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1. Inleiding 
In de loop der jaren heeft de doelgroep dak- en thuislozen te maken gekregen met meer 
complexe problemen en tegelijkertijd zijn zij mondiger geworden. Daardoor is de vraag die 
aan de maatschappelijke opvang (MO) gesteld wordt, veranderd. Zo neemt de behoefte aan 
professionele begeleiding toe. Ook verwacht de cliënt steun voor eigen initiatieven. 
Gemeenten hebben de wettelijke verplichting om alle inwoners die geen betaalde arbeid 
verrichten een activeringstraject aan te bieden. Ook dak- en thuislozen behoren daartoe. De 
gemeenten doen op hun beurt een beroep op de MO-instellingen om voor deze doelgroep 
geschikte activeringstrajecten te ontwikkelen. 
 
Veel instellingen voor maatschappelijke opvang hebben het beleidsvoornemen hun cliënten 
structureel te stimuleren om deel te nemen aan sociale activering. Sociale activering biedt 
cliënten perspectief op een structurele verbetering van hun situatie, het geeft hen 
zelfvertrouwen, cliënten ontwikkelen onvermoede talenten en krijgen daar waardering voor. 
Naast het rechtstreekse doel van sociale activering: het krijgen van maatschappelijke 
zinvolle activiteiten en zo mogelijk betaald werk, kan activering bij deze groep ook leiden tot 
effecten op andere levensgebieden, zoals doorstroming naar een andere woon- en 
leefsituatie, bereidheid tot het accepteren van hulp en vermindering van overlast. 
 
Het afgelopen jaar heeft de Federatie Opvang onderzoek gedaan naar de stand van zaken 
voor wat betreft sociale activering vanuit de maatschappelijke opvang (2003). Het NIZW 
heeft met een aantal MO-instellingen gesproken over de door hen gewenste ontwikkeling op 
dit vlak en behoefte aan ondersteuning daarbij. Conclusie is, dat sociale activering in de 
Maatschappelijke Opvang belangrijk gevonden wordt als manier om de eigen cliënten weer 
toekomstperspectief te bieden, maar dat men er vaak nog onvoldoende handen en voeten 
aan kan geven. Daarbij spelen drie factoren een rol:  
- onvoldoende zicht op en samenwerking met de lokale mogelijkheden voor doorstroming;  
- het ontbreken van een concreet (eigen) oriëntatieaanbod gericht op diegenen die wel 

‘iets’ willen maar voor wie doorstroming naar bestaand activeringsaanbod nog te hoog 
gegrepen is;  

- het ontbreken van voldoende (en voldoende toegerust) personeel om hier expliciet tijd 
aan te besteden met cliënten en de financiële middelen daarvoor. 

Een structurele benadering van de cliënten over dit thema en de daarbij behorende 
samenwerking met enerzijds de doelgroep zelf, anderzijds bij activering betrokken partijen 
komt dus nog onvoldoende van de grond. Om een verbetering te realiseren is een 
systematische invoering van een op activering gerichte werkwijze nodig. Instellingen komen 
er zelfstandig vaak niet aan toe zo’n invoeringsproject te organiseren. 
 

2. Achtergronden en aanleiding voor project deelname  
Uit evaluatieonderzoek van de Geneeskundige en Gezondheidsdienst van de Gemeente 
Utrecht in hostel de Hoek (Vermeulen e.a., 2003) bleek, dat er bij de hostelbewoners 
behoefte is aan stimulatie van dagactiviteiten en de deelname aan arbeid. Zij geven aan dat 
het doen van werk in de vorm van klusjes en schoonmaken van de woonvoorziening veel 
voldoening geeft. In de aanbevelingen werd gesteld dat, als dit met regelmaat gedaan zou 
worden, dit zou leiden tot een vermindering van criminaliteit (Vermeulen e.a., 2003). Sociale 
activering kan zo een positief effect hebben op het individu en maatschappij.  
 
Bij de deelnemers aan dit project behoefte aan een meer samenhangend kader waarin alle 
dagbestedings-, activerings- en arbeidsvoorbereidingsplaatsen voor complexe doelgroepen 
zoals dak- en thuislozen en/of verslaafden en/of ggz cliënten etc. een plek krijgen. Nu is er 
een soort wildgroei, men weet van elkaar soms niet wie wat doet, doorstroming is moeilijk, 
veel plekken kampen met tijdelijke of onvoldoende financieringsstromen en 
indicatiestellingen maken afstemming en samenwerking moeilijk. Daardoor is onduidelijk 
waar overlap en waar lacunes zitten in aanbod. Meer overzicht, en uiteindelijk toewerken 
naar één vorm van regie, zoals bijvoorbeeld te lezen valt in het adviesrapport Oriëntatiefase  
Centrale Toegang Utrecht (Van Leeuwen-den Dekker e.a., 2003) is een belangrijk streven. 
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Eén Centrale Toegang voor de Maatschappelijke Opvang, is gewenst en nodig als je 
effectiever en meer aansluitend op de behoefte van de individuele cliënt wilt kunnen werken. 
In dat kader moet het ontwikkelen van samenwerking een belangrijk beleidsdoel zijn voor 
alle organisaties in dit veld. De unit Maatschappelijke Ondersteuning van Centrum Maliebaan 
heeft het doen van een aanbod van activiteiten, werkplaatsen, Maatschappelijk Herstel en 
Bureau Dagloon als kerncompetentie. De gemeente ondersteunt en onderschrijft  het streven 
naar samenhang en continuïteit van het activiteiten en werkaanbod. Gemeenten hebben de 
wettelijke verplichting om alle inwoners die geen betaalde arbeid verrichten een 
activeringstraject aan te bieden. Met dit project kan er mogelijk een link gelegd worden 
tussen vragen aan Centrum Maliebaan zoals die van de SBWU om activering en 
werktrajecten vorm te geven. Kleine projecten, zoals het beginnen met sociale 
activeringstrajecten van hostelcliënten, zijn vaak kansrijker en een mogelijke aanzet tot 
schaalvergroting. 
 
