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Inleiding: leeswijzer 

 

 

Professionals in de sociale sector worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie waar ze zich 

een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In de 

databank Effectieve sociale interventies brengen wij methoden waarmee in de sociale sector gewerkt 

worden bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven daarbij een zo volledig mogelijk beeld van alle 

beschikbare informatie over een methode. Als gemeente, stafmedewerker of praktijkwerker kunt u 

hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie intervenieert. 

Als u besluit om met de methode aan de slag te gaan verwijzen we naar het handboek en eventueel 

andere door de ontwikkelaar beschikbaar gestelde materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel één van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel twee laat de onderbouwing 

van de methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar 

heeft gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel drie geeft zicht op de praktijkervaringen 

van de professional en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel vier geeft inzicht in wat er 

wetenschappelijk bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de ontwikkelaar 

op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode staat dus 

niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de onderzoeker die de methodebeschrijving maakt en een informatieanalist van de 

afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over methoden 

zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De zoektocht is daarbij gericht op een breed 

spectrum aan informatiebronnen, variërend van (ongepubliceerde) verslagen van (interne) 

procesevaluaties of paneldiscussies tot wetenschappelijk (effect)onderzoek. De verantwoording van 

de toegepaste zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De 

zoekgeschiedenis is in uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is 

opgenomen in het archief van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het 

literatuuroverzicht in onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage 3 en 

verder. 

 



 

 

 Methodebeschrijving Werk: een zorg minder!  * * *  5 

Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee 

een goed beeld kunt vormen van wat deze methode uw gemeente, uw organisatie of uzelf als sociale 

professional te bieden heeft en hoe u de kwaliteit van uw aanbod aan de doelgroep kunt vergroten. 
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Samenvatting  

 

 

1. Beschrijving methode  

 

Doel 

Het doel van de methode Werk: een zorg minder! (WEZM!) is het activeren van langdurig 

werklozen met multiproblematiek door werk in te zetten als middel voor een sluitende aanpak 

tussen werk en zorg. Het bezig zijn met werk in en vanuit een activeringscentrum staat centraal 

in de aanpak om de afstand van de klanten tot de arbeidsmarkt te verkleinen en de 

zorgproblematiek aan te pakken. 

 

Doelgroep 

De doelgroep van de methode wordt gevormd door cliënten tussen de 16 en 55 jaar met 

psychosociale problemen, die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en nog geen ander 

re-integratietraject volgen.  

 

Aanpak 

De methode WEZM! kent twee fasen. De eerste draait om contact en motivatie. Het doel in 

deze fase is om deelnemers kennis te laten maken met activering en maatschappelijke 

participatie. De trajectbegeleider probeert contact en motivatie te bewerkstelligen door een 

relatie aan te gaan met de klant en diegene los te weken uit de thuissetting. Met behulp van de 

leefgebiedenmatrix en zorgconferenties wordt er een deelnemersanalyse gemaakt om 

probleemgebieden in kaart te brengen en het persoonlijk traject daarop af te stemmen. 

Vervolgens wordt de klant maatschappelijk nuttig werk aangeboden en wordt in deze 

werksetting verder verkend wat mogelijkheden en beperkingen. Deze fase duurt maximaal zes 

maanden. 

 

In de tweede fase wordt de klant volledig geactiveerd door participatie in de vorm van werk, het 

liefst lokaal. Zo wordt getracht de zorgproblematiek af te bouwen en het werken op te bouwen. 

De klant wordt op werkhouding en gedrag aangesproken en hierop begeleid. Dit wordt primair 

opgepakt door de trajectbegeleider die zal ondersteunen in het oplossen van problemen op 

verschillende leefgebieden. In deze fase worden het gedrag en de werkvaardigheden 

geanalyseerd door middel van de competentiescan. Aan de hand van deze uitkomsten wordt 

een ontwikkelingstraject opgesteld met als doel (regulier) werk en het in beweging houden van 

de klant waar nodig. Voor deze fase staat maximaal twee jaar. 

 

Handboek 

De methode is beschreven in het handboek: WEZM! Mainstreaming Methode, ontwikkeld door 

WerkPro in samenwerking met gemeenten en React Twente. Meer informatie is te vinden op 

www.werkeenzorgminder.nl.  

 

Ontwikkelaar  

WerkPro  

Marita Schaaps  
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Struisvogelstraat 17a/b, Groningen.  

050 317 52 00  

info@werkpro.nl.  

 

2. Onderbouwing  

 

De methode WEZM! is de weerslag van een periode van ongeveer twee jaar experimenteren 

met deze aanpak voor mensen uit een gemeentelijk rusttraject Wet Werk en Bijstand (WWB). 

De ontwikkelaar verwijst verder niet naar uitgebreidere theorieën of wetenschappelijk 

onderzoek. 

 

3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

Tijdens de pilot is de methode in een viertal gemeenten toegepast. WEZM! maakt nog steeds 

deel uit van het producten aanbod van REACT Twente met betrekking tot arbeidsactivering in 

twee gemeenten. Ook in een project met Humanitas zal WEZM! ingezet worden. 

 

De praktijkervaringen van de professionals met WEZM! en de daarmee behaalde resultaten 

lijken hoofdzakelijk positief (Schaaps, 2007). Het vergt veel energie en samenwerking, zeker in 

de beginfase, maar dat vertaalt zich vervolgens in deelname van een bestand mensen die 

anderszins weinig bereikt worden. Het bereiken en activeren van de doelgroep is een uitdaging. 

Met volharding is het zeker mogelijk en de uitkomsten worden als waardevol ervaren. 

 

Ook de ervaringen van de klanten die in het traject WEZM! zijn gestapt zijn veelal positief. De 

deelnemers geven aan dat ze erg groeien tijdens het traject. Deelnemers die voor het traject 

weinig lust hadden om dingen aan te pakken en weinig mogelijkheden zagen om weer aan de 

slag te kunnen of zich te bewegen in de maatschappij, geven aan dat ze door de praktijk van 

activering in hun eigen tempo positief zijn veranderd op verschillende leefgebieden. De 

begeleiders werden daarbij als belangrijke spil in het traject ervaren. 

 

4. Effectonderzoek  

 

In het handboek wordt het resultaat weergegeven van een meting na afsluiting van het traject 

(Schaaps, 2007). De aantallen baseren zich op een onderzoek naar de groep die het traject 

WEZM! aangeboden kreeg en een even grote controlegroep die aan dezelfde criteria voldeed 

maar niet een dergelijk traject kreeg aangeboden (Van Veelen, 2007). 

 

Wat voornamelijk opvalt is dat uit de deelnemersgroep de ruime meerderheid in de een of 

andere vorm geactiveerd is en dat slechts vier mensen zich weer of nog in een rusttraject 

bevinden. De meesten continueren dus hun werk in de activerende dagbesteding, in 

vrijwilligerswerk of zelfs in een reguliere baan of opleiding. In de controlegroep daarentegen 

bevond het overgrote deel van de cliënten zich nog steeds in een rusttraject. Dit kan als een 

indicatie gezien worden dat de methode effectief is. Bij het onderzoek kwam eveneens naar 

voren dat WEZM! een positieve bijdrage heeft geleverd aan de discussie onder de 

beleidsmakers van de verschillende gemeenten over het beeld dat mensen in het rustbestand 

niet geactiveerd kunnen worden. 
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5. Samenvatting werkzame elementen 

 

� Het contact maken met en motiveren van mensen in een rusttraject die voorheen veelal als 

‘onbereikbaar’ beschouwd werden. 

