijn bereikt. Het 
bereik van structurele vormen van vrijwillige dagbesteding is wat groter, bijna 
de helft van de cliënten. Aan trajecten voor het behalen van een startkwalifi-
catie (scholingstrajecten) doen veel minder mensen mee. Opvanginstellingen 
schatten in dat gemiddeld een op de tien cliënten hieraan deelnam. Deelname 
aan een arbeidsgewenning- of arbeidstrainingtraject, specifiek gericht op het 
verkrijgen van betaald werk, ligt maar een fractie hoger. 

We kunnen concluderen dat volgens de inschatting van de instellingen het 
aandeel cliënten dat vrijwillige dagbesteding en/of vrijwillige dagactiviteiten 
verricht is toegenomen (incidentele deelname zo’n vier procent hoger, 
structurele deelname circa zes procent hoger). Daartegenover staat dat het 
aandeel cliënten dat heeft deelgenomen aan een traject voor het behalen van 
een startkwalificatie of voor arbeidsgewenning of -training in de eindmeting 
juist iets lager ligt. 

Ter vergelijking: de vertegenwoordigers van de instellingen schatten het 
percentage deelnemers aan Participatie & Werk lager in dan naar voren komt 
uit de tweede rapportage van het meerjarige onderzoek (cohortstudie) naar 
dak- en thuislozen in de G4 (Van der Laan et al., 2013). Op basis van de 
opgave van de doelgroep zelf komen de onderzoekers tot hogere inschattin-
gen van de deelname. De definitie van dagbesteding in dat onderzoek lijkt 
echter ook wat ruimer: ook het ‘werken’ aan het regelen van de financiën 
wordt er bijvoorbeeld toe gerekend. Wat betreft deelname aan opleiding of 
betaalde arbeid komt ook dit onderzoek overigens tot lage percentages, 
hoewel die per profiel –de totale groep onderzochte cliënten is onderverdeeld 
in vijf profielen– wel duidelijk verschillen. 

Mogelijke oorzaken niet-bereik cliënten
Het verschil tussen aanbod (dat volgens de instellingen meestal aan de behoef-
te voldoet) en het achterblijvende bereik vraagt om een nadere analyse. 
Waarom participeert bijna de helft van de cliënten (nog) niet of nauwelijks? We 
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concluderen dat de keuzemogelijkheden (in de regio) zijn toegenomen voor 
(vrijwillige) dagbesteding, trajectmatig georganiseerde scholing en arbeidstoe-
leiding. Er is ook vraag naar van de zijde van cliënten, zo blijkt consequent uit 
onderzoek, bijvoorbeeld uit een PAja!12-onderzoek door een cliëntenteam 
onder 191 deelnemers aan dagbestedingsprojecten in Den Haag (Davelaar & 
Van Mierlo, 2013). Hoe valt het verschil tussen aanbod en daadwerkelijk bereik 
dan te verklaren? Professionals denken dat een gebrek aan informatie over de 
keuzemogelijkheden bij cliënten een belangrijk knelpunt is, hoewel zij in 
toenemende mate actief cliënten informeren en begeleiden naar activiteiten. 
Verder lijkt het aantal beschikbare plaatsen in trajecten soms achter te blijven 
bij de vraag (hoewel het ook voorkomt dat plaatsen niet opgevuld worden). 
Maar er speelt meer: cliënten kunnen lang niet altijd deelnemen. De ervarin-
gen van de geïnterviewde cliënten (zie hoofdstuk 3) bevestigen dat. Schulden 
of een slechte beheersing van de Nederlandse taal (spreken, lezen en schrij-
ven) houden cliënten tegen. Maar ook andere problemen, zoals (ernstige) 
psychische of verslavingsproblemen kunnen mensen parten spelen. Volhouden 
lukt dan niet altijd. Daarnaast speelt wet- en regelgeving een rol. Zo rapporte-
ren enkele instellingen dat de vaak voorkomende verplichting om een AWBZ-
indicatie te hebben, cliënten die zo’n indicatie (nog) niet hebben uitsluit van 
deelname aan dagbesteding.

12 PAja! staat voor participatie-audits in opvang, zorg en welzijn. PAja! is een methodiek gericht op 
empowerment van cliënten en kwaliteitsverbetering van dienstverlening en voorzieningen. 

Laaggeletterdheid in de opvang
Binnen het project Taal voor het Leven werkt de Federatie Opvang 
samen met Stichting Lezen & Schrijven in de aanpak van laaggeletterd-
heid. Laaggeletterdheid kan voor mensen een belemmering zijn om te 
participeren in onze samenleving. In het kader van de samenwerking 
konden opvangorganisaties cliënten op een eenvoudige manier laten 
toetsen op laaggeletterdheid. Binnen het project wordt ook onderzoek 
verricht in samenwerking met de universiteit van Maastricht.1 

Organisaties binnen de zeven proefregio’s van Taal voor het Leven 
konden bovendien meedoen aan het project Taal in de Opvang waarin 
getrainde taalvrijwilligers coaching aan laaggeletterde cliënten binnen 
de opvanginstellingen gaven. In totaal hebben 20 opvanginstellingen 
deelgenomen aan activiteiten rond laaggeletterdheid in de opvang.2 
Lezen & Schrijven was ook aanwezig met activiteiten op de landelijke 
Sport & Bewegen dag van de Federatie Opvang.