Het initiatief van het NIZW om ondersteuning te bieden bij het invoeren van 
oriëntatietrajecten en de daarbij behorende samenwerking gericht op doorstroming sluit 
hierbij aan. Bij het initiatief van het NIZW ligt de nadruk meer op samenwerking op 
cliëntniveau, terwijl het streven van de deelnemers aan dit project zich ook richt op het 
realiseren van structurele samenwerkingsafspraken cq. samenwerkingsbeleid. Het één is 
een voorwaarde voor het ander, dus het bijt elkaar zeker niet. 
 

3. Doelstelling  
Het NIZW wil drie lokale implementatieprojecten ondersteunen, waarin gewerkt wordt aan: 
• systematisering van de eigen aanpak van de MO-instelling op het gebied van sociale 

activering (organisatie, inpassing in de werkprocessen; toerusting van betrokken 
medewerkers); een belangrijk aandachtspunt daarbij is de cliëntenparticipatie; 

• explicitering van wat de betreffende MO-instelling op dit vlak biedt, welke resultaten dit 
oplevert en de positionering ten opzichte van andere diensten: productbeschrijving en 
kostprijsberekening; 

• het ontwikkelen van de samenwerking met relevante partners binnen de lokale situatie; 

• het realiseren van een passende financieringsstructuur. Daarin kan naast de 
opvanggelden bijvoorbeeld ook worden gedacht aan gelden uit het fonds Werk en 
Inkomen, gelden gereserveerd in het kader van de uitvoering van Agenda voor de 
Toekomst, of gebruikmaking van begeleidingsgelden voor AWBZ-geïndiceerden. 

 
Het NIZW zal op basis van deze lokale ervaringen een implementatiewijzer met voorbeelden 
samenstellen, die organisaties elders kunnen gebruiken als basis voor hun eigen 
implementatietraject. 
De instellingen willen een werkwijze en samenwerking invoeren voor de oriëntatie op en 
toeleiding naar sociale activering, de oriëntatiefase van een activeringstraject dus. Sociale 
activering zal de maatschappelijke reïntegratie van dak- en thuisloze cliënten van de 
maatschappelijke opvang verbeteren en de perspectieven op economische reïntegratie 
vergroten. De taak van de maatschappelijke opvang bestaat hierbij uit het motiveren en 
activeren via een daarop gericht begeleidings- en oriëntatieaanbod: een opstap- of 
oriëntatietraject, en het toeleiden naar activiteiten, vaak van derden; zo gauw de cliënt 
daaraan toe is.  
 
Concreet is de bedoeling dat de betrokken organisaties invulling geven aan hun sociale-
activeringsbeleid erin resulterend dat binnen de projectperiode minimaal 50 dak- en thuisloze 
cliënten verspreid over 3 gemeenten deelnemen aan een oriëntatiefase voor een 
activeringstraject. Afhankelijk van het aantal locaties kan het aantal deelnemers toenemen 
tot maximaal 100. 
Doel van de oriëntatiefase die voor de bijdrage van de MO-instellingen centraal staat is het 
bevorderen van de zogenaamde readiness van de deelnemers (de mate waarin zij kunnen 
en willen participeren in een activeringstraject). Dit betekent dat deelnemers en begeleiders 
zicht krijgen op de eigen mogelijkheden en wensen van de deelnemer op het gebied van 
zinvolle activiteiten en de wil om daarmee aan de slag te gaan. Doel is dat 40% van de 
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deelnemers het oriëntatietraject afronden met een uitgeschreven vervolgwens als resultaat, 
waarmee ze aan de slag gaan. 
Een aantal deelnemers zal acties ondernemen op andere levensgebieden zoals wonen en 
schuldhulpverlening. Hoewel dat niet de primaire doelstelling is van de geboden interventie, 
is het wel zinvol deze activiteiten zichtbaar te maken als gerealiseerde positieve spin-off. 
Zo kan ook een vermindering van overlast door de betrokkene een neveneffect zijn.  
 

4. De doelgroep: hostelbewoners of personen met een 
hostelindicatie 

In Utrecht zal het project zich in eerste instantie richten op de bewoners of toekomstige 
bewoners van de hostels De Hoek (25 plaatsen), Habi Tante (15 plaatsen) en Maliebaan 
(opening medio 2003, 28 plaatsen). De cliënten zijn daklozen, meest met 
verslavingsproblematiek. Hostel De Hoek aan de Sartreweg is gemengd. In Hostel Habi 
Tante wonen vrouwen, vooral heroïneprostituees. Hostel Maliebaan gaat zich waarschijnlijk 
voorlopig alleen op mannen richten, wellicht dat dit in de toekomst nog verandert. Van de 28 
bewoners van hostel Maliebaan behoren er 6 tot de groep oudere verslaafde dak- en 
thuislozen.  
De doelgroep kan worden uitgebreid met de cliënten van De Tussenvoorziening, hostel 
Bolksbeekstraat (17 plaatsen). 
 

4.1 Kenmerken doelgroep 
Hostelbewoners hebben bij hun komst meestal één dagbesteding, namelijk het verkrijgen 
van drugs. Omdat het hostel in hun basisbehoeften voorziet en ze beschikken over zakgeld, 
zou men verwachten dat het niet meer nodig is om de hele dag op straat bezig te zijn met 
het regelen van geld et cetera. Omdat drugs nog steeds redelijk duur zijn, komt men echter 
vaak niet toe met het zakgeld. Daarom gaan de bewoners alsnog “werken” (bijvoorbeeld in 
de prostitutie) of gaan op andere manieren op zoek naar geld om hun gebruik te financieren. 
Aangezien de straatprostitutie zich met name ‘s nachts afspeelt hebben de meeste dames 
een omgekeerd dag- en nachtritme. Uiteraard is het de bedoeling dat bovenstaande 
verandert naarmate mensen langer in een hostel wonen; uiteindelijk wordt men rustiger, 
krijgt men meer structuur, zal men minder gaan gebruiken, en hoeft men dus ook minder 
vaak bezig te zijn met het regelen van geld. Maar we kunnen er niet klakkeloos vanuit gaan 
dat dit bij onze doelgroep al helemaal het geval is. 
 
