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Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken 

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. 

Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke 

rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve 

verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. 
Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl. 
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De gemeente Zwijndrecht voert een pilot uit met een specifieke vorm van cliëntondersteuning voor mensen 

met een licht verstandelijke beperking (LVB): de ‘waakvlamvoorziening’. Dit is een vorm van intensieve 

gespecialiseerde cliëntondersteuning, zie voor meer informatie de Tussentijdse monitor Pilots 

gespecialiseerde cliëntondersteuning (Movisie, 2020). Uitgebreide informatie over de pilot is te lezen in de 

bijlagen (hoofdstuk 5). Samengevat komt deze aanpak op het volgende neer: 

• twee groepen met een LVB die zichzelf grotendeels zelfstandig kunnen redden krijgen 

ondersteuning van een lifecoach:  

o kwetsbare jongeren in de overgang van 18- naar 18+ bij twee lokale VSO scholen 

o kwetsbare mensen in een latere levensfase;  

• de lifecoaches zijn langdurig en laagintensief betrokken bij deze mensen met een LVB. De 

ondersteuning van de lifecoaches heeft als doel om de doelgroep op tijd te helpen met de 

uitdagingen waar ze mee te maken krijgen, om opschaling (en eventuele terugval) naar 

zwaardere problematiek te voorkomen. Daarnaast heeft de ondersteuning als doel om de 

zelfredzaamheid van mensen met een LVB te vergroten; 

• de pilot is in 2020 gestart en duurt twee jaar. Movisie voert de monitoring van de pilot uit. 

 

Het doel van de monitoring is om inzicht te krijgen in de werkzame elementen van de waakvlamvoorziening. 

De monitor zal gebruikt worden als input bij de besluitvorming over de voortzetting en verbetering van 

deze voorziening van Gemeente Zwijndrecht en advisering aan VWS over deze voorziening in het kader van 

onafhankelijke cliëntondersteuning aan het einde van de pilotperiode. 

 

Om inzicht te krijgen in de werkzame elementen van de waakvlamfunctie zijn vier thema’s geselecteerd 

waar de monitor zich op zal richten: verbinding en samenwerking, vergroten van zelfredzaamheid, preventie 

en signalering. 

• Verbinding en samenwerking tussen relevante sleutelfiguren in de keten rondom de cliënt 

Draagt de waakvlamfunctie bij aan het creëren van een netwerk dat zorgt voor een soepele 

overgang tussen verschillende vormen van hulpverlening waar de cliënt gebruik van maakt?  

• Vergroten van zelfredzaamheid  

Draagt de waakvlamfunctie bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt door een 

positieve invloed te hebben op het vermogen om dagelijkse activiteiten zelf te doen? 

• Preventie en signalering 
o Zijn er aanwijzingen en resultaten te benoemen die uitspraken rechtvaardigen of de 

aanpak werkt als het gaat om het voorkomen van toename van problematiek?  
o Helpt de waakvlamfunctie bij het tijdig inschakelen van benodigde extra ondersteuning 

van de cliënt waardoor snel hulp beschikbaar is en erger wordt voorkomen?  

In het kader van de voorwaarden waaronder subsidie is verkregen (nieuwe vormen van onafhankelijke 

cliëntondersteuning), heeft het ministerie van VWS de monitoring van de waakvlamfunctie toebedeeld aan 

Movisie. Movisie was eveneens betrokken bij het traject "Weet Wat Je Kan", in het kader van het Landelijk 

Programma Sociaal Domein. Naast de monitorende rol zal de samenwerking met Movisie ook worden 

voortgezet met hun aanwezigheid in de stuurgroep, waarbij zij eveneens op zich nemen om leerervaringen 

te delen.  

 

 

 

 

 

 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-11/Tussentijdse%20monitor%20Pilots%20gespecialiseerde%20cli%C3%ABntondersteuning.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-11/Tussentijdse%20monitor%20Pilots%20gespecialiseerde%20cli%C3%ABntondersteuning.pdf


Selectie van respondenten 

De betrokkenen die we gesproken hebben in het kader van de monitoring zijn de volgende:  

• aanmelders van cliënten (hierna ‘aanmelders’ genoemd): 

o twee personen van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD): één persoon bij begeleiding en 

één bij participatie; 

o twee praktijkcoördinatoren, van beide praktijkscholen één. 

• de vier waakvlamfunctionarissen; 

• vijftien cliënten in totaal, vijf per doelgroep: 

o vijf kwetsbare jongeren (18-/18+); 

o tien kwetsbare mensen in een latere levensfase, waarvan: 

▪ vijf mensen die via ‘Begeleiding’ bij de Sociale Dienst Drechtsteden zullen worden 

geselecteerd en die reeds bemiddeld zijn naar werk; 

▪ vijf mensen die de indicatie ‘Participatie’ gekregen hebben. 

Meetmomenten 

De meting is eind 2020 en begin 2021 uitgevoerd. Hiernaast zullen een tussenevaluatie (eind 2021/begin 

2022) en een eindmeting (in 2022) worden uitgevoerd onder dezelfde betrokkenen. In overleg met de 

projectleider van de gemeente Zwijndrecht worden de momenten vastgesteld waarop het veldwerk wordt 

uitgevoerd. 

Meetmethode 

De data zijn verzameld door het afnemen van semi-gestructureerde interviews1. De gebruikte vragenlijsten 

zijn in te zien in de bijlagen (hoofdstuk 5). In de tussen- en eindmeting zullen vergelijkbare vragen gesteld 

worden, zodat de antwoorden goed met elkaar vergeleken kunnen worden. 

De onderzoeker van Movisie heeft de interviews afgenomen met de aanmelders en lifecoaches. In eerste 

instantie zouden ook de interviews met de cliënten afgenomen worden door de onderzoeker van Movisie. 

In overleg met de projectleider van de gemeente Zwijndrecht en de lifecoaches is er echter voor gekozen 

om de interviews met cliënten te laten afnemen door de lifecoaches zelf, om een aantal redenen. Ten eerste 

was het vanwege de coronapandemie logistiek lastig en niet wenselijk om de interviews face to face af te 

laten nemen door de onderzoeker van Movisie. Het online of telefonisch afnemen van interviews met de 

cliënten was geen goed alternatief, gezien de kenmerken en behoeften van de doelgroep. Ten tweede 

waren de lifecoaches in de opstartfase van de pilot nog bezig met het opbouwen van een vertrouwensband 

met hun cliënten. Wanneer cliënten in deze fase over hun ervaringen met de coaching geïnterviewd zouden 

worden door weer een andere professional zou dit het proces negatief beïnvloed kunnen hebben.  

De lifecoaches hebben hun cliënten geïnterviewd op basis van een door Movisie opgestelde 

gespreksleidraad, die van tevoren met hen besproken is. De lifecoaches hebben meegedacht over de 

begrijpelijkheid van de vragen voor hun cliënten en over of de vragen voldoende aansluiten bij de leefwereld 

van hun cliënten. Indien de cliënten hiermee akkoord gingen en zij zich hier voldoende prettig bij voelden, 

zijn opnamen gemaakt van de gesprekken die vervolgens met Movisie gedeeld zijn. Als cliënten zich niet 

prettig voelden bij een gespreksopname is ervoor gekozen om ter plekke gedetailleerde aantekeningen te 

maken die hierna ook met Movisie gedeeld zijn.  

Een gevolg van de keuze om de lifecoaches de interviews met cliënten af te laten nemen, zou kunnen zijn 

dat cliënten (extra) sociaal wenselijke antwoorden gegeven hebben over hun ervaringen met de lifecoaches.  

 

 
1 In een semi-gestructureerd interview hanteert de interviewer een vragenlijst, waarbij de interviewer alle vragen 

langsloopt maar kan variëren in de volgorde van de vragen. Het referentiekader van de vragen is vaak algemener dan bij 

volledig gestructureerde interviews. Ook heeft de interviewer tijdens semi-gestructureerde interviews een bepaalde mate 

van speelruimte om aanvullende vragen te stellen naast de vragen uit de vragenlijst (Bryman, 2008: 699).  



3.1 De functie van de lifecoach: ervaringen van de functie vanuit verschillende perspectieven  

Tijdens de interviews met zowel de aanmelders, lifecoaches als de cliënten zijn we open in gesprek gegaan 

over hun ervaringen tot nu. Hieronder gaan we in op wat zij uit zichzelf vertelden over hun ervaringen. 

Aanmelders 

De aanmelders van zowel de scholen als de SDD en Zwijndrecht Werkt zijn over het algemeen erg positief 

over hun ervaringen met de lifecoaches tot op het moment dat de meting plaatsvond. Hieronder staat een 

overzicht van de belangrijkste punten die zij noemden als antwoord op de vraag wat hun ervaringen met 

de pilot tot nu toe zijn.  