� Zorg en werk op elkaar laten aansluiten door het in kaart brengen van belemmeringen op 

diverse leefgebieden van de klant en het daarop afstemmen van het persoonlijke traject. 

� Het activeren van klanten door het bieden van maatschappelijk nuttig werk in eigen tempo. 

� Het werken aan empowerment van mensen via groepsbijeenkomsten en daarmee de regie 

over het eigen leven vergroten. 

� Het bepalen van concrete werkdoelen door een analyse van werkvaardigheden. 

� Het afbouwen van zorg door het opbouwen van werk voor mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende handboek: 

 

WEZM! Mainstreaming Methode, geschreven door Marita Schaaps en in 2007 uitgegeven door 

WerkPro in Groningen. 

 

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

Steeds vaker zag WerkPro (voorheen: de Werkprojecten Groep) langdurig werklozen in het 

zogenaamde ‘zorgcircuit’ belanden. Mensen met problemen op meerdere leefgebieden (op het 

gebied van gezin, geld, gezondheid en werk) raakten door een gering aanbod op het gebied 

van activering steeds verder van de arbeidsmarkt verwijderd.  

 

In veel gemeenten heerst de traditionele opvatting dat werk bieden aan langdurig werklozen 

met psychische of psychosociale problemen geen realistische optie is, zolang hun 

zorgproblemen nog niet opgelost zijn. Iedere gemeente in Nederland heeft deze groep in haar 

bestand, ook wel oneerbiedig ‘het granieten bestand’ genoemd. Een groep waarvoor de 

klantconsulent nauwelijks aanbod voorhanden heeft en waarvan gedacht wordt dat het niet te 

bereiken en niet in beweging te krijgen is.  

 

Door dit pessimistische beeld heeft beleid voor deze doelgroep geen prioriteit en zijn er op dit 

moment voor deze groep weinig mogelijkheden voor activering. Bestaande trajecten duren te 

kort, trajectbegeleiders kunnen geen adequate ondersteuning bieden en de klant blijft in een 

zorgsituatie. Hierdoor raken zij nog verder van de arbeidsmarkt af en wordt de kans op werk 

alleen maar kleiner. 

 

 

1.2 Doel van de methode  

 

De methode WEZM! is ontwikkeld om langdurig werklozen met multiproblematiek succesvol te 

laten deelnemen aan het arbeidsmarktproces en re-integratiebedrijven beter in staat te stellen 

om de doelgroep te begeleiden in hun werk- en zorgvraag.  

 

Het doel van de methode is het activeren van deze klanten uit het zogenaamde ‘granieten 

bestand’ en door middel van werk een sluitende aanpak met zorg te vormen. Het bezig zijn met 

werk staat in de methode centraal om de afstand van de klanten tot de arbeidsmarkt te 

verkleinen en de zorgproblematiek aan te pakken. 
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1.3 Doelgroep van de methode  

 

De doelgroep van de methode WEZM! wordt gevormd door cliënten tussen de 16 en 55 jaar die 

langdurig werkloos zijn en ten tijde van de start van het traject geen re-integratietraject volgen. 

Ze zijn geselecteerd door de casemanagers bij de sociale diensten van de betrokken 

gemeenten en zijn vrijgesteld van sollicitatieplicht. 

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

Er zijn voor de methode WEZM! geen nadere indicatiecriteria beschreven. 

 

 

1.5 Aanpak 

 

De methode WEZM! verloopt in twee fasen. In de eerste fase draait om contact en motivatie. 

het doel is om deelnemers kennis te laten maken met activering en maatschappelijke 

participatie. In de tweede fase zal de klant volledig geactiveerd worden door steeds meer 

maatschappelijk zinvol werk te verrichten en zorg af te bouwen. 

 

De werklocatie 

Een belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van een WEZM! traject is dat er binnen de 

gemeentegrenzen een activeringscentrum is dat activiteiten en werkbegeleiding kan bieden aan 

de deelnemers. Daarbij is in eerste instantie aanwezigheid belangrijker dan productie leveren. 

Per gemeente zijn meestal afspraken gemaakt met een activeringscentrum waar dagbesteding 

wordt ingekocht.  

 

De werk- en trajectbegeleider 

Bij WEZM! zijn zowel een trajectbegeleider als één of meer werkbegeleider(s) betrokken. De 

trajectbegeleider concentreert zich op het ondersteunen bij de zorgproblematiek. Hij is 

eindverantwoordelijk voor het WEZM! traject van de deelnemer. Hij fungeert als primair 

contactpersoon en coach van de deelnemer. Hij verzorgt ook de interactie met de 

opdrachtgever en de rapportages. De werkbegeleider(s) ondersteunen de klant bij de 

dagbesteding op de werklocaties. Het is belangrijk dat de trajectbegeleiding en de 

werkbegeleiding op één lijn zitten wat betreft de doelen van de begeleiding. 

 

Fase 1.  Contact & Motivatie 

 

Eerste contact 

In overleg met de klantmanagers van gemeenten worden er geschikte kandidaten geselecteerd 
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uit het rustbestand. Om contact te maken met deze klanten zullen soms slechts een naam en 

contactpersoon aangeleverd worden, zal er een eerste contact samen met de klantmanager 

plaatsvinden of kan ervoor gekozen worden om een groepsbijeenkomst te organiseren voor 

verschillende klanten. Aan te raden is om dit nog buiten het activeringscentrum te doen, om zo 

eerst persoonlijk kennis te kunnen maken en te achterhalen wat de reden is dat mensen zich op 

dat moment in een rustbestand bevinden. 

 

Voor trajectmedewerkers is het belangrijk een goed contact op te bouwen en te onderhouden 

met de klant. Dit kan door middel van huisbezoeken, wandelingen of afspraken elders. Zelfs 

deelnemers met een enorme weerstand en agressie waarderen het uiteindelijk dat de 

trajectbegeleider oprecht geïnteresseerd in hen is. Nadat de eerste contacten zijn gelegd 

proberen trajectbegeleiders de klant te laten kennismaken met het activeringscentrum. Soms 

alleen door daar samen een kop koffie te drinken en meer nog niet. 

 

Eenmaal ‘binnen’ op de locatie kan het winnen van vertrouwen en het aangaan van een 

persoonlijk en professioneel contact meer vorm krijgen. Op dat moment is het aangeboden 

werk op de centra het middel om met de deelnemer samen op pad te gaan. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om fietsen te (leren) repareren, meubels renoveren, activiteiten organiseren voor 

jongeren of ouderen in de buurt en het onderhouden van groen bij het activeringscentrum en in 

de wijk. Het laagdrempelige karakter van het werk op het activeringscentrum maakt het 

herwinnen van zelfregie bij de klant mogelijk. Het betrekken van de deelnemer zelf bij de 

werkoverleggen helpt om het werkproces met de deelnemer zo soepel mogelijk te laten 

verlopen. Ook zal de deelnemer bijvoorbeeld gemotiveerd worden voor sportactiviteiten en 

gezonder leven, omdat dit heel behulpzaam is gebleken voor de ‘spirit’ van de cliënt.  