In de hostels krijgen ze uiteindelijk dus weer een regelmatig dagritme. De maaltijden zijn 
vaste momenten in de dag. Daarbuiten zijn niet veel verplichtingen. Gezien bovenstaande 
zijn bewoners in eerste instantie nog niet beschikbaar voor activering. Ook zijn bewoners 
vaak in slechte lichamelijke conditie en moeten echt rust hebben om lichamelijk te herstellen. 
Verder zijn ze ook als ze niet bezig zijn geld te regelen nog heel onrustig door het leven op 
straat, waar je voortdurend alert moet zijn op plotselinge gevaren en voortdurend moet 
kunnen inspelen op veranderingen in de situatie. De verwachting is dat een deel na een paar 
maanden tot rust komt, minder gaat gebruiken en zich dan ook gaat vervelen. Daar zul je op 
in moeten spelen. De bewoners zullen vaak zelf weinig ideeën hebben en ook niet snel 
initiatief nemen. Ze zullen er wellicht het nut niet van zien en hebben weinig energie. 
Bewoners weten nog niet wat ze willen en wat ze kunnen, veel hebben een negatief 
zelfbeeld, zijn al vaak teleurgesteld en afgewezen en twijfelen aan de mogelijkheid om 
daadwerkelijk verandering in hun situatie te brengen. 
 
Bij veel van de hostelcliënten is sprake van zogenaamde ‘dubbel-diagnoseproblematiek’. 
Deze groep kan getypeerd worden als ‘moeilijk’ door de combinatie van ernstige en 
langdurige verslaving met een psychiatrische problematiek (zowel psychotische stoornissen 
als stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen). Dit uit zich onder andere in: 

• cognitieve defecten door middelengebruik; 

• geringe integratieve vermogens of neiging tot desintegreren; 

• geringe tot zeer geringe intellectuele vermogens; 

• zeer slechte sociale stabiliteit (m.b.t. wonen, werken en relaties); 
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• matige tot slechte sociale adaptatie, vaak leidend tot een sociaal isolement; 

• weinig tot geen motivatie voor een veranderingsproces; 

• zeer geringe angst- of frustratietolerantie; 

• slechte regulatie van het driftleven; 

• zeer gering vermogen tot het aangaan van intieme relaties; 

• weinig tot geen invoelend vermogen (empathie).(Meijer 1998)”  
 
Een aantal van deze kenmerken worden door Van Doorn (2002) beschreven als kenmerkend 
voor langdurig daklozen. Zij zoekt de verklaring niet in de eerste plaats in de psychiatrische 
en verslavingsproblematiek die bij deze groep veel voorkomt, maar signaleert dat een aantal 
van deze kenmerken ook op te vatten zijn als een adequate reactie op het leven op straat. Zij 
geeft de volgende beschrijving. De langdurig daklozen hebben zich aangepast aan het 
langdurig leven op straat, leven bij de dag en durven zich nog nauwelijks illusies te maken 
over de toekomst. Vaak hebben zij ernstige psychosociale problemen die mede aanleiding 
geweest zijn voor het ontstaan van de dakloosheid. Ten gevolge van het leven als dakloze 
ontwikkelen zij allerlei gezondheids- en psychische klachten, worden moedeloos en verliezen 
het vertrouwen in eigen kunnen. De vaardigheden of eigenschappen die zij ontwikkelen om 
te overleven liggen op het terrein van ad hoc reageren, meteen consumeren wanneer iets 
beschikbaar is (voedsel, drank, drugs, geld), extreem flexibel zijn als het gaat om plotselinge 
veranderingen in de situatie, niet plannen of vooruitzien, alleen samenwerken met anderen 
als en voor zover daar voor zichzelf een duidelijk voordeel aan verbonden is, ervan uitgaan 
dat iedere situatie gevaarlijk is en zal vragen om vechten, een list verzinnen  of vluchten. 
Deze vaardigheden of eigenschappen worden in onze maatschappij niet onmiddellijk als 
zinvol gezien. 

 
4.2 Conclusies voor de werkwijze 
Of de kenmerken van de doelgroep nu allereerst het gevolg zijn van de psychiatrische en 
verslavingsproblematiek, of een extreme aanpassing zijn aan het leven op straat, het is in 
ieder geval duidelijk dat maatschappelijke reïntegratie een lange weg zal betekenen. 
Trajectbegeleiding van Bureau Maatschappelijk Herstel is voor hostelbewoners meestal nog 
lang niet aan de orde. Daarom is een zeer laagdrempelig en in eerste instantie weinig 
vergend oriëntatietraject nodig. In de rehabilitatiebenadering wordt gesproken over het 
ontwikkelen van doelvaardigheid.  
De activeerder zal met bewoners in gesprek moeten gaan over wat ze zouden willen doen 
en daar dan meteen met hen op inspelen. Je kunt aan allerlei activiteiten denken, iets doen 
binnenshuis als bijdrage aan het huishouden, of een activiteit ondernemen die meer creatief 
of ambachtelijk van aard is, naar een activiteit elders toegaan en daar meedoen, zelf iets 
bedenken en organiseren. De begeleider zal dit met de mensen moeten gaan ontwikkelen. 
Belangrijk is hen hier van het begin af aan bij te betrekken. Uitgangspunt daarbij is dat 
iedereen kwaliteiten en mogelijkheden heeft. Motivatie ontstaat als mensen dingen doen 
waar ze plezier aan beleven, en als ze ervaren dat het hen goed afgaat, dat ze er positieve 
reacties op krijgen. Daarom is het belangrijk niet te lang te praten, maar zo snel mogelijk ook 
dingen te gaan doen, waarbij de nadruk ligt op het toewerken naar zogeheten 
succeservaringen.  
 