- Noodzaak aanvullende ondersteuning 

Allen benoemen zij het belang van de functie van de lifecoaches voor de cliënten, omdat 

vergelijkbare ondersteuning daarvoor ontbrak terwijl cliënten hier wel behoefte aan hadden. Om 

toch in deze behoefte te kunnen voorzien, bieden de aanmelders deze ondersteuning vaak zelf aan 

aan hun cliënten, hoewel zij hier eigenlijk te weinig tijd voor hebben. “Het gebeurt regelmatig dat 

oud-leerlingen dan toch nog op ons terugvallen, maar we krijgen toch weer nieuwe leerlingen ter 

begeleiding. Daarom is het dus fijn als een lifecoach dat op kan vangen”, zo zegt een professional 

van één van de scholen hierover. Hierdoor hebben de aanmelders meer tijd om zich te richten op 

de taken die primair tot hun functie behoren en krijgen cliënten de ondersteuning die zij nodig 

hebben. Dit wordt nu al door meerdere aanmelders ervaren: “Het is zo fijn voor ons dat wij nu 

bepaalde zorgtaken, de hulp aan mensen, bij de lifecoaches neer kunnen leggen want dat scheelt 

ons echt bakken met werk.” 

 

- Snelle stappen vooruit  

Verder kwam naar voren dat de aanmelders al snel succeservaringen bij cliënten opmerkten door 

ondersteuning van de lifecoaches. De lifecoaches hebben al snel de cliënten met uiteenlopende 

concrete vraagstukken geholpen, zoals een sollicitatie-opleiding, het aanvragen van een WW-

uitkering en werken aan een gezond lichaam door te sporten. Ook vertelde een professional dat 

zijn cliënt als gevolg van de hulp van de lifecoach zijn baan behouden had, omdat hij deze anders 

kwijt geweest zou zijn: “De werkgever zei dat hij niet meer hoefde te komen. De lifecoach is met 

toestemming van mij in gesprek gegaan met de werkgever, en hij heeft er voor gezorgd dat die 

jongen daar toch mag blijven werken.”  

 

- Goede selectie lifecoaches 

Een professional stelt dat hij verrast was over hoe makkelijk het ging om contact tot stand te 

brengen tussen de leerlingen en hun ouders die ze geselecteerd hadden en de lifecoaches, omdat 

de doelgroep normaal gesproken redelijk wantrouwig tegenover “alles wat met de gemeente te 

maken heeft” staat. Als reden hiervoor werd genoemd dat de selectie van de lifecoaches erg goed 

geweest is: “De lifecoaches zijn bijzonder geschikte mensen. Mensen die in hun leven dingen 

hebben meegemaakt. Ze spreken de taal van de straat en van de leerlingen en hun ouders. Ze zijn 

heel sterk in het contact.” Ook de andere aanmelders zijn positief over de werving van de 

lifecoaches.  

 

- Succesfactor: de diversiteit van de lifecoaches 

De diversiteit van de geworven lifecoaches wordt door iedereen als een succesfactor gezien. De 

diversiteit van de lifecoaches maakt het mogelijk om te kijken welke lifecoach het beste aansluit bij 

de wensen, behoeften en kenmerken van de cliënt. Naast dat de aanmelders het handig vinden dat 

de lifecoaches uiteenlopende vaardigheden hebben, wordt ook benoemd dat het van meerwaarde 

is dat de lifecoaches verschillende persoonlijke kenmerken hebben. Sommige cliënten geven 

bijvoorbeeld de voorkeur aan een coach met een vergelijkbare culturele achtergrond, anderen 

willen liever door een vrouw geholpen worden vanwege een negatieve ervaring. 

 

 

 



- Aandachtspunten en uitdagingen 

Over de impact van corona op de pilot lopen de meningen uiteen. Gevolgen die benoemd worden, 

zijn dat er minder mensen zijn doorverwezen naar de lifecoaches en dat de ‘warme overdracht’ 

anders verlopen is dan gepland. Dit laatste is op verschillende manieren opgelost. Eén professional 

vroeg bijvoorbeeld aan een leerling of zij het nummer mocht doorgeven aan lifecoach, waarna de 

lifecoach zelf contact opnam met de leerling, “zo werkt het nu, en dat werkt eigenlijk ook best 

wel”. Een andere professional voert een ‘driegesprek’ als kennismaking (tussen henzelf, lifecoach 

en cliënt) middels videobellen. Twee andere aanmelders hebben de indruk dat corona geen invloed 

heeft gehad op de voortgang van de pilot: “het is allemaal geen probleem” en “daar heb ik geen 

last van gehad, want wij zijn sowieso doorgegaan”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lifecoaches 

Net als de aanmelders zijn ook de lifecoaches op het moment van de meting overwegend positief over hun 

ervaringen. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste punten die zij noemden als antwoord op de 

vraag wat hun ervaringen tot nu toe zijn. 

- Noodzaak aanvullende ondersteuning  

De lifecoaches merken op dat hun cliënten echt behoefte hebben aan de ondersteuning die ze 

krijgen op verschillende levensgebieden, en dat zij in staat zijn om de benodigde ondersteuning te 

bieden. Ook van hun cliënten en de aanmelders die de cliënten hebben doorverwezen krijgen ze 

positieve reacties. Eén van de lifecoaches merkt op dat de scholen ook wel enthousiast zijn maar 

minder snel bewegen en minder zicht hebben op de cliënten/ex-leerlingen, dan Zwijndrecht Werkt 

Ondanks de vooraf opgestelde functiebeschrijving – die het uitgangspunt vormde voor de 

werving- en selectieprocedure – is met uitvoeringspartners (scholen en SDD) de wijze van 

werving intensief besproken. Alle partijen vonden unaniem dat levensvaardigheden, 

communicatieve eigenschappen en intrinsieke motivatie nog belangrijker waren dan 

opleidingsniveau en (gerichte) werkervaring. Natuurlijk zouden opleiding en werkervaring wel 

worden mee gewogen. 

Voorafgaande aan de daadwerkelijke wervingsprocedure hebben Yaught/BMB en de 

projectleider uit de 23 ingezonden brieven dertien mogelijk geschikte kandidaten gekozen om 

kennis mee te maken. Zij zijn uitgenodigd voor een online kennismakingsgesprek van vijftien 

minuten. In wisselende samenstelling, met de projectleider als constante factor, is geprobeerd 

een beeld te krijgen van de persoon achter de brief, om zo een indruk te krijgen 

eerdergenoemde levensvaardigheden, flexibiliteit, communicatieve vaardigheden en vooral 

intrinsieke motivatie. Veelal zorgde dit ervoor dat de vragen eerder persoonlijk dan werk 

gerelateerd waren. Opvallend was dat veel kandidaten zich geen raad wisten met de vragen en 

terugvielen op hun opleiding en werkzame leven. Uiteindelijk zijn zeven kandidaten 

geselecteerd om uit te nodigen een sollicitatiegesprek in een fysieke omgeving. 

Uiteraard is er in fysieke gesprekken meer ingezoomd op werkervaring en relevante opleiding, 

maar uiteindelijk zijn de eerdergenoemde vaardigheden ook weer uitgebreid aan bod 

gekomen door de kandidaten “onmogelijke” case voor te leggen. Hun wijze van reageren op 

deze onmogelijke cases – er was geen goed of fout antwoord mogelijk – was uiteindelijk 

bepalend voor de definitieve selectie, waarbij door de leden van de wervings- en 

selectiecommissie heel goed is besproken in hoeverre deze mensen ook daadwerkelijk bij elkaar 

zouden passen in team. 

 



en de SDD. Hierbij is het van belang om op te merken dat de scholen te maken met meer 

randvoorwaarden dan de SDD, zoals de ouders  van leerlingen die wel moeten willen meebewegen.  

 

- Uiteenlopende ondersteuningsvragen cliënten 

Verder is in de gesprekken met de lifecoaches naar voren gekomen dat zij de cliënten zowel bij zeer 

diverse vraagstukken ondersteunen als dat zij deze ondersteuning op zeer uiteenlopende manieren 

aanbieden, afhankelijk van de behoeften van de cliënt. Ze helpen de cliënten met vragen en 

problemen ten aanzien van werk, hun huishouden en school,  tot angststoornissen en een gebrek 

aan lichamelijke beweging (het laatste door bijvoorbeeld samen te gaan sporten).  

 

- Succesfactor: de diversiteit van de lifecoaches  

De lifecoaches benoemen – net zoals de aanmelders – hun onderlinge diversiteit als succesfactor. 

Dat ze “vier verschillende mensen met vier verschillende achtergronden” zijn helpt om goed aan te 

kunnen sluiten bij behoeften van de cliënten. Op het moment dat er een aanmelding binnenkomt 

voor de coaching, bekijken de lifecoaches onderling wie van hen de cliënt het beste zou kunnen 

begeleiden. Wat ook gebeurt, is dat één van de aanmelders zelf al aangeeft te verwachten dat één 

van de lifecoaches het beste aan zal sluiten bij de cliënt.  