 

Analyse leefgebieden 

Om de randvoorwaarden helder in beeld te krijgen en de klant succesvol te kunnen laten 

participeren is de leefgebiedenmatrix ontwikkeld. Dit instrument geeft de probleemgebieden van 

de klant duidelijk weer door voor verschillende leefgebieden benodigde ondersteuning in kaart 

te brengen. Er worden 12 leefgebieden onderscheiden in de matrix: werk, scholing/opleiding, 

hulpverlenercontacten, lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, sociaal netwerk, 

huisvesting, financiën, vrijetijdsbesteding, justitie/politie, verslaving en zorgtaken. Op elk 

leefgebied kan men scoren op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 aangeeft dat de deelnemer op 

dit leefgebied weinig tot geen ondersteuning nodig heeft en 5 erop duidt dat op dit leefgebied 

ernstige belemmeringen liggen en het een aandachtspunt is in de begeleiding van de 

deelnemer. Op deze manier wordt duidelijk hoe eventuele problemen op de leefgebieden en het 

werk op elkaar afgestemd kunnen worden.  

 

Dit effect wordt vergroot door het organiseren van zorgconferenties waar contactpersonen uit 

de verschillende leefgebieden (het netwerk van de deelnemer) bij elkaar komen om de 

deelnemer te bespreken. Zo kan bepaald worden waar de deelnemer naartoe kan werken en of 

deze persoon naast hulp bij dagbesteding ook hulp nodig heeft in zorg, bij politie en justitie, of 

met scholing.  
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Groepsempowerment 

Het hebben van lotgenoten en zichzelf kunnen herkennen in andere mensen op de werklocatie 

is van groot belang voor de klant als aanvulling op individuele begeleiding. Daarom voorziet de 

methode ook in bijeenkomsten voor groepsempowerment. Krachtvoer - het handboek 

groepsempowerment - is ontwikkeld om mensen in groepsverband te ondersteunen in re-

integratietrajecten en bij hun werkzaamheden op de activeringscentra. Het is bedoeld om een 

bijdrage aan de zelfsturing van deelnemers te leveren. De thema’s die worden aangeboden in 

het handboek zijn alle werkgerelateerd en praktisch van aard. Voorbeelden van thema’s zijn 

netwerken, communicatie met gelijkgestemden, positief denken en bewustwording van 

capaciteiten. De thema’s zijn zo samengesteld dat begeleiders ze zelf kunnen aanbieden. 

Bovendien kunnen ze uitstekend gebruikt worden als ondersteuning bij werkoverleggen met de 

deelnemers.  

 

Opbouw op eigen tempo 

In het traject WEZM! mag de deelnemer met aangepaste tijden en uren starten. Daarnaast 

moet de trajectbegeleider ‘altijd’ en gemakkelijk aanspreekbaar en bereikbaar zijn. Naarmate 

het aantal uren toeneemt dat de deelnemers in contact zijn met de begeleiders en bezig met 

maatschappelijke activering, worden zij steeds meer gemotiveerd om op deze manier aan hun 

zelfvertrouwen en werkvaardigheden te werken. Dat dagbesteding in het begin niet veel uren 

beslaat is geen probleem, maar het doel om dit uit te bouwen blijft leidend. Na een half jaar is 

het gewenste resultaat dat de deelnemer minimaal twee dagdelen aanwezig is op het 

activeringscentrum, dat hij of zij aanspreekbaar is op werk en gedrag, en dat er 

randvoorwaarden zijn georganiseerd om de cliënt te kunnen laten participeren.  

 

Fase 2. Activering  

 

In de tweede fase is het van belang om doelen vast te stellen waar de deelnemer naartoe kan 

werken met behulp van maatschappelijk zinvol werk. Deze doelen sluiten aan op de analyse 

van de probleemgebieden in de eerste fase en zullen voor elke klant verschillen. Mocht uit 

analyse blijken dat regulier werk geen haalbaar doel is, dan kan bijvoorbeeld het invullen van 

dagbesteding en het voorkomen van terugval ook een doel zijn. Om het proces in de tweede 

fase goed te laten verlopen, ondersteunt de trajectbegeleider de cliënt bij het oplossen van 

problemen 

 op verschillende leefgebieden. In het coachen en begeleiden staat empowerment van de cliënt 

centraal; de begeleiding richt zich op het herwinnen van zelfregie en sturing van de deelnemer. 

De cliënt wordt op werkhouding en gedrag aangesproken en hierop begeleid. Door te blijven 

werken aan zelfregie en het oplossen van problemen is het mogelijk om de zorgproblematiek af 

te bouwen en werk op te bouwen. De leefgebiedenmatrix kan hier ook gebruikt worden als 

meetinstrument om te bepalen of de hulpvragen zijn afgenomen. Voor deze fase staat 

maximaal twee jaar.  

 

Competentiescan 

Om capaciteiten in kaart te kunnen brengen en werknemersvaardigheden te analyseren is de 

competentiescan ontwikkeld. Om de competenties en actieve werkhouding van een cliënt 

zodanig te vergroten dat deze uiteindelijk kans maakt op de (reguliere) arbeidsmarkt, wordt met 

de deelnemer gewerkt aan werknemersvaardigheden en ontwikkeling op het gebied van arbeid. 
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Met de competentiescan kunnen reeds aanwezige en verder te ontwikkelen competenties in 

kaart worden gebracht. De deelnemer beoordeelt zichzelf en de begeleiding beoordeelt de 

deelnemer op in totaal 10 competenties: basiscompetenties, functioneren in de organisatie, 

voorbereiden eigen werkzaamheden, veilig en milieubewust werken, zorg dragen voor kwaliteit, 

klantgericht handelen, samenwerken, communiceren tijdens werkzaamheden, omgaan met 

problemen en vaardigheden blijven ontwikkelen. Door de antwoorden te vergelijken en vast te 

stellen welke vaardigheden zijn bereikt, kan de deelnemer trots zijn en werken aan concrete 

leerdoelen. Op basis van de uitkomst wordt met de deelnemer een ontwikkelingstraject 

uitgestippeld. 

 

 

1.6 Materiaal  

 

� WEZM! Mainstreaming Methode, geschreven door Marita Schaaps, uitgegeven in 2007 door 

WerkPro in Groningen. Dit is het handboek ter implementatie van de methode Werk: een 

zorg minder!, die weergeeft hoe de methode er uit ziet en hoe de methode de uitkomst is 

van ervaringen tijdens een tweejarig pilottraject. 