5. Sociale activering 
Voor de complete uitwerking van het begrip “sociale activering” wordt verwezen naar de 
brochure “Sociale activering; inhoud en ontwikkeling” uitgegeven door de ISSA. Een 
gedeelte hieruit wordt hieronder geciteerd. 
 
Sociale activering is een “containerbegrip” dat ingevuld wordt naar gelang de invalshoek van 
waaruit wordt geredeneerd. De belangrijkste invalshoeken zijn “werk en inkomen” en 
“welzijn”. 
Vanuit de invalshoek “werk en inkomen”is het hoofddoel van sociale activering de 
ontwikkeling en instandhouding van arbeidspotentieel en het – op termijn- toeleiden naar 
betaald werk. Dit betekent dat sociale activering wordt ingezet als een eerste voorzichtige 
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opstap naar werk. Juist nu bij de start van het nieuwe millennium de economische groei 
dreigt af te remmen door schaarste aan gekwalificeerde arbeid, wordt deze invalshoek veel 
gebruikt. 
 
Vanuit de invalshoek “welzijn” is het hoofddoel van sociale activering het bevorderen van 
participatie en volwaardig burgerschap door activerend welzijnsbeleid. Dit betekent dat 
sociale activering wordt ingezet voor het doorbreken of voorkomen van sociaal isolement, 
het bevorderen van maatschappelijke participatie en het verhelpen van een 
achterstandspositie. 
 
In de praktijk komen ook combinaties van beide invalshoeken voor. In dit geval wordt er 
vanuit gegaan dat het niet altijd vooraf duidelijk is waar sociale activering toe kan leiden. In 
de praktijk is bijvoorbeeld gebleken dat in meer gevallen dan vooraf wordt verwacht, 
deelname aan een sociale- activerings- activiteit leidt tot het zelfstandig gaan verrichten van 
vrijwilligerswerk, het volgen van scholing of het zelfs gaan verrichten van betaald werk 
(regulier dan wel gesubsidieerd). Welk resultaat sociale activering heeft is sterk afhankelijk 
van de deelnemer, de sociale activeringsactiviteit waaraan wordt deelgenomen en de 
begeleiding die wordt gegeven.  
 
Wij verstaan in dit project onder sociale activering: 
= niet in de eerste plaats een zaak van wetten en maatregelen (anders knelpunt 

hulpverleningsorganisatie vs. sociale dienst) 
= vanuit cliëntperspectief, aanpassen aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de 

cliënt 
= maatwerk. 

 
6. De werkwijze bij de oriëntatietrajecten 
Binnen de Maatschappelijke Ondersteuning vindt contactlegging plaats voor fase één van 
het activeringstraject, de opstap- of oriëntatiefase. In deze fase wordt met de cliënt verkend 
waar zijn sterke kanten en interesses liggen en welke activiteiten daarop het beste 
aansluiten.  
De te gebruiken methodiek wordt samengesteld uit de volgende elementen   

• activerende gesprekken met een begeleider binnen de MO  

• snuffelstages: gelegenheid tot deelname op proef in diverse activiteiten  

• de activiteiten worden (zo mogelijk) op basis van dagloon of stuksloon beloond   

• er wordt toegewerkt naar ‘workreadiness’1 , geconcretiseerd in een plan voor 
vervolgstappen 

• de doelgroep wordt intensief betrokken bij het vormgeven van het aanbod 

• het gewenste resultaat van activering is maatschappelijke participatie; daarom wordt van 
het begin af aan samengewerkt met derden (ketenbenadering).  

 

6.1 Samenwerking 
De samenwerking heeft tot doel de door de deelnemers ontplooide activiteiten te laten 
fungeren als oriëntatiefase in de trajecten die de lokale sociale dienst voor zijn fase IV-
cliënten ontwikkelt of laat ontwikkelen. Via de samenwerking kan het voor activering bestemd 
budget worden ingezet. Ook hebben gemeentes in het kader van hun activeringstaakstelling 
meestal afspraken gemaakt met organisaties over scholing en voorwaardenscheppende 
hulpverlening. Via de samenwerking kan dit project daarbij aansluiten. Tot slot kan zo een 
soepele doorstroming naar andere sociale-activeringsprojecten of naar een 
reïntegratietraject richting betaald werk gerealiseerd worden.  

                                                
N
=tçêâêÉ~ÇáåÉëëW=ÜÉí=îÉêãçÖÉå=î~å=ÇÉ=ÅäáØåí=çã=îççê=òáÅÜòÉäÑ=ÉÉå=êÉ~äáëíáëÅÜ=ÇçÉä=íÉ=ëíÉääÉåI=çé=Ä~ëáë=î~å=ï~í=Üáà=ïáä=
ÄÉêÉáâÉåI= ÜÉí= áåòáÅÜí= áå=ï~í= Üáà= â~åI= áå=ï~í= Üáà=ãçÉí= âìååÉå= Éå= áå=ïÉäâÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖ= ÄÉëÅÜáâÄ~~ê= áë= çã= Çáí= íÉ=
êÉ~äáëÉêÉåK=ráíW=jK=kìó=Éå=gK=aêçØë=ÚaÉ=áåÇáîáÇìÉäÉ=êÉÜ~Äáäáí~íáÉÄÉå~ÇÉêáåÖÛ=^ãëíÉêÇ~ãI=OMMM=



Projectvoorstel “Werken aan Perspectief voor dak- en thuislozen: AvBnizw/DMsbwu/NOgs/LBcmb/MO03  9 