 

- Aandachtspunten en uitdagingen 

o Weerstand cliënten: 

Sommige lifecoaches hebben te maken gekregen met (aanvankelijke) weerstand van 

cliënten, in meer of mindere mate. Deze cliënten waren in eerste instantie niet enthousiast 

over ondersteuning door een lifecoach. Onder andere door het gesprek met de cliënten 

aan te gaan hebben de lifecoaches de cliënten in bepaalde gevallen toch zo ver weten te 

krijgen dat ze het traject in wilden gaan. Hierover vertelt één van de coaches: “Ik laat ten 

alle tijden aangeven dat weerstand oké is. Dat als je ergens weerstand tegen hebt, dan 

weet je in ieder geval wat je grenzen zijn. En wat je fijn vindt en wat je niet fijn vindt.” 

Een andere manier waarop de lifecoaches zijn omgegaan met weerstand van cliënten is 

door – met toestemming van de cliënt – contact op te nemen met belangrijke personen in 

het netwerk van de cliënt, zoals een ouder of een zus. 

o Snelheid eerste contact: 

Eén van de lifecoaches is van mening dat nieuw aangemelde cliënten aan het begin van de 

pilot te lang op ondersteuning van een (collega-)lifecoach moesten wachten, omdat de 

doorverwijzing niet snel genoeg ging. Volgens haar zou het goed kunnen werken als haar 

collega’s hier meer zelf achteraan gaan en bovenop zitten, zodat het sneller op gang komt. 

De ervaring dat de ondersteuning niet snel genoeg op gang is gekomen, is in de gesprekken 

met de andere lifecoaches niet op deze manier naar voren gekomen. Een mogelijke 

verklaring voor dat het contact wat langzamer op gang gekomen is, zou kunnen zijn dat 

het één en ander door corona anders verlopen is dan gepland.  

o Belang van eerste beeldvorming: 

Een aandachtspunt om weerstand onder cliënten zo veel mogelijk te voorkomen, zou 

kunnen zijn om van het begin af aan op een laagdrempelige manier een zo duidelijk en 

accuraat mogelijk beeld te schetsen over wat de lifecoaches voor ondersteuning kunnen 

bieden. Een lifecoach zei namelijk dat een cliënt verkeerde verwachtingen had over wat de 

coaching inhield doordat een aanmelder een verkeerd beeld geschetst had: “daar zat een 

mismatch”. 

o Tijdig evalueren hoeveelheid uren: 

Verder kwam in de gesprekken met de lifecoaches naar voren dat het van belang is om 

tijdig een evaluatiemoment in te bouwen om te bespreken hoeveel tijd de coaches 

daadwerkelijk kwijt zijn per cliënt, en of dit overeen komt met het beschikbare aantal uren 

per cliënt. Er zit veel variatie in de tijd die de lifecoaches per cliënt besteden en aan het 

begin besteden de lifecoaches over het algemeen meer tijd per cliënt dan wanneer ze de 

ondersteuning meer gaan afbouwen. Hierover wordt gezegd: “In de beginfase ben je 

gewoon veel meer tijd kwijt aan het opbouwen van het vertrouwen, vooral met deze 

kwetsbare doelgroep.”  



Cliënten 

Tevredenheid ondersteuning lifecoaches 

Ook de cliënten zelf zijn erg tevreden met de ondersteuning die ze krijgen van de lifecoaches, zo kwam naar 

voren in de gesprekken die de lifecoaches met hen hebben gevoerd op basis van de door Movisie opgestelde 

gespreksleidraad. Op de vraag “Wat vind je van het contact met mij tot nu toe?” antwoorden vrijwel alle 

cliënten ‘zeer goed’ (de meest vrolijke smiley). Eén cliënt gaf ‘goed’ aan, en een andere cliënt zei tussen 

‘goed’ en ‘zeer goed’.2 

Wanneer de cliënten uitleggen waarom ze zo tevreden zijn, wordt het vaakste genoemd dat zij de 

gesprekken met de lifecoach erg waarderen. Daarbij geven meerdere cliënten aan het prettig te vinden dat 

de lifecoaches goed naar hen luisteren, dat zij hen handige adviezen geven en met hen meedenken over 

mogelijke oplossingen voor hun problemen. Een cliënt zegt bijvoorbeeld: “Je denkt goed mee naar een 

oplossing, wat goed voor mij is.” Iemand anders benoemt dat de lifecoach haar helpt om vast te stellen wat 

ze wil bereiken in haar leven: “Ik ben er wel blij mee, zeker weten. Je helpt me met wat ik nou wil en wat 

ik wil bereiken in het leven. We zijn goed op weg en we praten veel. En je helpt me ook met de dingen waar 

ik moeite mee heb.” Ook benoemen twee cliënten dat ze het gezellig vinden met hun lifecoach. Tot slot 

stelt een cliënt dat hij door de gesprekken met zijn lifecoach andere dingen probeert te doen, die hij 

daarvoor nooit deed.  

Wensen cliënten 

Op de vragen of cliënten iets missen in het contact met hun lifecoaches en wat er beter zou kunnen, kwamen 

niet veel punten naar voren. De meeste cliënten gaven aan dat zij niets missen en niet weten wat er beter 

zou kunnen. Punten die wel genoemd zijn, zijn de volgende: 

- behoefte aan een vaste plek om af te spreken; 

- behoefte aan meer fysiek contact; 

- tot slot benoemt een cliënt dat hij het handig zou vinden als de lifecoaches meer bevoegdheden 

hadden. “Het zou makkelijk zijn als je wat meer kon doen, bevoegdheden had zoals een 

maatschappelijk werker heeft, zoals de maatschappelijk werkster die ik vroeger had.” 

Zouden de cliënten een lifecoach aanraden aan een goede vriend? 

Het antwoord op de titel van deze paragraaf luidt: ja, dat zouden alle cliënten doen. De meeste cliënten 

hebben de meest vrolijke smiley gekozen, enkelen de op één na vrolijkste. Zij lichten hun antwoorden als 

volgt toe: 

- “Ja, als ik vrienden had die het nodig hadden, dan zou ik u zeker aangeraden hebben.” 

- “Ja, vrienden heb ik niet echt, maar mijn broertje heeft ook wel wat dingen aan zijn hoofd en hulp 

nodig. Dus aan hem zou ik het wel zeker aanraden. Puur omdat je dezelfde achtergrond hebt. Dus 

ik denk dat als mijn broertje met u in gesprek zou gaan, hij dezelfde klik zou hebben als dat ik heb 

gehad. En vooral omdat het wat beter is om te praten en dingen ook te uiten. En dat u een meer 

luisterend oor bent zeg maar.”  

- “Jullie kunnen iedereen eigenlijk een beetje steunen in de dingen die ze nog extra nodig hebben, 

zoals ja emotionele dingen of financiële dingen, en dat is, ja ik vind het fijn, dat zeg ik je eerlijk.” 

- “Ik ben altijd goed geholpen, dus als ik iemand ken die dat nodig heeft, dan zou ik dat zeker 

aanbevelen.” 

- “Jij doet dit met je hart, je luistert en komt met oplossingen.” 

- “Een lifecoach is misschien ook wat voor mijn vriendin, zodat zij ook haar verhaal kwijt kan” 

- “Want waarom niet; als iemand je kan helpen, waarom zou je dat niet doen? Dat is het mooiste 

wat er is eigenlijk.” 

 
2 Hierbij is het belangrijk om in gedachten te houden dat de interviews zijn afgenomen door de lifecoaches 

zelf (zie ook hoofdstuk 2). Het zou kunnen dat het hierdoor voor cliënten lastiger was om kritiek te uiten 

op de lifecoaches en dat zij in meer of mindere mate sociaal wenselijk geantwoord hebben. 

 



- “Omdat het geen kwaad kan, het geeft je wel zelfvertrouwen.” 

- “Dat is heel goed voor je en ook voor de toekomst. En ook voor jezelf. Ja en ook voor een baan 

later.” 

3.2 Visie op de functie van de lifecoach 
Om meer inzicht te krijgen in wat de visie op de functie van de lifecoach volgens zowel de aanmelders als 

de lifecoaches zelf is, hebben wij hen gevraagd wat volgens hen het doel van de functie lifecoach is. De kern 

van de antwoorden op deze vragen is hieronder terug te lezen, allereerst vanuit het perspectief van de 

aanmelders en vervolgens vanuit het perspectief van de lifecoaches.  