� De competentiescan: begeleiderexemplaar, geschreven door Marita Schaaps, uitgegeven 

door WerkPro in Groningen.  Dit is een handleiding voor het gebruik van de 

competentiescan door de begeleider van een klant die zich in een Werk: een zorg minder! 

traject bevindt en daarmee de competenties van de deelnemer in kaart wil brengen. 

� De Leefgebiedenmatrix van Werk: een zorg minder!, geschreven door Hester le Grand en 

Marita Schaaps, uitgegeven door WerkPro in Groningen. Dit is een handleiding voor gebruik 

van de leefgebiedenmatrix door de begeleiders en contactpersonen uit de verschillende 

leefgebieden van een klant die deelneemt aan een WEZM! traject om helder een overzicht 

van belemmeringen van de klant in verscheidene leefgebieden te krijgen. 

� Krachtvoer – Handboek groepsempowerment, geschreven door Marita Schaaps, uitgegeven 

door WerkPro in Groningen. Dit is een handboek bedoeld om een bijdrage aan 

empowerment, zelfsturing of innerlijk leiderschap van een deelnemer te leveren door middel 

van van groepsbijeenkomsten. 

� De website www.werkeenzorgminder.nl is geïnitieerd door WerkPro en geeft informatie over 

het traject, de mensen, nieuws, de resultaten en opinie vanuit Werk: een zorg minder!  

� De competentiescan, de leefgebiedenmatrix en Krachtvoer zijn te downloaden op de EQUAL 

site van het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW): 

http://agentschap.szw.nl > Regelingen > Equal tranche 2 > Beschikte projecten > 

2004/EQA/0072 Werk: een zorg minder!. 
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1.7 Benodigde competenties van de professional  

 

De trajectbegeleider 

De trajectbegeleider die wordt ingezet voor het begeleiden van de klantengroep is een 

professional die over een breed scala aan vaardigheden beschikt om klanten te activeren en te 

‘empoweren’. Dit betreft een medewerker met een mbo+- of hbo-opleiding of vergelijkbaar 

denkniveau. Het inzetten van competente professionals is een randvoorwaarde voor het slagen 

van de activering. De benodigde competenties van de begeleiders zijn verder niet 

gespecificeerd. 

 

Overleg 

Geadviseerd wordt om voor de begeleiders regelmatig intervisie en casuïstiekbijeenkomsten te 

organiseren. Uit de praktijk blijkt dat gestructureerd en thematisch overleg met collega’s kan 

ondersteunen bij de uitvoering van de, gezien de doelgroep, meestal zware taak. 

 

 

1.8 Overige randvoorwaarden 

 

Kwaliteitsbewaking 

Voor de voortgangs- en kwaliteitsbewaking van het traject van een klant zijn diverse 

instrumenten ontwikkeld. Er wordt een uitgebreid evaluatieverslag van iedere deelnemer 

gemaakt. In dit verslag wordt een korte beschrijving van het verleden van de deelnemer 

opgenomen en hoe de start van het traject van de klant verliep. Dit wordt aangevuld met een 

korte beschrijving van de voortgang van de deelnemer tijdens het traject, gekoppeld aan een 

advies met belemmeringen en mogelijkheden voor de periode na het traject. 

 

Kosten van de interventie 

De kosten van de interventie verschillen per klant en zijn onder meer afhankelijk van de 

invulling van het traject en de trajectduur. In de pilot bestonden per gemeente bovendien 

verschillende prijsafspraken.     

 

 

1.9 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  

 

In het handboek wordt geen aandacht besteed aan vergelijkbare methoden. 
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1.10 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

Werktrajecten Groep (nu: WerkPro). 

Struisvogelstraat 17 a/b 

Postbus 4159 

9701 ED Groningen 

info@werkpro.nl 

(050) 317 52 00 

www.werkeenzorgminder.nl 

www.werkpro.nl 

 

Contactpersoon: 

Marita Schaaps 

(050) 317 52 78 

m.schaaps@werkpro.nl 
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 

 

De methode WEZM! is ontwikkeld door WerkPro. De methode WEZM! is een weerslag van 

ongeveer twee jaar experimenteren met activering van mensen uit een gemeentelijk WWB-

rusttraject. WerkPro (voorheen: WerkProjecten Groep) heeft samen met REACT Twente en de 

gemeenten Achtkarspelen, Rijssen-Holten, Hoogeveen en Hellendoorn mensen in het 

rustbestand de mogelijkheid geboden om kennis te maken met werk, met de bedoeling de 

klanten zodoende weer meer bij het maatschappelijke verkeer te betrekken.  

 

De inspanningen waren erop gericht om tot een werkbare methode te komen die handvatten 

biedt voor een groep mensen die het nodig heeft om uitgedaagd te worden. De gebruikte 

instrumenten zijn ontwikkeld tijdens het pilottraject, om de methode kracht bij te zetten en 

gebruik te maken van toepassingen die positieve effecten lieten zien in de praktijk. 

 

 

 
2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

De ontwikkelaar verwijst voor de onderbouwing van zijn probleemanalyse en de verantwoording 

van de gekozen doelen, doelgroep en aanpak niet naar uitgebreidere visies, theorieën of 

wetenschappelijke onderzoeken. 
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3. Onderzoek praktijkervaringen  

 

 

3.1 Uitvoerende organisaties  

 

Tijdens de pilot is de methode in een viertal gemeenten toegepast. WEZM! maakt nog steeds 

deel uit van het producten aanbod van REACT Twente met betrekking tot arbeidsactivering in 

de gemeenten Hellendoorn en Rijssen –Holten. Daarbij wordt het instrument de 

leefgebiedenmatrix individueel of op maat gebruikt. De instrumenten competentiescan en de 

empowerment training ‘Krachtvoer’ zijn een vast onderdeel. Verder wordt in samenwerking met 

Humanitas momenteel gewerkt aan een nieuw project waarbij WEZM! ook zal worden ingezet. 

 

Re-integratiebeleid valt binnen de gemeentelijke organisatie onder het beleidsdomein van de 

WWB. Re-integratie is altijd gericht op uitstroom naar regulier werk, maar omdat dit voor de 

doelgroep van WEZM! niet altijd haalbaar is, zijn bij onderzoek en toepassing van de methode 

ook de beleidsvelden van zorg en welzijn meegenomen. 

 

 

De hieronder beschreven praktijkervaringen van de professional en cliënt/burger zijn gebaseerd 

op de volgende publicaties: 

 

Mainstreaming Werk: een zorg minder!, geschreven door Marita Schaaps en uitgegeven in 

2007 door WerkPro in Groningen. In het handboek Mainstreaming Werk: een zorg minder! 

worden ervaringen van een groep van 56 deelnemers en een onbekend aantal professionals 

met de pilot van WEZM! in een viertal gemeenten beschreven. 

 

Op de website www.werkeenzorgminder.nl staan verscheidene praktijkervaringen van zowel 

professionals als deelnemers van WEZM! 

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de professional 

 

Bereiken van de doelgroep 

Het oordeel dat de professional over WEZM! en de daarmee behaalde resultaten heeft, is 

hoofdzakelijk positief van aard. De methode heeft volgens de professionals als re-

integratietraject duidelijk meerwaarde en is inzetbaar voor een bredere doelgroep dan enkel 

langdurig werklozen. Het vergt veel energie en samenwerking, zeker in de beginfase, maar het 

resulteert in deelname aan het traject van een bestand van mensen die weinig bereikt worden. 