1 Maastricht University School of Business and Economics Educational Research & 
Developments. Zie voor een overzicht van aard en omvang laaggeletterdheid: http://www.
lezenenschrijven.nl/assets/uploads/publicaties/LS_literatuurstudie_170x240_def.pdf

2 http://issuu.com/lezenenschrijven/docs/slim_samenwerken_loont__juni_2014_/0
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Lokale en regionale samenwerking gegroeid 
Opvanginstellingen werken op uitgebreide schaal samen met andere organisa-
ties. Met de gemeente werken zij het vaakst samen. Daarnaast werken 
instellingen relatief vaak samen met lokale vrijwilligerscentrales, welzijnsin-
stellingen, andere opvangorganisaties, GGZ-organisaties en sociale werkvoor-
zieningen. Ruim de helft werkt (ook) samen met bedrijven die cliënten kunnen 
plaatsen, onderwijsinstellingen, kleine gespecialiseerde organisaties en 
organisaties in de verslavingszorg. 

De samenstelling van de samenwerkingspartners in 2013 is vergelijkbaar 
met die van twee jaar eerder. Wel is de samenwerking in 2013 meer structu-
reel van aard, zo geven de organisaties aan. De opvanginstellingen geven op 
diverse manieren vorm aan die samenwerking. De samenwerking bestaat 
meestal uit (een combinatie van) uitwisseling van informatie, structurele 
overleggen en bijeenkomsten met een vaste contactpersoon als aanspreek-
punt. Deze manieren van samenwerking zijn in twee jaar tijd duidelijk 
toegenomen.

Een afgetekende meerderheid van de instellingen met een aanbod is van 
mening dat de mate van ketensamenwerking in 2013 is toegenomen in verge-
lijking met twee jaar eerder. Vooral de samenwerking met partners waar in 
2011 nog op kleinere schaal mee werd samengewerkt, is toegenomen. De 
samenwerking met onderwijsinstellingen is opvallend genoeg iets afgenomen. 
De ambities hebben hier niet tot daden geleid.

Vooral met gemeenten (vanwege de regierol en voor de financiën) en het 
bedrijfsleven (plaatsing van cliënten in een betaalde baan) willen de opvang-
organisaties in de toekomst nog intensiever samenwerken. Met de 
gemeente(n) zijn er in het merendeel van de gevallen ook afspraken vastge-
legd, vaak over financiering van activiteiten/trajecten, prestatieafspraken, 
contracten en aanbestedingen.  

Tevredenheid over de samenwerking overheerst, maar toch zijn er ook 
andere ervaringen: meerdere instellingen reppen over onvoldoende samen-
werking als direct gevolg van een zwakke regie door de gemeente. Enkele 
andere instellingen, vooral in de vrouwenopvang en kleinere organisaties in de 
maatschappelijke opvang, stellen dat de eigen positie niet sterk genoeg is om 
substantieel bij te kunnen dragen aan –en te kunnen profiteren 
van- ketensamenwerking.

De beschreven projectpraktijken laten verder zien dat korte lijnen, het 
elkaar kennen en elkaars werkwijze kunnen doorgronden, minstens zo belang-
rijk zijn als formele samenwerkingsafspraken.  
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Wat motiveert cliënten tot ‘meedoen’? 
Opvanginstellingen zetten meestal een combinatie van technieken in om 
cliënten te motiveren. Het vaakst proberen instellingen cliënten te motiveren 
door persoonlijke begeleiding bij de keuze voor een activiteit en bij de 
daadwerkelijke start van de activiteit. Andere factoren die instellingen 
inzetten zijn:

 ● De motiverende werking die er van medecliënten uitgaat.
 ● Een verplichting van Participatie & Werk in het persoonlijk ontwikkelings-, 

behandel- of trajectplan.
 ● De inzet van mentoren of maatjes. 

Vaak, maar wat minder frequent, zetten instellingen in op: 
 ● Communiceren dat deelname een duidelijke norm is in de opvanginstelling.
 ● Het bieden van financiële vergoedingen.
 ● Het actief betrekken van cliënten bij de opzet en uitvoering van 

activiteiten. 

De wijze waarop instellingen cliënten motiveren is sinds 2011 op hoofdlijnen 
gelijk gebleven. Wel is de nadruk op persoonlijke begeleiding verder 
toegenomen.

Een sterke motivatie maakt de kans groter dat mensen –ondanks de zojuist 
genoemde problemen- deelnemen aan vormen van participatie. Daarom is het 
van belang te weten wat mensen in beweging brengt. Volgens de vertegen-
woordigers van de instellingen zijn de meest effectieve motiverende factoren, 
in volgorde van belangrijkheid:

 ● Persoonlijke begeleiding vanuit de instelling bij de keuze voor en start van 
een activiteit.

 ● Beschikbaarheid van een financiële vergoeding.
 ● Communicatie van deelname als duidelijk gestelde norm en/of het opne-

men van de verplichting in een persoonlijk ontwikkelings−, behandel−, of 
trajectplan. 

 ● Cliënten die elkaar onderling motiveren. 
 ● Actieve betrokkenheid van cliënten bij de opzet en uitvoering van 

activiteiten.

Actieve cliënten wijzen op het belang van een goede sfeer, variatie in de 
dagbesteding en voldoende uitdaging. Ook hebben ze behoefte aan concreet 
perspectief op betaald werk. Zij hebben soms moeite om te gaan met mensen 
die minder gemotiveerd deelnemen aan activiteiten, bijvoorbeeld omdat ze 
een te groot verslavingsprobleem hebben (Werk Pro), of er nog niet in slagen 
uit hun passieve opstelling te komen (Kadera).
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Belemmeringen bij het motiveren
De andere kant van de medaille vormen hier de belemmeringen die de 
instellingen in de praktijk ervaren bij het motiveren van hun cliënten: 

 ● Praktisch-financiële problemen: geen financiële vergoeding, geen of 
slechte regeling voor kinderopvang, het ontbreken van een 
vervoersregeling. 

 ● Persoonlijke factoren bij de cliënt zelf, zoals verslavings-, psychische en 
schuldenproblematiek en een gebrek aan intrinsieke motivatie: ‘er zijn te 
veel andere factoren in het leven van mensen die aandacht opeisen.’