Aanmelders 

Doelstelling functie lifecoach 

De aanmelders benoemen verschillende doelen van de functie lifecoach. Allereerst wordt het belang van het 

bieden van ondersteuning benoemd, die cliënten wel nodig hebben maar op andere manieren niet 

voldoende krijgen. Voor de doelgroep jongeren in de overgang van school naar werk wordt hierbij genoemd 

dat deze ondersteuning extra belangrijk is wanneer de ondersteuning vanuit school wegvalt als leerlingen 

gaan werken. Hierover zegt iemand: “Om de cliënten, wanneer ze er zelf niet meer uitkomen (om wat voor 

reden dan ook) net een zetje mee te geven, net die ondersteuning te bieden die ze missen, die ze van ons 

normaal krijgen op school en die wegvalt doordat ze gaan werken, en van huis uit ook niet meekrijgen.” 

Daarnaast komt naar voren dat het luisteren naar en aandacht geven aan de doelgroep erg belangrijk is. 

Verder wordt het belang van het in beeld houden van de doelgroep besproken, en zeker ook waar het gaat 

om leerlingen in de overgang van school naar werk: “Zolang ze op school zitten, hebben wij ze goed in 

beeld. Maar zodra ze van school gaan met een baan of een vervolgopleiding zijn wij het zicht kwijt en gaan 

ze compleet van de radar. De lifecoaches kunnen ze toch in beeld houden en ze eventueel hulp bieden als 

ze het nodig hebben.” 

Lifecoaches 

Doelstelling functie lifecoach 

Lifecoaches ondersteunen cliënten met behoeften en uitdagingen op verschillende levensgebieden. Het 

maakt niet uit of er vraagstukken zijn op het gebied van financiën, huisvesting, werk, sport, sociale relaties 

of een uitkering: de lifecoach begeleidt de cliënt en helpt waar dit nodig en mogelijk is. Het doel is om de 

cliënt verder te helpen, op welk terrein dan ook. Daarover zijn de lifecoaches het met elkaar eens.  

Verder benoemen meerdere lifecoaches dat ze ernaar streven om zo veel mogelijk bij te dragen aan de eigen 

regie en zelfredzaamheid van de cliënten, tot het moment dat het de cliënt (onder coachende begeleiding) 

niet lukt om verder te komen. Een lifecoach formuleert dit als volgt: “Ik sta naast de cliënt, zonder z'n hand 

vast te houden, maar als het nodig is om een stap verder te komen, dan hou ik z'n hand vast. Als ik voor 

hem moet staan, om weerstanden of zaken van buitenaf af te kunnen schermen, dan ga ik voor hem staan. 

Als ik achter hem moet staan, omdat het nodig is om hem een prikkel te geven, dan ga ik achter hem staan. 

Dus het is vooral meebewegen, en zorgen voor een dusdanige situatie dat er een stap gezet kan worden, 

hoe groot of hoe klein dan ook.” 

Ook wordt onafhankelijke ondersteuning van de cliënt als belangrijk doel benoemd, of beter gezegd een 

randvoorwaarde die nodig is om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen. Door onafhankelijk te kunnen 

zijn en “niet vanuit een bepaalde bril naar de cliënt te kijken omdat [je] daar verantwoording voor af moet 

leggen” kunnen de lifecoaches de belangen van de cliënt centraal stellen. Dat de lifecoaches onafhankelijk 

zijn is van meerwaarde voor de doelgroep, omdat mensen uit de doelgroep vaak kritisch tegenover 

gemeenten en hulpverlenende organisaties staat.  

 

 

 



3.3 Verbinding en samenwerking 

Aanmelders 

De aanmelders vertellen dat cliënten van tevoren goed doorgesproken worden met de lifecoaches (wanneer 

hier toestemming voor geven is door de cliënt en – in het geval van de jongeren – door de ouders). De 

samenwerking is vooral tijdens de overdracht intensief. Dit heeft als voordeel dat de lifecoaches wanneer zij 

met de begeleiding starten al een goed beeld hebben van de cliënten, en voor cliënten is het fijn dat ze niet 

hun volledige verhaal opnieuw hoeven te vertellen. Na de overdrachtsperiode wordt het contact minder 

intensief. 

Enkele aanmelders noemen als aandachtspunt dat zij graag sneller of meer de op hoogte zouden willen zijn 

van hoe het na overdracht aan de lifecoaches met cliënten gaat. Een aanmelder zegt: “Ik zou het zelf wel 

interessant vinden als wij ook op kunnen zoeken hoe het gaat met de leerlingen. Gelijk aan het 

leerlingvolgsysteem. Elke actie die wij op school uitvoeren met een leerlingen moeten we ook vastleggen. 

Het zou prettig zijn als zij dat ook doen.” 

Lifecoaches 

Op het moment van de meting was er sprake van variatie in de mate waarop de lifecoaches al samenwerkten 

met andere hulpverleners en sleutelfiguren in het netwerk van de cliënten. Lifecoaches geven aan nog 

helemaal niet samen te werken met andere hulpverleners. Wel hebben de lifecoaches al kennisgemaakt met 

het wijkteam. De lifecoaches benoemen dat het van groot belang is om de belangen van de cliënt centraal 

te stellen in de samenwerking. “Dat vind ik ook mijn rol  in de samenwerking: zorgen dat de cliënt centraal 

blijft staan. Als ik denk dat mijn gesprekspartner te veel vanuit de logica van zijn of haar organisatie te werk 

gaat, en dat is niet dienend voor die cliënt, dan zou ik dat ook echt wel benoemen”, zo vertelt een lifecoach.  

3.4 Organisatie – rol projectleider gemeente 

Aan alle lifecoaches en aanmelders is gevraagd wat ze vinden van de rol van de projectleider vanuit de 

gemeente Zwijndrecht. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Op de laatste vraag kwamen vrijwel geen 

antwoorden naar voren: allen zijn erg te spreken over de projectleider en zijn toewijding aan de pilot. 

Hieronder gaan we in op wat beide groepen respondenten hierover hebben gezegd.  

Aanmelders 

De aanmelders zijn positief over de projectleider van gemeente Zwijndrecht. Zowel zijn werkwijze, kennis 

en persoonlijke betrokkenheid worden positief beoordeeld. “Hij snapt de doelgroep als geen ander, hij is 

super innovatief, hij luistert hè, hij kan echt luisteren en handelen”, zegt een aanmelder. Anderen vertellen: 

“Hij kan doorpakken, hij houdt de druk er een beetje op, laat het niet verslappen” en “Ja, volgens mij is het 

voor [de projectleider] ook belangrijk: als hij één van die kinderen ermee kan redden, dan doet hij het ook.” 

Lifecoaches 

Ook de lifecoaches zijn erg positief over de projectleider van gemeente Zwijndrecht. Een belangrijk eerste 

punt dat wordt genoemd is de onafhankelijke positie van de lifecoaches ten opzichte van andere 

hulpverleners en organisaties, en de wijze waarop de projectleider dit heeft gefaciliteerd en gestimuleerd. 

“En ik kom weer terug op die onafhankelijke positie, (…) [de projectleider] faciliteert daarin. [Hij] zegt waar 

het op staat, ook naar de verwijzers toe (…) als het gaat om procedures. (…) En wat hij ook zegt: wij zijn 

geen doorgeefluik vanuit de cliënt naar instanties. En we zijn ook niet vanuit instanties een doorgeefluik 

naar de cliënt. Ook daar zie je weer dat hij heel erg pleit en bewaakt door het regelmatig te benoemen van 

oké, je bent geen verlengstuk, houd dat in de gaten.” 

Een tweede positief punt is de grote persoonlijke betrokkenheid van de projectleider: “Ik denk dat [de 

projectleider] de ruggengraat is van het project en hij doet het echt ontzettend goed”. Weer een andere 

lifecoach zegt hierover: “Hij is echt heel betrokken wel. Het liefst wil hij overal mee naartoe als het ware. 

(…) Alsof (…) het project zijn kindje is.” 

Ten slotte zijn de lifecoaches ook positief over de organisatie en communicatie van de projectleider. Zo is 

het team lifecoaches bijvoorbeeld goed samengesteld uit coaches met verschillende achtergronden die 

elkaar kunnen aanvullen, en vindt er zeer regelmatig contact plaats tussen de projectleider en de lifecoaches.  



3.5 Zelfredzaamheid van de cliënten 

Lifecoaches 

Observaties van de zelfredzaamheid van cliënten 

De lifecoaches herkennen allemaal dat hun cliënten problemen ervaren op het gebied van zelfredzaamheid, 

zowel bij jongeren in een kwetsbare positie als bij cliënten in een latere levensfase. De lifecoaches benoemen 

dat er sprake is van grote variatie in de levensgebieden waarmee cliënten moeite hebben en in de mate 

waarin zij problemen ervaren. Op pagina 12 zijn hier verschillende voorbeelden van te lezen. 

Hoe proberen de lifecoaches positief bij te dragen aan de mate van zelfredzaamheid van cliënten?  

