
Man actief is een methodiek voor activering van allochtone mannen in 
een kwetsbare positie. Op initiatief van Vizyon ontwikkelden MOVISIE 
en Vizyon een programma om het sociaal isolement van mannen 
uit deze doelgroep te verminderen en hun zelfrespect te bevorderen. 
Man actief richt zich op de individuele ontwikkeling van de mannen, 
met de nadruk op hun rol in het gezin en de maatschappij. Ook wordt 
gewerkt aan de doorstroom naar vrijwilligerswerk, betaald werk, een 
vervolgcursus of een ander vervolgtraject. 

Man actief is te gebruiken door gemeenten en gemeentelijke 
organisaties, zoals Diensten Werk en Inkomen en Diensten 
Maatschappelijke Ontwikkeling, door lokale organisaties voor welzijn 
of maatschappelijke ontwikkeling en buurthuizen. De methodiek 
ondersteunt gemeenten bij de realisatie van doelstellingen van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet werk en bijstand 
(Wwb) en de Wet inburgering (Wi).

Deze publicatie beschrijft de methodiek en doet verslag van de vier 
pilots die in de grote steden zijn uitgevoerd. Voor wie zich aan de kant 
voelt staan, biedt Man actief volop mogelijkheden om mee te doen 
aan de samenleving. 
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MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maat-

schappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare kennis, adviezen en 

oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van 

welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf ac-

tuele thema’s centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, 

leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. 

Vizyon is een landelijk werkend adviesbureau voor innovatieve sociale, 

culturele en maatschappelijke ontwikkeling. Vizyon initieert, ontwikkelt, 

begeleidt en voert projecten uit in opdracht van en in samenwerking met 

gemeenten en instellingen op het gebied van managen van culturele 

diversiteit. Vizyon richt zich op de volwaardige participatie van nieuwe 

Nederlanders in de samenleving.
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Voor u ligt Man actief, een methodiek voor activering van allochtone mannen in een 

kwetsbare positie. Op initiatief van Vizyon ontwikkelden MOVISIE en Vizyon dit pro-

gramma om het sociaal isolement van mannen uit deze doelgroep te verminderen, 

hun zelfrespect te bevorderen en actieve deelname aan de maatschappij te realiseren. 

Voor wie zich aan de kant voelt staan, biedt Man actief volop mogelijkheden om mee 

te doen aan de samenleving. 

Aanleiding voor de ontwikkeling van Man actief vormde enerzijds de roep van alloch-

tone vrouwen om ‘meer voor hun mannen te doen’, omdat zij zich door hun mannen 

geremd voelen in hun eigen ontwikkeling. Anderzijds leidde onderzoek onder de 

doelgroep tot de aanbeveling om projecten en activiteiten op dit gebied te ontwik-

kelen. Man actief is gericht op de cultuur en identiteit van de mannen. In een periode 

van tien weken denken zij aan de hand van kernvragen na over hun houding en positie 

in gezin en maatschappij. De volgende thema’s komen aan bod: identiteit en cultuur, 

identiteit en samenleving, man-zijn, het gezin, religie, gezondheid en arbeid.

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

maatschappij in de vorm van bezoeken en uitjes of het uitnodigen van sprekers. Tijdens 

deze periode loopt een paralleltraject waarin de deelnemers onder begeleiding aan de 

slag gaan om hun persoonlijke doel te realiseren: actief deelnemen aan de maatschappij in 

de vorm van een cursus, betaald of vrijwilligerswerk dan wel andere zinvolle bezigheden.

De methodiek is getest in vier steden, onder heel verschillende omstandigheden en met ver-

schillende resultaten. Eén van de conclusies is dan ook dat de methodiek vooral moet wor-

den beschouwd als een kookboek: het geeft aan hoe je een gerecht kunt bereiden, maar 

hoe de maaltijd uiteindelijk smaakt en er uit ziet, hangt af van de kok en de ingrediënten.

Man actief is te gebruiken door gemeenten en gemeentelijke organisaties, zoals Dien-

sten Werk en Inkomen en Diensten Maatschappelijke Ontwikkeling, door lokale orga-

nisaties voor welzijn of maatschappelijke ontwikkeling en buurthuizen. De methodiek 

ondersteunt gemeenten bij de realisatie van doelstellingen van de Wet maatschap-

pelijke ondersteuning (Wmo), de Wet werk en bijstand (Wwb, binnenkort onderdeel 

van het Participatiefonds) en de Wet Inburgering (Wi). Aan het eind van het traject 

stroomt een deel van de deelnemers immers door naar (vrijwilligers)werk of een ander 

vervolgtraject. In de pilots was deze score 50 procent. De overige deelnemers zijn be-

reikt, getraind en geactiveerd. De groepen kunnen natuurlijk ook worden voortgezet, 

bijvoorbeeld met een aansluitende cursus of een vervolg op het activeringsprogramma. 

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 is een inleiding annex beknopte samenvatting van de methodiek Man ac-

tief. Hoofdstuk 2 geeft een uitgebreide beschrijving. Hoofdstuk 3 gaat in op de aspec-
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ten die leiden tot de keuze om de methodiek al dan niet toe te passen. In hoofdstuk 4 

komt de uitvoering aan bod. Hoofdstuk 5 beschrijft de vier pilots. In de bijlagen staat 

nuttige achtergrondinformatie. 

Ten slotte

De pilotorganisaties en de deelnemers aan de pilots hebben zich – vaak buitenpro-

portioneel – ingezet om er een succes van te maken. MOVISIE/Vizyon is hen daar zeer 

dankbaar voor. Ook bedanken wij de financiers die de ontwikkeling van de methodiek 

Man actief mogelijk hebben gemaakt: het ministerie van OCW, de gemeenten Rotter-

dam, Utrecht en Amsterdam en het Fonds 1818. 

De auteurs eindigen graag met de uitspraak van een wethouder uit één van de grote 

steden, die bij de presentatie van een andere methodiek voor allochtone mannen zei: 

“Met de beschikbaarheid van een methodiek kan niemand meer zeggen: ‘we weten 

niet hoe we het moeten doen’.“

Utrecht/Amsterdam, 2009

MOVISIE/Vizyon
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2. Beschrijving 
van Man actief
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Voor wie is de methodiek Man actief ontwikkeld? Welke doelstellingen worden na-

gestreefd? Uit welke elementen bestaat de methodiek? En welke thema’s komen aan 

bod in het cursusprogramma? Deze vragen worden hieronder beantwoord. 

2.1 Omschrijving van de doelgroep

Man actief is gericht op allochtone mannen die zich in een sociaal geïsoleerde of 

kwetsbare positie bevinden. Dit zijn voornamelijk mannen die geen werk (meer) 

hebben, met een gering zelfrespect en met een gezin. Zij bevinden zich in een soci-

aal isolement en doen niet mee aan de maatschappij. Deze groep heeft de neiging 

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

De problemen die hieruit kunnen ontstaan zijn talrijk en ernstig, zowel voor de 

mannen zelf als voor hun naasten (vrouw, kinderen, familie en kennissenkring) en 

de maatschappij. Voor de mannen zelf geldt doorgaans dat hun gevoel van eigen-

waarde sterk is aangetast. Zij voelen zich gediscrimineerd en geïsoleerd en hebben 

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

familie is zwak.

Het sociale isolement en het gevoel te worden gediscrimineerd maken dat zij zich terug-

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

soms ongewild een gedachtegoed opgedrongen krijgen dat het hunne niet is. In deze 

situatie kunnen de gezinsleden zich niet volledig ontwikkelen en kan psychisch en/of 

lichamelijk geweld tegen vrouw en kinderen voorkomen. De kenmerken van de doel-

groep zijn beschreven in het rapport ‘Bidden en boodschappen doen, een onderzoek 

naar de emancipatie van laagopgeleide allochtone mannen in Amsterdam’ (Bureau voor 

Maatschappelijke Ontwikkeling, 2006). In dit rapport wordt stadsdelen en instellingen 

aanbevolen om projecten en activiteiten voor deze groep te ontwikkelen. 

De methodiek Man actief is onder meer naar aanleiding van deze aanbeveling ont-

wikkeld. In de methodiek is gekozen voor een aanpak die gericht is op de cultuur en 

identiteit van de mannen, omdat juist binnen dat domein de blokkades liggen voor 

participatie en emancipatie. Dit wordt bevestigd in interviews met de mannen zelf. Een 

tweede aanleiding is de steeds luider wordende roep van allochtone vrouwen om iets 

te doen met of voor hun mannen. Deze vrouwen voelen zich geremd in hun ontwikke-

ling en emancipatie door de houding van hun mannen en vaders. Daarnaast geven ook 

veel organisaties aan dat de doelgroep allochtone mannen geïsoleerd leeft, niet actief 

is in de maatschappij en dat er weinig activiteiten voor hen zijn/worden ontwikkeld.