 
6.2 De begeleidende gesprekken 
De begeleidende gesprekken gaan met name in op wensen en mogelijkheden op het gebied 
van maatschappelijk zinvolle activiteiten. Instellingen variëren in de manier waarop ze de 
begeleiding van cliënten georganiseerd hebben. De eerste projectactiviteiten en producten 
(die binnen het project ontwikkeld moeten worden): interessepeiling met de cliënt zal altijd 
een taak zijn van de medewerkers die dagelijkse contacten hebben met de cliënten. De 
lokale situatie bepaalt het vervolg. De dagelijkse begeleiders voeren zelf de 
vervolggesprekken en begeleiding tijdens de oriëntatiefase uit, of er is daarvoor een 
specifieke functionaris aangewezen. Deze hoeft niet persé een medewerker van de MO te 
zijn. Uiteraard wordt in het kader van de begeleiding aandacht besteed aan de situatie op 
andere levensgebieden als randvoorwaarden/belemmeringen voor activering. Als de 
betrokkene belemmeringen meldt waarvoor hulp nodig is, onderneemt de activeerder 
daartoe actie. Soms kan dat uitstel betekenen van de andere acties gericht op activering, 
maar dat hoeft niet persé het geval te zijn.  
De activeerder blijft steeds in contact met de deelnemer in de periode dat deze oriënterende 
activiteiten onderneemt, bespreekt de ervaringen en trekt daaruit samen met betrokkene de 
conclusies. Deelnemer en activeerder werken toe naar een conclusie over een gewenst 
vervolg. 
 

6.3 De activiteiten: snuffelstages  
Hierbij wordt gedacht aan activiteiten die men liefst zichtbaar binnen de maatschappij kan 
doen met als uitvalsbasis de instelling of die binnen de aanbiedende instelling kunnen 
worden uitgevoerd (voorbeelden van elders zijn groenwerk, klusjes, schoonmaak, folders 
bezorgen, mailings voorbereiden, inpakwerk, catering, textielverzorging) . Op sommige 
locaties zijn wellicht geschikte activiteiten zonder meer voor handen, op andere zullen ze 
speciaal voor dit project moeten worden georganiseerd en/of geacquireerd. Dit kan 
bijvoorbeeld via een trajectbegeleider van een reïntegratiebedrijf gebeuren, bij aanbieders 
van arbeidsoriëntatieplekken waar de gemeente/het reïntegratiebedrijf al contacten heeft of 
via de sociale werkvoorziening, waar men ervaring heeft met beschermd werk (geschikt werk 
vinden, instructie en werkbegeleiding, kwaliteitscontrole). Wellicht zal de activeerder voor 
cliënten van de maatschappelijke opvang ook zelf aan acquisitie van geschikte 
oriëntatieplekken doen. Op basis van de contacten van de lokale partners wordt onderzocht 
in hoeverre het bedrijfsleven hierin actief betrokken kan worden.  
 
De bedoeling is dat de deelnemers gedurende een aantal weken bij diverse activiteiten 
kunnen gaan kijken en meedoen, zodat ze een concreet beeld krijgen van wat het werk hen 
kan opleveren. 
 

6.4 Dagloon is wenselijk 
Vanwege de gerichtheid op het hier en nu van de doelgroep en de materiële oriëntatie zal 
deelname in de oriëntatieactiviteiten waar mogelijk gekoppeld worden aan een zichtbare 
dagvergoeding, die meteen wordt uitgekeerd. De onmiddellijke beloning is zeker in het begin 
nodig om deze groep te kunnen binden. Vormen kunnen zijn een onkostenvergoeding of 
loon in natura (strippenkaarten maaltijden, nachtopvang et cetera). Dit veronderstelt dat een 
dekking van de daarmee gepaard gaande kosten kan worden gevonden. Binnen de huidige 
regelingen bestaan diverse mogelijkheden om een beloningsvorm te realiseren. Veel 
gemeenten kennen een beleid waarin vrijwilligersvergoedingen worden toegekend aan 
uitkeringsgerechtigden die sociaal actief zijn. Ook zal de aanbieder van de activiteiten soms 
zelf een vergoeding betalen, als de activiteiten tot inkomsten leiden. De sociale dienst biedt 
ruimte om beperkt bij te verdienen bij de bijstandsuitkering als iemand (in verband met een 
arbeidshandicap) niet in staat wordt geacht volledig via werk in zijn eigen inkomen te 
voorzien. Onvoldoende medewerking aan sociale activering kan worden gesanctioneerd 
door de sociale dienst met een korting op de uitkering. De dreiging van deze sanctie vormt 
voor veel fase 4 cliënten een belangrijke motivatie voor deelname aan een activeringstraject. 
Bij dak- en thuislozen zal deze dreiging weinig effect hebben, omdat zij in hun leven op straat 
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geleerd hebben inkomensonzekerheid als gegeven te accepteren. Daarom werkt een 
positieve sanctie in de vorm van een beloning veel beter dan deze negatieve.  

 
6.5 Het betrekken van de doelgroep bij de uitwerking van het aanbod 
Sociale activering benadert mensen als verantwoordelijk burger met kwaliteiten en 
mogelijkheden. De hele opzet van sociale activering binnen de maatschappelijke opvang 
moet dan ook aansluiten bij deze benaderingswijze. De cliënt moet weer het vertrouwen 
krijgen dat hij zelf kan kiezen en zelf invloed kan uitoefenen op wat hij doet (empowerment). 
Door de cliënten van het begin af aan bij de implementatie te betrekken, is het beter mogelijk 
de werkwijze en het aanbod af te stemmen op wat de cliënten zelf belangrijk en interessant 
vinden. Door van het begin af aan empowerend te werken vermindert dus de kans op uitval. 
 

6.6 Afstemmingsoverleg als structureel element in de methode  
Onderdeel van de methode is, dat alle acties op het gebied van hulpverlening, activering en 
opvang steeds op elkaar worden afgestemd. In verband met de motivatie van de deelnemer 
is de afstemming van de diverse acties in tijd en inhoud een kritische succesfactor. 
Gemeenschappelijk overleg van de betrokkenen op structurele basis is daarom noodzakelijk. 
Naast deze structurele afstemming op cliëntniveau (casuïstiekbesprekingen) is tijdens het 
project voorzien in een afstemmingsoverleg op leidinggevend niveau. Dit is nodig om de 
veranderingen in het primaire proces duurzaam in de organisaties in te bedden. 