Het opbouwen van een vertrouwensband is een eerste stap en belangrijk onderdeel van de aanpak van de 

lifecoaches om de zelfredzaamheid van hun cliënten te vergroten. Door een vertrouwensband met cliënten 

op te bouwen durven cliënten zichzelf te laten zien en hun kwetsbaarheden te bespreken. Het tonen van 

oprechte interesse, stellen van de juiste vragen, het delen van eigen ervaringen en “echt verbinding maken” 

met cliënten worden hierbij als succesfactoren genoemd. Een lifecoach vertelt hierover: “ja, vanuit die 

gesprekken ontdek je uiteindelijk wel samen met die cliënt waar dus een stukje ontbreekt als het gaat om 

die zelfredzaamheid.” 

Verder proberen de lifecoaches bij te dragen aan de zelfredzaamheid van cliënten door met hen te werken 

aan hun zelfbeeld en hen te laten zien waartoe ze in staat zijn. Uit de gesprekken komt naar voren dat 

cliënten vaak negatieve ervaringen hebben opgedaan in het verleden, waarbij dingen die zij graag wilden 

bereiken mislukt waren en ze daarin “bleven hangen”. Een  lifecoach vertelt dat ze met haar cliënten 

bespreekt wat er precies verkeerd is gegaan, zonder hierover te oordelen. Door hierover in gesprek te gaan 

probeert ze samen met haar cliënten te kijken hoe het komt dat dit is gebeurd en hoe ze dit in de toekomst 

kunnen voorkomen. Ook andere lifecoaches benoemen dat ze zich in gesprekken met cliënten richten op 

wat zij in de toekomst willen bereiken en waar cliënten goed in zijn. Een lifecoach vertelt: “Je moet kijken 

wat de mogelijkheden zijn in plaats van de beperkingen, wat zijn de mogelijkheden? En zo bied je ze dan 

wel weer een toekomstperspectief om toch zelfredzamer te maken door cliënten te stimuleren en te laten 

zien wat ze zelf kunnen”. Naast negatieve ervaringen in het verleden kan een stigma / beeldvorming rondom 

het hebben van een LVB het zelfbeeld van de cliënten negatief beïnvloeden. Lifecoaches proberen hier in 

hun coaching aan te werken door te focussen op wat cliënten wel kunnen, in plaats van waar ze moeite me 

hebben. Een lifecoach vertelt: “Dat [negatieve beeldvorming] probeer ik los te laten, want ik wil juist de 

stempel bij ze weghalen en dan probeer ik ze ook iedere keer uit te leggen dat ze echt veel meer kunnen. 

En het moment dat ik dat iedere keer herhaal en ze maken ook echt kleine stapjes vooruit, dan merken ze 

ook van o ja, ik kan eigenlijk veel meer. Zoals een meisje die zegt van ja, ik wil op mezelf gaan wonen straks 

maar ik kan de was niet doen, ik weet niet hoe ik koken moet. Ik heb nu een keer met haar de was gedaan 

en in één keer heeft zij gewoon de was in haar eentje gedaan. […] Dat is zo’n grote stap die zij heeft gezet 

en haar zelfvertrouwen is hierdoor echt gegroeid. ”  

Het stimuleren van cliënten om zelf kleine stappen te zetten om toe te werken naar hun doel, is een ander 

terugkerend kenmerk in de aanpak van de lifecoaches. De lifecoaches proberen om de cliënten dit zo veel 

mogelijk zelf te laten doen, zonder begeleiding. In de woorden van één van de lifecoaches: “de norm moet 

zijn dat ze het alleen gaan doen, zodat ze ervaren hoe dat voelt. Niet dingen uit hun handen te gaan grissen 

vanuit goede intenties om alles voor ze te gaan doen en veel voor ze op te pakken, want daar leren ze te 

weinig van”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eén van de issues van mijn cliënt is haar huis, dat ze dat op orde houdt. Ik ga daar regelmatig heen 

en geef taakjes. Stap voor stap hoor. Ik leg een briefje neer met twee takjes, stap voor stap. 
Bijvoorbeeld het schoonmaken van de vloer, ik zag allerlei vlekken en fruitvliegjes. Dan hebben we 
het daar over en ziet ze in dat ze dat moet schoonmaken. En zo gaan we de volgende keer weer een 

stapje verder. Ik zeg: als je een beetje opruimt, dan wordt het ook wat opgeruimder in je hoofd. Dus 

door daar thuis te komen bereik ik meer. ” 

“Door bij cliënten langs te gaan, kom ik wat meer te weten over waar ze mee kampen en mogelijk 

ook: waar komt het vandaan? En verder ga ik dan natuurlijk kijken, afhankelijk van wat daaruit 
komt, wat kan ik daar ook actief in betekenen? Dus bijvoorbeeld: een meisje durft niet te fietsen. Ik 

ga een keer op de fiets naar haar toe. Dan kan ik beter inschatten: gaat dat lukken? Maar dat was 
nog te vroeg. Datzelfde meisje durft niet te eten waar vreemde mensen bij zijn. Op haar stageplek 
eet ze haar boterham op het toilet, omdat ze niet naar de kantine durft. Dan zeg ik: nu kan het niet 

met corona, maar zodra het allemaal weer opengaat, zou je het leuk vinden als ik op bezoek kom 
op je stageplek? Dat wil ze wel, dan licht ze helemaal op. Ik zeg: zullen we dan samen een boterham 

eten? Dan kom ik in de lunchpauze en dan eten we in de kantine. Zo wil ik dus gaan proberen om 

dat voor elkaar te gaan krijgen.” 

“Ik heb met de aanmelder een gesprek gehad over de verwachtingen die hij schetst naar de cliënten 

toe. Wij kunnen niet elke dag onze cliënt letterlijk bij de hand nemen en activiteiten begeleiden. Ik 
ging een keer boksen met een cliënt. Maar toen wou hij dat iedere week doen. Nou, nu laten de 
maatregelen dat al niet toe. En dat is denk ik ook niet mijn rol om elke week met hem te gaan staan 

boksen. Tenzij het helpt in de coaching. Eerst gaan we vertrouwen opbouwen, en wanneer de cliënt 

zelfredzamer wordt ga je uitzoomen. De aanmelder had daar een ander idee bij.” 

“Concreet voorbeeld: op een gegeven moment bouw je vertrouwen op en dan gaat die beerput open 

en dan ben je er echt heel lang mee bezig. Eén cliënt liep bijvoorbeeld vast met het aanvragen van 
een Wmo-indicatie, het lag lang stil. Toen ik het oppakte, en ik in eenzelfde vakjargon praat als de 

jongens van het wijkteam, konden we snel doorpakken. Binnen 3 weken lag het onderzoeksverslag 
klaar en kon er zo’n Wmo-indicatie worden gegeven, dus dat was wel fijn. Ik merkte dat je soms 

gewoon dezelfde taal moet spreken met instanties om je cliënt verder te kunnen helpen.” 

 



Cliënten 

Tevredenheid leven 

Vrijwel alle cliënten geven aan tevreden te zijn met hun leven. De meeste cliënten gaven aan tevreden te 

zijn (3e smiley) en twee cliënten gaven aan zeer tevreden (4e smiley) te zijn. Twee cliënten gaven aan 

ontevreden te zijn; één van hen is ontevreden (2e smiley) en een ander gaf aan tussen zeer ontevreden (1e 

smiley) en ontevreden te zitten.  

Waar geven cliënten aan ondersteuning bij nodig te hebben?   

Hoewel de cliënten zoals we hierboven zagen veelal aangeven tevreden te zijn met hun leven, geven ze ook 

aan behoefte te hebben aan ondersteuning op uiteenlopende gebieden. Op de vraag waar ze ondersteuning 

bij nodig hebben, kwamen de volgende onderwerpen aan bod. 

• Met sporten/beweging. Meerdere cliënten vertellen dat ze met hun lifecoach zijn gaan boksen 

terwijl ze daarvoor niet sportten en dat ze zich daardoor beter voelen.  

• Hulp met zaken waar de jongere cliënten in een kwetsbare positie tegenaan lopen op hun school 

en die te maken hebben met een vervolgopleiding. Een cliënt gaf bijvoorbeeld aan dat hij ervaarde 

dat docenten niet naar hem luisterden, en dat zijn lifecoach hem helpt met bedenken hoe hij daar 

het beste mee kan omgaan.  

• Hulp met sociale relaties (familie en vrienden). 

• Met het eigen gedrag.  

• Gezondheidsvraagstukken, zowel fysiek als mentaal. 

• Het krijgen van steun in het algemeen: “[…] steun had ik wel hard nodig. En daardoor heb ik ook 

voor mezelf wat meer moeite gedaan om daardoor heen te komen. […] Ik heb sowieso in mijn 

omgeving niet echt contact met mensen. Dus echt de steun die ik had gekregen was van u en van 

mijn tweede moeder. Dus dat was echt het enige wat mij een beetje hielp. En jullie luisterden ook 

echt naar mij.”  

