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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 1 van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel 2 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 3 geeft zicht op de praktijkervaringen van de 

professional en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel 4 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. 
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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  

 

Aanvulling dd september 2020 

De methode Man actief is verder ontwikkeld en wordt inmiddels uitgevoerd onder de naam 

Gouden Mannen.  

Zie voor meer informatie www.goudenmannen.nl en het handboek Gouden Mannen (2017) 

www.movisie.nl/publicatie/gouden-mannen.    

 

Stichting Gouden Mannen 

Magdy Khalil 

Magdy@goudenmannen.nl 

M 06 24665493 

 

1. Beschrijving methode  

 

Doel 

Het doel van de methode Man actief is de vermindering van het sociaal isolement en de 

toename van het zelfrespect van allochtone mannen. Via deze doelstelling wordt ook een 

verbetering van de genderverhoudingen en de positie van vrouw en kinderen in het gezin 

beoogd.  

 

Doelgroep 

De hoofddoelgroep bestaat uit allochtone mannen met een gezin die zich in een sociaal 

geïsoleerde of kwetsbare positie bevinden. Het zijn mannen die geen werk (meer) hebben en 

die niet of nauwelijks meedoen in de maatschappij. De vrouwen en kinderen van de gezinnen 

van de betreffende mannen zijn een afgeleide doelgroep. Als de methode succes heeft, 

profiteren zij van de verbeterde verhoudingen binnen het gezin. Zowel de vrouwen als de 

kinderen hebben dan meer gelegenheid om zich te ontplooien en te emanciperen. 

 

Aanpak 

De methode richt zich op de individuele ontwikkeling van mannen, met de nadruk op hun rol in 

het gezin en de maatschappij. Doordat zij essentiële vragen krijgen over specifieke thema’s als 

identiteit en cultuur, man-zijn, gezin en arbeid, denken mannen na over hun houding en positie. 

De behandelde thema’s worden ook in de praktijk toegepast. Daartoe worden bezoeken 

gebracht aan organisaties voor vrijwilligerswerk, sportclubs, gemeente, politie, bedrijven, 

kerken, bibliotheken en musea. Parallel aan de cursus werken de mannen onder begeleiding 

aan het realiseren van een door henzelf geformuleerde doelstelling, gericht op actieve 

deelname aan de maatschappij.  

 

De methode Man actief omvat een trainingsperiode van tien weken. Wekelijks vinden drie 

gezamenlijke bijeenkomsten plaats van ieder drie uur, voor een groep van maximaal achttien 

mannen. Afhankelijk van de wensen of behoeften van de groep kan de duur van de 

trainingsperiode worden verlengd. Ook kan overwogen worden om de cursus in de avonduren 

of tijdens een lang weekend te verzorgen. In het laatste geval worden meerdere 

dagprogramma’s achter elkaar behandeld.  
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Materiaal (zie aanvulling boven de samenvatting) 

Tijdens de uitvoering van de training wordt gebruik gemaakt van Man actief. Activering van 

allochtone mannen in een kwetsbare positie en het Trainershandboek Man actief, beide 

geschreven door Perihan Utlu van Vizyon en Wil Verschoor van MOVISIE, uitgegeven in 2009 

door MOVISIE in Utrecht. De publicaties zijn te bestellen via de websites van MOVISIE en 

Vizyon. De publicatie Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie is 

ook te downloaden van beide websites.  

 

 

Ontwikkelaars 

Vizyon Management in culturele diversiteit 

Perihan Utlu 

Perihan@vizyon.nl 

06 50 28 18 09 

 

MOVISIE 

Wil Verschoor 

w.verschoor@movisie.nl 

030 789 21 08 

 

 

2. Onderbouwing  

 

De ontwikkelaars verwijzen naar het rapport Bidden en boodschappen doen, een onderzoek 

naar de emancipatie van laagopgeleide allochtone mannen in Amsterdam (Fahmi & Van 

Lokven, 2006), waarin de doelgroep en hun problemen uitgebreid worden omschreven. In het 

rapport wordt aanbevolen initiatieven te ontwikkelen die mannenemancipatie expliciet als 

doelstelling hebben. De methode Man actief is daarop een antwoord.  

 

De ontwikkelaars baseren zich bij de aanpak op mannelijkheidcoderingen (Van der Loo, 1997), 

dit zijn expliciete waarden en normen die de mannelijke identiteit en het gevoel van 

eigenwaarde van mannen bepalen. Het uitgangspunt van de methode is dat voor de mannen uit 

de doelgroep de omstandigheden dusdanig zijn gewijzigd dat zij in veel gevallen niet (meer) 

kunnen functioneren binnen de voor hen gebruikelijke mannelijkheidcoderingen. De methode 

houdt bij de activiteiten voor mannen rekening met de mannelijkheidcoderingen en de 

ontwikkelingen die daarbinnen gaande zijn en gaat er van uit dat deze essentieel zijn voor het 

succes van de methode. 

 

 

3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

De methode is tijdens de pilot toegepast in Den Haag door het vadercentrum, in Amsterdam 

door een welzijnsorganisatie, in Rotterdam door een centrum voor vrouwen en emancipatie 

samen met een consultantorganisatie en in Utrecht door een ‘beheersorganisatie etnische 

groepen’. Daarnaast is de methode, in een iets andere vorm en onder de naam Meer Man(s),  
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toegepast in Amsterdam, stadsdeel De Baarsjes, onder de naam De Buurtfirma in de 

stadsdelen Bos en Lommer en De Baarsjes in Amsterdam en onder de naam Trotse Vaders in 

Rotterdam.   

 

Er zijn meerdere evaluatieverslagen beschikbaar, de vier pilots en het project Meer Man(s) (zie 

ook de literatuurlijst) (Khalil & Ettahriene, 2010; Utlu & Verschoor, 2008 a en b; Utlu & 

Verschoor 2009 a en b). De werving van de deelnemers blijkt vaak moeizaam. Professionals 

ervaren dat de werving van de deelnemers het meest effectief is als zij in een-op-

eengesprekken worden benaderd of ‘verleid’. Begeleiding van de deelnemers als groep en 

individueel is maatwerk: elke groep en elke deelnemer vraagt om een specifieke aanpak. Meer 

dan de helft van de deelnemers bereikt het gestelde doel en gaat aan de slag met bijvoorbeeld 

een betaalde baan, vrijwilligerswerk of een opleiding. Uit de ervaringen van de deelnemers blijkt 

ook dat de training hen meer structuur geeft en ondersteunt bij het vinden van aansluiting bij de 

Nederlandse maatschappij. 

 

 

4. Effectonderzoek  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode. Dergelijk 

onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch. 

 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 

 

� Het expliciet benoemen van mannenemancipatie als doelstelling.  

� Een aanpak gericht op de cultuur en identiteit van de mannen. 

� Een intensieve (een-op-een) gerichte werving van de deelnemers. 

� Groepstraining gecombineerd met individuele begeleiding. 

� De methode richt zich op de individuele ontwikkeling van mannen, met de nadruk op hun rol 

in het gezin en de maatschappij. 

� De training is gericht op praten en doen: informatie-uitwisseling wordt gecombineerd met 

werkbezoeken. 

� Naast mannenbijeenkomsten zijn er ook gezamenlijke bijeenkomsten met hun vrouwen. 

� Maatwerk: de methode wordt aangepast aan de lokale omstandigheden en het niveau en de 

behoefte van de doelgroep. 

� De mannen gaan aan de slag met het realiseren van een zelfgeformuleerde doelstelling. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op de volgende twee publicaties:  

Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie en het 

Trainershandboek Man actief, beide geschreven door Perihan Utlu van Vizyon en Wil 

Verschoor van MOVISIE, uitgegeven in 2009 door MOVISIE in Utrecht.  

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

Van de niet-westerse allochtone mannen in Nederland is een aanzienlijk deel weinig of niet 

geïntegreerd in de samenleving. Dat wil zeggen: zij hebben geen werk (meer), zijn niet politiek 

actief, verrichten geen vrijwilligerswerk buitenshuis en volgen geen enkele vorm van scholing.  

 

Deze groep sociaal geïsoleerden binnen de Nederlandse samenleving heeft de neiging zich 

steeds verder terug te trekken binnen een eigen, zeer beperkte gemeenschap. De problemen 

die hieruit kunnen ontstaan zijn talrijk en ernstig, voor de mannen zelf en voor hun naasten (hun 

eventuele vrouw, kinderen, familie en kennissenkring). Voor de mannen zelf geldt doorgaans 

dat hun gevoel van eigenwaarde sterk is aangetast. Zij voelen zich gediscrimineerd en hebben 

het gevoel dat ‘’de maatschappij hen niet moet’’. Hun positie in het gezin en in de familie is 

zwak. Het sociale isolement en het gevoel gediscrimineerd te worden maakt dat zij zich 

terugtrekken in hun eigen gemeenschap, in (migranten)organisaties en groepen waar ze soms 

ongewild een gedachtegoed meekrijgen dat eigenlijk niet het hunne is. Het sociale isolement en 

de afkeer van moderne gender- en gezinsverhoudingen wordt daardoor alleen maar groter.  