 ● Externe factoren: weinig mogelijkheden op de arbeidsmarkt, een tekort 
aan onderwijsmogelijkheden en minder financiële middelen vanuit 
gemeenten (waardoor instellingen in hun eigen ogen een niet toereikend 
aanbod hebben van participatie en werk). 

 ● Te weinig verplichting tot ‘meedoen’ binnen persoonlijke ontwikkelings−, 
behandel−, of trajectplannen. 

Terwijl het bieden van financiële extraatjes steeds moeilijker wordt, schatten 
veel instellingen het belang daarvan voor de motivatie van cliënten behoorlijk 
hoog in. Bij het bieden van materiële stimulansen plaatsen sommige vertegen-
woordigers van opvanginstellingen tegelijkertijd wel kanttekeningen. Een 
leidinggevende van een instelling voor begeleid en beschermd wonen ver-
woordt dat zo: ‘Belonen met materiële middelen levert enkel op korte termijn 
iets op, het is geen blijvende motivering. De cliënt moet zelf ook de omslag in 
denken kunnen en willen maken.’ (Davelaar en Verwijs, 2012: 11). 

Knelpunten op financieel terrein
We concludeerden eerder dat instellingen over de periode 2010-2013 geen 
afname van budget rapporteren. Toch ervaren veel organisaties dat zij 
onvoldoende budget voor Participatie & Werk tot hun beschikking hebben. 
Gevraagd naar de grootste knelpunten die de organisaties ervaren, noemen zij 
als eerste onvoldoende budget (59%) en het daarmee samenhangende gebrek 
aan tijd van medewerkers (56%). Een instelling: ‘Alle activiteiten die wij 
uitvoeren op het gebied van participatie en werk moeten uit de doeluitkering 
komen. Investeren op dit gebied betekent bezuinigen op andere gebieden.’ 
Een andere instelling: ‘De gemeente heeft weinig financiële ruimte meer voor 
participatie. Het gaat alleen nog over bezuinigen en vrijwilligerswerk.’ In dit 
verband noemen instellingen ook de onzekerheid over de financiering en de 
lastige opgave voor cliënten om betaald werk te behouden nadat de tijdelijke 
subsidiëring van hun arbeidsplaats is gestopt. Een andere respondent: ‘Om ons 
heen zijn bijna alle participatie- en werktrajecten voor onze doelgroep, 
dak- en thuisloze jongeren van 17 tot 23 jaar, wegbezuinigd of omgevallen 
vanwege gebrek aan financiën.’
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Te weinig passend werk beschikbaar
Ook ervaren de instellingsvertegenwoordigers dat het bestaande aanbod 
onvoldoende aansluit op de behoeften en wensen van de cliënten. Ondanks de 
grotere keuzemogelijkheden, ontstaan door nauwere samenwerking in de 
regio, sluit het aanbod nog niet aan bij de behoeften en capaciteiten van een 
deel van de doelgroep. Een belangrijk punt is dat de beschikbare (werkgewen-
nings)activiteiten nauwelijks perspectief bieden op doorgroei naar betaald 
werk. De opvangorganisaties blijven bezorgd over het tekort aan eenvoudig, 
passend, betaald werk. Een medewerker van een maatschappelijke opvangor-
ganisatie merkte in de eerste meting op: ‘Er zijn te weinig echte banen of 
stageplaatsen in het bedrijfsleven voorhanden.’ (Davelaar en Verwijs, 2012: 
11). ‘Het houdt hier bij Werk Pro op.’ (deelnemer Werk Pro Leeuwarden).

De negatieve beeldvorming rond cliënten bij potentiële werkgevers of 
netwerkpartners rond bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, zien de vertegenwoordi-
gers van de opvangorganisaties daarbij als een belangrijk knelpunt. Zij 
constateren dat de beeldvorming de laatste jaren verslechterd is. Tot slot 
slagen organisaties er om uiteenlopende redenen niet in om hun cliënten de 
noodzakelijke individuele begeleiding te bieden. De mogelijkheden om 
maatwerk te blijven leveren worden er ook niet groter op. 

Sector in ontwikkeling- andere initiatieven
Naast projecten die een relatie hadden met het deelproject Participatie & 
Werk van de Federatie Opvang, en waarvan we er enkele uitvoerig hebben 
toegelicht, zijn er uiteraard veel projecten die de leden op eigen initiatief 
ontwikkeld hebben. Dit gebeurde al dan niet in samenwerking met partners 
van buiten de opvang (zie kadertje). Die projecten en bedrijven bieden de 
mogelijkheid om ritme te herwinnen en ervaring op te doen in een (bijna) 
echte werksetting. De uitstraling van de projecten oogt vaak professioneel. De 
initiatieven houden rekening met de uiteenlopende behoeften en capaciteiten 
van de potentiële deelnemers, en met de verschillende ‘routes’ die mensen 
afleggen in hun pogingen weer volwaardig mee te doen in de maatschappij. 
Tegelijkertijd slagen lang niet alle instellingen erin dit soort projecten op te 
tuigen. De omvang van de moederinstellingen speelt vaak een rol. Ook is de 
financiering vaak fragiel, zo blijkt uit de antwoorden van de respondenten. 
Dat signaal wordt bevestigd door ander onderzoek (Davelaar en Van Mierlo, 
2013). 