3.6 Preventie en signalering 

Zowel lifecoaches als aanmelders verwachten dat de waakvlamvoorziening bijdraagt aan het tijdig 

inschakelen van benodigde extra ondersteuning. Het is nu nog te vroeg om uitspraken te kunnen doen over 

of de voorziening hier ook daadwerkelijk aan bijdraagt. Een lifecoach zegt hier bijvoorbeeld het volgende 

over: “Nou, dan denk ik dat we daarin wel een heel grote rol kunnen gaan spelen. Juist als je kijkt naar dat 

ons doel is het vergroten van zelfredzaamheid en ook weten wanneer je dus aan de bel moet trekken en 

om hulp moet vragen. Dat is ook een vorm van zelfredzaamheid volgens mij. En dus dat zo inrichten dat er 

groei in zit. Dus steeds zelfredzamer worden. ”Ook een aanmelder van één van de praktijkscholen spreekt 

haar verwachting uit dat lifecoaches kunnen helpen bij het voorkomen van problemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Succesfactoren 

- Zowel de cliënten, aanmelders en lifecoaches zijn erg positief over de waakvlamvoorziening tijdens 

de meting. Alle betrokkenen vinden de voorziening zinvol en belangrijk.  

- Een grote succesfactor is de onafhankelijke positie van de lifecoach. 

- De diversiteit van de lifecoaches wordt door iedereen als een succesfactor gezien: dit maakt het 

mogelijk om te kijken welke lifecoach het beste aansluit bij de wensen, behoeften en kenmerken 

van de cliënt. 

- Over het algemeen zijn de betrokkenen tevreden met de onderlinge samenwerking. Er is veel 

vertrouwen in elkaars capaciteiten.  

- Zowel aanmelders als lifecoaches hebben zijn erg te spreken over de projectleider van de gemeente 

Zwijndrecht.  

- Zowel de aanmelders als de lifecoaches benoemen dat cliënten moeite hebben met 

zelfredzaamheid, dit wordt ook door cliënten zelf erkend. Dit laat zien dat de juiste cliënten zijn 

geselecteerd om aan de waakvlamvoorziening mee te doen.  

Aandachtspunten 

- Het is van belang dat alle partijen eenzelfde beeld en verwachtingen hebben bij de functie van de 

lifecoach, en zeker dat hierover richting de cliënt op een duidelijke en accurate manier over 

gecommuniceerd wordt.   

- Een aandachtspunt in het vervolgtraject is de communicatie tussen lifecoaches en verwijzers, waarbij 

enkele verwijzers aangeven dat zij graag sneller en meer informatie zouden willen krijgen over het 

traject dat de lifecoaches met cliënten doorlopen en de vorderingen die hierin worden gemaakt.  

- Het project is op dit moment nog sterk afhankelijk van de goede organisatie van de projectleider. 

Dit maakt de constructie succesvol zo lang de projectleider betrokken blijft, maar is op termijn 

kwetsbaar.  

- Tot slot is een aandachtspunt de opvolging van de lifecoaches indien zij vertrekken, zoals nu het 

geval is met één lifecoach. Er is een vertrouwensband opgebouwd en cliënten voelen zich 

verbonden met hun coach. Daarom is het van belang dat dit soepel en adequaat geregeld wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 Achtergrondinformatie onderzoek 

Doelstelling van het project 

“Samen met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 

de Sociale Dienst Drechtsteden heeft onze gemeente onderzoek gedaan naar een grote groep mensen, die 

moeite heeft om ‘mee te komen’ in onze samenleving. Het gaat om mensen met een licht verstandelijk 

beperking (LVB), die een steeds groter beroep doen op zorg- en ondersteuning. Hun problematiek doet zich 

voor op alle levensdomeinen (werk, inkomen, wonen, zorg, etc.) 

De geformuleerde ambities in het nieuwe raadsprogramma "Krachtig Zwijndrecht" op het gebied van zorg 

en armoede (deltaplan) komen hier samen. In de meeste gevallen gaat het over dezelfde mensen, waarvan 

de problematiek voortvloeit uit de beperkte cognitieve vermogens en verschillende verschijningsvormen 

kent. 

Het onderzoek, dat zich voornamelijk heeft gefocust op het domein Werk & Inkomen, wees uit dat 

aanmelders een ‘regiefunctie’ missen en mensen met een LVB een coach/buddy. Iemand die langdurig maar 

laagintensief betrokken blijft en uitgaat van de aanwezige zelfredzaamheid. Daarnaast bewaakt hij/zij de 

samenhang en schaalt op naar zwaardere hulp of ondersteuning indien nodig. Het onderzoek beveelt een 

waakvlamfunctie aan in de vorm van "lichte levensondersteuning". 

Via het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een subsidie verkregen om de effectiviteit 

van deze waakvlamfunctie onder de loep te nemen door er mee te experimenteren als een (nieuwe) 

innovatieve vorm van onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiermee hopen wij kwetsbare mensen in onze 

samenleving effectiever te kunnen ondersteunen in hun streven naar een leven met minder problemen, 

waarin men naar vermogen kan participeren in onze samenleving. 

[….] 

De waakvlamfunctie dient bij te dragen als oplossing van het knelpunt dat gesignaleerd is in het onderzoek 

"Weet Wat Je Kan": 

- Ontbreken van een langdurige laag intensieve ondersteuning om terugval en/of opschaling naar zware 

problematiek te voorkomen om mensen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid. 

De waakvlamfunctie vloeit rechtstreeks voort uit dit knelpunt. Over een periode van twee jaar moet worden 

bezien in hoeverre inderdaad zwaardere problematiek is voorkomen en mensen hierdoor makkelijker 

kunnen meedoen in onze samenleving. In het kader van de lerende praktijk kan de waakvlamfunctie ook 

nog verder bijdragen aan een aantal uitgangspunten van het Landelijk Programma Sociaal Domein door: 

- Inzicht vergaren (en delen) in de problematiek van mensen met een lvb; 

- Inzicht vergaren (en delen) in de toegankelijkheid van lokale uitvoeringspraktijk. 

[….]  

De waakvlamfunctie dient laag intensieve ondersteuning te bieden aan kwetsbare mensen, specifiek mensen 

met een licht verstandelijke beperking. Uitgangspunt is dat door deze laag intensieve ondersteuning 

eventuele problematiek snel in beeld komt en kan worden opgelost en het beroep op eventuele zwaardere 

vormen van ondersteuning minder wordt. De waakvlamvoorziening ondersteunt deze mensen in hun 

zelfredzaamheid door: 

1. Preventie; 

a. Voorkomen van escalatie van problematiek door in een vroeg stadium aanwezig te zijn, 

waarbij wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid van de cliënt; 

b. Snel opschalen naar een zwaardere vorm van ondersteuning ingeval van escalatie waarvan 

kan worden aangenomen, dat dit zonder waakvlamfunctie, in veel gevallen het geval zal 

zijn; 

2. Verbinding bij overgangsmomenten. 



Vergemakkelijken van mogelijke overgangsmomenten tussen organisaties, aanmelders en hun 

begeleiders. 

Uitgangspunt blijft het vergroten van de zelfredzaamheid, waaronder wordt verstaan het vermogen om 

dagelijkse activiteiten zelfstandig te kunnen doen (Denk bijvoorbeeld aan daginvulling, persoonlijke 

verzorging, administratie of relaties onderhouden (Bron  Movisie)). In de praktijk komt het neer op de 

aanwezigheid van een buddy/coach die de cliënt centraal stelt. 

[…]  

Over een periode van twee jaar wordt een waakvlamfunctie opgezet om kwetsbare mensen, specifiek 

mensen met een licht verstandelijke beperking, langdurig te volgen en te ondersteunen. De functie is gericht 

op mensen die in aanleg zelfredzaam zijn en geen gebruik maken van zware individuele begeleiding en/of 

begeleid wonen. In de vorm van een beroepskracht wordt het sociale netwerk van kwetsbare mensen 

uitgebreid met een "professional om ernstige problematiek te voorkomen of opnieuw te laten oplaaien. De 

waakvlamfunctie wordt in de pilotperiode op twee leeftijdsniveaus uitgevoerd: 

1. Kwetsbare jongeren (18-/18+); 

2. Kwetsbare mensen in een latere levensfase 

De resultaten op beide uitvoeringsniveaus moeten een compleet beeld opleveren in hoeverre "lichte" 

levensondersteuning de zelfredzaamheid van de cliënt kan ondersteunen dan wel vergroten. Natuurlijk kan 

zelfredzaamheid betrekking hebben op normale live-events (werk, zelfstandig wonen, opvoeden, etc.), maar 

ook op (dreigende) problematiek (bijvoorbeeld: verslaving, schulden, (psychische) zorg, etc.). Vooralsnog 

lijkt de kracht van een waakvlamfunctie te zitten in het vertrouwen, dat er altijd op kan worden terug 

gevallen. De pilot wordt echter uitgevoerd voor een tijdspanne van twee jaar. Door de pilot uit te voeren 

op twee (leeftijd)niveaus verwachten wij een duidelijk beeld te krijgen van effectiviteit van een 

waakvlamfunctie op de zelfredzaamheid van mensen wanneer deze permanent aanwezig is in hun leven. 