Zoals een trajectmanager Sociale Zaken zei: ”Klantmanagers konden via dit traject perspectief 

bieden aan langdurig werklozen. Een moeilijke doelgroep kwam hierdoor in beweging.” Het 

bereiken van deze doelgroep is een uitdaging en met de nodige energie is het zeker te doen. 
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Als de doelgroep eenmaal bereikt is, is het belangrijkste om veel tijd en aandacht te besteden 

aan de klant, hier zijn de professionals het unaniem over eens. De doelgroep kenmerkt zich in 

dit geval door de problemen die zij hebben met de werkloosheid als resultaat. De contactfase is 

daarom van wezenlijk belang, want de drempel is vaak hoog voor de deelnemers. Er moet van 

stap tot stap gedacht worden en reguliere arbeid is meestal nog buiten bereik. Intensief contact 

en een langzame aanpak werkt daarbij het beste. Zoals een trajectmedewerker re-integratie het 

verwoordde: “Deze doelgroep vraagt om een lange adem. Ze zijn niet gebaat bij trajecten van 

‘maar’ een jaar. Je moet in hele kleine stapjes denken.”  

 

Resultaten 

Dat deze stapjes zich vertalen in resultaat, daar zijn ook alle professionals het over eens. Zoals 

een beleidsmedewerker Sociale Zaken aangeeft: “Werk, een zorg minder! bewijst dat je met de 

juiste motivatie en aandacht heel wat kunt bereiken!” Er wordt perspectief geboden aan 

langdurig werkelozen, waardoor een moeilijke doelgroep weer in beweging komt. Een 

trajectbegeleider van de Werktrajecten Groep die actief is geweest op de locatie Raderwerk, 

beaamt het effect van de lange en rustige aanpak: “De meeste trajecten duren drie tot zes 

maanden, nu hebben we anderhalf jaar. We hebben dus tijd om met de deelnemers aan de slag 

te gaan. Bovendien kunnen we beter aansluiten op ‘hun’ tempo.”  

 

De vaak geïsoleerde klanten ondervinden de positieve effecten van het zich weer begeven in 

de maatschappij en zetten het werken graag door. Een beleidsmedewerker licht toe: “Door hun 

deelname aan het traject zijn ze meer onder de mensen. Dat lijkt een klein stapje, maar dat is al 

heel wat. Anderen hebben al een vaste plek in het activiteitencentrum.” Een trajectbegeleider 

zet deze uitspraak kracht bij: “Het gaat vaak langzamer dan langzaam, (maar) ze worden 

zelfverzekerder, positiever, meer geordend en beginnen weer kansen te zien.” 

 

De instrumenten 

De gebruikte instrumenten, zoals de leefgebiedenmatrix en de competentiescan die tijdens de 

pilot ontwikkeld werden, zijn als erg behulpzaam ervaren. Een kanttekening was destijds dat die 

nog wel verder ontwikkeld konden worden. Dat is inmiddels gebeurd.  

 

 

3.3 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  

 

De ervaringen van de cliënten die op de website van WEZM! worden beschreven, zijn veelal 

positief. De deelnemers geven aan dat ze erg groeien in het proces. Waar ze voor het traject 

weinig lust hadden om dingen aan te pakken en weinig mogelijkheden zagen om weer aan de 

slag te kunnen of zich te bewegen in de maatschappij, heeft de aanpak van de methode dit 

positief veranderd. Een deelneemster vertelt: “Ik heb ervaren dat het ondernemen van ‘iets’ niet 

zoveel energie kost als de angst voor dat ondernemen.”  

 

Het tempo 

Het wordt als positief ervaren dat het traject in het tempo van de deelnemers zelf mag en gaat. 
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De meeste klanten gaan met enige tegenzin het traject aan en zijn veelal aangenaam verrast 

als ze merken dat er echt naar ze geluisterd wordt en ze de ruimte krijgen. Zo ook een 

deelneemster: “Toen ik hier startte, had ik het gevoel dat ik in het diepe werd gegooid en dat ik 

van alles moest – ook mijn kinderen tekort doen. Nu heb ik het gevoel en wéét ik ook dat ik in 

mijn eigen tempo mag opbouwen”.  

 

Andere leefgebieden 

Het actief bezig zijn in de activeringscentra geeft de deelnemers het gevoel dat ze binnen en 

ook buiten de centra weer dingen kunnen ondernemen. Dit mede door de interesse, inzet en 

aanmoediging van hun begeleiders. Ze beginnen met cursussen, verdiepen zich in een hobby 

en gaan nieuwe sociale contacten aan. Een deelneemster aan het traject heeft dit sterk 

ervaren: “Ik maak keuzes en neem beslissingen en doe de dingen die dat mogelijk maken, 

zoals het volgen van cursussen en trainingen. Ik heb ontdekt dat er wel mogelijkheden voor me 

zijn: ik wil iets doen met mijn leven.” 

 

De werkbegeleiders 

De positieve ervaringen berusten sterk op het goede contact met de begeleiders. Zij worden 

door de cliënten ervaren als een spil in het traject. De coaching door begeleiders wordt 

aangevuld door onder andere de bijeenkomsten voor groepsempowerment waar cliënten aan 

kunnen deelnemen. De deelnemers voelen zich gesterkt in het geloof dat ze zelf weer allerlei 

dingen kunnen aanpakken en de regie over hun leven terug krijgen. Een deelnemer zegt 

hierover het volgende: “De groepsgewijze aanpak en de samenwerking met de begeleiders 

bevalt goed. Iedereen is gelijk. Dat schept een soort familieband. Ik heb ook vertrouwen in de 

begeleiders. We werken er met z’n allen hard voor. Er zit ook geen drang bij. Er moet wel 

gepresteerd worden, maar op een fatsoenlijke manier. Het gaat dus goed zo: ik kom graag op 

het activiteitencentrum. Voor mij is dit momenteel de beste oplossing.” 

 

 

3.4 Praktijkvoorbeeld 

 

Eind 2006 heeft Erik Meijerink in straatmagazine ‘de Riepe’ een artikel geschreven met de titel 

‘Het traject Werk: een zorg minder! helpt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

aan de slag’ (dit artikel is te vinden op www.werkeenzorgminder.nl). Hierin vertellen deelnemer 

Henk uit Hoogeveen en zijn begeleidster Idske Drijfhout over hun ervaringen in het traject. 

 

Contact en motivatie 

Henk H was langdurig werkloos. Hij had een eigen bedrijfje dat op zich aardig liep. Werken 

deed hij wel, maar het papierwerk niet. De rekeningen stapelden zich op en zo werd hij 

uiteindelijk gedwongen zijn onderneming te sluiten. Hij kwam terecht in de schuldsanering, en 

tot overmaat van ramp eindigde in dezelfde periode zijn relatie en is hij weer bij zijn ouders 

gaan wonen. Door alle stress was werk wel het laatste waar hij aan dacht. Dit is ook de reden 

dat de sociale dienst al geruime tijd geen contact met hem had kunnen maken. 