Belangrijkste politiek-maatschappelijke trends
De twee belangrijkste ontwikkelingen die instellingen signaleren zijn de 
bezuinigingen bij gemeenten en Rijk en de decentralisaties in het sociale 
domein, in het bijzonder rond de overgang AWBZ-Wmo en de Participatiewet. 
Een ruime meerderheid van de instellingen vindt werken aan een ‘activerende 
opvang’ dé weg om goed door de decentralisaties die op stapel staan te 
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komen. Andere dominante bewegingen die veel instellingen zien, en die 
daarmee samenhangen zijn:

 ● De opkomende participatiesamenleving (de nadruk op ‘meedoen’ wordt 
(nog) sterker; voor ondersteuning of een uitkering wordt wat terug 
verwacht).

 ● De economische crisis en de gevolgen daarvan (werkloosheid en minder 
aanbod participatie en werk). 

 ● Het toenemende beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. 

Veel instellingen zien een steeds centralere positie voor de cliënt en zijn 
eigen kracht– overigens een al veel oudere, onderliggende trend in het 
opvangveld. Ook denken ze dat participatie en werk steeds meer aandacht 
zullen krijgen. Tegelijkertijd zijn er grote zorgen over de gevolgen van de 
economische crisis (minder banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, 
bezuinigingen op voorzieningen en projecten), die de zwakke positie van 
cliënten op de arbeidsmarkt verergert. Maar er zijn daarbij wel verschillen in 
kansen tussen jongeren en ouderen, zoals we eerder aangaven. 

De opvangorganisaties bereiden zich terdege voor op de veranderingen als 
gevolg van de decentralisaties. Veel organisaties rapporteren activiteiten 
gericht op meer lokale samenwerking en meer menging van doelgroepen en 
faciliteiten. Ze zijn hoopvol gestemd dat concentratie van de verantwoorde-
lijkheden én financiële middelen op lokaal niveau de komende jaren een 
aantal van de grootste knelpunten zal kunnen tackelen. Zoals het gebrek aan 
keuzemogelijkheden voor cliënten en de afwezigheid van mogelijkheden om 
door te stromen naar arbeidstrajecten of betaald werk of om educatieve 
trajecten te volgen. Ook hopen organisaties op een vermindering van de 
administratieve belasting doordat ‘participatie’ geheel via de gemeente zal 
gaan lopen.

Tegelijkertijd vrezen de opvanginstellingen dat de decentralisaties juist 
nieuwe hindernissen zullen opwerpen. Het samenvoegen van budgetten en 
doelgroepen zal kunnen leiden tot een concurrentiestrijd waarin opvanggroe-
pen het bij de verdeling van middelen afleggen tegen grotere, beter georgani-
seerde of meer ‘aaibare’ doelgroepen. Duidelijk is in ieder geval dat de 
bezuinigingen waarmee deze operaties gepaard gaan zullen leiden tot minder 
budget, minder personeel en scherpe keuzes in wat instellingen wel en niet 
zelf kunnen doen. Veel instellingen vrezen in het bijzonder dat ze minder 
persoonlijke begeleiding zullen kunnen leveren. 
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Cliëntenperspectief
Dit onderzoek richtte zich op (vertegenwoordigers van) opvanginstellingen, 
niet op cliënten. De gesprekken die we aan de rand van het onderzoek met 
enkele cliënten hielden, maken het wel mogelijk ervaringen en meningen op 
te tekenen die het algemene beeld verder inkleuren. De cliënten bevestigen in 
grote lijnen het belang van persoonlijke begeleiding, variëteit van aanbod en 
de wens om aangesproken te worden als mensen met capaciteiten. Ze tonen 
zich ook gevoelig voor de sfeer op en de kwaliteit van een werkvoorziening of 
dagbestedingslocatie. Ze vragen begeleiders om ondersteuning bij de eerste 
stappen vooruit en om mee te denken. Toch denken ze vooral door eigen 
inzet en keuzes verder te kunnen komen. In de gesprekken kwam meerdere 
keren naar voren dat het moeilijk is om het evenwicht te bewaren tussen het 
najagen van dromen en het hard werken aan kleine, haalbare stapjes. 

5.2 De toekomst: (lessen op weg) naar een activerende opvang

Tot zover de stand van zaken. Wat moet er gebeuren om Participatie & Werk 
op een duurzaam hoger peil te brengen, zodat cliënten zinvol kunnen partici-
peren in de samenleving en (weer) zo zelfredzaam mogelijk kunnen worden? 
Ofwel wat zijn de paden die opvangorganisaties samen met hun cliënten 
kunnen bewandelen om mensen te helpen weer een plaats in de samenleving 
te verwerven? We bespreken eerst een aantal aandachtspunten waarop 
opvanginstellingen zich kunnen richten om hun prestaties te verbeteren en 
eindigen met aanbevelingen. 

Enkele voorbeelden van projecten en methodes rond training en ar-
beidstoeleiding
Leger des Heils: 50|50 is een initiatief van het Leger des Heils om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inspirerend werk te bieden 
en hen te laten terugkeren in het arbeidsproces. Ook gericht op oplei-
ding en onderwijs. http://www.5050-nederland.nl

CVD Rotterdam: inzetten op training en talentontwikkeling: http://www.
cvd.nl/wat-doen-wij/training-arbeidsparticipatie.