[…] 

5.2 Uitvoeringsniveaus 

Uitvoeringsniveau 1: Ondersteuning Kwetsbare Jongeren (18-/18+) 

Het eerste uitvoeringsniveau is gericht op (preventieve) ondersteuning van kwetsbare jongeren. De ingang 

van deze "nieuwe" vorm van cliëntondersteuning willen we organiseren op twee VSO-scholen. Beoogde 

scholen zijn: 

1. Het Loket / Praktijkschool De Sprong 

Laurensvliet 2-R / 3331HW Zwijndrecht. 

2. Hans Petrischool 

Anna van Saksenstraat 11 / 3314 NC Dordrecht 

In nauwe samenwerking met de praktijkcoördinatoren van beide scholen wordt gefocust op leerlingen in 

het laatste schooljaar om hen (beter) voor te bereiden op hun toekomst. Op lichtvoetige wijze willen wij – 

samen met ouders, school en (stage)bedrijven – de leerlingen voorbereiden op het "leven na school" om 

wanneer de (na)zorg van school afneemt deze over te nemen in de vorm van een lichte levensondersteuning. 

Jaarlijks stromen op beide scholen om en nabij 70 leerlingen uit richting werk. Ongeveer een half jaar ervoor 

– meestal als de leerling rond 17 a 18 jaar is - leggen de scholen contact met de SDD / UWV om hen aanmelden 

voor het doelgroepenregister. Het moment waarop dit gebeurd, verschilt per leerling. Het lijkt het ideale 

moment om deze leerlingen kennis te laten maken met en/of over te dragen aan de beroepskrachten van 

de waakvlamvoorziening. Op deze wijze kan de resterende schooltijd worden gebruikt om een 

vertrouwensband met de leerling op te bouwen om vervolgens na het verlaten van de school verder te gaan. 

Het impliceert, dat de caseload van de 'waakvlamvoorziening' op natuurlijke wijze en stapsgewijs kan 

worden opgebouwd, omdat het moment per individu (leerling) verschilt. 

In nauw overleg met de scholen (lees: praktijkcoördinatoren) moeten de beroepskrachten beoordelen welke 

leerlingen in aanmerking komen. Grofweg kunnen de leerlingen in drie categorieën worden verdeeld: 



1. Leerlingen (stabiel (in alle opzichten), goed netwerk, geen problemen); 

2. Leerlingen (minder stabiel, minder goed/slecht netwerk, kans op problemen); 

3. Leerlingen (waarop veel hulpverlening aanwezig is is). 

Voor de eerste en de derde categorie is óf geen ondersteuning noodzakelijk óf al veel hulpverlening in 

verband met aanwezigheid van veel problematiek. Voorlopig is het de gedachte om leerlingen uit de tweede 

categorie op preventieve wijze te begeleiden. 

Op deze wijze werkt de waakvlamvoorziening als een ondersteuning van de nazorgplicht, terwijl het 

eveneens een opstart vormt naar (lichte) levensondersteuning van kwetsbare jongeren met een (licht) 

verstandelijke beperking, maar eventueel ook met psychische of gedragsproblemen, zonder sterk netwerk. 

Juist deze groep heeft in hun ‘vormende jaren’ behoefte aan ondersteuning bij het maken van keuzes op 

gebied van begeleiding, onderwijs, werk en wonen. Insteek van deze lichte ondersteuning is het (verder) 

ontwikkelen van de zelfredzaamheid. Natuurlijk zijn alle mensen – en dus ook deze leerlingen – verschillend. 

Het maakt het lastig om succes-indicatoren te formuleren voor de waakvlamvoorziening. Het is voor 

iedereen verschillend en moet voor elke leerling apart worden geformuleerd. Duidelijk is wel, dat het een 

combinatie zal zijn van: 

• hebben en behouden van een baan (naar de mogelijkheden van de leerling); 

• opbouwen van zelfstandig leven (vergroten zelfredzaamheid); 

• eigen wensen van de leerling (afhankelijk van hun kunnen). 

Voor de aan te stellen beroepskrachten op dit uitvoeringsniveau worden steekwoorden meegegeven als 

"empathisch", kennis sociale kaart, kennis van de doelgroep, kunnen aanvoelen van "afwijkend" gedrag, 

inschatten van haalbare doelen, en geduld. Duidelijk is, dat het geen mensen moeten zijn met een 9 tot 5 

mentaliteit.  

De preventieve werking van de waakvlamfunctie op dit uitvoeringsniveau moet er preventief voor zorgen, 

dat toename van jongeren – geformuleerd als doelgroepen in de kamerbrief van de minister van VWS – 

wordt beperkt. De minister benoemt hierbij verschillende groepen, waarin naar alle waarschijnlijkheid 

sprake is van de aanwezigheid van een licht verstandelijke beperking.  

Samenwerkingspartners zijn: VSO-scholen, ouders, (stage)bedrijven en SDD 

Uitvoeringsniveau 2: Kwetsbare mensen in een later levensfase 

Ook voor de ondersteuning van (kwetsbare) mensen in een latere levensfase willen we een waakvlamfunctie 

realiseren. De ondersteuning richt zich op mensen, die – in potentie – over een bepaalde mate van 

zelfredzaamheid beschikken, maar nog geen gebruik maken van (zware) individuele begeleiding 

(bijvoorbeeld begeleid wonen).  

In samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) wordt de ingang op dit uitvoeringsniveau 

gepositioneerd bij 'Begeleiding' en 'Participatie'. Via 'Begeleiding' worden 10 mensen geselecteerd, die 

reeds zijn bemiddeld naar werk. Via 'Participatie' worden eveneens 10 mensen geselecteerd met de indicatie 

'Participatie'. Voor de laatste 10 is het bedoeling hierbij voor de selectie het leerwerkbedrijf 'Zwijndrecht 

Werkt' in te schakelen.  

In principe wordt gestart met mensen in een 'stabiele' situatie, waarbij geen sprake (meer) is van enige 

problematiek. Deze is niet (meer) aanwezig of is opgelost. Zeker aan het einde van genoemde (en andere) 

hulpverleningstrajecten worden mensen namelijk – na een bepaalde hulpverleningsperiode – "losgelaten" 

en verdwijnen vervolgens uit beeld. Het doel van de 'waakvlamvoorziening' is om deze mensen langer te 

volgen en te ondersteunen (ter herstel en continuering) in hun zelfredzaamheid en eventuele terugval in 

problematiek te signaleren en/of te voorkomen (preventie). 

Samenwerkingspartners zijn: Sociale Dienst Drechtsteden, Zwijndrecht Werkt (indien nodig). 

 

 

 



6.1 Aanmelders  

Achtergrond respondent 

1. Kan je iets vertellen over jouw functie? 

2. Kan je iets vertellen over hoe jij in jouw werk in aanraking komt met mensen met een LVB? Wat is 

jouw rol ten opzichte van hen? 

De functie van lifecoach algemeen 

3. Wat is je indruk van het project op dit moment? Wat zijn je ervaringen tot nu toe? 

4. Je bent betrokken geweest bij de selectie van de lifecoaches. Heb je de indruk dat je 

1. expertise op het gebied van de cliënten voldoende is meegenomen in het selectieproces? 

5. Door corona is het opstarten van de pilot anders gelopen dan gepland. 

a. Hoe heb je dit ervaren? 

b. Welke invloed heeft dit op de voortgang van de pilot, denk je? 

Visie op en ervaring van de functie lifecoach 

6. Hoe zou je de functie van lifecoach omschrijven? 

7. Wat is volgens jou het doel van de functie lifecoach? 

8. Strookt dit met de intenties van het project? 

9. Heb je al aan scholieren/cliënten die je hebt doorverwezen naar een lifecoach verteld wat deze 

coach voor hen zou kunnen betekenen? 

- Zo ja: wat heb je verteld wat de lifecoach voor hen kan betekenen? 

- Zo nee: hoe komt het dat je dit nog niet hebt verteld? 

10. Wat van je van plan om te gaan vertellen als de tijd hiervoor rijp is? 

11. Stel je even voor dat je volgend jaar terugkijkt op het afgelopen jaar. Wanneer is de functie van 

lifecoach volgens jou succesvol geweest? Hoe zou je dat omschrijven? 