 
7. Projectactiviteiten en producten  
 

7.1 Rapport 
De resultaten van het project zullen in een rapport worden beschreven en geëvalueerd. De 
NIZW zal een en ander vertalen naar een landelijk bruikbare implementatiewijzer. Dit zal 
concreet vormgegeven worden in de vorm van een methodiekbeschrijving, een 
slotconferentie, een voorbeeldplan van aanpak voor implementatie en eventueel een 
trainingsprogramma. 
 

7.2 Spoorboekje activiteiten tot werk 
Het ontwikkelen van een instrument, een sociale kaart op het gebied van 
aanbodvoorzieningen zoals,  

• activiteiten centra,  

• werkplaatsen,  

• begeleid werk,  

• woon werk projecten,  

• werk leer projecten, opleidingen,  

• gesubsidieerde banen, 

• betaald werk.  
Aandachtspunt binnen dit spoorboekje is vraagsturing. Bij het opzetten van dit instrument 
worden reeds contacten met aanbieders gelegd en wordt gezocht naar afstemming tussen 
aanbieders en de vragen vanuit de cliënt.. Het ontwikkelen van een sociale kaart en het 
onderhouden van dit netwerk door professionals kan eraan bijdragen, dat de aanbieders 
toegankelijker gemaakt  worden voor klanten en cliënten.  
 
Een manier waarop dit spoorboekje vorm zou kunnen krijgen, is een website welke ook 
toegankelijk zou zijn voor de doelgroep dak – en thuislozen zelf. Of deze vorm haalbaar is 
dient verder onderzocht te worden. 
 

7.3 Methodiek 
Vergelijking en vereniging methodiek SBWU en methodiek NIZW om te komen tot een 
passende methodiek voor deze cliëntcategorie. 
Dit project zou ingepast kunnen/moeten worden in het bestaande onderdeel “dagbesteding” 
van de begeleidingsmethodiek (cliëntvragenlijst, begeleidingsplannen, jaarverslag) van de 
SBWU. Dit heeft als voordeel dat er structureel en vraaggericht aandacht besteed wordt aan 
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sociale activering. Bovendien kan training voor dit project voor de persoonlijk begeleiders 
een goede stap zijn om cliënten te leren bevragen over de kwaliteit van leven en hoe men 
hier iets aan zou kunnen/willen veranderen. Sociale activering zou zo de aanzet kunnen zijn 
tot het implementeren van werken met de begeleidingsmethodiek. 
 

7.4 Gedegen trajecten sociale activering 
Het doel is om binnen de projectperiode, minimaal 15-20 cliënten mee te laten doen aan 
sociale activeringstrajecten, verdeeld over de deelnemende instellingen. Voorstel van de 
toekomstige projectpartners is om dit aantal cliënten niet alleen vanuit de vindplaats, hostels, 
te laten instromen omdat een groot aantal hostels nog gerealiseerd moet worden, maar 
cliënten breed te laten instromen (dus uit verschillende vindplaatsen). De doelgroep bestaat 
dan niet  alleen uit die cliënten die al in een hostel wonen, maar uit alle cliënten die 
hostelgeïndiceerd zijn.  
De partners van dit project: de Tussenvoorziening, Centrum Maliebaan en de SBWU zijn 
verantwoordelijk voor de instroom van cliënten. Er kan gebruik gemaakt worden van 
vindplaatsgericht werven. Hiertoe dient er ook ruchtbaarheid gegeven te worden aan het 
project op verschillende mogelijke vindplaatsen en dienen die mogelijke vindplaatsen ook in 
kaart te worden gebracht. 
Er zou gestart kunnen worden met de cliënten van hostel de Hoek. De ervaringen die hier 
opgedaan worden kunnen dan gebruikt worden bij de volgende stappen. 
 

7.5 Immaterieel vergoedingssysteem 
Gezien het knelpunt dat er naast een uitkering maar beperkt mag worden bijverdiend is het 
wenselijk om te zoeken naar een andere vorm van beloning.  

 

8. Verwachte resultaten 
 

8.1 Producten 
1. Landelijk:  
a. Een implementatiewijzer, waarin opgenomen de in paragraaf 5 genoemde producten 

plus aanwijzingen voor het implementatieproces; 
b. Een trainershandleiding; 
c. Voor het overdragen van de implementatie zal worden samengewerkt met een 

trainingsorganisatie. 

• Per project: het uitgewerkte oriëntatieaanbod: productbeschrijvingen met kostprijs. 
 

8.2 Effecten 
Op cliëntniveau 

• Door deelname ontstaat een verbreding van het levensperspectief van de betrokken dak- 
en thuislozen. Deelname leidt tot een vergroting van zelfvertrouwen en zelfwaardering, 
meer vertrouwen in de maatschappij door de positieve feedback van anderen.  

• De deelnemer ontwikkelt zicht op zinvolle maatschappelijke participatiemogelijkheden, 
die bijdragen aan zijn maatschappelijk herstel en zijn kans op economische 
zelfstandigheid vergroten. Bij circa 40% van de participanten resulteert dit in een 
uitgeschreven vervolgwens, waarmee ze aan de slag gaan.  

 
Op het niveau van de participerende organisaties 

• Voor de methodiek toegeruste en op elkaar ingespeelde medewerkers binnen de 
maatschappelijke opvang. 

• Beschikbaarheid van een oriëntatiemethodiek als interventiemogelijkheid voor deze 
doelgroep: een voor medewerkers en cliënten aantrekkelijke methode om doorstroom te 
bevorderen. 

• Uitbreiding van het aantal instromers in activeringstrajecten vanuit de cliëntenpopulatie 
van de maatschappelijke opvang. 

• Meer kans op een succesvol vervolg door de informatie die de oriëntatiefase oplevert en 
de georganiseerde samenwerking. 
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Neveneffecten op het gebied van het ontstaan van woonwensen bij betrokkenen en 
beperking van overlast zijn denkbaar. Daardoor kan het bijdragen aan uitstroom van cliënten 
uit de maatschappelijke opvang. 
 