 

Idske wilde hem uitnodigen om mee te doen met het traject Werk: een zorg minder!, maar 
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ondanks telefoontjes, huisbezoeken etc. lukte het haar niet om contact met hem te krijgen. 

Uiteindelijk koos de Hoogeveense sociale dienst voor een zware maatregel: ze hebben 

besloten de uitkering van Henk stop te zetten. Pas na een maand of vier meldde Henk zich bij 

activeringscentrum De Brug om aan het traject mee te doen.  

 

Henk erkent dat zijn participatie aan het traject niet van harte ging. Hij ging uiteindelijk meedoen 

om zijn uitkering veilig te stellen. In het begin werkte hij twee middagen in de week bij de 

afdeling Tuinonderhoud van het activeringscentrum. Idske kreeg in die periode voorzichtig 

contact met Henk. Ze zegt hierover: “In het begin was Henk er meer niet dan wel, maar 

langzamerhand kwam hij steeds vaker. We voerden gesprekken waarin ik hem uitdaagde om 

zijn kwaliteiten te laten zien. En ik hielp hem met de rompslomp rondom zijn schuldsanering. 

Eerst deed ik het voor hem, later deden we het samen en daarna deed hij steeds meer zelf. Hij 

kreeg grip op zijn leven.” 

 

Activering 

De empowermentbijeenkomsten droegen bij aan het grip krijgen op zijn leven, ze zijn gericht op 

het sterker maken van de persoon. In die bijeenkomsten leer je jezelf beter kennen, je ontdekt 

wat je kunt en gaat op zoek naar wat je wilt. Henk begon zich steeds minder te verzetten tegen 

het traject en breidde zijn deelname uit van twee dagen tot drieëneenhalve dag en werd zelfs 

hoofd van het team tuinonderhoud, dat de tuinen van bejaarden en gehandicapten onderhoudt. 

Het was afwisselend werk in de buitenlucht, dat Henk aansprak. Ook was hij betrokken bij de 

organisatiedag van De Brug en zorgde hij ervoor dat verschillende werkzaamheden goed 

verliepen. 

 

Na een jaar deelname aan WeZM! is er veel veranderd in het leven van Henk. Hij heeft meer 

structuur, is uit de schulden en durft (naar eigen zeggen) weer vooruit te kijken. De inbreng van 

Idske heeft hem veel geholpen. Hij zegt: “Als zij er niet was geweest, was het niet zo met me 

gelopen. Dan had ik dingen nagelaten of juist de verkeerde dingen gedaan. Dan was ik vast 

dakloos geworden. Wie weet wat er dan met me was gebeurd. Maar daar hoef ik nu niet meer 

over na te denken.” Idske ziet een groot verschil met hoe zij Henk leerde kennen. Hij is veel 

beter benaderbaar en mensen werken graag samen met hem. 

 

Algemeen 

Idske vindt dat de aanpak zijn vruchten afwerpt en dat het prettig werkt om rustig samen met 

iemand aan de slag te kunnen gaan. Als iemand zo’n afstand tot de arbeidsmarkt heeft 

opgebouwd, is er eigenlijk altijd meer aan de hand dan enkel ‘niet werken’. Het kost tijd om 

problemen helder te krijgen. In de bestanden van de sociale diensten staan nu mensen bekend 

als onwillig, terwijl dat waarschijnlijk niet altijd het geval is. Vaak zijn er belemmeringen die ze 

ervan weerhouden om de grote stap te zetten naar werk. Met veel persoonlijke aandacht en 

goede begeleiding als bij Henk kunnen die belemmeringen deels weggenomen worden. 

Volgens Idske is er met - en voor - werklozen met grote problemen veel meer mogelijk dan nu 

wordt gedacht. 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

Er heeft een resultaatevaluatie met controlegroep plaatsgevonden. De conclusies hiervan zijn te 

vinden in de Eindrapportage Benchmark Werk: een zorg minder!, geschreven door Peter van 

Veelen en eind 2007 uitgegeven door WerkPro. 

 

Het merendeel van de evaluaties en de daarbij behorende instrumenten zijn door de 

trajectcoördinator gerealiseerd. Wel zijn er externen betrokken geweest bij verschillende 

opzetten, onderzoeksinstrumenten en de verwerking daarvan. 

 

Als onderdeel van het traject WEZM! is in de twee jaar van de pilot gewerkt aan een 

benchmark. Dit vergelijkende onderzoek is uitgevoerd onder de gemeenten die participeren in 

het ontwikkelingspartnerschap en richtte zich in het bijzonder op mensen in een WWB-

rusttraject. Er zijn in totaal drie metingen uitgevoerd. Een nulmeting in de ontwikkelingsfase van 

het onderzoek, een meting bij de fysieke start en één aan het eind van het traject. Zowel in de 

interventiegroep als in de controlegroep zaten 56 deelnemers, die allen voldoen aan de 

volgende criteria: langdurig werkloos, meervoudige problematiek, in rusttraject geplaatst en 

geen sollicitatieplicht.  

 

De doelstelling van de benchmark WEZM! was tweeledig en luidde in het kort als volgt: meten 

of het traject beleidsverandering teweeg brengt en door het proces van ‘Leren door vergelijken’ 

een bijdrage leveren aan de discussie over beleid voor de doelgroep van het traject. Door deze 

twee doelen centraal te stellen zijn de resultaten voornamelijk gericht op verandering in de 

gemeentelijke rustbestanden en minder op de individuele uitkomsten van de deelnemers. 

 

Resultaten deelnemers en controlegroep 

In het handboek wordt het resultaat weergegeven van een meting na afsluiting van het traject 

(Schaaps, 2007).  

 

Eindstand van zaken deelnemers WEZM!: 

Continuering activering of dagbesteding 23 

Zorgtraject 11 

Vrijwilligerswerk 7 

Uit de uitkering 6 

Regulier werk of opleiding 5 

Voorlopig rusttraject (door gemeente bepaald) 4 

Totaal aantal deelnemers WEZM! 56 
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Eindstand van zaken controlegroep: 

Rusttraject 36 

Verhuizing, samenwonen, overleden 5 

Wajong, arbeidsongeschikt verklaard 5 

Intensief hulpverleningstraject 3 

Regulier werk of opleiding 3 

Vrijwilligerswerk 2 

WSW 1 

Re-integratietraject 1 

Totaal aantal deelnemers WEZM! 56 

 

Wat voornamelijk opvalt is dat uit de deelnemersgroep de ruime meerderheid in de een of 

andere vorm geactiveerd is, en dat slechts vier mensen zich weer of nog in een rusttraject 

bevinden. De meesten continueren dus hun werk in de activerende dagbesteding, in 

vrijwilligerswerk of zelfs in een reguliere baan of opleiding. In de controlegroep daarentegen 

bevond het merendeel van de cliënten zich nog steeds in een rusttraject (36 mensen). Dit kan 

als een indicatie gezien worden dat de methode effectief is.  