Samenwerking met de lifecoach 

12. Hoe ziet het proces eruit van hoe je een cliënt in contact brengt met een lifecoach? 

13. Hoe bepaal je of een cliënt / scholier in aanmerking komt voor een traject met lifecoach? 

14. Hoe vaak heb je contact met de lifecoaches? 

15. Wat zijn je ervaringen tot nu toe in de samenwerking? 

a. Wat gaat er goed? 

b. Wat zou er beter kunnen? 

16. Hoe zou je de functie van lifecoach omschrijven in relatie tot jouw eigen functie? Wat is de 

meerwaarde van hun functie ten opzichte van andere (reeds bestaande) functies? 

17. Wat is volgens jou de invloed van de nieuwe privacywetgeving op de koppeling tussen de cliënt 

en de lifecoach? 

Organisatie 

18. Hoe ziet je contact met Ad Wouterse, projectleider vanuit de gemeente Zwijndrecht, eruit? 



19. Hoe waardeer je de rol en inbreng van de projectleider vanuit de gemeente Zwijndrecht? 

 Zelfredzaamheid van cliënten 

20. Kun je iets vertellen over je observaties van de mate van zelfredzaamheid van de scholieren / 

cliënten die je doorverwijst naar de lifecoaches? Merk je dat er sprake is van problemen op het 

gebied van zelfredzaamheid? 

- Welke effecten verwacht je op de korte termijn (binnen een half jaar)? Zie je op dit moment al 

effect? Kun je dit toelichten? 

- Welke effecten verwacht je op de langere termijn (over twee jaar)? Kun je dit toelichten? 

21. Ben je op dit moment van mening dat de waakvlamvoorziening na afloop van het project 

voortgezet moet worden, op basis van je eerste ervaringen? 

Preventie 

22. Wat zijn je verwachtingen over een lifecoach een rol kan spelen in het kunnen voorkomen van 

problemen bij scholieren / cliënten? 

Afsluiting 

23. Zijn er verder nog dingen die je graag wilt noemen of bespreken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Lifecoaches 

Achtergrond 

1. Kan je iets vertellen over het werk dat je deed voordat je deze functie deed? 

2. Wat is je opleidingsachtergrond? 

 

De functie van lifecoach / waakvlamfunctionaris: algemeen 

3. Wat zijn je ervaringen tot nu toe? 

 

Visie op en ervaring van eigen functie 

4. Hoe zou je je eigen functie omschrijven? Wat is volgens jou het doel van de functie lifecoach? 

5. Heb je al aan cliënten verteld wat je voor hen zou kunnen betekenen? 

a. Zo ja: wat heb je verteld wat je voor hen kan betekenen? 

b. Zo nee: hoe komt het dat je dit nog niet hebt verteld? 

6. Wat van je van plan om te gaan vertellen als de tijd hiervoor rijp is? 

7. Stel je even voor dat je volgend jaar terugkijkt op het afgelopen jaar. Wanneer is dat wat je 

het afgelopen jaar gedaan hebt een succes? Hoe zou je dat omschrijven? 

 

Samenwerking met andere hulpverleners 

8. Kan je iets vertellen over andere hulpverleners met wie je samenwerkt? (scholen, leden van 

wijkteams) 

9. Hoe vaak heb je met hen contact? 

10. Wat zijn je ervaringen tot nu toe in het samenwerken met deze hulpverleners? 

11. Hoe zou je jouw functie omschrijven in relatie tot de functie van andere hulpverleners? Wat is de 

meerwaarde van jouw functie ten opzichte van andere (reeds bestaande) functies? 

12. Hoe bewaak je de grens tussen jou als coach en anderen die hulp verlenen? 

13. Wanneer zou je opschalen naar zwaardere hulpverlening? 

 

Organisatie 

14. Hoe zien jullie de inbreng van de projectleider van de gemeente? 

 

Contact met cliënten 

15. Kun je het proces beschrijven van hoe een cliënt voor het eerst met jou in contact komt? 

16. Hoeveel van je tijd ben je daadwerkelijk in gesprek met cliënten tot nu toe? Maak alsjeblieft 

een grove schatting. 

17. Wat vind je van de verdeling van de tijd die je besteed aan cliënten in vergelijking 

met andere taken? 



18. Waar / op welke manier spreek je af met cliënten? 

19. Welke moderne communicatiemiddelen gebruik je naast persoonlijk contact? 

20. Wat zijn je ervaringen met deze communicatiemiddelen tot nu toe? Wat werkt volgens jou het 

best? 

21. Hoe kunnen cliënten jou bereiken? 

22. Wanneer ben je bereikbaar voor cliënten? Alleen tijdens je vaste werktijden, of ook daarbuiten? 

23. Ben je in aanraking gekomen met weerstand en/of agressie van cliënten? Zo ja, hoe ben je 

hiermee omgegaan? 

24. Voorbeeld geven: 

a. Kun je een voorbeeld geven van een vraagstuk van een cliënt? 

b. Hoe help je je cliënt hierbij? 

c. Wat ging/gaat hierbij goed, en wat minder goed? 

 

Zelfredzaamheid van cliënten 

25. Kun je iets vertellen over je observaties van de mate van zelfredzaamheid van je cliënten tot nu 

toe? Merk je dat er sprake is van problemen op het gebied van zelfredzaamheid? 

26. Hoe verwacht jij vanuit je functie positief bij te kunnen dragen aan de mate van zelfredzaamheid 

van je cliënten? 

Preventie 

27. Wat zijn je verwachtingen over of je een rol kan spelen in het kunnen voorkomen van problemen 

bij cliënten? 

 

Bijhouden van voortgang en gesprekken cliënten 

28. Houd je de contacten die je met cliënten gehad hebt bij? Zo ja, op welke manier? Zo nee, kun je 

vertellen waarom dat zo is? 

29. Kun je iets vertellen over op welke manier je de vooruitgang van cliënten (verder) meet? 

 

Afsluiting 

30. Zijn er verder nog dingen die je graag wilt noemen of bespreken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 Cliënten 

Duur interview: ongeveer 20 minuten 

Opname gesprekken: verzoek om gesprek op te nemen via telefoon en te delen met Esther Schrijver via 

e.schrijver@movisie.nl. opnamen worden alleen gebruikt om gedetailleerde gespreksverslagen van te 

maken, de interviews worden anoniem verwerkt] 

Situatie cliënt 

1. Hoe gaat het vandaag met je? 

2. Hoe tevreden ben je met je leven op dit moment? [cliënt vragen aan te wijzen welke smiley het 

beste past] 

 

 

 

3. Kun je dit uitleggen? 

i. Wat gaat er goed in je leven? 

ii. Als je naar jezelf kijkt, waar ben je dan trots op? Kan je daar iets vertellen? iii.   Wat 

gaat minder goed? 

4. Kan je dit zelf oplossen, of heb je hier hulp bij nodig? [brug naar volgende vraag] 

5. Heb je het afgelopen jaar het gevoel gehad dat er naar je geluisterd werd? Het maakt niet uit 

door wie. Bijvoorbeeld door je ouders, of een buurman, tante of vriend(in), of een begeleider. Het 

kan ook de lifecoach zijn. 

6. Kan je iets vertellen over waar je echt ondersteuning bij nodig hebt gehad het afgelopen jaar? 

[hier link maken met wat cliënt vertelde over wat minder goed gaat/is gegaan] 

a. Heb je deze ondersteuning ook verkregen? 

i. Indien het antwoord nee is: 

7. Kun je uitleggen waarom je geen ondersteuning gekregen hebt, hoe kwam dit? 

ii. Indien het antwoord ja is: 

8. Door wie is deze ondersteuning verleend? (Alleen vragen indien cliënt ondersteuning ontvangen 

heeft, anders doorgaan naar de volgende vraag.) 

9. Wat vond je van deze ondersteuning? [cliënt vragen aan te wijzen welke smiley het beste past] 

Kun je dit uitleggen? Wat vond je hier goed aan? En wat ging minder goed? 

 

 

 

10.  Wat zijn dingen die je goed zelf kan / waar je geen hulp bij nodig hebt? Kun je uitleggen waarom 

je geen ondersteuning gekregen hebt, hoe kwam dit? 

 

 

 

 



Ervaring met de lifecoach 

11. Wat vind je van het contact met mij tot nu toe? [cliënt vragen aan te wijzen welke smiley het 

beste past]  

 

 

12. Kun je dit uitleggen? Wat vind je dat er goed gaat tot nu toe? Mis je iets? Wat zou er nog beter 

kunnen? 

13.  Zou je een lifecoach aanraden aan een goede vriend? [cliënt vragen aan te wijzen welke smiley 

het beste past] Kun je vertellen waarom wel/niet? 

 

 

 

Afsluiting 

Tijdens het afronden ook graag vertellen dat er nog 1 of 2 van dit soort gesprekken zullen volgen. 

14. Heb je nog vragen of zijn er dingen die je nog graag wil vertellen? 

  