8.3 Procesresultaten 
• Zicht op de mogelijkheden van sociale activering als motivatiemiddel voor 

maatschappelijk herstel van deze doelgroep 

• Ervaring met cliëntenparticipatie bij organisatie- en beleidsontwikkeling  

• Realistisch zicht op reïntegratiemogelijkheden van de doelgroep bij de participerende 
organisaties 

• Verbeterde samenwerking tussen uitvoerende organisaties (overdracht, samen vorm 
geven aan individuele trajecten) 

• Inbedding in een geformaliseerde samenwerkingsstructuur. 
 

9 Beschrijving projectorganisatie 
 
9.1 Rollen/functies en taken binnen het project 
  
Lokale Projectleiding 
HBO niveau 8-12 uur per week inzetbaar 
Formuleren van taken en verantwoordelijkheden van projectleider van dit project. 
 
Projectsecretariaat 
Inzetbaar 4 uur per week maximaal 
Formuleren taken en verantwoordelijkheden. 
Apart projectsecretariaat is wenselijk. Taken op gebied van correspondentie, tijdsregistratie 
inzet en middelen, beheer projectarchief (rapportages), planning vergaderingen. 
 
Projectleden/coördinatiegroep 
Hier wordt gesproken over een coördinatiegroep. 
Zie voor taken en verantwoordelijkheden bijlage 1. 
6 vergaderingen in 18 maanden, 4 uur per vergadering per persoon. 
 
Begeleiders sociale activeringstrajecten 
Uitvoerders van deelnemende organisaties. 
MBO/HBO niveau. 
18 vergaderingen in de uitvoeringsperiode waarbij uitgegaan wordt van 4 uur per persoon 
per vergadering. 
 
Advisering 
NIZW 
De NIZW ondersteunt de locaties. Het landelijke ondersteuningsteam bestaat uit een 
implementatie-adviseur en een projectmedewerker. 
Landelijke ondersteuning in totaal 200 uur verdeeld over anderhalf jaar (ca.12 uur per 
maand) plus 5 dagen deskundigheidsbevordering. 
Landelijke taken: 

- ontwikkeling van checklists, instructies en materialen 
- de ontwikkeling en uitvoering van het toerustingaanbod 
- de opzet voor de evaluatie en het verwerken van door de locaties 

aangeleverde evaluatiegegevens 
- de tussentijdse aanpassing van producten 
- de eindrapportage 
- de lokale projectontwikkeling monitoren en de lokale projectleiding waar nodig 

adviseren 
- de voorbereiding van de landelijke implementatie 
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De coördinatiegroep zal bestaan uit: 
Projectsecretaris S. Rahmouni 
Manager CMB L. Bloks 
Projectleider Groene Sticht N. Ooms 
Manager SBWU J. Berndsen (2de manager op achtergrond aanwezig) 
Beleidsmedewerker SBWU D. Maas 
Beleidsmedewerker CMB A. Lange (2de beleidsmedewerker op achtergrond aanwezig) 
Indien mogelijk toevoeging medewerker van een reïntegratiebedrijf en de sociale dienst. 
 

9.2 Activiteiten- en kostenoverzicht 
Duur project 
Gehele project (opstarten, uitvoering en afsluiting) duurt 2 jaar. Mei 2004 tot en met april 
2006. 

 
Maximale budget 
De kosten samenhangend met het project bestaan uit drie onderdelen.  

a. De projectkosten voor dit project. 
b. De kosten van de oriëntatietrajecten. 

 
a.  De projectkosten van het project 
Hieronder volgt eerst een overzicht van de projectkosten waarvoor dekking wordt gezocht en 
daarna van de overige kosten die de lokale deelnemers zelf dragen. Er is voor gekozen alle 
kosten zichtbaar te maken, om duidelijk te maken dat een organisatie die voor de 
projectkosten subsidie aanvraagt, zelf uit de eigen exploitatie ook een behoorlijke bijdrage 
levert. 
=
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=

Uitgangspunten kostenberekening 

• Het gemiddeld aantal deelnemers voor ontwikkelactiviteiten  is 5. Dit zijn ervaren en/of 
gespecialiseerde medewerkers die onder andere omstandigheden voor andere 
activiteiten inzetbaar zouden zijn (HBO-niveau). Wellicht is (gedeeltelijke) vervanging 
noodzakelijk. 

• Het gemiddeld aantal deelnemers voor begeleiding sociale activeringsteam is 4 (excl. 
locatieprojectleider). Dit zijn uitvoerenden, afgevaardigden van diverse organisaties 
(MBO-HBO niveau). Daarvan is 1 afkomstig uit de MO-instelling. Deelname maakt deel 
uit van de cliëntgebonden activiteiten. 

• Het gemiddeld aantal deelnemers voor deskundigheidsbevordering is 10. Een 
gecombineerde groep MBO- en HBO-krachten. 

• Het gemiddeld aantal deelnemers voor coördinatiegroep is 5. Dit zijn 
managers/beleidsmedewerkers of projectleiders van diverse organisaties.  

• De uurprijzen zijn op basis van alle werknemergebonden kosten (loonkosten, overige 
personele kosten, werkplekkosten), vermeerderd met een opslag van ongeveer 20% voor 
doorbelasting organisatiekosten. Gebaseerd op loonbedragen hoogste periodiek, niveau 
2002, CAO Welzijn gaat het om respectievelijk HBO € 55, MBO € 50  en managers 70 €. 

• Tarief advieskosten € 100  per uur. 
 