2.2 Doelstellingen Man actief

Vermindering van het sociaal isolement en toename van het zelfrespect van alloch-1. 

tone mannen;
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Verbetering van de genderverhoudingen en de positie van de vrouw en kinderen in 2. 

het gezin;

Doorstroom naar vrijwilligerswerk of betaald werk, dan wel naar een vervolgcursus 3. 

of ander vervolgtraject.

Om de doelstelling te realiseren richt de methodiek zich op de individuele ontwikke-

ling van de mannen, met de nadruk op hun rol in het gezin en de maatschappij. Via 

het stellen van essentiële vragen over specifieke thema’s denken mannen na over hun 

houding en positie. De behandelde thema’s worden niet alleen besproken, maar ook 

in de praktijk toegepast. Daartoe worden bezoeken gebracht aan organisaties voor 

vrijwilligerswerk, sportclubs, CWI’s, bedrijven, kerken, bibliotheken of musea. 

Uitgangspunt is dat de mannen zelf aan de slag gaan met de verworven inzichten. 

Parallel aan de cursus werken zij daarom onder begeleiding aan het realiseren van een 

door henzelf geformuleerde doelstelling, gericht op actieve deelname aan de maat-

schappij. Deze doelstelling wordt aan het begin van de cursus ‘plechtig’ vastgelegd en 

gedurende de cursus nemen de mannen initiatieven om dit doel te realiseren. 

Kern van de methodiek is dus enerzijds de discussie over houding en positie van de 

mannen in gezin en maatschappij. Anderzijds is het werken aan persoonlijke doelen 

voor actieve deelname aan de maatschappij. De verwachting is dat de gekozen aanpak 

daadwerkelijk tot attitude- en gedragsverandering leidt en een positief effect heeft op 

zowel de mannen als op hun gezin. Ook stroomt een deel van de mannen door naar 

betaald of vrijwilligerswerk, een cursus of een ander vervolgtraject. 

2.3 Elementen van de methodiek 

2.3.1 Thema’s
Aan de hand van kernvragen over de volgende specifieke thema’s denken de mannen 

na over hun houding en positie in gezin en maatschappij:

identiteit en cultuur•	

identiteit en samenleving•	

man-zijn•	

het gezin•	

religie•	

gezondheid•	

arbeid•	

Kernvragen bij het thema man-zijn zijn bijvoorbeeld: Wat betekent man-zijn in jouw 

cultuur? Hoe ga je daarmee om in de Nederlandse maatschappij? En binnen je gezin, in 

je rol als vader? En wat betekent vrouw-zijn in deze maatschappij? Hoe kunnen man en 

vrouw elkaar ondersteunen in het ouder-zijn? Wat zijn belemmeringen en mogelijkhe-

den?
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2.3.2 Werkbezoeken
Elk thema wordt eerst besproken en uitgediept. Vervolgens wordt contact gezocht 

met de maatschappij. Een aantal voorbeelden: rond het thema identiteit en cultuur 

kan een bezoek worden gebracht aan een historisch museum van de eigen stad. Rond 

het thema gezondheid en gezonde voeding zijn gezamenlijk sporten of het uitnodi-

gen van een gezondheidsvoorlichter opties. Rond het thema religie een uitwisseling 

met een kerk of moskee uit de buurt en rond het thema opvoeding een bezoek aan 

de politie.

2.3.3 Persoonlijke actieplannen
Tijdens deze periode loopt een paralleltraject waarin de deelnemers onder begeleiding 

aan de slag gaan om hun persoonlijke doel te realiseren: actief deelnemen aan de 

maatschappij in de vorm van een cursus, betaald of vrijwilligerswerk dan wel andere 

zinvolle bezigheden.

2.3.4 Bijeenkomsten met vrouwen
Voor en/of tijdens het traject worden gezamenlijke bijeenkomsten gehouden met de 

mannen en hun vrouwen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt onder meer gesproken 

over man-vrouwverhoudingen in het gezin en de taakverdeling thuis. Vaak blijkt dat 

vrouwen de wens hebben om meer samen met hun man op te trekken in het huishou-

den.

2.3.5 Cursusprogramma
De genoemde thema’s komen aan de orde in een cursus van tien weken. De laatste 

twee weken van de cursus worden – afhankelijk van de behoeften van de mannen – 

besteed aan nieuwe thema’s die zijn bovengekomen, verdieping van de genoemde 

thema’s en/of intensieve begeleiding van de mannen in het realiseren van hun persoon-

lijke doelen. Het programma ziet er in het kort als volgt uit:

 

Week 1 - Persoonlijke doelen 

kennismaken•	

vaststellen van de persoonlijke doelen•	

praktijk: feestelijke ondertekening van de persoonlijke doelen•	

Week 2 - Identiteit en cultuur 

identiteit; verschillende identiteiten; wie ben ik •	

cultuur en migratie; ervaringen met succes en frustratie•	

praktijk: bezoek aan museum (Historisch Museum Amsterdam, Madurodam)•	

Week 3 - Identiteit en samenleving 

verantwoordelijkheden in de maatschappij•	

samenleving; mijn plaats daarin•	

praktijk: bezoek aan Den Haag/Tweede Kamer, havens van Rotterdam, Tropeninsti-•	

tuut
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Week 4 - Man-zijn 

mannelijkheid en mannelijkheidscoderingen (waarden en normen)•	

opvoeding, de vaderrol, voorbeelden en rolmodellen•	

praktijk: uitnodigingen van een opvoedingsondersteuner; DVD ‘Jongeren over op-•	

voeden en opgroeien’ door Stichting Voorbeeld 

Week 5 - Het gezin

het gezin en mijn rol daarin; verwachtingen•	

huiselijk geweld, dialoog, structuur•	

praktijk: DVD ‘Als ik hem was’, een Turks/Marokkaanse film over huiselijk geweld en •	

de rol van de man daarin. Er wordt ingegaan op de achtergronden die een rol spelen 

bij het ontstaan van huiselijk geweld onder deze groepen, zoals werkeloosheid en 

migratie.

Week 6 - Religie

de invloed van het geloof•	

vier religies (jodendom, christendom, boeddhisme, islam);  verschillen en overeen-•	

komsten

praktijk: bezoek aan/uitwisseling met kerk of moskee in de buurt•	

Week 7 - Gezondheid

gezondheid en allochtoon-zijn •	

gezond blijven•	

praktijk: samen sporten, bijeenkomst met gezondheidsvoorlichter, bezoek aan COR-•	

PUS ‘reis door de mens’ 

Week 8 - Arbeid

de betekenis van (vrijwilligers)werk      •	

stand van zaken van de persoonlijke doelen     •	

praktijk: bezoek aan vrijwilligerscentrale/vrijwilligersorganisatie zoals bejaardenhuis •	

of verpleeghuis, bezoek aan de Kamer van Koophandel, CWI, praktijkoefening sol-

licitatiegesprek of schrijven van sollicitatiebrieven

Week 9 en 10

verdieping, nieuwe thema’s, realisatie persoonlijke doelen, evaluatie en afsluiting •	
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3. Waarom kiezen 
voor deze methodiek?
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De methodiek Man actief is te gebruiken door gemeenten en deelgemeenten, gemeen-

telijke organisaties zoals Diensten Werk en Inkomen en Diensten Maatschappelijke 

Ontwikkeling, lokale organisaties voor welzijn of maatschappelijke ontwikkeling en 

buurthuizen. Maar waarom zouden zij voor deze methodiek kiezen? Zowel vanuit het 

perspectief van de doelgroep als vanuit het perspectief van de aanbieder en het parti-

cipatiebeleid zijn hiervoor goede argumenten.

3.1 Vanuit het perspectief van de doelgroep

In de methodiek Man actief is gekozen voor een aanpak, gericht op de cultuur en iden-

titeit van de mannen. Uitgangspunt hierbij is een aantal expliciete waarden en normen 

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

waarden en normen worden ook wel mannelijkheidscoderingen genoemd. Het zijn 

richtlijnen voor het gedrag en de beleving van mannen en het zijn in principe positieve 

kernwaarden in hun leven.

Zolang mannen binnen deze coderingen kunnen functioneren, hebben zij over het 

algemeen weinig klachten of problemen. Maar een te eenzijdige gerichtheid op de 

coderingen maakt het mannelijk gevoel van eigenwaarde kwetsbaar. Dit wordt bijvoor-

beeld duidelijk als een man geen werk (meer) heeft. Hij ervaart dit als een persoonlijk 

falen en dit uit zich vaak in spanningen thuis of gezondheidsklachten. 