Stichting Neos: Bureau Werk en ‘Het Bedrijf’, dagbestedingsprojecten en 
leer-werktrajecten bij werkgevers in de regio Eindhoven: 
http://www.st-neos.nl/Paginas/Participatie.aspx#
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Simpele vraag stellen
Het begint –voor de hand liggend maar lang nog niet altijd ook echt de 
praktijk- met voortdurende aandacht voor participatie. Vanaf het begin. ‘Zo, 
je opvang is geregeld, wat ga je doen?’, luidt de simpele vraag die gesteld zou 
moeten worden aan iedereen die binnenkomt in de opvang, aldus opvangbe-
stuurder Kees van Anken. Het is typerend dat die vraag nog steeds nauwelijks 
gesteld wordt. Op het terrein van de dagbesteding moest de opvang van ver 
komen, de nadruk lag van oudsher sterk op opvangen en zorgen voor. En nog 
steeds strijden andere (politieke) prioriteiten om voorrang, vooral in de 
maatschappelijke opvang: mensen van de straat halen, nadruk op (zwaardere) 
zorg. Er is inmiddels heel veel ten goede veranderd, maar nu dreigen andere 
problemen: onvoldoende middelen en menskracht (vaak alleen projectgebon-
den), verder onder druk door de in gang gezette bezuinigingen, onvoldoende 
zicht op uitstroomplekken en ‘echt werk’. Opvangmedewerkers weten boven-
dien dat de samenleving niet staat te springen om mensen met een ‘vlekje’, 
met problemen en gebruiksaanwijzingen. Professionals zijn beducht voor 
teleurstellingen en terugval, zijn vaak terughoudend en willen hun kwetsbare 
cliënten geen illusies geven. 

Maar ook lijkt nog vaak het idee te overheersen dat bescherming, rust en 
stabiliteit –terecht kernwaarden van de opvang– niet goed samengaan met een 
werkwijze die mensen stevig prikkelt na te denken over hoe ze (weer) 
economische zelfstandigheid bereiken. Of in ieder geval hoe ze via een goede 
dagbesteding hun leven zin kunnen geven. Er is echter geen enkele reden niet 
meteen te beginnen met mensen voor te bereiden, te motiveren of desnoods 
bij de hand te nemen om structureel actief te worden. De eigen capaciteiten 
en motivaties moeten daarbij het eerste aanknopingspunt zijn. Stel dus de 
vraag: ‘Wat ga je doen?’

Oog voor verschillen 
De opvangsector in Nederland heeft veel uiteenlopende doelgroepen onder 
zijn hoede: oudere langdurig dakloze mannen en vrouwen, jongeren, slachtof-
fers van geweld in afhankelijkheidsrelaties, mensen met en zonder een 
verslavingsachtergrond. Een belangrijke overeenkomst tussen de doelgroepen 
van de opvang is het lage opleidingsniveau (met in elke groep overigens veel 
uitzonderingen). Jongeren (waaronder de meerderheid van de cliënten in de 
vrouwenopvang) hebben potentieel meer kansen om via opleiding en betaald 
werk economische zelfstandigheid te verwerven. Voor veel ouderen (vooral als 
er ook sprake is van psychische problemen of van een verslaving) is dagbeste-
ding allereerst nodig om überhaupt stabiel te kunnen wonen. De mogelijkhe-
den om aan regulier betaald werk te komen zijn voor deze oudere groepen 
vaak nog kleiner. Direct hiermee verbonden is de constatering dat er grote 
verschillen bestaan in knelpunten in de vrouwenopvang en de maatschappe-
lijke opvang, maar ook tussen de opvang van jongeren en ouderen. 
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Opvangorganisaties en medewerkers kunnen deze verschillen haarfijn aange-
ven, voor beleidsmakers, potentiële samenwerkingspartners en werkgevers 
ligt dat vaak anders. Bekendheid met de doelgroepen en de zaken waar ze 
tegenaan lopen is niet vanzelfsprekend en moet vergroot worden. 

Cliënten ruimte geven
Hoe staat het met het werken aan eigen kracht? Ons onderzoek levert 
gemengde inzichten op. Enerzijds zijn veel instellingen tevreden over de 
integratie van de Krachtgerichte methodieken en het werken aan activering. 
Anderzijds constateren bijvoorbeeld de onderzoekers van InWithForward en 
Kennisland dat binnen de vrouwenopvang de Krachtwerk-aanpak weliswaar 
een prominente rol speelt in de wijze waarop hulpverleners hun rol invullen, 
maar dat het allerminst wil vlotten cliënten hun capaciteiten te laten benut-
ten. Reden daarvoor is volgens hen dat de Krachtwerk-aanpak te veel verwe-
ven is met de maatschappelijke hulpverlening, met ‘de vaste rollen die 
hulpverleners en cliënten geacht worden te spelen’ en met de inperking van 
de ruimte die maatschappelijk werkers hebben. De opgevangen vrouwen zijn 
continu met hulpverleners in de weer en hebben niet de tijd hun eigen weg te 
vinden. Omdat andere politieke beleidspunten en structuren het krachtwerk 
doorkruisen komt van het bouwen aan krachten en capaciteiten volgens deze 
onderzoekers ook weinig terecht. Die structuren leiden tot disciplinering van 
de vrouwen, tot standaardisatie en dubbel werk in de hulpverlening en op die 
manier tot onderbenutting van de kwaliteiten van de vrouwen.

De conclusie van InWithForward en Kennisland dat vrouwen in de vrouwen-
opvang –slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties- stevig in het leven 
staan maar geen stappen vooruit kunnen zetten, is aanvechtbaar en verdient 
op z’n minst nuancering. De vrouwen vertonen inderdaad ongekende veer-
kracht –zeker gezien de situatie waar ze uit komen- en zijn vastbesloten om er 
het beste van te maken. Daarover hebben zij ook concrete ideeën. 
Tegelijkertijd is het hervonden evenwicht vaak wankel en zijn de dromen, 
wensen en verlangens vaak sterker dan de vaardigheden om die te verwezen-
lijken. Hun ruimte wordt beperkt door hun verleden (verbroken familierela-
ties, schulden, geen opleiding). Ook doet het beeld dat geschetst wordt van 
de toepassing van de Krachtwerk-methodiek in de praktijk te weinig recht aan 
de inspanningen van begeleiders om samen met hun cliënten te zoeken naar 
bewegingsruimte. Toch verontrust de scherpe conclusie die ze trekken ook. De 
‘inherente kracht’ van de vrouwen wordt te weinig benut doordat er te veel 
hulpverleners, en alleen maar hulpverleners, met de cliënten bezig zijn. 
Cliënten krijgen onvoldoende ruimte en tijd om hun eigen (informele) netwer-
ken aan te boren of op te bouwen en om hun eigen weg te vinden. De een-
zaamheid blijft. De vrouwenhulpverlening is volgens de onderzoekers in ons 
land te sterk op een alomvattende begeleiding binnen de 
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hulpverleningssetting alleen gericht. Heel professioneel, maar ook sterk naar 
binnen gericht en leidend tot dubbel werk. 