 

Beleidsverandering 

Uit het onderzoek kwam eveneens naar voren dat WEZM! een positieve bijdrage heeft geleverd 

aan de discussie onder de beleidsmakers van de verschillende gemeenten over mensen in het 

rustbestand: 

� Het besef dat er onder de groep ‘rusttrajecters’ mensen zijn die nog wel iets zouden kunnen, 

lijkt toe te nemen onder de onderzochte gemeenten.  

� Binnen de gemeenten ziet men dat er een cultuuromslag moet plaatsvinden bij consulenten. 

Men is te snel geneigd om er van uit te gaan dat iemand niets meer kan.  

� Trajecten als WEZM! dragen bij aan het besef binnen gemeenten dat het niet alleen gaat om 

mensen naar werk te helpen, maar dat gemeenten door middel van dergelijke trajecten een 

bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven van deze doelgroep. De deelnemers krijgen 

meer regie over hun leven en leren omgaan met hun mogelijkheden.  

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen studies aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, noch in 

het buitenland. Dergelijke studies zijn ook niet gevonden tijdens de door MOVISIE uitgevoerde 

literatuursearches (zie 6.1). 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 

 

� Het contact maken met en motiveren van mensen in een rusttraject die voorheen veelal als 

‘onbereikbaar’ beschouwd werden (1,3) 

� Zorg en werk op elkaar aansluiten door het in kaart brengen van belemmeringen op diverse 

leefgebieden van de klant en het persoonlijke traject daarop af te stellen (1,3) 

� Het activeren van klanten door het bieden van maatschappelijk nuttig werk op eigen tempo 

(1,3, 4) 

� Het werken aan empowerment van mensen via groepsbijeenkomsten en daarmee de regie 

over eigen leven vergroten (1,3) 

� Het bepalen van concrete werkdoelen door een analyse van werkvaardigheden (1,3) 

� Het afbouwen van zorg door het opbouwen van werk voor mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt (1, 3) 

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek. 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen van het werkblad. 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 

 

In het handboek wordt het resultaat weergegeven van een meting na afsluiting van het traject 

(Schaaps, 2007). De aantallen zijn gebaseerd op een onderzoek naar de groep die het WEZM! 

traject aangeboden kreeg en een even grote controlegroep die aan dezelfde criteria voldeed 

maar niet een dergelijk traject kreeg aangeboden (Van Veelen, 2007)(classificatie C). 

 

Wat voornamelijk opvalt is dat uit de deelnemersgroep de ruime meerderheid in de een of 

andere vorm geactiveerd is en dat slechts vier mensen zich weer of nog in een rusttraject 

bevinden. De meesten continueren dus hun werk in de activerende dagbesteding, in 

vrijwilligerswerk of zelfs in een reguliere baan of opleiding. In de controlegroep daarentegen 

bevond het overgrote deel van de cliënten zich nog steeds in een rusttraject. Dit kan als een 

indicatie gezien worden dat de methode effectief is. Bij het onderzoek kwam eveneens naar 

voren dat WEZM! een positieve bijdrage heeft geleverd aan de discussie onder de 

beleidsmakers van de verschillende gemeenten over het beeld dat mensen in het rustbestand 

niet geactiveerd kunnen worden. 
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Verklaring classificatie voor typering onderzoeksopzet:  

A = Experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

B = Quasi-experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

C = (Quasi-) experimenteel onderzoek, in de praktijk (zonder follow-up)   

D = (Quasi-) experimenteel onderzoek, niet in de praktijk   

E = Veranderingsonderzoek  

F = Monitoring 

Z = Geen van de voorgaande alternatieven. 

Zie voor een toelichting bijlage 3. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

� Beschikbaar materiaal is opgevraagd bij de ontwikkelaar. Daarnaast is materiaal opgevraagd 

bij uitvoerende instanties. 

� Er is gezocht in meerdere Nederlandse en internationale databanken: 

• Catalogus MOVISIE 

• NARCIS 

• HBO Kennisbank 

• PiCarta 

� Door middel van het checken van referenties is aanvullend materiaal verkregen. 

� Door middel van internetresearch is gezocht naar toepassingen, literatuur en 

evaluatieverslagen met betrekking tot werkactivering voor mensen met multiproblematiek. 

 

Zoekstrategieën 

De zoekvraag luidde: Wat is bekend over de werkervaring met en effectiviteit van activeren van 

klanten met psychosociale problematiek die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben (langdurig 

werkloos zijn). 

Op basis van de volgende zoektermen is gezocht naar literatuur over de methode:  

� Werk een zorg minder 

� Activering (langdurig werklozen) 

� Empowerment (langdurig werklozen) 

� Leefgebiedenmatrix 

� (Activering OR empowerment) AND langdurige werklozen OR ((gezondheidsbevordering OR 

zorg) AND activering)  

� Leefgebiedenmatrix OR ‘werk een zorg minder’ OR (activering AND psychosociale)  

� (Activering OR empowerment) AND langdurig werklozen 

� Activering AND chronische OR werk een zorg minder OR leefgebiedenmatrix OR (activering 

AND psychosociale) 

� (Activering OR empowerment) AND langdurige werklozen OR ((gezondheidsbevordering OR 

zorg) AND activering)  

 

Selecteren van literatuur 

Op basis van de titels en abstracts is een eerste selectie gemaakt. Vervolgens zijn de mogelijk 

interessante artikelen aangevraagd, doorgenomen en verder geselecteerd. De literatuur is als 

volgt geselecteerd: Alleen publicaties, die gaan over Werk: een zorg minder! en over activering 

voor werklozen met psychosociale problematiek, zijn meegenomen.  

Zie 6.2 voor geselecteerde literatuur. 

Let op: Zie voor toelichting bijlage 1. 
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) moet het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart worden gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

� Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode 

die in het onderhavige document is beschreven.  

 

� Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. 

Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’. Het gaat hier om: 

• Resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering).  

• Resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die gebaseerd zijn op 

Supported employment).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzigen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve sociale interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire 

onderzoeken dan al geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie 

uit deze overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals 

gebleken uit de overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van 

de (recente) primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden dat een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  

 

Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 

samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial, RCT) en diverse 

vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de uitspraken over de 

effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo zwaar mogelijk 
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effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de kenmerken en het 

ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Bijlage 3 geeft een stapsgewijze uiteenzetting van de kenmerken per onderzoek en geeft een typering 

van de onderzoeksopzet. Het gaat daarbij om het objectief beschrijven van de kenmerken (onderdelen 

B t/m D). Externe deskundigen beoordelen in een later stadium de kwaliteit van het onderzoek 

(onderdelen E en F). 

 

Gemeten effecten 

In een tabel (bijlage 3, onderdeel G) worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De 

onderzoeksresultaten kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten. In 

bijlage 3 wordt het effect dan ook per uitkomstmaat aangegeven. 