 

Voor de eventuele echtgenote en kinderen betekenen het sociale isolement en het gebrek aan 

zelfrespect van de man een bedreiging. Het gevoel van onmacht bij de man kan leiden tot 

psychisch en/of lichamelijk geweld tegen vrouw en/of kinderen. Bovendien kan een echtgenoot 

en vader die sociaal geïsoleerd is in maatschappelijke zin geen goede partner voor zijn vrouw 

en geen goede vader voor zijn kinderen zijn. Mannen in deze situatie blijken niet in staat om het 

emancipatieproces en de ontwikkeling van hun vrouw, dochter, zus of moeder te begrijpen. 

Steeds vaker geven vrouwen aan dat zij het meegroeien van hun mannen als een belangrijke 

voorwaarde zien voor de emancipatie en ontwikkelingskansen van henzelf en hun kinderen.  

 

Omvang probleem 

In het handboek wordt het rapport Bidden en boodschappen doen, een onderzoek naar de 

emancipatie van laagopgeleide allochtone mannen in Amsterdam (Fahmi & Van Lokven, 2006) 

genoemd, dat een indicatie geeft van de omvang van het probleem. Dit rapport beschrijft de 

kenmerken van de doelgroep als volgt: ‘De groep laagopgeleide allochtone mannen wordt 

gekenmerkt door hun gebrekkige socialisatie en slechte taalbeheersing, het ontbreken van 

beroepsvaardigheden, de hoge mate van uitkeringsafhankelijkheid, hun schrijnende sociaal 

isolement en hun gebrek aan sociale vaardigheden’. Het rapport vermeldt dat de totale omvang 
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van deze groep moeilijk precies is aan te geven maar dat naar schatting enkele duizenden 

Turkse en Marokkaanse mannen, een duizendtal mannelijke vluchtelingen en enkele 

honderden Chinese mannen in Amsterdam aan deze beschrijving voldoen.  

 

In het rapport staat ook dat de stadsdelen in Amsterdam nog geen expliciet beleid voeren om 

de emancipatie van laagopgeleide allochtone mannen te bevorderen. Er zijn geen projecten en 

activiteiten die gericht zijn op de rol van de man als opvoeder en op verbreding van zijn sociale 

netwerken. De projecten die in de stad worden ontwikkeld zijn veelal niet expliciet op 

mannenemancipatie gericht. Wel hebben ze mannenemancipatie soms als bijproduct. Deze 

projecten zouden volgens de onderzoekers explicieter op de emancipatie van laagopgeleide 

allochtone mannen kunnen worden gericht en dan ook als voorbeeld kunnen dienen voor 

stadsdelen en instellingen die beleid en initiatieven voor allochtone mannen willen ontwikkelen.   

 

 

 1.2 Doel van de methode  
 

Het doel van de methode is de vermindering van het sociaal isolement en de toename van het 

zelfrespect van allochtone mannen. Om dat te bereiken wordt gewerkt aan het realiseren van 

doorstroom naar vrijwilligerswerk of betaald werk, dan wel naar een vervolgcursus of ander 

vervolgtraject, bijvoorbeeld een werk-leertraject. Via deze doelstelling wordt ook een 

verbetering van de genderverhoudingen en de positie van vrouw en kinderen in het gezin 

beoogd.  

 

Naamgever van de methode is Ahmed Baâdoud, toenmalig wethouder in het stadsdeel Osdorp. 

Kort en krachtig vertelt de naam waar de methode uiteindelijk toe moet leiden: (allochtone) 

mannen die actief deelnemen aan de maatschappij.  

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

De hoofddoelgroep bestaat uit allochtone mannen met een gezin die zich in een sociaal 

geïsoleerde of kwetsbare positie bevinden. Het zijn mannen die geen werk (meer) hebben en 

die niet of nauwelijks meedoen in de maatschappij.  

 

De vrouwen en kinderen van de gezinnen van de betreffende mannen zijn een afgeleide 

doelgroep. Als de methode succes heeft, profiteren zij van de verbeterde verhoudingen binnen 

het gezin. Zowel de vrouwen als de kinderen hebben dan meer gelegenheid om zich te 

ontplooien en te emanciperen. De methode voorziet in bijeenkomsten waarbij de vrouwen zijn 

betrokken (Zie ook 1.5.).  

 

De werving van de doelgroep is in handen van lokale uitvoerende organisaties: een 

vadercentrum, lokale welzijnsorganisatie of het buurtwerk. De werving gebeurt in een-op-een- 



 

 

 Methodebeschrijving Man actief  * * *  11 

gesprekken, waarin de mannen ‘verleid’ worden om deel te nemen. Daarnaast wordt aandacht 

gegenereerd in de lokale pers, via het verspreiden van flyers en het organiseren van 

bijeenkomsten in de moskee, het buurthuis, theehuis of andere ontmoetingsplekken. Ook via de 

huisarts, hulpverleners, lokale (vrijwilligers)organisaties, maatschappelijk werk of 

schuldhulpverlening kunnen mannen worden geworven. De ervaring leert dat groepsgerichte 

werving alleen niet voldoende is en dat deze altijd gecombineerd moet worden met individuele 

gesprekken. Voor de werving is een periode van minimaal acht tot twaalf weken aan te bevelen.  

 

In sommige situaties kan worden afgeweken van de omschreven doelgroep: ook mannen 

zonder een gezin of met een (parttime) baan kunnen deelnemen, evenals autochtone mannen 

die zich in een sociaal geïsoleerde of kwetsbare positie bevinden. De uitvoerende organisatie 

en/of de trainer kunnen hierover besluiten, waarbij praktische overwegingen, de samenstelling 

en het niveau van de groep en de motivatie van de betreffende mannen een rol spelen. 

  

In deze methode is rekening gehouden met de diversiteitfactoren gender, etniciteit en 

sociaaleconomische achtergrond. De methode is specifiek gericht op de doelgroep mannen. De 

keuze voor de thema’s, de opzet en de aanpak van de methode hebben de ervaringen en de 

belevingswereld van mannen als uitgangspunt. In de methode is ook gekozen voor een aanpak 

die is gericht op de cultuur en identiteit van de doelgroep, omdat er juist binnen dat domein 

blokkades liggen voor participatie en emancipatie. Ten slotte gaat de methode uit van een lage 

opleiding en een lage sociaaleconomische situatie van de doelgroep. Trainer en 

projectmedewerker hanteren eenvoudig taalgebruik, ook in geschreven taal. Er is ook aandacht 

voor basiskennis en -informatie op het gebied van gezondheid, opvoeding, kennis van de 

maatschappij et cetera.  

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

In de documentatie over de methode worden geen specifieke indicatie- of contra-

indicatiecriteria gegeven.  

 

 

 1.5 Aanpak 

 

De methode Man actief bestaat uit een trainingsperiode van tien weken. Wekelijks vinden drie 

gezamenlijke bijeenkomsten plaats van ieder drie uur, voor een groep van maximaal achttien 

mannen. De trainer en de projectmedewerker zijn hierbij aanwezig. In het geval van een 

uitstapje of werkbezoek kan een bijeenkomst ook langer duren. Afhankelijk van de wensen of 

behoeften van de groep kan de duur van de trainingsperiode uiteraard worden verlengd. Ook 

kan overwogen worden om de cursus tijdens avonduren of in een lang weekend te verzorgen 

(dan worden meerdere dagprogramma’s achter elkaar aangeboden). Uiteraard wordt in de 

planning van de cursus rekening gehouden met gebedstijden en religieuze feesten of 

bijeenkomsten. 
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Daarnaast werken de deelnemers gedurende deze tien weken intensief aan het realiseren van 

hun persoonlijke doelstellingen. De tijdsduur hiervan is per persoon verschillend. Soms ervaren 

de deelnemers tien weken als te kort. Het kan gebeuren dat na afloop van het trainingstraject 

de individuele begeleiding nog een aantal dagen of weken wordt voortgezet.  