Ook een te eenzijdige gerichtheid op de coderingen rondom autonomie en zelfstan-

digheid hebben een schaduwzijde. Mannen kunnen hierdoor in een isolement terecht 

komen en het gevoel hebben alleen op de wereld te staan. Het gaat bij de manne-

lijkheidscoderingen om stereotyperingen. Hierbij moet voor ogen worden gehouden 

dat mannen in meer of mindere mate kunnen handelen naar deze coderingen. Ook 

vrouwen kunnen handelen volgens mannelijkheidscoderingen. 

Mannelijkheidscoderingen1

‘Een betaalde baan is voor mij het belangrijkste in mijn leven’•	

‘Ik ben handelings- en prestatiegericht, ik hou van competitie en wil me bewij-•	

zen en onderscheiden van anderen’

‘Ik hoor de kost te verdienen voor mijzelf en voor degenen die van mij afhan-•	

kelijk zijn’

‘Ik concurreer: ik moet eigenlijk beter, sneller, sterker en efficiënter zijn dan •	

anderen’

‘Ik ben zelfstandig, onafhankelijk en kan eigenlijk alles alleen’•	

1.  Uit: Jack van der Loo (1997). ‘Mannen en intake’. Utrecht: TransAct. >>
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‘Ik heb geen hulp nodig’ •	

‘Ik heb mezelf onder controle, ik ben niet bang en huil niet’•	

‘Ik ben agressief, laat niet over mij heen lopen en weet me te beheersen, ik ben •	

rationeel en zelfverzekerd’

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

op te lossen’

‘Ik ben geen slachtoffer’•	

‘Ik ervaar intimiteit vooral via seksualiteit’•	

‘Ik moet seksueel presteren en voor nageslacht zorgen’•	
  

Voor de mannen uit de doelgroep zijn de omstandigheden dusdanig gewijzigd, dat zij 

in veel gevallen niet (meer) kunnen functioneren binnen deze coderingen. Het reke-

ning houden met en erkennen van de mannelijkheidscoderingen is daarom belangrijk 

in de ontwikkeling van activiteiten voor mannen. Ze vormen dan ook het uitgangspunt 

van de methodiek. 

3.2 Vanuit het perspectief van de aanbieder

Met de methodiek wordt de doelgroep sociaal geïsoleerde allochtone mannen bereikt, 

getraind en geactiveerd. Vervolgens stroomt de groep door naar werk, vrijwilligers-

werk of een ander vervolgtraject. Daarnaast worden nevendoelstellingen bereikt zoals 

verbetering van de man-vrouw verhoudingen in het gezin, verbetering van de sociale 

gezondheid en preventie van huiselijk geweld. 

Man actief realiseert hiermee doelstellingen van de Wet maatschappelijke ondersteu-

ning, de Wet werk en bijstand (binnenkort onderdeel van het Participatiefonds) en de 

Wet inburgering:

De Wmo heeft namelijk als doel dat ‘iedereen kan meedoen in de samenleving’. De •	

methodiek richt zich op de Wmo-prestatievelden ‘Sociale samenhang en leefbaar-

heid’ en ‘Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en zelfstan-

dig functioneren van kwetsbare groepen’. 

Voor de Wwb beantwoordt Man actief aan de doelstelling ‘Ondersteuning bij •	

arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten’. Oogmerk is om men-

sen via de kortste weg naar betaald werk te leiden. 

En het doel van de Wet inburgering is dat ‘iedereen de Nederlandse taal spreekt •	

en kennis heeft van de Nederlandse samenleving en de belangrijkste Nederlandse 

waarden en normen’. Met deze kennis en vaardigheden heeft iedereen een basis om 

actief deel te kunnen nemen aan het economische, sociale, culturele en/of politieke 

leven in Nederland. 

Deze wetten en de bijbehorende lokale fondsen bieden mogelijkheden voor financiering. 
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3.3 Wat kost het en wat levert het op?

Om Man actief succesvol uit te voeren moeten kosten worden gemaakt. De typen kos-

ten en een voorbeeld begroting zijn hieronder opgenomen. Uiteraard zijn de kosten 

sterk afhankelijk van de lokale situatie; ze kunnen daardoor sterk variëren. 

Typen kosten:

ervaren trainer gedurende twaalf tot veertien weken; 24 uur per week;•	

projectmedewerker; gedurende tien weken fulltime en minimaal tien weken 20 uur •	

per week;

projectleiding en coördinatie; gedurende twaalf tot veertien weken minimaal 6 uur •	

per week;

kosten voor de praktijkdagen, acht tot tien dagdelen, voor maximaal achttien •	

personen; reiskosten, entreegelden, eten en drinken, inhuren spreker of voorlichter, 

feestelijke opening en afsluiting, bloemen of cadeaubonnen;

locatie; gedurende tien weken, drie dagdelen per week voor een groep van maxi-•	

maal achttien personen; daarnaast kantoorruimte voor de projectmedewerker en 

projectleiding; ruimte voor individuele begeleidingsgesprekken;

materialen; cursusmappen, pennen, papier, lijm, whiteboard, koffie/thee/consump-•	

ties, flyers, mailings.

Voorbeeld van een begroting 

Externe trainer gedurende twaalf weken, 24 uur per week,  24.480

uurtarief 85 euro 

Projectmedewerker in dienst van de uitvoerende organisatie.  15.000 

Loonkosten gedurende tien weken fulltime en tien weken 20 uur per 

week, op basis van bruto salariskosten van 50.000 euro per jaar  

Projectleiding en coördinatie in dienst van de uitvoerende organisatie.  2.500

Loonkosten gedurende twaalf weken, 6 uur per week, op basis van 

bruto salariskosten van 65.000 euro per jaar   

Kosten voor de praktijkdagen: vervoerskosten, entreegelden  850

Madurodam, entreegelden CORPUS ‘reis door de mens’, diner en 

toneelstuk (Van Harte), huur Torso Unisex, inhuren artiest, huur dvd’s  

Materialen: consumpties (300 euro), bloemen en cadeaubonnen  700

(180 euro), boeken en kleurenkopieën (220 euro)   

Totaal 43.930 
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Aan het eind van de periode stroomt een deel van de deelnemers door naar werk, vrij-

willigerswerk of een ander vervolgtraject. In de vier pilots van Man actief (2008) ging 

het hierbij om vijftig procent van de deelnemers. De overige deelnemers zijn bereikt, 

getraind en geactiveerd; deze groepen kunnen ook na afsluiting van de cursus actief 

blijven. 

3.4 Voorwaarden voor succes

De volgende factoren zijn medebepalend voor het succesvol uitvoeren van de metho-

diek: 

een uitvoerende organisatie die bekend is met de buurt waar de doelgroep woont en •	

die toegang heeft tot de doelgroep, dan wel deze relatief eenvoudig kan bereiken;

voldoende tijd en middelen voor een ervaren trainer, projectmedewerker en project-•	

leiding;

een betrokken projectmedewerker die de mannen kent en ervaring heeft met deze •	

doelgroep; 

kennis van en ervaring met de sociale kaart (vrijwilligerswerk, GGD, Sociale Dienst, •	

maatschappelijk werk);

beschikbaarheid van een voor de doelgroep toegankelijke locatie;•	

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

zetten, individueel of in groepsverband; 

steun en betrokkenheid vanuit de gemeente, in de vorm van bijvoorbeeld het uitreiken •	

van de certificaten door de wethouder of het bijwonen van de openingsceremonie.
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4. Voorbereiding, 
werving en uitvoering 
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Wat komt er kijken bij de organisatie van een cursus Man actief? Dit hoofdstuk gaat in 

op een aantal praktische zaken. Waar moeten uitvoerende organisaties aan denken bij 

de voorbereiding? Hoe werven zij deelnemers? Welke vragen kunnen zij tegen komen bij 

de uitvoering? En hoe sluiten zij de cursus goed af? 

4.1 Voorbereiding

De methodiek Man actief is er en is in de praktijk getest. Wie er nu zelf concreet mee aan 

de slag wil zal eerst enkele voorbereidingen moeten treffen. De voorbereidende fase zal 

minimaal enkele weken duren en daarin moeten de volgende stappen worden gezet:

Stap 1:  Besluiten tot uitvoering; hiertoe moeten vragen worden beantwoord als: 

 Is deze doelgroep aanwezig in de betreffende wijk of buurt? Wordt het 

 gesignaleerde isolement hier ook ervaren? Zijn er nog geen activiteiten voor 

 deze doelgroep opgezet? Wordt voldaan aan de randvoorwaarden? 