Nieuwe netwerken betrekken bij opvang
Ook de ervaringen uit de andere uitgelichte projecten –Krachtbedrijf, het 
werken aan activering binnen Kadera en Werk Pro- laten zien dat eigen kracht 
niet meer dan een mooi uitgangspunt blijft als cliënten niet daadwerkelijk 
ruimte krijgen om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het aansluiten bij de 
‘gewone’ maatschappij, het opbouwen van contacten in een buurt rond 
(vrijwilligers)werk: het is nog allerminst vanzelfsprekend. De casussen onder-
strepen in ieder geval het belang om als opvangorganisaties nog meer naar 
buiten te treden en cliënten te helpen verbindingen te leggen. De beschreven 
projecten en aanpakken laten -bij alle verschillen- steeds hetzelfde zien: de 
wenselijkheid van meer samenwerking met partners buiten de opvangwereld, 
zoals met activeringscentra, met wijk- en welzijnsorganisaties, en het aanbo-
ren van nieuwe netwerken om de cliënten een extra zetje te kunnen geven en 
hun netwerk te helpen vergroten, via bijvoorbeeld ondernemers. De tijdgeest 
klinkt ook door in de heldere inzet op vrijwillige inzet en persoonlijk commit-
ment, zoals bij Krachtbedrijf. Initiator Dijkhuizen breidt het Krachtbedrijf-
netwerk uit via een-op-een-contacten. Ondernemers-coaches en workshoplei-
ders/trainers krijgen persoonlijk de vraag om op vrijwillige basis mee te 
werken. Dit initiatief laat daarmee goed zien dat je ook zonder omvangrijke 
financiële middelen en grote samenwerkingsverbanden ambitieus van start 
kunt gaan. 

Kadera Enschede zoekt naar wat er al is in de buurt. Met als belangrijk 
nevendoel het netwerk van vrouwen breder te maken dan hulpverleners 
alleen. Een andere ontwikkeling mag hier niet onvermeld blijven: veel 
opvanginstellingen rapporteerden een groeiende inzet van vrijwilligers binnen 
hun organisatie. Ook die trend kan bijdragen de buitenwereld binnen te halen, 
hoewel uiteraard niet alle vrijwilligers nieuwe netwerken en contacten 
inbrengen. 

Investeren in basisvaardigheden 
De lidorganisaties van de Federatie Opvang weten dat de meeste cliënten 
geen afgeronde opleiding of startkwalificatie hebben, en dat veel mensen 
moeite hebben met lezen en schrijven. Toch zien ze vaak (nog) geen mogelijk-
heden om onderwijs als optie in hun aanbod op te nemen. Verschillende 
instellingen zoeken –soms nog op de tast– naar manieren om de cliënten te 
ondersteunen bij verbetering van hun basisvaardigheden op dit vlak. Ook 
heeft de Stichting Lezen en Schrijven de afgelopen tijd met de Federatie 
Opvang en ruim twintig lidinstellingen samengewerkt om ondersteuning voor 
cliënten te realiseren. 

Weerbaarheid is een andere basisvaardigheid waar (vooral) de vrouwen- en 
jongerenopvangen aandacht aan besteden. Het voorbeeld van de aanpak 
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binnen Kadera Enschede laat zien dat weerbaarheid van belang is om de vaak 
moeilijke weg naar herstel en re-integratie te kunnen volhouden. 

Naar een activerende opvang
Het deelproject Participatie & Werk binnen het programma ‘Meedoen’ van de 
Federatie Opvang heeft in relatief korte tijd een aantal (lokale) experimenten 
kunnen ‘aanjagen’, waarbij de nadruk lag op het zoeken naar en uitwerken 
van nieuwe aanspreekbare concepten en aanpakken. Ook zijn er enkele 
thema’s geagendeerd, zoals laaggeletterdheid. Daar kan verder aan gewerkt 
worden. Verder zien we een breed gedeeld streven om te komen tot een 
activerende opvang.

Over welk fundament moet zo’n opvang minstens beschikken? Het gaat 
tenminste om de volgende zaken:

Basishouding opvangorganisaties tegenover Participatie & Werk: 
 ● Participatie is niet iets voor ‘erbij’, vraagt gerichte en continue aandacht, 

menskracht en middelen.
 ● Niet alles zelf willen doen, professionaliseren is loslaten. 
 ● Opvangorganisaties moeten omwille van hun doelgroepen maatschappe-

lijke partners en overheid ondersteunen, wegwijs maken, ‘ontzorgen’. 
 ● Betrokken blijven, vasthoudend zijn. Trouw betonen. Cliënten in beeld 

houden.
 ● Steeds weer willen bedenken: wat werkt voor wie: geen standaardmensen, 

geen standaardoplossingen. 
 ● Aansluiten bij dynamiek in de regio, bij lokale kansen.

Op dat fundament moeten cliënten, ondersteund door professionals: 
 ● Kunnen werken aan eigenwaarde en zelfvertrouwen
 ● Kunnen werken aan weerbaarheid. 
 ● Dromen kunnen najagen. Een uitdagend individueel pad kunnen volgen, 

eigen initiatief en verantwoordelijk kunnen nemen. 
 ● Leren kleine realistische stappen in de richting van hun droom te zetten. 
 ● Eigen persoonlijke en zakelijke netwerken kunnen opbouwen. 
 ● Onderling kennis kunnen opbouwen en ervaring delen. Elkaar motiveren.