 

Locatie 

Het trainingsprogramma wordt aangeboden op een voor de doelgroep toegankelijke locatie. Er 

moet sprake zijn van een voor ieder neutraal terrein, los van religie, afkomst of leeftijd. Het zijn 

besloten bijeenkomsten, dat wil zeggen dat trainer en deelnemers niet kunnen worden gestoord 

en dat deelnemers niet in en uit kunnen lopen. Behalve voor het trainingsprogramma is de 

locatie bij voorkeur ook op vaste dagen of dagdelen beschikbaar voor de deelnemers, zodat zij 

daar kunnen werken aan het realiseren van hun persoonlijke doelstellingen.  

 

Individuele ontwikkeling 

De methode richt zich op de individuele ontwikkeling van mannen, met de nadruk op hun rol in 

het gezin en de maatschappij. De methode Man actief gaat uit van een aanpak gericht op de 

cultuur en identiteit van de mannen. Uitgangspunt hierbij is een aantal expliciete waarden en 

normen die de mannelijke identiteit en het gevoel van eigenwaarde van mannen bepalen. Deze 

waarden en normen worden ook wel de mannelijkheidcoderingen genoemd (Van der Loo, 1997) 

(zie ook 2.2). Doordat zij essentiële vragen krijgen over specifieke thema’s, denken mannen na 

over hun houding en positie. De behandelde thema’s worden niet alleen besproken maar ook in 

de praktijk toegepast via werkbezoeken. Uitgangspunt is dat de mannen zelf aan de slag gaan 

met de verworven inzichten. Parallel aan de cursus werken zij daarom onder begeleiding aan 

het realiseren van een door henzelf geformuleerde doelstelling, gericht op actieve deelname 

aan de maatschappij.  

 

Thema’s 

Wekelijks wordt een thema behandeld en uitgediept. De eerste acht thema’s liggen vast; in de 

negende en tiende week kunnen nieuwe thema’s worden behandeld of eerder besproken 

thema’s verder worden uitgediept. De eerste acht thema’s zijn:  

 

� Persoonlijke doelen vaststellen. Bijvoorbeeld: ‘’Ik wil bromfietsmonteur worden’’ of: ‘’Ik wil 

iets gaan betekenen voor de ouderen in mijn wijk.” 

� Identiteit en cultuur. Bewustwording van de eigen identiteit en van de eigen rol en 

verantwoordelijkheid als het gaat om discriminatie en succes.  

� Identiteit en samenleving. Inzicht in de eigen positie in de samenleving en in de eigen 

verantwoordelijkheden daarin. Met nadruk op het eigen kunnen en inzicht in de eigen 

keuzes.  

� Man-zijn. Inzicht in de mannelijkheidcoderingen. Discussie over man-zijn en verwachtingen 

van mannen in de eigen cultuur. 

� Het gezin. Bewustwording van de eigen houding en het gedrag binnen het gezin, 

bespreekbaar maken van huiselijk geweld.  

� Het geloof. De invloed van het geloof op de invulling van het persoonlijke leven en op de 

positie in de maatschappij.  

� Gezondheid. Mogelijkheden om gezond te worden of te blijven. De invloed van het 

allochtoon zijn op de gezondheid en de eigen verantwoordelijkheden hierin. 
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� Arbeid. Het belang om maatschappelijk actief te zijn; voordelen voor de persoon en zijn 

omgeving.  

 

Werkbezoeken 

Elk thema wordt eerst besproken en uitgediept. Vervolgens wordt contact gezocht met de 

maatschappij. In het kader van het thema identiteit en cultuur kan bijvoorbeeld een bezoek 

worden gebracht aan een lokaal historisch museum, als het gaat over gezondheid en gezonde 

voeding is het een optie om gezamenlijk te gaan zwemmen of wandelen of om een 

gezondheidsvoorlichter uit te nodigen. Over het thema religie kan een uitwisseling plaatsvinden 

tussen kerk en moskee en bij het thema opvoeding past een bezoek aan de bibliotheek of de 

politie.  

 

Bijeenkomsten met vrouwen 

Voor en/of tijdens het traject worden gezamenlijke bijeenkomsten gehouden met de mannen en 

hun vrouwen. Er wordt onder meer gesproken over de man-vrouwverhoudingen in het gezin en 

de taakverdeling thuis.  

 

Geen blauwdruk 

Het is nadrukkelijk de bedoeling van de ontwikkelaars dat de methode wordt toegepast op 

lokaal niveau en daarbij wordt aangepast aan de lokale omstandigheden. De methode dient dus 

niet als blauwdruk maar meer als inspiratie voor organisaties die met dit thema en deze 

doelgroep aan de slag willen. Tijdens de train-de-trainer scholing (zie 1.7) worden lokale 

professionals gestimuleerd om de methode aan te passen en zo hun eigen, op de lokale 

omstandigheden toegespitste aanpak (’portfolio’) te ontwikkelen. 

 

 

 1.6 Materiaal (zie ook aanvulling boven de samenvatting) 

 

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van Man actief. Activering van allochtone mannen in 

een kwetsbare positie en het Trainershandboek Man actief, beide geschreven door Perihan Utlu 

van Vizyon en Wil Verschoor van MOVISIE, uitgegeven in 2009 door MOVISIE in Utrecht. 

 

In dit handboek wordt verwezen naar de volgende documenten of dvd’s: 

 

� Bij de bespreking van het thema ‘Het gezin/huiselijk geweld’: de dvd Als ik hem was, van 

Stichting Ada Awareness (te bestellen via stichting@ada-awareness).  

� Bij de bespreking van het thema ‘Man-zijn/opvoeding: de dvd Jongeren over opvoeden en 

opgroeien’, van Stichting Voorbeeld (www.stichtingvoorbeeld.nl).  

� Bij het thema ‘Man-zijn/mannelijkheid en mannelijkheidcoderingen’: het boek Praten doet 

geen pijn van Ben Serkei (2005: pag. 77-93), het boek Mannen en Intake van Jack van der 

Loo (1997: pag. 23-60) en het artikel Met mij is niets aan de hand van Ton van Elst (1999: 

pag. 153-160).  
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 1.7 Benodigde competenties van de professional  

 

Bij de uitvoering van de methode Man actief zijn drie professionals actief: de trainer, de 

projectmedewerker en de projectleider/projectleiding.  

 

Trainer 

De trainer is verantwoordelijk voor: 

� het zelfstandig voorbereiden en geven van de cursus 

� het betrekken van de projectmedewerker bij de cursus 

� advies en ondersteuning van de projectmedewerker bij de werving van de deelnemers en 

eventueel bij de doorstroom 

� het samenstellen en leveren van de informatiemappen voor de deelnemers  

� het organiseren van de evaluatie met de deelnemers 

� bijdragen aan de evaluatie van het totale project. 

 

De trainer legt verantwoording af aan de projectleiding. 

 

Competentieprofiel  

De houding van de trainer is essentieel voor het slagen van de cursus. Hij moet een goede 

balans zien te vinden tussen afstand en nabijheid. Enerzijds gaat het om het wekken van het 

vertrouwen van de mannen, anderzijds is het nodig dat de trainer autoriteit en gezag uitstraalt 

en een duidelijk overwicht heeft op de groep. Het vinden van deze balans is het kernpunt in zijn 

houding ten opzichte van de groep. Belangrijk punt is ook het (eenvoudige) taalgebruik. 

 

Gezien de specifieke doelgroep is ervaring en affiniteit met de doelgroep allochtone mannen 

noodzakelijk. Hbo-academisch niveau en trainingservaring zijn vereist, evenals kennis van en  

bij voorkeur ervaring in het gebruik van de methode. Daarnaast zijn goede communicatieve 

vaardigheden en het kunnen omgaan met verschillende groepen vanzelfsprekende 

eigenschappen.  
 

Projectmedewerker 

De projectmedewerker is verantwoordelijk voor: 

� de werving en selectie van de deelnemers 

� het betrekken van de vrouwen van de deelnemers bij het project 

� de organisatie en voorbereiding van het trainingsprogramma, inclusief de ‘uitjes’  

� assistentie en ondersteuning tijdens de uitvoering van het trainingsprogramma 

� de doorstroom van de mannen naar (vrijwilligers)werk of naar een vervolgproject 

� bijdragen aan de evaluatie met de deelnemers en van het totale project. 

 

De projectmedewerker legt verantwoording af aan de projectleiding.  

 

Competentieprofiel 

Het competentieprofiel van de projectmedewerker is grotendeels gelijk aan dat van de trainer. 

Alleen is voor de projectmedewerker trainingservaring en kennis van/ervaring met het gebruik 

van de methode niet vereist.  
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Projectleider 

De projectleider is verantwoordelijk voor: 

� de fondsenwerving voor de uitvoering van het project 

� het aanstellen en begeleiden van de projectmedewerker en trainer 

� het regelen van een geschikte locatie 

� het opstellen van een werkplan en planning voor trainer en projectmedewerker 

� monitoring van het project 

� de financiële afwikkeling van het project 

� het organiseren van de evaluatie van het totale project. 