Stap 2:  Financiering regelen via lokale, regionale of landelijke fondsen

Stap 3:  Aanstellen van een projectmedewerker, trainer en projectleiding (zie bijlage   

 voor profiel, taken en tijdsinvestering)

Stap 4:  Regelen van een geschikte locatie

Stap 5:  Opstellen van een wervingsplan en tijdsplanning

4.2 Werving

De werving van de deelnemers gebeurt door de uitvoerende organisatie en moet 

individueel plaatsvinden. Het is noodzakelijk om meerdere één-op-één gesprekken te 

voeren met de mannen om hen zo te ‘verleiden’ tot deelname aan de cursus. Het moet 

de potentiële deelnemers daarbij duidelijk zijn wat de cursus te bieden heeft en wat 

van hen verwacht wordt.

Daarnaast kan aandacht worden gegenereerd in de lokale pers, via het verspreiden 

van flyers en het organiseren van bijeenkomsten in de moskee, buurthuis, theehuis 

of andere ontmoetingsplekken. Ook via het CWI, huisarts, hulpverleners, lokale 

(vrijwilligers)organisaties, maatschappelijk werk of schuldhulpverlening kunnen 

mannen worden geworven. De ervaring leert dat groepsgerichte werving alleen 

niet voldoende is en altijd moet worden gecombineerd met individuele gesprek-

ken. 

Voor de werving is een periode van acht tot twaalf weken aan te bevelen. Als hierbij 

veel verschillende ‘officiële’ instanties zijn betrokken, zoals het CWI of de Sociale Dienst 

is soms een langere wervingsperiode nodig.

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

nen zonder gezin of met een (parttime) baan kunnen deelnemen, of autochtone man-
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nen die zich in een sociaal geïsoleerde of kwetsbare positie bevinden. Per individu kan 

worden besloten of deelname gewenst en zinvol is. 

4.3 Bijeenkomst met de vrouwen

De vrouwen en kinderen van de mannen vormen de indirecte doelgroep; zij worden 

waar mogelijk actief betrokken bij het programma. Als onderdeel van de werving 

wordt een bijeenkomst georganiseerd met de potentiële deelnemers en hun vrou-

wen. Daarin wordt in algemene termen gesproken over de rolverdeling tussen man en 

vrouw, opvattingen over werk en zorg en de opvoeding van de kinderen. Mede aan de 

hand van de uitkomsten bepalen trainer en projectmedewerker waar zij in de cursus 

het accent leggen. Soms is dat meer op werk en actieve deelname aan de maatschappij, 

soms meer op de identiteit en de rol van de man in het gezin. 

4.4 Samenstelling van de groep

De methodiek kan worden aangeboden aan zowel cultuurhomogene groepen (deelne-

mers zijn afkomstig uit één cultuur) als aan gemengde groepen. Als verschillende cultu-

ren zijn vertegenwoordigd, dan wordt voor aanvang van de cursus uitgebreid aandacht 

besteed aan de verschillen en overeenkomsten tussen de mannen. Er worden dan ook 

afspraken gemaakt over het omgaan met elkaar. Uitgangspunt is dat een vertrouwde 

sfeer moet kunnen ontstaan in de groep.

4.5 Voertaal

Er moet een weloverwogen keuze worden gemaakt voor de voertaal tijdens de bijeen-

komst. Als de groep cultuurhomogeen is en de deelnemers de Nederlandse taal niet 

voldoende beheersen, kan worden gekozen voor de inzet van een projectmedewerker 

en trainer die de eigen taal spreken; voor zover dit haalbaar is. Als deelnemers verschil-

lende taalachtergronden hebben en het Nederlands niet voldoende beheersen, is het 

raadzaam om de cursus in eenvoudig Nederlands te geven. Waar nodig wordt tijd in-

geruimd voor uitleg en verduidelijking en om de cursus minder ‘talig’ in te vullen. Ook 

het gebruik van bepaalde kernwoorden in ieders eigen taal is aan te bevelen. 

4.6 Aantal en duur van de bijeenkomsten

De methodiek gaat uit van een cursusprogramma van tien weken, met per week 

drie dagdelen van drie uur cursus. In de praktijk blijkt dat de deelnemers tien weken 

als (te) kort ervaren. Afhankelijk van het niveau en de wensen of behoeften van de 

groep kan de duur daarom worden uitgebreid. Een deel van de cursus kan worden 
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gegeven tijdens een weekend. Dan zijn de deelnemers langer en dichter bij elkaar, 

waardoor een bepaalde vertrouwdheid ontstaat. Ook geeft dit de groep een be-

paalde status. 

4.7 Aantal deelnemers

De aanbevolen groepsgrootte is twaalf tot vijftien deelnemers. Om dit te realiseren 

moet met minimaal achttien deelnemers worden gestart. Reden voor uitval zijn ziekte, 

terugkeer naar het land van herkomst wegens familieomstandigheden, instroom in 

baan of opleiding, onvoldoende taalbeheersing. 

4.8 Setting

De cursus vindt plaats op een voor ieder neutraal terrein, los van religie, afkomst of 

leeftijd. Het zijn gesloten bijeenkomsten, in die zin dat de trainer, projectmedewerker en 

deelnemers niet kunnen worden gestoord en de deelnemers niet in en uit kunnen lopen. 

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt in onderling overleg afgesproken wat de vaste 

trainingsdagen en -tijden zijn. Per cursusdag van drie uur is er een uitloop van een uur; 

de projectmedewerker is dan beschikbaar voor vragen, ondersteuning en begeleiding. 

Daarnaast is de locatie - waar mogelijk - ook op vaste dagen of dagdelen beschikbaar 

voor de deelnemers. Zij kunnen dan hun eigen activiteiten uitvoeren, zoals werken aan 

hun persoonlijke doelstelling, het organiseren van praktijkdagen of het bespreken van 

actualiteiten. Uiteraard wordt in de planning van de cursus rekening gehouden met 

gebedstijden en religieuze feesten of  bijeenkomsten. 

4.9 Werkvormen

Binnen elk thema (zie § 2.3.1) worden aan de deelnemers essentiële kernvragen gesteld 

die hen confronteren met hun eigen situatie en gedrag, opvattingen, waarden en nor-

men. Vervolgens bekijken de deelnemers gezamenlijk hoe zij vanuit hun eigen cultuur 

kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving, wat zij kunnen behouden vanuit 

hun eigen identiteit, wat aanpassing vraagt en waar knelpunten liggen. Dit gebeurt in 

de vorm van discussies, rollenspellen, foto’s, films/video’s, het werken in kleine groepjes 

of het uitvoeren van korte opdrachten. De werkvormen zijn in overeenstemming met 

het niveau van taalbeheersing van de deelnemers. Afhankelijk van de uitkomsten uit 

de bijeenkomst met de vrouwen worden thema’s verder uitgediept en andere worden 

ingekort. Het programma en een aantal werkvormen zijn beschreven in het trainers-

handboek. Afhankelijk van de capaciteiten en wensen van de mannen kunnen zij zelf 

ook enkele bijeenkomsten verzorgen. Dit stimuleert henzelf en anderen en verhoogt 

het zelfvertrouwen. Om fris en ontspannen te beginnen, kunnen de mannen ook eerst 



24

4
. V

o
o

rb
ereid

in
g

, w
ervin

g
 en

 u
itvo

erin
g

met elkaar sporten. Bijvoorbeeld een half uur stevig wandelen, vervolgens koffie drin-

ken en dan met de bijeenkomst beginnen. 

4.10 Afronding en overdracht

4.10.1 Begeleiding en overdracht van de deelnemers
Na afloop is een periode van ongeveer vier weken nodig voor de laatste begeleiding 

van de mannen naar een vervolgtraject in opleiding of vrijwilligerswerk. In individuele 

gevallen kan langere begeleiding of monitoring nodig zijn.

4.10.2 Evaluatie
De trainer en projectmedewerker evalueren tijdens de laatste week het traject met de 

deelnemers, waarbij zowel goede ervaringen als verbeterpunten aan de orde komen. 

De uitvoerende organisatie evalueert het traject samen met projectleiding, trainer, pro-

jectmedewerker en financier. Leerpunten worden geformuleerd en er wordt besloten 

over een eventuele herhaling en/of voortzetting van het traject.
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5. Pilots
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In 2008 voerde Vizyon in samenwerking met MOVISIE en lokale organisaties vier pilots 

uit om de methodiek Man actief in de praktijk te testen. Om een zo breed mogelijk 

beeld te verkrijgen, werden de pilots onder verschillende omstandigheden uitgevoerd. 

Hieronder staan de belangrijkste kenmerken en resultaten van de pilots op een rij.