Kiezen en investeren
Door grote extra inspanningen van de overheid en uitvoerende organisaties 
hebben sinds 2006 –het startjaar van de verschillende landelijk-lokale strate-
gieën om (de doorstroming in) de opvang te verbeteren- de meeste thuislozen 
een passende vorm van onderdak gevonden. Voor de komende jaren is –naast 
preventie- maatschappelijk herstel (re-integratie/participatie) tot speerpunt 
benoemd. Dit onderzoek laat zien dat extra inspanningen nodig zijn om dat 
herstel handen en voeten te geven. Instellingen zullen vooral moeten werken 
aan vergroting van de mogelijkheden voor hun cliënten om door te groeien en 
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uitzicht te krijgen op reguliere, betaalde arbeid. Tegelijkertijd moet ook het 
fundament niet uit het oog verloren worden: het versterken van de basisvaar-
digheden van cliënten. Het gaat dan om weerbaarheid, kunnen lezen en 
schrijven, jezelf kunnen presenteren. 

Het belang van een zinvolle dagbesteding wordt steeds breder erkend. 
Aanvankelijk is, geholpen door de ruimere financiële middelen sinds 2006, 
gepoogd vooral meer eigen aanbod van de grond te krijgen. Die strategie 
heeft onvoldoende opgeleverd en de beschikbare financiële middelen zullen 
verminderen. De uitdaging voor de komende jaren zal zijn minder te proberen 
alles zelf te doen, en meer de specialisaties van andere organisaties te 
benutten. Dat zullen vooral partners in het bedrijfsleven, in het onderwijs en 
in andere sociale sectoren (welzijn, veiligheid) moeten zijn. Bredere lokale of 
regionale samenwerking is daarbij essentieel. Dat vraagt om investeren in 
samenwerking. 

Het vraagt ook om keuzes in het beleid en de prioriteiten van de opvangin-
stellingen zelf. Participatie heeft raakvlakken met veel deelterreinen van het 
werk van de instellingen en raakt aan vrijwel alle andere leefgebieden. 
Tegelijkertijd behoeft het aparte en nauwgezette aandacht. Het kan niet even 
‘erbij’ worden gedaan.

Koersen op een ‘activerende opvang’ ziet een ruime meerderheid van de 
opvangvertegenwoordigers als dé weg om sterk door alle veranderingen 
(transities) en bezuinigingen heen te komen. Door de komende maar nog niet 
geheel uitgekristalliseerde decentralisaties heerst er nu al een aantal jaren 
onzekerheid en stagnatie op lokaal niveau. Gemeenten zijn druk met het in 
goede banen leiden van de decentralisaties, en concentreren zich daarbij 
(noodgedwongen) op de organisatorische kaders en processen. 
Opvanginstellingen en welzijnsorganisaties zijn vooral bezig om de bedrijfs-
voering op orde te houden. Als instellingen en gemeenten actief bezig zijn 
met vernieuwing, concentreert die zich vooral op het niveau van de keten. 
Een niveau lager, rond de begeleiding en motivering van cliënten blijft de 
vernieuwing wat achter, aldus verschillende betrokkenen. Het blijft essentieel 
regelmatig de eigen aanpak kritisch tegen het licht te houden. Doen we het 
juiste? Sluiten we echt aan bij de behoeften van onze deelnemers en cliënten? 
Missen we geen signalen? Begeleiden we onze cliënten echt richting zelfstan-
digheid? Laten we hen dromen, én helpen we hen die dromen stapje voor 
stapje te verwezenlijken? 

5.3 Aanbevelingen 

In de korte bespiegeling over de toekomst hierboven kwam de vraag op of 
‘meedoen’ de kern van het werk van de opvangsector moet worden. Het 
antwoord daarop is wat ons betreft instemmend, mits de beschermende taak 
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–opvangen van mensen in noodsituaties, zorgen voor basisbehoeften- niet uit 
het oog verloren wordt. De vervolgvraag is minder eenduidig te beantwoor-
den: Kan meedoen de kern van het werk worden? We formuleren de volgende 
aanbevelingen om meer mensen die opgevangen en/of begeleid worden, te 
laten participeren. Het zijn handreikingen voor de opvanginstellingen, die ook 
van belang zijn voor overheden die betrokken zijn bij opvangcliënten en 
andere organisaties die actief zijn rond participatie en werk. De onderstaande 
tien punten volgen uit onze analyse van de onderzoeksgegevens. We hebben 
tevens dankbaar gebruikgemaakt van de suggesties en ideeën die de deelne-
mers aan dit onderzoek met ons hebben gedeeld. 

1. Ondanks alle ambities en inspanningen van de afgelopen jaren, neemt nog 
steeds een zeer aanzienlijke groep cliënten (ten minste 43%) niet deel aan 
activiteiten of trajecten. Er is stagnatie. Gezien het –onderkende- grote 
belang van het hebben van een zinvolle dagbesteding voor de maatschap-
pelijke re-integratie en zelfredzaamheid van mensen, moet participatie 
een hogere prioriteit krijgen, duidelijk uitgedrukt in (verschuivingen in) 
aandacht, menskracht en budget. Geen zaak van de opvangsector alleen, 
maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van sector, opdrachtgevers 
en financiers.

2. Voor de meeste instellingen lijkt de grens bereikt om met een eigen 
aanbod meer mensen te activeren. Regel het in de regio. Zoek uitbreiding 
van de mogelijkheden vooral in intensivering van de samenwerking met 
organisaties en bedrijven gespecialiseerd in educatie, participatie en werk. 
Ook samenwerking van opvangorganisaties onderling kan nog winst 
opleveren. 