 

Competentieprofiel 

De projectleider heeft inzicht in de problematiek en is in staat leiding te geven aan 

projectmedewerker en trainer. De projectleider onderhoudt contacten met relevante externe 

partners. Hbo-academisch niveau en ervaring in het leiden van projecten zijn vereist, evenals 

goede communicatieve vaardigheden en het kunnen omgaan met verschillende groepen.  

 

Bij- of nascholing 

Vooral voor de trainer en de projectmedewerker geldt dat bij- of nascholing in de vorm van 

bijvoorbeeld een Train-de-trainer Mannen wenselijk is. Dit omdat het werken met en voor 

mannen voor veel trainers en projectmedewerkers nieuw is. MOVISIE en Vizyon hebben een 

train-de-trainer ontwikkeld waarin trainers, welzijnswerkers en projectmedewerkers worden 

getraind in het werven, trainen en begeleiden van groepen mannen die zich in een kwetsbare 

positie bevinden. 

 

Ook intervisie, uitwisseling en/of coaching, samen met trainers en projectmedewerkers uit 

andere steden of delen van het land, is gewenst ten behoeve van een verbetering van de 

kwaliteit van de trainingen. MOVISIE en Vizyon kunnen dat verzorgen.  

 

 

1.8 Overige randvoorwaarden 

 

Kwaliteitsbewaking 

De wijze van kwaliteitsbewaking wordt grotendeels bepaald door de uitvoerderende organisatie, 

de trainer en de projectmedewerker. Het is aan te bevelen dat de trainer en de 

projectmedewerker, zeker in de beginperiode, elke trainingsdag grondig nabespreken. Daarbij 

checken zij of de training aansluit bij het niveau van de groep, hoe de sfeer is en de houding 

van de mannen en welke verbeterpunten er zijn voor de volgende bijeenkomst. In de publicatie 

Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie (bijlage 6 en 7) zijn 

checklists opgenomen voor de evaluatie van de cursus en voor het maken van een verslag van 

de bijeenkomsten. 

 

Organisatorische randvoorwaarden 

Er zijn een aantal belangrijke organisatorische randvoorwaarden. 

� Een uitvoerende organisatie die bekend is met de buurt waar de doelgroep woont en die 
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toegang heeft tot de doelgroep of deze relatief eenvoudig kan bereiken. 

� Voldoende tijd en middelen voor een ervaren trainer, projectmedewerker en projectleiding. 

� Beschikbaarheid van een voor de doelgroep toegankelijke locatie. 

� De mogelijkheid om na afloop van de cursusperiode een deel van de activiteiten voort te 

zetten, individueel of in groepsverband.  

� Steun en betrokkenheid vanuit de gemeente, in de vorm van bijvoorbeeld het uitreiken van 

de certificaten door de wethouder of het bijwonen van de openingsceremonie. 

 

Kosten 

Bij de uitvoering van deze methode moet met de volgende kostenposten rekening gehouden 

worden. 

� Een ervaren trainer gedurende twaalf tot veertien weken, 24 uur per week. 

� Een projectmedewerker, gedurende tien weken fulltime en minimaal tien weken, 20 uur per 

week. 

� Projectleiding en coördinatie, gedurende twaalf tot veertien weken, minimaal zes uur per 

week. 

� Kosten voor de praktijkdagen, acht tot tien dagdelen, voor maximaal achttien personen: 

reiskosten, entreegelden, eten en drinken, inhuren spreker of voorlichter. Verder: kosten 

voor de feestelijke opening en afsluiting, bloemen of cadeaubonnen. 

� Locatie, gedurende tien weken, drie dagdelen per week voor een groep van maximaal 

achttien personen; daarnaast kantoorruimte voor de projectmedewerker en de projectleiding, 

ruimte voor individuele begeleidingsgesprekken. 

� Materialen, onder andere cursusmappen en schrijfmateriaal.  

 

Voorbeeld van een begroting: 

� Externe trainer, gedurende twaalf weken, 24 uur per week, uurtarief € 85. Totaal: € 24.480. 

� Projectmedewerker in dienst van de uitvoerende organisatie. Loonkosten gedurende tien 

weken fulltime en tien weken 20 uur per week, op basis van bruto salariskosten van € 

50.000 per jaar: totaal € 15.000. 

� Projectleiding en coördinatie in dienst van de uitvoerende organisatie. Loonkosten 

gedurende twaalf weken, zes uur per week, op basis van bruto salariskosten van € 65.000 

per jaar: totaal € 2.500. 

� Kosten voor de praktijkdagen: vervoerskosten, entreegelden Madurodam, entreegelden 

Corpus Reis door de wereld, diner en toneelstuk (Van Harte) , huur Torso Unisex, inhuren 

artiest, huren dvd’s: totaal € 850.  

� materialen: consumpties € 300, bloemen en cadeaubonnen: € 180, boeken en 

kleurenkopieën: € 220. Totaal: € 700. 

 

De totale kosten in deze voorbeeldbegroting zijn: € 43.930. Uiteraard zijn de kosten afhankelijk 

van de lokale situatie; ze kunnen daardoor sterk variëren.  
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1.9 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  

 

Nadere studie moet uitwijzen of er soortgelijke methoden zijn en/of in welke mate deze 

methode(n) vergelijkbaar is (zijn). 

 

 

1.10. Contactgegevens ontwikkelaars 

 

Vizyon Management in culturele diversiteit 

Vossiusstraat 30-2 

1071 AG Amsterdam 

020 610 47 55 

www.vizyon.nl  

 

Contactpersoon: 

Perihan Utlu 

06 50 28 18 09 

Perihan@vizyon.nl 

 

MOVISIE 

Catharijnesingel 47 

3511 GC  Utrecht 

info@movisie.nl 

030 789 20 00 

www.movisie.nl  

 

Contactpersoon:  

Wil Verschoor 

030 789 21 08 

w.verschoor@movisie.nl 

 

 

 

.  



    Methodebeschrijving Man actief 18  * * *  

2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 

 

Aanleiding 

In de aanloopfase van de methode Man actief (periode 2005-2007) vond tegelijkertijd een 

aantal ontwikkelingen plaats. Vrouwenorganisaties die direct werken met allochtone vrouwen, 

drongen steeds vaker aan op het ontwikkelen van activiteiten voor allochtone mannen en 

jongens, om zo de emancipatie van hun vrouwen en dochters mogelijk te maken. In de 

overheidsnota Meer kansen voor vrouwen (2007) staat de zinsnede: ‘Om de emancipatie van 

vrouwen uit etnische minderheden niet in gevaar te brengen, vindt het kabinet het belangrijk dat 

ook jongens en mannen uit etnische minderheden zich emanciperen.’ Als gevolg van deze nota 

financieren de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en van Wonen, 

Wijken, Integratie (WWI) vanaf 2008 veertien lokale vadercentra. In deze wijkcentra kunnen 

mannen en jongens terecht voor cursussen, een kopje koffie, taallessen en voorlichting over 

onder andere opvoeding.  

 

In 2006 brengt het Bureau voor Maatschappelijke Ontwikkeling (BMO) in Amsterdam het 

rapport Bidden en Boodschappen doen, rapportage over de emancipatie van laagopgeleide 

allochtone mannen in Amsterdam uit (Fahmi & Van Lokven, 2006). Hierin staan aanbevelingen 

voor stadsdelen en instellingen die projecten en activiteiten voor deze groep willen ontwikkelen. 

 

Vooronderzoek 

Perihan Utlu van Vizyon deed gedurende anderhalf jaar vrijwillig een vooronderzoek in 

Amsterdam, waarvoor ze een aantal allochtone mannen – sleutelfiguren uit de gemeenschap – 

in Osdorp interviewde. Vervolgens ontwikkelde zij de basisideeën voor de methode.  

Vizyon en MOVISIE kwamen vervolgens tot een plan om een methode te ontwikkelen voor 

activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie. Het ministerie van OCW financierde 

het project en eind 2007 ging het van start.  

 

Pilots 

De methode werd in een eerste concept uitgedacht en ontwikkeld. Vervolgens is het concept in 

vier pilots in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam getest met groepen allochtone 

mannen en naar aanleiding daarvan bijgesteld. Op grond van alle ervaringen samen en de 

uitkomsten van de evaluatiebijeenkomsten per pilot zijn de methode en het trainershandboek 

uiteindelijk definitief geschreven en gepubliceerd. Beide boeken zijn gepresenteerd tijdens een 

drukbezochte bijeenkomst in Amsterdam Osdorp (juni 2009). 