5.1 Amsterdam

Deze pilot in Amsterdam Osdorp werd uitgevoerd in samenwerking met Impuls, organi-

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

de deelnemers bekend terrein plaatsvond: een zaal bij Impuls, ingericht in Marokkaan-

se stijl (schoenen uit!). Alle deelnemers zijn van Marokkaanse afkomst. Een greep uit 

hun vastgestelde persoonlijke doelen:

meer weten over deze maatschappij en een gepaste parttime betaalde baan van 20 •	

uur vinden

een theater- en regiecursus volgen om later acteerlessen te geven aan jongeren in de •	

buurt

in contact komen met andere vaders en iets leren over opvoedingsondersteuning•	

iets betekenen voor ouderen•	

de Nederlandse taal verbeteren en leren de computer gebruiken•	

vrijwilligerswerk en in contact komen met anderen•	

De werving in Amsterdam verliep tegen de verwachting in traag. Via voorlichting in 

moskeeën en koffiehuizen, DWI en sleutelfiguren in de wijk begonnen dertien deelne-

mers aan de cursus, van wie uiteindelijk acht het eindcertificaat ontvingen. Reden van 

afmelding waren ziekte, terugkeer naar Marokko wegens familieomstandigheden, pro-

blemen met de taal en gezondheid en de overstap naar een taalcursus. Gerealiseerde 

doelen waren het in contact komen met anderen, de taal verder leren, de maatschappij 

leren kennen en meer weten over vrijwilligerswerk. Ook de deelnemer die een thea-

ter- en regiecursus wilde volgen, bereikte een deel van zijn doel: hij treedt een aantal 

keren op in Osdorp, Bos en Lommer, de Baarsjes, Rotterdam en Hilversum. Ten slotte 

werd er voor de deelnemer die werk zocht een afspraak met DWI gepland en ging hij 

naar ‘Dress for success’.

Na afloop van de cursus gaven de deelnemers als feedback dat zij duidelijk meer struc-

tuur hebben gekregen. Ze kwamen op tijd naar de cursus, belden af als ze niet konden 

komen, spraken elkaar aan op te laat komen en durfden veel tegen elkaar en de trai-

ner te zeggen. Andere feedback was dat de deelnemers (te) hoge verwachtingen had-

den van het project en de trainer. Zij verwachtten dat het project c.q. de trainer hun 

doelen zou realiseren en dat lukte niet altijd. Ook vond de groep dat de cursus te kort 

was: ze waren net op gang gekomen en hadden graag nog langer door willen gaan. 

De projectmedewerker was van Marokkaanse afkomst en maakte onderdeel uit van de 

groep. Enerzijds kon hij de groep daarmee binden en had hij een vertrouwensrelatie 

met de mannen. Anderzijds belemmerde dit hem in het maken van formele afspraken 
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en het aanspreken van de mannen. Het opleidingsniveau in de groep varieerde van 

bijna ongeletterd tot academisch. Dit maakte het moeilijk om de groep te begeleiden. 

Impuls ging na afloop samen met het Amsterdams Centrum Buitenlanders in afge-

slankte vorm door. De overgebleven cursisten bleven werken aan de door hen gestelde 

doelen en kwamen tweemaal per week bij elkaar tijdens inloopochtenden. Tijdens 

deze bijeenkomsten werd ook voorlichting en informatie gegeven over verschillende 

onderwerpen. De bijeenkomsten waren ook toegankelijk voor andere mannen.

5.2 Den Haag

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

in Den Haag. Fonds 1818 zorgde voor de lokale financiering. De cursus vond plaats in 

het Vadercentrum, een ideale plaats. De mannen kennen het centrum en voelen zich 

er thuis. De deelnemers zijn zeer divers wat betreft achtergrond, land van herkomst, 

religie en huidige situatie. Een aantal vastgestelde doelen:

een eigen bedrijf starten (4x)•	

een betaalde baan vinden (4x)•	

actief worden en blijven in de samenleving (5x)•	

De werving van de deelnemers verliep relatief eenvoudig. Het Vadercentrum kent de 

doelgroep en kon de mannen interesseren voor de cursus. Vijftien deelnemers startten 

met de cursus en zij beëindigden deze allemaal met een certificaat en een gerealiseer-

de doelstelling. De mannen die een eigen bedrijf wilden starten, stroomden na afloop 

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

Eén van de deelnemers stelt zich ten doel ‘in contact te komen met de Neder-

landse overheid’ en heeft daarom hoge verwachtingen van een voorgenomen 

bezoek aan de Tweede Kamer. Helaas kan dit niet doorgaan en dat stelt hem 

erg teleur. Tijdens een gezamenlijk bezoek aan Madurodam blijkt dat minister 

Vogelaar daar ook aanwezig is. Het lukt de man om met haar een geanimeerd 

gesprek aan te gaan. Hij is na afloop helemaal gelukkig: zo is hij alsnog in con-

tact gekomen met de Nederlandse overheid. En hoe!

Ahmed uit Amsterdam: “Door de vergelijking van de Marokkaanse cultuur met 

die van Nederland begrijp ik nu hoe belangrijk het is dat mijn kinderen de Neder-

landse cultuur en historie ook goed moeten kennen. Zij zijn hier geboren! Ik ga 

mij er verder in verdiepen en ga het komende jaar ook naar de 4- en 5-meiher-

denking.” 
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begeleidt. Van de mannen die een betaalde baan wilden vinden, stroomde er één door 

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

een studie aan de Universiteit van Leiden en één bleek toch te slecht Nederlands te 

spreken. Hij stroomde door naar een taalcursus. Van de mannen die aangaven actief te 

willen zijn in de maatschappij ging een deel aan de slag als vrijwilliger in het Vader-

centrum en een deel in het verzorgingshuis in de wijk. Vanuit het verzorgingshuis is 

begeleiding aanwezig. Om de doorstroom optimaal te begeleiden, voerde het Vader-

centrum tot zes weken na afloop van de cursus gesprekken met de deelnemers.

Het Vadercentrum bleek een ideale omgeving om deze cursus te organiseren. Niet alleen 

kenden de mannen het Vadercentrum en kent het Vadercentrum de mannen, het Vader-

centrum heeft ook de infrastructuur om na afloop de deelnemers te blijven volgen en be-

geleiden. Het kan ook de vrouwen van de deelnemers uitstekend bereiken en motiveren. 

Feedback vanuit het Vadercentrum leerde dat de cursus kort is. De onderwerpen zouden 

verder uitgediept kunnen worden. Dit geldt ook voor de bijeenkomst met de vrouwen van 

de deelnemers. Voor het Vadercentrum heeft de cursus een meerwaarde. Het lespakket is 

goed en het Vadercentrum heeft zelf geen tijd om iets te ontwikkelen. Het Vadercentrum 

wil graag nog een groep draaien met vijftien deelnemers. Die groep zal zeker vol komen. 

Zoals vermeld voerde het Vadercentrum ook na afloop nog individuele gesprekken met 

de deelnemers om een goede overdracht te realiseren. Ook werden de deelnemers die 

een eigen bedrijf willen starten verder begeleid in ‘de kleine coöperatie’. 

5.3 Rotterdam

De pilot in Rotterdam werd gehouden in samenwerking met Sezer Consult en Dona 

Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie. De gemeente financierde het project. 

De heer Thaki is een van de deelnemers uit Den Haag. Hij is afkomstig uit Irak, 

waar hij hoogleraar geneeskunde was. Hij is slachtoffer van de gifgasaanvallen 

van Saddam Hoessein, waardoor zijn gezondheid slecht is. Toch wil hij graag 

meedoen met de cursus. Zijn doel en wens: hij heeft een uitvinding, namelijk 

een luier voor ouderen, die heel eenvoudig te verwisselen is. Dat scheelt tijd en 

energie van ouderen en verplegend personeel. Gedurende de cursus weet hij zijn 

medecursisten, het Vadercentrum en het verzorgingshuis in de wijk hiervoor te 

interesseren. Het Vadercentrum zegt toe stappen te ondernemen om de uitvin-

ding op de markt te brengen; Fonds 1818 helpt met de financiering. Een half 

jaar later waren de prototypen gemaakt en wordt zijn uitvinding getest. De heer 

Thaki geeft ten slotte tijdens de pilot in Rotterdam een ochtend voorlichting over 

gezondheid van allochtonen. 
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De cursus vond plaats bij Dona Daria in Rotterdam Noord, waar de ontvangst door de 

deelnemers als bijzonder warm en gastvrij werd omschreven. De deelnemers hadden 

verschillende nationaliteiten, verschillende opleidingsniveaus en waren vergeleken met 

de andere pilots relatief jong. Een aantal vastgestelde doelen: 

een baan vinden in de technische sector•	

actiever worden in de Rotterdamse samenleving door middel van vrijwilligerswerk•	

meer kennis opdoen over gezondheid en een parttime baan vinden als automonteur•	

werken met criminele jongeren en kennis opdoen over opvoedkundige zaken•	

een baan vinden in de hulpverlening•	

een opleiding volgen voor docent Engels•	

een passende baan vinden in de dienstverlening•	

 

Zowel Sezer Consult als Dona Daria heeft veel contacten met allochtone vrouwen. Deze 

vrouwen geven regelmatig aan dat zij zich in hun ontwikkeling en emancipatie geremd 

voelen door hun vaders en echtgenoten. Zij spreken zich uit voor activiteiten voor hun 

mannen. In de praktijk blijkt echter dat zij hun mannen niet kunnen motiveren om deel 

te nemen. De mannen zitten niet te wachten op een cursus en stellen eisen: ze willen 

weten wat ze er voor terug krijgen, ze willen iets concreets en met garanties dat ze 

hun doel halen.