3. Naast een kwantitatief tekort zijn er kwalitatieve problemen. 
Opvangorganisaties slagen er onvoldoende in ‘hun’ mensen te begeleiden 
van laagdrempelige dagbestedingsactiviteiten naar passende trajecten, 
opleidingen en betaald werk. Samenwerking kan hier de keuzemogelijkhe-
den en doorgroeimogelijkheden voor cliënten bevorderen. Probeer als 
opvangorganisaties in een regio gezamenlijk te komen tot een divers 
aanbod. Maar vooral geldt: professionaliseren betekent loslaten en over-
dragen aan anderen wat zij beter kunnen. Benut dus de specialisaties en 
kunde van andere organisaties en initiatieven en verwijs je cliënten actief 
door. 

4. Leer daarbij wél van de mislukkingen rond uitbesteding van activerings- en 
arbeidstrajecten in het recente verleden. Streef in de samenwerkings-
relaties als ‘leverancier’ van deelnemers naar een positie als ‘stakeholder’ 
in de ontwikkeling van werk- en participatiebedrijven: draag bouwstenen 
aan voor visies en methoden en houd een stem in de verdere ontwikkeling. 
Blijf een rol vervullen in de dagelijkse begeleiding van cliënten. Ook in het 
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contact met andere werkgevers moet gewerkt worden aan blijvende 
betrokkenheid en ‘ontzorging’. 

5. Terecht is de aandacht voor competenties van cliënten sterk gegroeid. Veel 
cliënten in de opvang beschikken niet over startkwalificaties en certifica-
ten of zijn laaggeletterd. Individuele aandacht voor kansen en competen-
ties kan nog verder groeien. Investeer in de basisvaardigheden van je 
cliënten. 

6. Het aantal cliënten dat deelneemt aan educatietrajecten lijkt te stagneren 
op een te laag niveau. Het opzetten van een educatief aanbod in de vorm 
van cursussen, trainingen of opleidingen zal voor verreweg de meeste 
opvangorganisaties onder de huidige omstandigheden alleen in samenwer-
king met andere goed vorm kunnen krijgen. 

7. Zet de ervaringsdeskundigheid van cliënten sterker in. Cliënten kunnen 
elkaar vaak effectief motiveren. Betrek de cliënten daarom structureel bij 
de ontwikkeling of vernieuwing van activiteiten en trajecten rondom 
Participatie & Werk. 

8. Investeer verder in het creëren van schakels tussen activiteiten op het 
terrein van Participatie & Werk en informele netwerken met de ‘buitenwe-
reld’. Kijk hoe op een weloverwogen en realistische manier de kennis van 
vrijwilligers binnen en buiten je organisatie sterker aan te spreken is. 
Breng opvangcliënten met ‘nieuwe’ netwerken in contact: ondernemers, 
buurtinitiatieven en vrijwillige coaches. 

9. Geef cliënten verantwoordelijkheid en ruimte, alleen dan kan de ‘eigen 
kracht’ goed tot ontplooiing komen. Ondersteun cliënten hun eigen 
netwerk uit te breiden, help inzicht te verwerven in (ontbrekende) vaar-
digheden, bijvoorbeeld door het opstellen van portfolio’s. Stel eerder de 
vraag: wat ga je doen om straks weer financieel op eigen benen te kunnen 
staan?

10. Blijf structurele knelpunten rond de deelname van cliënten agenderen bij 
overheden en andere maatschappelijke partners. Enkele knelpunten die 
naar voren komen zijn de negatieve beeldvorming bij potentiële werkge-
vers, onvoldoende perspectief op betaald werk, belemmeringen in het 
kunnen geven van financiële tegemoetkomingen (reiskosten, vrijwilligers-
vergoeding), schulden (belemmering voor het volgen van een opleiding of 
het opzetten van een eigen bedrijfje) en de armoedeval die het vooral 
voor jonge moeders in de opvang moeilijk maakt betaald werk te 
accepteren.
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De Federatie Opvang heeft een meerjarenprogramma Meedoen 
opgesteld om cliënten van maatschappelijke opvang, vrouwen-
opvang en begeleid en beschermd wonen zo optimaal mogelijk 
mee te laten doen in de samenleving. Een deelproject richtte 
zich tussen 2011 en begin 2014 specifi ek op Participatie & Werk.
 
Participatie & Werk behelst niet alleen de uitstroom naar 
betaalde arbeid, maar elke vooruitgang die mensen boeken 
die leidt tot meer deelname aan de samenleving. Dit kan 
uiteenlopen van zeer laagdrempelige dagactiviteiten binnen 
de eigen opvang, vrijwilligerswerk elders, investeren in 
basisvaardigheden (verantwoordelijkheid kunnen nemen, lezen 
en schrijven) en opnieuw naar school gaan, tot betaalde arbeid.
 
Tijdens peilingen (najaar 2011 en eind 2013) onderzocht het 
Verwey-Jonker Instituut hoe de opvanginstellingen die zijn 
aangesloten bij de Federatie Opvang aandacht geven aan het 
thema Participatie & Werk. Dit rapport doet verslag van de 
stand van zaken en brengt de veranderingen in de afgelopen 
jaren in beeld. Dit gebeurt door een landelijke enquête en 
aanvullende beschrijvingen van projecten. De onderzoekers 
gingen onder meer na welk aanbod de instellingen hebben, wat 
het bereik ervan is en hoe zij samenwerken met gemeenten 
en andere partijen. Daarnaast komen de kansen en knelpunten 
die instellingen en cliënten ervaren aan de orde en volgen 
aanbevelingen om meer cliënten op een zo hoog mogelijk, 
passend, niveau te laten participeren.
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