Voorstel om kosten en inspanningen over de deelnemende partijen te verdelen. Dus ook het 
leveren van verschillende deelnemers voor de deskundigheidsbevordering en team 
begeleiders sociale activeringstrajecten. 
 
b. Kosten individuele oriëntatietrajecten 
In de projectuitvoering worden opstap- of oriëntatietrajecten aangeboden. De kosten van 
deze trajecten bestaan uit de begeleidingskosten, de vergoeding die deelnemers ontvangen, 
eventuele kosten van scholing, kosten van gebruik materieel en materiaal. Omdat het nog 
onbekend is hoe de trajecten concreet worden ingevuld, zijn de kosten hiervan op dit 
moment nog niet exact te bepalen. Deze kosten worden niet opgevat als projectkosten. 
Voor een voorbeeldbegroting zie bijlage=3.=
 

9.3 Planning in tijd 
Definitiefase van het project, maart 2003-juli 2003∗ 
Resultaten: het algemene kader (projectvoorstel) en het besluit voor de betrokken locaties: 
gaan we inderdaad met elkaar en met het NIZW in zee voor deze implementatie. De 
verwachting of men binnen de eigen gemeente groen licht krijgt voor het project en de 
daarbij behorende middelen zal daarin een belangrijke factor zijn. 
In dit stadium moeten de locaties worden gevonden en moet worden besloten welke 
instellingen participeren, voor (globaal) welke doelgroep, met wat voor soort activiteiten 
(tijdsinvestering) met welke samenwerkingspartners, wat het lokaal moet gaan kosten en 
waar het geld gezocht gaat worden. 
Dit resulteert in een projectvoorstel per locatie en naar elkaar uitgesproken 
samenwerkingsvoornemens, waarmee subsidie aangevraagd kan worden.  
 
Projectvoorbereiding augustus 2003- juli 2004 
Deze fase vindt fondswerving plaats. De fase resulteert in een concreet activiteitenplan per 
projectlocatie. Aan het eind van deze fase (mei-juli 2004) gaan ter voorbereiding van de 
uitvoering de medewerkers die in praktijk bij het project betrokken worden met elkaar aan de 
slag om de doelgroep nader in kaart te brengen, en zich een beeld te vormen van de 
concrete werkzaamheden en samenwerkingsvormen binnen het project (wellicht in de vorm 
van een of meer werkconferenties) en dit te vertalen in een gemeenschappelijke ideaal-
trajectbeschrijving voor het individuele traject van een deelnemer met bijbehorende 
werkvormen, instrumenten en terugkoppelings/afstemmingsmomenten. Iedere deelnemende 

                                                
∗= aÉ= ÖÉåçÉãÇÉ= éÉêáçÇÉë= ÄÉíêÉÑÑÉå= Äáà= ~ääÉ= Ñ~ëÉå= îççêäçéáÖÉ= áåëÅÜ~ííáåÖÉå= ÇáÉI= ï~~ê= åçÇáÖI= ÄáàÖÉëíÉäÇ=
âìååÉå=ïçêÇÉåK=
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instelling wijst een of meer medewerkers aan die in deze fase meewerken. Naast de 
ontwikkeling van een werkwijze voor het aandeel van de eigen instelling, wordt ook veel 
aandacht besteed aan de manier waarop de informatie-uitwisseling en afstemming tussen de 
samenwerkingspartners vorm krijgt en hoe de ervaringen met en resultaten van de werkwijze 
worden vastgelegd. 
Deze fase wordt afgesloten met het concrete activiteitenplan en de daarbij behorende 
samenwerkingsovereenkomst.  
 

• Projectvoorstel voor projectlocatie Utrecht 

• Opstellen concreet activiteitenplan  
o Nader in kaart brengen doelgroep 
o Afstemmen concrete werkzaamheden 
o Afstemmen samenwerkingsvormen 
o Opstellen en uitwerken ideale trajectbeschrijving voor individuele cliënttraject 
o Ontwikkelen van methodiek 
o Vormgeven informatie-uitwisseling en afstemming samenwerkingspartners 
o Ontwikkelen “spoorboekje” van activiteiten tot werk  

 
Projectrealisatie augustus 2004- februari 2006 
Cliënten kunnen nu daadwerkelijk in project instromen. Tussenevaluatie in januari 2005. De 
benodigde inzet van uitvoerend medewerkers zal in de loop van het eerste jaar groter 
worden, naarmate meer personen in het project instromen. 
 
Projectevaluatie en –implementatie oktober 2005- mei 2006 
De tweede evaluatie vindt plaats in oktober 2005. De resultaten van het project zullen 
worden beschreven en geëvalueerd. Indien het project als succesvol te beschouwen is, zal 
de ontwikkelde werkwijze gecontinueerd worden. Daarvoor worden al van te voren principe 
afspraken gemaakt met de samenwerkingspartners. 
 
Het NIZW zal 18 maanden ondersteuning bieden (t/m oktober 2005). Het NIZW zal een en 
ander vertalen naar een landelijk bruikbare implementatiewijzer. Dit zal concreet vormgeven 
in de vorm van een methodiekbeschrijving, een slotconferentie, een voorbeeld plan van 
aanpak voor implementatie en eventueel een trainingsprogramma. 

 
9.4 Risico analyse 
Kansen: 

• Komen tot duurzame samenwerkingsverbanden en duidelijke afspraken met partners 
die te maken hebben met dezelfde doelgroep om uiteindelijk te kunnen komen tot 
een gedegen ketenbenadering op het gebied van sociale activering. 

• Gezamenlijke verantwoording en aanpak op het gebied van sociale activering. Door 
het aansluiten op ontwikkelingen op dit gebied en het ontwikkelen van 
oriëntatietrajecten voor een brede doelgroep wordt de kans op slagen vergroot.  

• Vergroten van expertise deelnemende organisaties en verhogen professionalisering. 

• Winst kan liggen op het gebied van financiële efficiency door betere afstemming 
vraag en aanbod. 

 
Aandachtspunt:  

• Niet vergeten dat sociale activering niet los staat van andere levensgebieden. Deze  
levensgebieden verdienen dan ook aandacht en zo nodig moet hierop een aanbod 
gedaan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huisvesting, gezondheid, sociaal 
netwerk en financiën.  
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