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele en controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in kleine 

groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar als zeer 

significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn. De laatste jaren wordt er 

vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten effectgrootte d 

(‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft hoe groot het 

waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen experimentele (interventie-) en 

controlegroep. Er bestaan verschillende formules voor het berekenen van d. De bekendste is1: 

 

d = gemiddelde score nameting interventiegroep - gemiddelde score nameting controlegroep 

´gepoolde´ standaarddeviatie van beide groepen 

 

De formule voor het berekenen van de ´gepoolde´ standaarddeviatie luidt daarbij als volgt: 

√ (  ((ni – 1)sd i2 + (nc – 1)sd c2 )  /  (ni + nc –2)  ) 

 

Hierbij staat de i voor interventiegroep of experimentgroep en de c voor controlegroep,  sd i en sd c   

zijn de standaarddeviaties van respectievelijk de interventie- en controlegroep en ni en nc de 

steekproefgrootte van de interventie – en controlegroep.  

 

 

                                                
1
 Zie Rossi, P.H., M.W. Lipsey & H.E. Freeman (2004). Evaluation. A systematic approach (7th ed.). Thousand 

Oaks: Sage. 
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De index wordt een positieve waarde toegekend als het effect bij de interventiegroep (experimentele 

groep) gunstiger is dan bij de controlegroep en een negatieve waarde als het effect voor de 

controlegroep gunstiger is. Vuistregel bij de betekenis van d of ES is als volgt: 

 

d of ES groter dan of gelijk aan .20 = klein effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .50 = middelmatig effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .80 = groot effect.2 

 

In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten gebruikt, in dat geval worden deze 

overgenomen. 

 

 

                                                
2
 Zie o.a. Cohen, J (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155-159. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken naar praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 

Titel rapport Mainstreaming Werk: een zorg minder! 

Auteur Marita Schaaps, WerkPro 

Jaar 2007 

Onderzoeks- 

Vraag 

Beschrijven ervaringen met de pilot van WEZM! 

In het onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

Deelnemers en professionals in een viertal gemeenten 

Aantal 

geïncludeerde 

subjecten (n) 

56 Deelnemers, een onbekend aantal professionals 

 

Effectonderzoeken (deel 4) 

 

Methode Onderzoek 1 

Titel rapport Eindrapportage Benchmark Werk: een zorg minder! 

Auteur Peter van Veelen, WerkPro 

Jaar 2007 

Onderzochte 

doelen 

Brengt het traject WEZM! beleidsverandering te weeg? 

In het onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

Deelnemers aan WEZM! trajecten in vier gemeenten 

Aantal 

geïncludeerde 

subjecten (n) 

Interventiegroep: n=56 

Controlegroep: n=56 

Typering 

onderzoeksopzet 

( zie bijlage 3) 

C 
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Bijlage 3 – Methodologische kenmerken en resultaten     
effectonderzoeken  

 

Geef met dit formulier van elk effectonderzoek een aparte beknopte beschrijving.  

 

A. Naam effectonderzoek: Eindrapportage Benchmark Werk: een zorg minder!, geschreven door 

Peter van Veelen en eind 2007 uitgegeven door WerkPro. 

 
 
B. Waar en waarover het onderzoek is uitgevoerd  

Kruis ja of nee aan. 

 

  Ja Nee 

1 Het onderzoek is in Nederland uitgevoerd X  

2 Het onderzoek betreft de hier beschreven Nederlandse methode  

(en niet een andere, soortgelijke methode of een buitenlandse variant) 

X  

 

C. Typering methodologische kenmerken van het onderzoek  

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen (nee, niet van 

toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan. 

 

1 De meting is (mede) gericht op doelgroep, doelen en bijbehorende 

veronderstelde determinanten van de interventie. 

X     

2 Er is een voormeting (voorafgaand aan / bij start van de interventie). X     

3 Er is een nameting (aan het einde van de interventie). X     

4 De resultaten zijn met een statistische techniek geanalyseerd en op 

significantie getoetst. 

     

 

5 Er is een experimentele en een controleconditie. X    

 

6 Er is minimaal zes maanden na einde interventie een follow-up.    

 

7 De resultaten hebben een praktische relevantie. X  

8 Het onderzoek is uitgevoerd in een situatie die vergelijkbaar is met de dagelijkse praktijk van 

de uitvoering van de interventie (´externe validiteit´). 

X  

 

9 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld.  
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Typering opzet 

Kruis aan van welk type de opzet is op basis van de aangekruiste antwoorden in het bovenstaande 

schema. Alle antwoorden in de aangegeven range moeten aangekruist zijn. 

 

 Z Geen van de onderstaande alternatieven      

 F Monitoring 1,3   7-8  

 E Veranderingsonderzoek 1-4  (6) 7-8  

 D Onderzoek met (quasi-)experimenteel design  

(niet in de praktijk) 

1-4 

 

5 

 

(6)  (9) 

X C Onderzoek met (quasi-)experimenteel design in de praktijk 

(zonder follow-up) 

1-4 5  7-8 (9) 

 B Onderzoek met quasi-experimenteel design in de praktijk en 

met follow-up 

1-4 5 6 7-8  

 A Onderzoek met experimenteel design in de praktijk en met 

follow-up 

1-4 5 6 7-8 9 

 

Typering overige methodologische kenmerken: 

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen  

(nee, niet van toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan.  

 

X 11 Er is een controlegroep zonder interventie met de methode en/of met de gebruikelijke zorg. 

 12 Er is een controlegroep met interventie met een gespecificeerde andere, duidelijk 

gespecificeerde methode. 

 13 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld. 

 14 Het design bevat een herhaalde N=1-opzet met een baseline-controleconditie. 

 15 Het onderzoek is uitgevoerd door anderen dan de ontwikkelaars of de aanbieders van de 

methode. 

 16 De uitval/non-respons van subjecten tussen de meetmomenten is gespecificeerd (omvang en 

specifieke eigenschappen). 

 17 De representativiteit van de geïncludeerde subjecten is bepaald. 

 18 De implementatiegetrouwheid is bepaald (i.e. nagegaan is wat de mate is waarin het protocol,  

de handleiding of de methodiek getrouw is gevolgd - ook wel behandelingsintegriteit, ‘treatment 

integrity’ of ‘fidelity’ genoemd). 

 

 



 

 

 Methodebeschrijving Werk: een zorg minder!  * * *  33 

 

D. Eventuele toelichting op scores onder C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
E. Overzicht van het effect per uitkomstmaat 

 

Onderzoek 1 Uitkomstmaat 1 Uitkomstmaat 2 Uitkomstmaat 3 Uitkomstmaat 4 

Omschrijving 

uitkomstmaat* 

Zie 4.1    

Meetinstrument**     

Effectsize *** Zie 4.1    

*  Waarop is effect gemeten 

** Met welk instrument is effect gemeten, bv. vragenlijst x 

***  Mogelijkheden: 

  d of ES groter dan of gelijk aan .20 = klein effect = 1; 

 d of ES groter dan of gelijk aan .50 = middelmatig effect = 2; 

 d of ES groter dan of gelijk aan .80 = groot effect = 3.  

 Negatief effect wordt aangeduid met een -1, -2 of -3.  

 Geen effect = 0. 

Zie voor toelichting bijlage 1. 

 

  