Voor de pilot wierven beide organisaties intensief door het persoonlijk aanspre-

ken van mannen op markten en in moskeeën. Van de twaalf mannen die aan de 

cursus begonnen bereikten zeven hun doel deels of geheel. Een deelnemer startte 

met vrijwilligerswerk in een ouderenorganisatie. Anderen gingen aan het werk als 

lader/losser, als docent NT2 voor Sezer Consult of via een uitzendbureau. Voor weer 

andere deelnemers eindigde de cursus met oriëntatie op een re-integratietraject, het 

afmaken van een opleiding SCW en het werk in de zorg, met mogelijk plaatsing in 

een project met baanperspectief. Reden voor afmeldingen waren ziekte en het feit 

dat een weduwnaar verwikkeld was in rechtszaken rondom de toewijzing van zijn 

kinderen. Na afronding van de cursus was er nog enkele weken intensieve begelei-

ding voor de mannen. Ook daarna bleef het contact in stand. Ruim drie maanden 

“Broeder, ik schaam mij. Ik heb zo weinig kennis dat mijn vrouw mijn loon-

strookje moet lezen en mij uit moet leggen wat daar staat en wat het be-

tekent. Hoe kan ik een goede vader en echtgenoot zijn als mijn vrouw en 

kinderen meer weten dan ik en mij moeten vertellen hoe de maatschappij in 

elkaar zit?” 

“De cursus was een warming-up; wij zijn een diesel die net lekker begint te 

lopen.”
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na afloop van de cursus heeft de projectmedewerker nog regelmatig contact met de 

deelnemers. 

Leerpunt in Rotterdam was dat het niet vanzelfsprekend is om de mannen te wer-

ven via hun vrouwen en dat het goed werkt om mannen persoonlijk aan te spreken 

in één op één gesprekken. Omdat in Rotterdam het accent zo duidelijk ligt op het 

vinden van een baan, werden extra bijeenkomsten ingelast voor sollicitatietrainin-

gen. 

Voor een vervolg in Rotterdam zijn er ideeën om het traject in te zetten met scholen, 

sportverenigingen of moskeeën. In samenwerking met de besturen van deze organi-

saties kan het doel dan zijn om een goede coach te worden van het voetbalteam van 

de kinderen, een actieve ouder op school of een goede vrijwilliger in de moskee. Het 

accent ligt hierbij meer op gedragskenmerken, cultuur en de positie in de samenleving 

en minder op (re-)integratie. In deze situaties kan de doelgroep ook worden uitge-

breid met autochtone mannen. Verder kan worden gedacht aan activiteiten van vaders 

met hun kinderen, bijvoorbeeld een spelmiddag op woensdagmiddag, samen lunch 

klaarmaken, kinderen van school halen, et cetera. Daaromheen worden dan gesprek-

ken gevoerd over opvoeden, invulling van de vaderrol, wat of wie een goede vader is 

en goede voorbeelden. 

5.4 Utrecht 

Samenwerkingspartner in Utrecht was de Stichting BOEG (Beheersorganisatie Etnische 

Groepen). De gemeente zorgde voor de lokale financiering. De cursus vond plaats bij 

Stichting BOEG in de wijk Kanaleneiland. De deelnemers hadden een Turkse, Af-

ghaanse en Togolese achtergrond. Ze kwamen allemaal uit de zelforganisaties, etnische 

verenigingen en moskeeën die door Stichting BOEG worden ondersteund. Een aantal 

vastgestelde doelen: 

een baan vinden met meer uren•	

meer inzicht krijgen in de schoolsituatie van de kinderen, zodat vader ze beter kan •	

begeleiden

sociaal actiever worden en de verworven kennis overbrengen op de eigen (Afghaan-•	

se) gemeenschap

beter Nederlands leren spreken en een betaalde baan vinden, zodat de echtgenote •	

uit Togo kan overkomen

een betaalde baan vinden, liefst als conciërge bij een school•	

ondersteuning in de opvoeding van de vier kinderen; een goede invulling van de •	

vaderrol

“Mijn vrouw is een euro geworden; ik ben een gulden gebleven.”
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De werving van de deelnemers verliep voornamelijk via de 84 door Stichting BOEG 

ondersteunde zelforganisaties, etnische verenigingen en moskeeën. De vertegen-

woordigers van deze groepen toonden zich enthousiast, hun besturen en achterban 

reageerden echter terughoudend. Uiteindelijk begonnen twaalf mannen aan de cursus, 

waarvan al snel een groep van zeven mannen overbleef. Redenen voor afmelding wa-

ren een langer verblijf in het land van herkomst vanwege familieomstandigheden, een 

familievete en werkzaamheden rondom de huisvesting van kinderen.

De zeven overgebleven mannen waren altijd aanwezig en realiseerde hun doelstellin-

gen geheel of gedeeltelijk. Gerealiseerde doelstellingen: een cursus Nederlandse taal, 

een traject dat naar werk leidt, afspraken met het CWI over het zoeken naar werk, een 

betere invulling van de vaderrol, meer inzicht in de samenleving en het over kunnen 

brengen van de verworven kennis in de eigen groep. Na afronding van de cursus be-

geleidde en ondersteunde Stichting BOEG nog vier mannen, onder meer in het vinden 

van werk. Ook ging een aantal deelnemers aan de slag met het overbrengen aan de 

eigen groep van de kennis die zij opdeden in de cursus, bijvoorbeeld rond de thema’s 

opvoeding, eigen identiteit en gezondheid. 

Leerpunt is ook in Utrecht dat de werving niet vanzelfsprekend is en dat uiteindelijk 

het persoonlijk aanspreken van mannen in een één op één gesprek het meest effectief 

is. In Utrecht ligt het accent tijdens de cursus op het overbrengen van de kennis die is 

opgedaan aan de eigen achterban. Daarom worden aan het eind deze thema’s nog 

eens herhaald. Ook wordt het thema assertiviteit toegevoegd. 

Twee deelnemers uit Utrecht willen de Nederlandse taal beter leren begrijpen. Ze 

lezen daarom tijdens de cursus elke dag de krant en zoeken dan tien woorden 

die ze nog niet kennen. Deze worden tijdens de cursus gezamenlijk besproken. 
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Bijlage 1
Taken en profiel van trainer, 
projectmedewerker en projectleiding

Trainer  

De trainer is verantwoordelijk voor:

het zelfstandig voorbereiden en geven van de cursus•	

het begeleiden en betrekken van de projectmedewerker bij de cursus•	

advies en ondersteuning van de projectmedewerker bij de werving van de deelne-•	

mers en eventueel bij de doorstroom

het samenstellen en leveren van de informatiemappen voor de deelnemers•	

organiseren van de evaluatie met de deelnemers; bijdragen aan de evaluatie van het •	

totale project

De trainer legt verantwoording af aan de projectleiding.

Profiel
De houding van de trainer is essentieel voor het slagen van de cursus. Hij of zij moet 

een goede balans zien te vinden tussen afstand en nabijheid. Enerzijds gaat het om 

het wekken van het vertrouwen van de mannen, anderzijds is het nodig dat de trainer 

autoriteit en gezag uitstraalt en een duidelijk overwicht heeft op de groep. Het vinden 

van deze balans is het kernpunt in de houding van de trainer ten opzichte van de 

groep. Belangrijk punt is ook het (eenvoudige) taalgebruik.

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

mannen noodzakelijk. Hbo-/academisch niveau en trainingservaring zijn vereist, evenals 

kennis van en waar mogelijk ervaring in het gebruik van de methodiek. Daarnaast zijn 

goede communicatieve vaardigheden en het om kunnen gaan met verschillende groe-

pen vanzelfsprekende eigenschappen. Ten slotte leert de ervaring dat zowel mannen 

als vrouwen trainer kunnen zijn. De trainers in de pilots waren vrouwen. 