 

Om welzijnswerkers en projectmedewerkers te trainen in het werven, trainen en begeleiden van 

groepen mannen die zich in een kwetsbare positie bevinden, hebben MOVISIE en Vizyon een 

train-de-trainer ontwikkeld. Hierin wordt de methode Man actief gebruikt en worden de 

deelnemers gestimuleerd om deze aan te passen en zo hun eigen, op de lokale 

omstandigheden toegespitste aanpak (‘portfolio’) te ontwikkelen.  
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De methode is in 2010 opgenomen in de publicatie Succesvolle initiatieven voor vaders, van het 

Tympaan Instituut. Dit is een overzicht van succesvolle methoden om de rol van vaders in de 

opvoeding te versterken, voor beroepskrachten en vrijwilligers in eerstelijnsorganisaties.  

 

 

 
2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

Mannenemancipatie als hoofddoelstelling 

De ontwikkelaars verwijzen bij de probleemomschrijving (zie 1.1) naar het rapport Bidden en 

boodschappen doen, een onderzoek naar de emancipatie van laagopgeleide allochtone 

mannen in Amsterdam (Fahmi & Van Lokven, 2006).  

 

Dit rapport omschrijft de onderzochte groep allochtone mannen als: gebrekkig gesocialiseerd, 

slecht Nederlands sprekend, nauwelijks in het bezit van relevante beroepsvaardigheden, in 

hoge mate afhankelijk van uitkeringen, verkerend in een sociaal isolement en niet in het bezit 

van voor de Nederlandse samenleving noodzakelijke sociale vaardigheden. Door hun sociaal 

isolement komen zij maar moeilijk aan het werk en kunnen zij onvoldoende invulling geven aan 

hun rol van vader en echtgenoot. Daardoor worden problemen in het gezin niet opgelost en 

dreigt de afstand tot de Nederlandse samenleving aan een volgende generatie te worden 

overgedragen.  

 

In het rapport wordt stadsdelen en instellingen aanbevolen om projecten en activiteiten voor 

deze groep te ontwikkelen. Het advies is om mannenemancipatie expliciet als doelstelling van 

bestaande en nog te ontwikkelen projecten te benoemen. Ook wordt aanbevolen om 

emancipatieprojecten voor de doelgroep te richten op empowerment, versterking van de rol van 

de opvoeder, verbreding van sociale netwerken en structurele samenwerking met de 

samenleving.  

 

De ontwikkelaars zien de methode Man actief als één van de aanbevolen projecten en 

activiteiten.  

 

Mannelijkheidcoderingen 

De ontwikkelaars verwijzen bij de aanpak (zie 1.5) naar mannelijkheidcoderingen: expliciete 

waarden en normen die de mannelijke identiteit en het gevoel van eigenwaarde van mannen 

bepalen. Volgens Jack van der Loo (1997) zijn mannelijkheidcoderingen richtlijnen voor het 

gedrag en de beleving van mannen. Het zijn in principe positieve kernwaarden in hun leven. Zo 

lang mannen binnen deze coderingen kunnen functioneren, hebben zij over het algemeen 

weinig klachten of problemen. De mannelijkheidcoderingen zijn: 

� “Een betaalde baan is voor mij het belangrijkste in mijn leven.”  

� “Ik ben handelings- en prestatiegericht, ik hou van competitie en wil me bewijzen en 

onderscheiden van anderen.” 

� “Ik hoor de kost te verdienen voor mijzelf en voor degenen die van mij afhankelijk zijn.” 

� “Ik concurreer: ik moet eigenlijk beter, sneller, sterker en efficiënter zijn dan anderen.” 

� “Ik ben zelfstandig, onafhankelijk en kan eigenlijk alles alleen.” 
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� “Ik heb geen hulp nodig.” 

� “Ik heb mezelf onder controle, ik ben niet bang en huil niet.” 

� “Ik ben agressief, laat niet over mij heen lopen en weet me te beheersen, ik ben rationeel en 

zelfverzekerd.” 

� “Ik hoor degenen die van mij afhankelijk zijn te beschermen en hun problemen op te lossen.” 

� “Ik ben geen slachtoffer.“ 

� “Ik ervaar intimiteit vooral via seksualiteit.” 

� “Ik moet seksueel presteren en voor nageslacht zorgen.” 

 

Een te eenzijdige gerichtheid op de coderingen maakt het mannelijk gevoel van eigenwaarde 

echter kwetsbaar. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk als een man geen werk (meer) heeft. Hij 

ervaart dit als een persoonlijk falen en dit uit zich vaak in spanningen thuis of in 

gezondheidsklachten. Ook een te eenzijdige gerichtheid op de coderingen aangaande 

autonomie en zelfstandigheid hebben een schaduwzijde. Mannen kunnen hierdoor in een 

isolement terecht komen en het gevoel hebben alleen op de wereld te staan. Het gaat bij de 

mannelijkheidcoderingen nadrukkelijk om stereotyperingen. Hierbij moet voor ogen worden 

gehouden dat mannen in zekere mate kunnen handelen naar deze coderingen. Overigens 

kunnen ook vrouwen handelen volgens mannelijkheidcoderingen.  

 

De mannelijkheidcoderingen in Man actief 

In de methode Man actief is gekozen voor een aanpak gericht op de cultuur en identiteit van de 

mannen. Het uitgangspunt hierbij is dat er expliciete waarden en normen zijn die de mannelijke 

identiteit en het gevoel van eigenwaarde van de mannen bepalen, dat zijn de 

mannelijkheidcoderingen. Voor de mannen uit de doelgroep zijn de omstandigheden dusdanig 

gewijzigd dat zij in veel gevallen niet (meer) kunnen functioneren binnen de 

mannelijkheidcoderingen. Het rekening houden met en erkennen van de 

mannelijkheidcoderingen is daarom belangrijk in de ontwikkeling van activiteiten voor mannen 

en essentieel voor het succes van methode. Ze zijn daarom ook uitgangspunt voor de methode; 

overigens zonder dit expliciet te benoemen naar de doelgroep. We geven twee voorbeelden. Bij 

de behandeling van het thema Identiteit en cultuur, als het onder andere gaat over discriminatie, 

wordt geappelleerd aan de mannelijkheidcodering ‘k ben geen slachtoffer’. Benadrukt wordt dat 

als een man geen slachtoffer is, hij dus ook geen slachtoffer kan zijn van discriminatie. Bij het 

thema Gezin, waarin onder andere over opvoeding wordt gesproken, wordt uitgegaan van de 

mannelijkheidcodering ‘Ik hoor degenen die van mij afhankelijk zijn te beschermen en hun 

problemen op te lossen’. Met deze codering als uitgangspunt wordt gezocht naar manieren om 

de kinderen te beschermen en opvoedproblemen het hoofd te bieden.  
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3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

 

3.1 Uitvoerende organisaties  

 

De methode is tijdens de pilot toegepast in Den Haag door het vadercentrum, in Amsterdam 

door een welzijnsorganisatie, in Rotterdam door een centrum voor vrouwen en emancipatie 

samen met een consultantorganisatie en in Utrecht door een ‘beheersorganisatie etnische 

groepen’. Daarnaast is de methode, in een iets andere vorm en onder de naam Meer Man(s), 

toegepast door Stichting Kantara Brug in Amsterdam, stadsdeel De Baarsjes. Deze ervaringen 

zijn beschreven in een evaluatieverslag en opgenomen in dit hoofdstuk. Onder de naam De 

Buurtfirma is de methode ook toegepast in de stadsdelen Bos en Lommer en De Baarsjes, 

Amsterdam. Bij het genoemde centrum voor vrouwen en emancipatie in Rotterdam is de 

methode na afloop van de pilot in een andere vorm toegepast onder de naam Trotse vaders. 

Ten slotte is de methode gebruikt in Amersfoort, met mannen uit Turkije en in Schiedam (SWI) 

bij langdurig werkloze mannen. Hierover zijn verder geen gegevens bekend.   

 

 

De hieronder beschreven praktijkervaringen van de cliënt/burger zijn gebaseerd op de 

volgende publicaties. 

 

Het gaat om interne evaluatieverslagen van de vier pilots die ook kort worden beschreven in 

de methode. Deze verslagen zijn in 2008 en 2009 geschreven door de ontwikkelaars en 

gebaseerd op de verslagen die per cursusbijeenkomst zijn gemaakt door de trainer of 

projectmedewerker, de uitkomsten van de evaluatiebijeenkomst per pilot met de deelnemers 

en de uitkomsten van de evaluatiebijeenkomst van de vier pilots samen. Ook zijn ze 

gebaseerd op gesprekken met medewerkers van de uitvoerende organisaties, trainers, 

projectmedewerkers en deelnemers. In de verslagen wordt aandacht besteed aan de manier 

van werven en de resultaten van de werving, omvang en samenstelling van de groep, aantal 

en reden van uitval, persoonlijke doelen van de deelnemers en het resultaat van hun 

inspanningen, hun oordeel over de cursus en verbeterpunten.  

 

1. Intern evaluatieverslag Pilot Amsterdam Osdorp, geschreven door Perihan Utlu en Wil 

Verschoor in 2008 (ongepubliceerd).   

 

Deze pilot in Amsterdam Osdorp werd uitgevoerd in samenwerking met Impuls, organisatie 

voor welzijn en kinderopvang. De stadsdeelraad financierde de cursus, die op voor de 

deelnemers bekend terrein plaatsvond: een zaal bij Impuls, ingericht in Marokkaanse stijl 

(schoenen uit!). Er namen dertien mannen deel aan het trainingstraject, waarvan acht tot 

het einde hebben meegedaan. Alle deelnemers zijn van Marokkaanse afkomst, zo ook de 

projectmedewerker. Impuls ging na afloop samen met het Amsterdams Centrum 

Buitenlanders in afgeslankte vorm door met de cursisten. De overgebleven cursisten 

bleven werken aan de door hen gestelde doelen en kwamen twee maal per week bij elkaar 
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tijdens inloopochtenden. Tijdens deze bijeenkomsten werd ook voorlichting en informatie 

gegeven over verschillende onderwerpen. De bijeenkomsten waren ook toegankelijk voor 

andere mannen. 

 

2. Intern evaluatieverslag Pilot Den Haag, geschreven door Perihan Utlu en Wil Verschoor in 

2008 (ongepubliceerd).  

 

De pilot in Den Haag werd uitgevoerd in samenwerking met het Vadercentrum Adam in 

Den Haag. Fonds 1818 zorgde voor de financiering van dit lokale project. De cursus vond 

plaats in het Vadercentrum. De deelnemers waren zeer divers qua achtergrond, land van 

herkomst, religie en huidige situatie. Vijftien deelnemers startten met de cursus, alle vijftien 

beëindigden zij de cursus met een certificaat en een gerealiseerde doelstelling. Het 

Vadercentrum wilde graag nog een groep draaien met vijftien deelnemers, door ziekte van 

de projectmedewerker is dit helaas niet gerealiseerd.  

 

3. Intern evaluatieverslag Pilot Rotterdam, geschreven door Perihan Utlu en Wil Verschoor in 

2008 (ongepubliceerd). 

 

De pilot in Rotterdam werd uitgevoerd in samenwerking met Sezer Consult en Dona Daria, 

Centrum voor Vrouwen en Emancipatie. De gemeente zorgde voor de lokale financiering. 

De cursus vond plaats bij Dona Daria in Rotterdam Noord. De deelnemers hadden 

verschillende nationaliteiten, verschillende opleidingsniveaus en waren vergeleken met de 

andere pilots relatief jong. Twaalf mannen startten met de cursus; zeven van hen hadden 

aan het eind van de cursus hun doel deels of geheel bereikt. Na afloop van de pilot is Dona 

Daria verder gegaan met allochtone mannen onder de titel Trotse vaders. De methode 

wordt als basis gebruikt en steeds aangepast aan de groepssamenstelling en de behoefte 

en vraag van de mannen.  

 

4. Intern evaluatieverslag Pilot Utrecht, geschreven door Perihan Utlu en Wil Verschoor in 

2009 (ongepubliceerd).  

 

De pilot in Utrecht werd uitgevoerd in samenwerking met Stichting BOEG 

(Beheersorganisatie Etnische Groepen). Lokale financiering werd verzorgd door de 

gemeente Utrecht. De cursus vond plaats bij Stichting BOEG, in de wijk Kanaleneiland. De 

deelnemers hadden een Turkse, Afghaanse en Togolese achtergrond en waren allen 

afkomstig uit de zelforganisaties, etnische verenigingen en moskeeën die door Stichting 

BOEG worden ondersteund. Twaalf mannen begonnen aan de cursus, zeven van hen 

beëindigden de cursus en realiseerden hun doelen geheel of gedeeltelijk. Door opheffing 

van Stichting BOEG is voortzetting van de methode in Utrecht niet gerealiseerd.  

 

5. Evaluatieverslag project Meer Man(s), geschreven door Magdy Khalil en Mohamed 

Ettahriene en uitgegeven in 2010 door Stichting Kantara-Brug in Amsterdam de Baarsjes.  

 

In 2010 paste Stichting Kantara-Brug de methode toe in stadsdeel De Baarsjes, onder de 

naam Meer Man(s). Financiering werd verzorgd door het stadsdeel De Baarsjes. De cursus 

vond plaats in multicultureel centrum De Hudsonhof; de deelnemers waren voornamelijk 



 

 

 Methodebeschrijving Man actief  * * *  23 

van Marokkaanse afkomst en allen 55 jaar of ouder. Een vaste kern van tien mannen 

startte met de cursus en heeft deze ook beëindigd met het gedeeltelijk of volledig 

realiseren van het gestelde doel. Bij sommige activiteiten waren meer deelnemers 

aanwezig. Als uitbreiding van de methode organiseerde Kantara-Brug een spreekuur 

voorafgaand aan de cursus. Hierin werden de mannen geholpen met papieren, problemen 

met instanties of andere belemmeringen. Dit leidde er toe dat de mannen vervolgens rustig 

en geconcentreerd mee konden doen met de cursus. Stichting Kantara-Brug zal in 2011 de 

methode voor meerdere groepen toepassen.  

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de professionals  

 

Werving 

Werving blijkt in de praktijk lastig. Hieronder een overzicht van de ervaringen in de verschillende 

steden. 

 

De werving in Amsterdam (Utlu & Verschoor, 2008a) verliep tegen de verwachting in traag. Via 

voorlichting in moskeeën en koffiehuizen, de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en sleutelfiguren in 

de wijk begonnen dertien deelnemers aan de cursus, waarvan acht het eindcertificaat uitgereikt 

kregen. Redenen voor afmelding waren ziekte, terugkeer naar Marokko wegens 

familieomstandigheden, problemen met de taal en gezondheid en overstap naar een taalcursus.  

 

In Den Haag (Utlu & Verschoor, 2009a) was de werving relatief eenvoudig. Het Vadercentrum 

kent de doelgroep en kan de mannen interesseren voor de cursus. Het Vadercentrum bleek de 

ideale omgeving om deze cursus te organiseren: de mannen kennen het centrum en het 

centrum kent de mannen. Daarnaast heeft het Vadercentrum ook de infrastructuur om na afloop 

de deelnemers te blijven volgen en begeleiden en kan het de vrouwen van de deelnemers 

uitstekend bereiken en motiveren. Vijftien deelnemers startten met de cursus, alle vijftien 

beëindigden de cursus met een certificaat en een gerealiseerde doelstelling. 

 

Zowel Sezer Consult als Dona Daria (Utlu & Verschoor, 2008b) heeft veel contacten met 

allochtone vrouwen. Deze vrouwen gaven regelmatig aan dat zij zich in hun ontwikkeling en 

emancipatie geremd voelden door hun vaders en echtgenoten en spraken zich uit voor 

activiteiten voor hun mannen. In de praktijk bleek echter dat hun mannen niet te motiveren 

waren om deel te nemen. De mannen zaten niet te wachten op de cursus en wilden garanties 

dat ze hun doel zouden halen. Uiteindelijk wierven beide organisaties intensief door het 

persoonlijk aanspreken van de mannen in moskeeën en op markten. Van de twaalf mannen die 

aan de cursus begonnen hadden zeven aan het eind ervan hun doel geheel of gedeeltelijk 

bereikt. Redenen voor afmelding waren ziekte en afwikkeling van zaken na overlijden van de 

partner.  

 

De werving in Utrecht (Utlu & Verschoor, 2009b) vond voornamelijk plaats via de 84 door 

Stichting BOEG ondersteunde zelforganisaties, etnische verenigingen en moskeeën. De 

vertegenwoordigers van deze groepen leken enthousiast, hun besturen en achterban 
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reageerden echter terughoudender. Uiteindelijk begonnen twaalf mannen aan de cursus, 

waarvan al snel een groep van zeven mannen overbleef. Reden voor afmelding waren een 

langer verblijf in het land van herkomst vanwege familieomstandigheden (twee maal), een 

familievete en werkzaamheden rondom de huisvesting van kinderen. 