Projectmedewerker  

De projectmedewerker is verantwoordelijk voor:

de werving en selectie van de deelnemers•	

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

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

assistentie en ondersteuning tijdens de uitvoering van het trainingsprogramma•	

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

(trajectbegeleiding)

bijdragen aan de evaluatie met de deelnemers en van het totale project.•	
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De projectmedewerker is de bindende factor tussen de deelnemers en de organisatie 

en legt verantwoording af aan de projectleiding. 

Profiel
De houding van de projectmedewerker is essentieel voor het slagen van de cursus. Hij 

of zij moet een goede balans zien te vinden tussen afstand en nabijheid.  Enerzijds gaat 

het om het wekken van het vertrouwen van de mannen, anderzijds is het nodig dat de 

projectmedewerker autoriteit en gezag uitstraalt en een duidelijk overwicht heeft op 

de groep. Het vinden van deze balans is het kernpunt in zijn houding ten opzichte van 

de groep. Belangrijk punt is ook het (eenvoudige) taalgebruik. 

Gezien de specifieke doelgroep is het noodzakelijk dat de projectmedewerker erva-

ring heeft in het werken met allochtone mannen, afkomstig uit een eercultuur. Hbo-/

academisch niveau en enige werkervaring zijn vereist, evenals kennis van de lokale 

sociale kaart. Daarnaast zijn goede communicatieve vaardigheden en het om kunnen 

gaan met verschillende groepen vanzelfsprekende eigenschappen van de projectmede-

werker. Ook hier leert de ervaring dat zowel mannen als vrouwen projectmedewerker 

kunnen zijn. In de pilots was een van de projectmedewerkers een vrouw. 

Projectleiding  

De projectleiding is verantwoordelijk voor:

de fondsenwerving voor de uitvoering van het project•	

het aanstellen en begeleiden van de projectmedewerker en trainer•	

het regelen van een geschikte locatie•	

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

monitoring van het project•	

de financiële afwikkeling van het project•	

het organiseren van de evaluatie van het totale project•	

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

projectmedewerker en trainer. De projectleiding onderhoudt contacten met relevante 

externe partners. Hbo-/academisch niveau en ervaring in het leiden van projecten zijn 

vereist, evenals goede communicatieve vaardigheden en het om kunnen gaan met 

verschillende groepen. 
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Bijlage 2
Aanbod rondom de methodiek 

 

Methodiekbeschrijving
De methodiekbeschrijving is te bestellen via www.movisie.nl of www.vizyon.nl.

Trainershandboek
Het uitgewerkte cursusprogramma van acht weken, drie dagdelen per week is te be-

stellen via www.movisie.nl of www.vizyon.nl.

Programma train-de-trainers
Cursusdag van twee dagdelen voor projectmedewerkers en trainers met introductie en 

achtergronden van de methodiek en praktijkoefeningen. Door Vizyon of MOVISIE. Con-

tact: Vizyon of MOVISIE (team Diversiteit).

Trainer
Verzorgen van (een deel van) de cursus. Door Vizyon of MOVISIE. Contact: Vizyon of 

MOVISIE (team Diversiteit).

 

Coördinatie en begeleiding uitvoering
Door Vizyon of MOVISIE. Contact: Vizyon of MOVISIE (team Diversiteit).
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Bijlage 3 
Globale planning 
voorafgaand aan de cursus 

3.1 Voorlichtingsbijeenkomst

Wanneer?  
Ongeveer 8, 6, 4 en 2 weken voordat de cursus begint.

Wat is het?  
Een voorlichtingsbijeenkomst voor de mogelijke deelnemers. Tijdens de bijeenkomst 

horen ze waar de cursus over gaat, wat er van ze wordt verwacht en wat hun verant-

woordelijkheden zijn.

 

Waarom?   
Om de mogelijke deelnemers enthousiast te maken om mee te gaan doen en om zelf te 

kijken om welke mannen het gaat. 

Waar?  
Bij voorkeur op een neutrale plaats die bekend is bij de mannen, bijvoorbeeld het 

buurtcentrum of een vadercentrum.

Wie?  
De projectmedewerker organiseert de bijeenkomst; de projectleider en eventueel de 

trainer geven informatie en voorlichting. 

Wat is er verder nodig?  
De projectmedewerker nodigt de mannen mondeling uit om te komen naar de 

voorlichtingsbijeenkomst. Als de mannen na de voorlichtingsbijeenkomst belang-

stelling hebben om de cursus te gaan volgen, kunnen zij zich aanmelden bij de 

projectmedewerker. Deze maakt dan een afspraak voor een individueel intakege-

sprek.

 

3.2 Individuele gesprekken met de deelnemers die 
belangstelling hebben voor de cursus

Wanneer?  
Eén tot twee weken voordat de cursus begint.

Wat is het?  
Een intakegesprek met iedere man die belangstelling heeft getoond voor de cursus. 
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Waarom?   
Om te horen wat de motivatie is van de mannen om mee te doen en om zelf in te 

schatten wat de mannen kunnen en willen. 

Waar?  
Bij voorkeur op een neutrale plaats die bekend is bij de mannen, bijvoorbeeld in het 

buurtcentrum of vadercentrum.

Wie?  
De projectmedewerker organiseert en voert de gesprekken; de projectleider is aanwe-

zig bij de eerste gesprekken.

Wat is er verder nodig?  
De projectmedewerker nodigt de mannen uit voor het gesprek. Dit wordt gevoerd 

aan de hand van een lijstje met onderwerpen die besproken moeten worden. Uit het 

gesprek moet blijken in hoeverre de mannen zich in een sociaal isolement bevinden. De 

projectmedewerker schrijft een kort verslag van het gesprek.

3.3 Bijeenkomst met de deelnemers en hun vrouwen

Wanneer?  
In de week voordat de cursus van start gaat.

Wat is het?  
Een bijeenkomst voor de deelnemers én hun vrouwen.

Waarom?   
De vrouwen van deze mannen geven vaak aan dat ze in hun ontwikkeling worden tegen-

gehouden door hun mannen. Zij willen graag dat hun mannen actief worden en meer 

de maatschappij in gaan, of juist dat ze een goede vader zijn voor de kinderen en thuis 

meer doen. Er wordt een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd, waarin in algemene 

termen wordt gesproken over opvoeden en de rol van man en vrouw in het gezin en in 

de maatschappij. Voor de projectmedewerker en trainer is dit een goede gelegenheid om 

te horen wat er leeft onder de mannen en vrouwen en daar de cursus op af te stemmen.

Waar?  
Bij voorkeur op een plaats die bekend en vertrouwd is voor beiden, bijvoorbeeld in het 

buurtcentrum. 

Wie?  
De projectmedewerker organiseert de bijeenkomst. De projectmedewerker, trainer of 

projectleider nodigt de mannen en vrouwen uit. De projectleider en/of de trainer en de 

projectmedewerker zijn aanwezig op de bijeenkomst.
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Wat is er verder nodig?  
Projectmedewerker en projectleider bereiden de bijeenkomst samen voor. De project-

medewerker maakt een verslag.

 

3.4 Informatie over de doelgroep
 

Om hoeveel deelnemers gaat het?
De methodiek gaat uit van achttien mannen. Misschien vallen er drie tot zes uit gedu-

rende de training. Tussen de twaalf en vijftien mannen moeten de cursus afmaken.

 

Hoe oud zijn ze?
Globaal gezien tussen de 25 en 60 jaar; maar ouder of jonger is ook mogelijk. 

Welke kenmerken hebben de mannen? 
Ze bevinden zich in een geïsoleerde positie en doen niet mee in de maatschappij. •	

Bijvoorbeeld omdat ze werkloos of chronisch ziek zijn.

Ze hebben een vrouw en kinderen.•	

Ze willen hun persoonlijke situatie veranderen en zijn gemotiveerd om daar actief •	

mee aan de slag te gaan.

Ze weten globaal wat ze willen bereiken. In de cursus wordt dat verder uitgewerkt. •	
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Bijlage 4
Public relations

Voorbeeldteksten om doelgroepen en de lokale en regionale media te informeren over 

Man actief (bijvoorbeeld dag- en weekbladen, kabelkrant regionale omroep, sites van 

betrokken organisaties en sociaal/maatschappelijke organisaties).