 

Ook de werving in de Baarsjes (Khalil & Ettahriene, 2010) verliep moeizaam en traag. Er was 

wantrouwen, onder andere omdat deelnemers vreesden dat hun uitkering in gevaar zou 

komen en omdat er nooit eerder een project voor deze doelgroep was geweest. Door extra 

inspanning, voorlichting en persoonlijke benadering kon uiteindelijk een groep van tien 

Marokkaanse mannen van start gaan. Sommige bijeenkomsten werden toegankelijk gemaakt 

voor een grotere groep, waardoor er soms tot vijftien mannen aanwezig waren. 

 

Opvallend is dat de werving in alle plaatsen behalve Den Haag uiterst moeizaam verliep en veel 

extra tijd in beslag nam. Den Haag had het voordeel dat het Vadercentrum de potentiële 

deelnemers kende en eenvoudig kon motiveren; in de andere plaatsen moest dit vanuit het 

(bijna) niets worden opgebouwd. Ervaring leert dat de werving het meest effectief is via 

‘verleiding’ in meerdere een-op-eengesprekken met de mannen. Groepsvoorlichting of werving 

via folders, huisarts of de sociale kaart kan ondersteunend zijn, maar is op zich niet voldoende 

effectief. Ook het werven van de mannen via hun vrouwen blijkt niet effectief te zijn. Stichting 

Kantara-Brug ontwikkelde, als antwoord op de woede en frustratie bij de deelnemers over 

bureaucratie en problemen met instanties, een spreekuur voor de potentiële deelnemers. Na 

oplossing van hun problemen bleken de mannen hun houding te hebben veranderd en deden ze 

rustig en geconcentreerd mee aan de cursus. Het organiseren van een spreekuur kan dus een 

goed middel zijn in de werving. Uitval gedurende de cursus heeft in veel gevallen te maken met 

ziekte en/of terugkeer voor langere periode naar het land van herkomst. Soms vielen mensen 

ook uit omdat een opleiding of baan al snel van start ging.  

 

Geformuleerde persoonlijke doelen 

De persoonlijke doelen van de deelnemers vormen een belangrijke leidraad in de aanpak. De in 

de diverse verslagen geformuleerde persoonlijk doelen zijn grofweg samen te vatten onder de 

noemers: een betaalde baan vinden, vrijwilligerswerk gaan doen, een opleiding of cursus 

beginnen of specifieke kennis opdoen, bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding, computers of 

gezondheid. Het vinden van (vrijwilligers)werk of een opleiding werd steeds vanuit de 

projectleiding genoemd als mogelijkheid, de verzoeken om specifieke kennis kwamen volledig 

van de kant van de mannen zelf. De geformuleerde doelen variëren van heel algemeen (een 

betaalde baan vinden) tot heel specifiek (een baan vinden voor 20 uur per week als 

bromfietsreparateur en tegelijkertijd een cursus volgen om het Nederlands verder te verbeteren).  

 

Gerealiseerde doelen 

In de vier pilots stroomde meer dan de helft van de mannen door naar betaald werk, 

vrijwilligerswerk of en opleiding. Dit is conform het doel dat de ontwikkelaars hadden gesteld.  

Zo stroomden bijvoorbeeld de mannen in Den Haag die een eigen bedrijf wilden starten na 

afloop van de cursus door naar ‘de kleine coöperatie’, een project van het Vadercentrum dat hen 

verder begeleidde. Van de Haagse mannen die een betaalde baan wilden vinden, stroomde er 

één door naar ‘de kleine coöperatie’, één vond werk in de beveiliging, één werd toegelaten tot 

een studie aan de Universiteit van Leiden en één sprak toch te slecht Nederlands; hij stroomde 
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door naar een taalcursus. Van de mannen die aangaven actief te willen zijn in de maatschappij 

ging een deel aan de slag als vrijwilliger in het Vadercentrum en een deel in het verzorgingshuis 

in de wijk, dat ook begeleiding verzorgde (Utlu & Verschoor, 2008b).  

 

De overige deelnemers werden op een andere manier bereikt, getraind of geactiveerd. 

Gerealiseerde doelen in Amsterdam waren bijvoorbeeld het in contact komen met anderen, de 

taal verder leren, de maatschappij leren kennen en meer weten over vrijwilligerswerk (Utlu & 

Verschoor, 2008a). 

 

Wat opvalt, is dat de individuele begeleiding van de mannen puur maatwerk is. Iedere man heeft 

zijn eigen historie en achtergrond; per persoon moet worden gekeken welke begeleiding nodig 

is. Zo werd bijvoorbeeld met een man die een baan zocht een sollicitatiegesprek geoefend, voor 

een ander ging het om wegwijs worden in het doolhof van regels aangaande uitkering en werk 

en voor de volgende bleek een bezoek aan Dress for Succes een belangrijke factor (Utlu & 

Verschoor, 2008a).   

 

Succesfactoren 

Samengevat zijn in de pilots en bij Stichting Kantara-Brug de volgende succesfactoren naar 

voren gekomen: 

� Een projectmedewerker die behoort tot dezelfde groep als de deelnemers kan zorgen voor 

binding en een vertrouwensrelatie met de mannen (Utlu & Verschoor, 2008a). 

� Bekendheid van de uitvoerende organisatie met de doelgroep leidt tot een kortere en meer 

eenvoudige werving, meer gemotiveerde deelnemers en geeft de mogelijkheid om na afloop 

de deelnemers eenvoudig te blijven volgen. Ook de vrouwen van de deelnemers zijn zo 

eenvoudig te bereiken en te motiveren (Utlu & Verschoor, 2008b).  

� Een warme en gastvrije ontvangst heeft een positieve invloed op de deelnemers (Utlu & 

Verschoor, 2009a & 200b). 

� Het per pilot in kunnen springen op een specifieke behoefte zorgt er voor dat de deelnemers 

op maat worden bediend en daardoor hun doel kunnen realiseren. Voorbeelden hiervan zijn 

in Rotterdam het organiseren van extra bijeenkomsten voor sollicitatietrainingen (Utlu & 

Verschoor, 2008b), in Utrecht het herhalen van de thema’s voor de deelnemers die hun 

kennis willen overbrengen aan hun achterban (Utlu & Verschoor, 2009b) en in Amsterdam de 

Baarsjes het organiseren van een spreekuur voor de deelnemers gericht op het wegnemen 

van belemmeringen rondom bureaucratie en problemen met instanties (Khalil en Ettahriene, 

2010). 

 

Valkuilen 

In de pilots en bij Stichting Kantara-Brug zijn de volgende valkuilen naar boven gekomen. 

� Een projectmedewerker die behoort tot dezelfde groep als de deelnemers kan zich 

belemmerd voelen als het gaat om afspraken maken of het aanspreken van de deelnemers 

(Utlu & Verschoor, 2008a). 

� Grote verschillen in het opleidingsniveau van de deelnemers maakt dat de begeleiding van 

de groep moeizamer wordt (Utlu U& Verschoor, 2008a). 

� Ziekte of uitval van trainer of projectmedewerker kan leiden tot stagnatie of niet doorgaan van 

de cursus (Utlu & Verschoor, 2008b). 

� Werving via de vrouwen van de potentiële deelnemers leidt niet vanzelfsprekend tot succes 
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(Utlu & Verschoor, 2008a & 2008b). 

� Als de deelnemers verbonden zijn met een zelforganisatie of etnische vereniging, kan het zijn 

dat hun achterban terughoudend reageert (Utlu & Verschoor, 2009b). 

� Deelnemers kunnen wantrouwend zijn, bijvoorbeeld omdat zij vrezen dat hun uitkering in 

gevaar komt of omdat zij boos of gefrustreerd zijn door problemen met instanties of papieren 

rompslomp (Khalil en Ettahriene, 2010). 

 

 

3.3 Praktijkervaringen van de deelnemers 
 

Belang cursus 

Deelnemers zien duidelijk het belang van deze cursus. De volgende citaten bij de start van de 

cursus illustreren dat (Utlu & Verschoor, 2008a). Zo zegt een deelnemer: “Mijn vrouw is een 

euro geworden, ik ben een gulden gebleven.” Een andere man zegt tegen een groepsgenoot: 

“Broeder, ik schaam mij. Ik heb zo weinig kennis dat mijn vrouw mijn loonstrookje moet lezen 

en mij uit moet leggen wat daar staat en wat het betekent. Hoe kan ik een goede vader en 

echtgenoot zijn als mijn vrouw en kinderen meer weten dan ik en mij moeten vertellen hoe de 

maatschappij in elkaar zit?”  

 

Het commentaar van de deelnemers in Amsterdam Osdorp na afloop van de cursus is dat zij 

vinden dat ze meer structuur hebben gekregen (Utlu & Verschoor, 2008a). Ze komen op tijd, 

als ze niet kunnen komen bellen ze af, ze spreken elkaar aan op te laat komen en durven veel 

tegen elkaar en de trainer te zeggen. Een deelnemer vertelt: “Door de vergelijking van de 

Marokkaanse cultuur met die van Nederland begrijp ik nu hoe belangrijk het is dat mijn 

kinderen de Nederlandse cultuur en historie ook goed moeten kennen. Zij zijn hier geboren! Ik 

ga mij er verder in verdiepen en ga het komende jaar ook naar de 4 en 5 meiherdenking.” 

Hassan heeft twee dochters van veertien en zeventien. Naar aanleiding van de discussies 

tijdens de cursus over opvoeding en de verhoudingen in het gezin geeft hij zijn dochters voor 

het eerst toestemming om zonder begeleiding te gaan winkelen in Amsterdam. Het resultaat: 

de dochters hebben geshopt, zijn weliswaar niet geslaagd maar hebben een geweldige dag 

gehad (Utlu & Verschoor, 2009b). 

 

Kanttekeningen 

Ander commentaar is dat de deelnemers (te) hoge verwachtingen hadden van het project en 

de trainer. Zij verwachtten dat het project of de trainer hun doelen zou realiseren en dat is niet 

altijd gelukt (Utlu & Verschoor, 2008a). In Den Haag melden de deelnemers na afloop dat zij de 

cursus erg kort vinden. De onderwerpen zouden verder uitgediept kunnen worden. Dit geldt 

ook voor de bijeenkomst met de vrouwen van de deelnemers (Utlu & Verschoor, 2008b).  
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3.4 Praktijkvoorbeeld 
 

Tijdens de pilots zijn er geen uitgebreide casusbeschrijvingen gemaakt. Wel zijn er enkele 

persoonlijke voorbeelden bekend van mannen die aan de cursus hebben meegedaan. Deze 

zijn niet per se representatief voor de cursus maar geven wel een beeld van de situatie van 

enkele deelnemers. 

 

Uit de pilot in Den Haag  

De heer Taki is een deelnemer uit Den Haag. Hij is afkomstig uit Irak, waar hij hoogleraar 

geneeskunde was. Hij is slachtoffer van de gifgasaanvallen van Saddam Hoessein, waardoor 

zijn gezondheid slecht is. Toch wil hij graag meedoen met de cursus. Zijn doel en wens: hij 

heeft een uitvinding gedaan, namelijk een luier voor ouderen die heel eenvoudig te verwisselen 

is. Dat scheelt tijd en energie van ouderen en verplegend personeel. Gedurende de cursus 

weet hij zijn medecursisten, het Vadercentrum en het verzorgingshuis in de wijk hiervoor te 

interesseren. Het Vadercentrum zegt toe stappen te zullen ondernemen om de uitvinding op de 

markt te brengen; Fonds 1818 zal financieren. Een half jaar later zijn er prototypes gemaakt en 

wordt de uitvinding getest. De heer Taki geeft tenslotte tijdens de pilot in Rotterdam een 

ochtend voorlichting over gezondheid van allochtonen (Utlu & Verschoor, 2009a). 

 

Uit het project Meer Man(s)  

Meneer Hassan is rolstoelpatiënt. Hij krijgt een nieuwe woning in de straat waar hij al woont. De 

nieuwe woning heeft geen aanpassingen voor rolstoelpatiënten, zoals een verhoogd toilet, een 

zitje in de douche, handgrepen in de keuken/hal en andere noodzakelijke aanpassingen. 

Meneer Hassan is al twee maanden bezig om dit te regelen. Maar vanwege het gebrek aan 

taalvaardigheid en slordigheid met administratie en ook door het niet nakomen van de 

afspraken zit hij nog steeds met het probleem. Via het spreekuur en de cursus is met hem een 

plan van aanpak gemaakt om te zorgen dat hij zijn administratie op orde gaat brengen en 

tevens om hem te helpen in zijn contacten met de woningbouwvereniging en het CIZ voor de 

aanpassingen van zijn huis. Meneer Hassan heeft hierdoor geleerd hoe hij zijn administratie 

moet verzorgen en een agenda moet bijhouden voor zijn afspraken. De aanpassingen in zijn 

huis zijn gerealiseerd. Hij laat merken dat hij tevreden is (Khalil & Ettahriene, 2010). 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode. Dergelijk 

onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1). 

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

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

noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door MOVISIE 

uitgevoerde literatuursearches (zie 6.1). 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 

 

� Het expliciet benoemen van mannenemancipatie als doelstelling (1, 2, 3). 

� Een aanpak gericht op de cultuur en identiteit van de mannen (1, 2, 3). 

� Een intensieve 1-op-1-gerichte werving van de deelnemers (1, 3). 

� Groepstraining gecombineerd met individuele begeleiding (1). 

� De methode richt zich op de individuele ontwikkeling van mannen, met de nadruk op hun rol 

in het gezin en de maatschappij (1, 2, 3). 

� De training is gericht op praten en doen: informatie-uitwisseling wordt gecombineerd met 

werkbezoeken (1). 

� Naast mannenbijeenkomsten zijn er ook gezamenlijke bijeenkomsten met hun vrouwen (1). 

� Maatwerk: het aanpassen van de methode aan de lokale omstandigheden en het niveau en 

de behoefte van de doelgroep (1, 3) 

� De mannen gaan aan de slag met het realiseren van een zelfgeformuleerde doelstelling (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 

 

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken gevonden die directe of indirecte aanwijzingen 

leveren voor de effectiviteit van de methode. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

De zoekvraag luidde: Wat is bekend over de methode Man actief. Activering van allochtone 

mannen in een kwetsbare positie? Uitkomst: er is veel publiciteit geweest rond de presentatie 

van de methode in juni 2009. Ook is er een artikel gepubliceerd in Zorg en Welzijn.  

 

Zoekstrategieën 

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

opgevraagd bij uitvoerende instanties.  

� Er is gezocht in meerdere databanken:  

- MOVISIE 

- PiCarta 

- NARCIS 

- HBO Kennisbank 

- Worldcat 

- Google scholar 

� Internetresearch 

� De referenties van het reeds gevonden materiaal zijn gecheckt. 

 

Selecteren van literatuur 

De literatuur is geselecteerd op basis van relevantie tot de Man Actief methode. In een aantal 

documenten is de basis voor de ontwikkeling van de methode beschreven. Ook is het document 

opgenomen dat de aanbevelingen deed die leidden tot Man Actief. Daarnaast zijn artikelen 

geselecteerd rondom de theoretische onderbouwing en evaluatierapporten die de 

praktijkervaringen met Man Actief laten zien. Zie 6.2 voor geselecteerde literatuur. 
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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 die 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 worden 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 Onderzoek 2 Onderzoek 3 Onderzoek 4 

Titel rapport Man actief. 

Activering van 

allochtone mannen 

in een kwetsbare 

positie. Methodiek- 

beschrijving 

Trainershand- 

boek Man actief. 

Activering van 

allochtone mannen 

in een kwetsbare 

positie. 

Evaluatiever- 

slag project Meer 

Man(s),Evaluatieve

rslag van het 

project Meer 

Man(s) dat in het 

jaar 2010 in 

stadsdeel De 

Baarsjes heeft 

plaatsgevonden.   

 

Interne 

Evaluatiever- 

slagen van de 

Pilots in 

Amsterdam, 

Rotterdam, Den 

Haag en Utrecht,  

2008 en 2009  

Auteur Perihan Utlu en Wil 

Verschoor 

Perihan Utlu en Wil 

Verschoor 

Magdy Khalil en 

Mohamed 

Ettahriene 

Perihan Utlu en Wil 

Verschoor 

Jaar 2009 2009 2010 2008 en 2009 

Onderzoeks- 

vraag 

Beschrijving van de 

methodiek en 

verslag van de vier 

pilots die zijn 

uitgevoerd 

Handboek voor de 

trainers 

Verslag van het 

project Meer 

Man(s) 

Verslag van de 

pilots 

In het onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

Allochtone mannen 

in een kwetsbare 

positie 

Allochtone mannen 

in een kwetsbare 

positie 

Marokkaanse 55-

plus mannen in een 

kwetsbare positie 

Allochtone mannen 

in een kwetsbare 

positie 

Aantal 

geïncludeerde 

subjecten (n) 

Trainers, 

projectmede- 

werkers en overige 

medewerkers van 

de pilotorganisaties 

 

Trainers, 

projectmede- 

werkers en overige 

medewerkers van 

de pilotorganisaties 

Medewerkers van 

Stichting Kantara-

Brug 

Trainers, 

projectmede- 

werkers en overige 

medewerkers van 

de pilotorganisaties 

 