Voorbeeld van een persbericht

Persbericht

Cursus voor allochtone mannen over meedoen in de samenleving

Van ……… tot en met ……… wordt ……… in ……… (plaats) een cursus voor allochtone 

mannen gehouden. De cursus heet Man actief en is bedoeld voor allochtone man-

nen die op dit moment - bijvoorbeeld door langdurige werkloosheid of ziekte - niet 

of nauwelijks deelnemen aan de Nederlandse maatschappij en dit graag willen 

veranderen.

In de cursus komen vragen aan de orde als: hoe kun je deelnemen aan de Neder-

landse samenleving met behoud van je cultuur? Hoe ga je om met problemen in 

het gezin en met je rol als vader? Hoe belangrijk zijn aanzien en eer voor jou in je 

gezin en in de maatschappij? Ook wordt gevraagd om na te denken over hoe je 

wilt gaan deelnemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwil-

ligerswerk of een vervolgcursus. 

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief meedoen met de cursus en zich 

inspannen om te realiseren wat zij zich hebben voorgenomen. ……… ondersteunt 

en begeleidt de mannen actief; ook na afloop van de cursus. Het programma 

duurt tien weken, met per week drie dagdelen van drie uur.

De cursus start op …… Voor meer informatie kun je contact opnemen met …… 

van …… Hij is bereikbaar van …… tot en met …… via telefoonnummer ……
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Voorbeeld van een wervingsbrief

Cursus Man actief

Bent u een trotse man, die zijn gezin het beste wil bieden in de Nederlandse 

samenleving? Voelt u zich verantwoordelijk voor het welzijn van uw vrouw en uw 

kinderen? En wilt u bovendien uw kwaliteiten beter leren benutten en weer actief 

aan de slag in de samenleving door middel van een baan, vrijwilligerswerk of een 

opleiding? Pak dan nu deze kans en doe mee!

……… start in samenwerking met …………………. de cursus Man actief in ……… Met 

professionele trainers, leerzame trainingen en persoonlijke coaching begeleiden 

wij u in tien weken naar een sterke positie in de samenleving. Met deze (gratis) 

cursus willen wij, samen met u, uw talenten en kwaliteiten verbreden, zodat u 

deze passend kunt inzetten voor de verbetering van uw bijdrage in uw gezin en 

in onze samenleving.

Deze gratis cursus duurt 10 weken en wordt overdag gegeven. Onder meer de 

volgende onderwerpen komen aan bod: 

Blok 1 Kennismaking en introductie

Blok 2 Cultuur, identiteit en samenleving

Blok 3 Man zijn, identiteit, mannelijkheidscoderingen

Blok 4 Het gezin

Blok 5 Opvoedingsondersteuning

Blok 6 Religie

Blok 7 Gezondheid en persoonlijke ontwikkeling

Blok 8 Terugblik en doorstroming

Tijdens de cursus wordt samen met u een persoonlijk ontwikkelplan gemaakt. 

Aan het eind van de cursus ontvangt u een certificaat en bezit u voldoende kennis 

en kunde over verschillende maatschappelijke onderwerpen. U bent hierdoor be-

ter in staat een betaalde baan, vrijwilligerswerk of een leuke opleiding te vinden. 

Wilt u meedoen met deze inspirerende cursus? We starten op ……… Neem voor 

meer informatie contact op met ………

Man actief. Voor wie een grote stap voorwaarts wil zetten!
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Bijlage 5
Inhoud van de deelnemersmap

De map wordt samengesteld door de uitvoerende organisatie en hierin komen onder 

meer de volgende gegevens:

gegevens van de deelnemer: naam, leeftijd en telefoonnummer•	

gegevens van de trainer en projectmedewerker: naam, telefoonnummer en e-mail-•	

adres

het persoonlijke doel van de deelnemer (in te vullen na de eerste week)•	

het trainingsprogramma per week en per dag•	

per trainingsdag een aantal basisvragen naar aanleiding van het thema•	

per trainingsdag ruimte voor de deelnemers om een samenvatting te schrijven van •	

wat is besproken

mogelijkheden om foto’s of andere afbeeldingen in te plakken•	
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Bijlage 6
Aandachtspunten voor het verslag 
van de cursusbijeenkomsten

Verslag cursusbijeenkomst•	

Datum, hoeveelste week en dag van de cursus•	

Naam van de trainer•	

Naam van de projectmedewerker (en verslagschrijver)•	

Namen van de aanwezigen en de afwezigen; reden van afwezigheid•	

Thema van de dag. Wat is er besproken, hoe is aan het onderwerp gewerkt?•	

Observaties: hoe reageren de mannen, wat was boeiend en interessant?•	

Verbeterpunten: wat kan een volgende keer beter?•	

Afspraken: welke afspraken zijn gemaakt voor de volgende bijeenkomst? •	
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Bijlage 7
Aandachtspunten voor de evaluatie 
van de cursus

Met de organisatie  

Vooraf     
voorbereidingen•	

werving•	

organisatie•	

Tijdens de cursus  
inhoud en kwaliteit van de cursus•	

methodiek•	

organisatie tijdens de cursus•	

aanwezigheid; uitval•	

doorstroom van de deelnemers, nazorg •	

rol van trainer en projectmedewerker•	

Achteraf     
nog financiën af te wikkelen?•	

eventueel vervolg van de cursus•	

Met de deelnemers  

Wat hebben de deelnemers geleerd; wat nemen ze mee?•	

Wat hadden ze willen leren, maar is niet gebeurd?•	

Wat was het meest en minst interessante thema?•	

Zijn de gestelde doelen bereikt?•	

Wat vinden de deelnemers van de kwaliteit van de cursus en de begeleiding, van de •	

trainer en projectmedewerker?

Welke verbeterpunten zijn er voor de organisatie?•	
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Bijlage 8
Achtergrondinformatie

Contactgegevens pilots

Amsterdam - Impuls, organisatie voor welzijn en kinderopvang

020 515 88 88

impuls@impuls.nl

Contactpersoon: Carla Bakhuis

Den Haag  - Vadercentrum Adam

070 307 56 90

info@vadercentrum.nl

Contactpersoon: Anita Schwab

Rotterdam - Sezer Consult, dienstverlening in integratie- en diversiteitsvraagstukken

010 477 27 27

info@sezerconsult.nl

Contactpersoon: Pinar Coskun

Rotterdam - Dona Daria

010 465 92 96

info@donadaria.nl

Contactpersoon: Gerda Nijssen

Utrecht - Stichting BOEG (Beheersorganisatie Etnische Groepen)

030 233 36 39

info@stboeg.nl

Contactpersoon: Cafer Duman

Projectleiding

Vizyon, management in culturele diversiteit

020 610 47 55

perihan@vizyon.nl

Contactpersoon: Perihan Utlu

 

MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling

030 789 20 00

info@movisie.nl

Contactpersoon: Wil Verschoor  
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MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maat-

schappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare kennis, adviezen en 

oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van 

welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf ac-

tuele thema’s centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, 

leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. 

Vizyon is een landelijk werkend adviesbureau voor innovatieve sociale, 

culturele en maatschappelijke ontwikkeling. Vizyon initieert, ontwikkelt, 

begeleidt en voert projecten uit in opdracht van en in samenwerking met 

gemeenten en instellingen op het gebied van managen van culturele 

diversiteit. Vizyon richt zich op de volwaardige participatie van nieuwe 

Nederlanders in de samenleving.



Man actief is een methodiek voor activering van allochtone mannen in 
een kwetsbare positie. Op initiatief van Vizyon ontwikkelden MOVISIE 
en Vizyon een programma om het sociaal isolement van mannen 
uit deze doelgroep te verminderen en hun zelfrespect te bevorderen. 
Man actief richt zich op de individuele ontwikkeling van de mannen, 
met de nadruk op hun rol in het gezin en de maatschappij. Ook wordt 
gewerkt aan de doorstroom naar vrijwilligerswerk, betaald werk, een 
vervolgcursus of een ander vervolgtraject. 

Man actief is te gebruiken door gemeenten en gemeentelijke 
organisaties, zoals Diensten Werk en Inkomen en Diensten 
Maatschappelijke Ontwikkeling, door lokale organisaties voor welzijn 
of maatschappelijke ontwikkeling en buurthuizen. De methodiek 
ondersteunt gemeenten bij de realisatie van doelstellingen van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet werk en bijstand 
(Wwb) en de Wet inburgering (Wi).

Deze publicatie beschrijft de methodiek en doet verslag van de vier 
pilots die in de grote steden zijn uitgevoerd. Voor wie zich aan de kant 
voelt staan, biedt Man actief volop mogelijkheden om mee te doen 
aan de samenleving. 

Meer informatie: www.movisie.nl of www.vizyon.nl.

Man actief
Activering van allochtone mannen 

in een kwetsbare positie

Methodiekbeschrijving




