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MOVISIE – Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling 
 

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. Wij zijn 

sterk in het oplossen van lokale sociale vraagstukken. Wij werken aan een samenleving waarin burgers 
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participatie, zorg en sociale veiligheid. Centrale thema’s daarbij zijn vrijwillige inzet, mantelzorg, 

kwetsbare groepen, leefbaarheid en huiselijk en seksueel geweld. 

 

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON 
 

Auteurs: Cora Brink en Marjoke Verschelling-Hartog 

Projectnummer: P1546001 

Datum: juni 2008 

© MOVISIE, Postbus 19129, 3501 DC Utrecht 

Bestellen: www.movisie.nl of bestelling@movisie.nl 

 

Dit rapport is mede tot stand gekomen met subsidie 

van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 



 

Utrecht, juni 2008 * Perspectief op echt Meedoen 3 

Inhoudsopgave 

 

 

1 Inleiding .............................................................................................................................................4 
2 Observaties en conclusies.................................................................................................................6 

2.1 Voorbeelden van verbindingen zijn schaars..............................................................................6 
2.2 Verbindingen gewenst ...............................................................................................................7 
2.3 Vraagstukken voor landelijke organisaties ................................................................................8 
2.4 Stellingen .................................................................................................................................10 
2.5 Diner Pensant 11 juni 2008 .....................................................................................................11 

3 Aanpak informatieverzameling ........................................................................................................13 
3.1 Desktopresearch......................................................................................................................13 
3.2 Gesprekken landelijke organisaties .........................................................................................14 

4 Overzicht relevante activiteiten........................................................................................................16 
4.1 Lokale initiatieven in beeld.......................................................................................................16 

4.1.1 Pilot Wmo-Wwb Amsterdam .......................................................................................16 
4.1.2 Maatschappelijke activeringscentra ............................................................................17 
4.1.3 Wonen, zorg en service in de wijk ..............................................................................18 
4.1.4 Helmond Actief............................................................................................................19 

4.2 Landelijke ontwikkelingen ........................................................................................................19 
4.2.1 Participatiefonds..........................................................................................................19 
4.2.2 Innovatie Programma Werk en bijstand: Werk en Maatschappelijke participatie.......19 
4.2.3 Het participatiewiel ......................................................................................................20 
4.2.4 Notities en onderzoeken .............................................................................................21 

Bijlage 1 MOVISIE en participatie................................................................................................23 
Bijlage 2 Literatuurlijst ..................................................................................................................24 
Bijlage 3 Geïnterviewde organisaties...........................................................................................25 
Bijlage 4 Vragenlijst gesprekken landelijke organisaties .............................................................26 

 Bijlage 5 Korte beschrijving van projecten ......................................................................................27 
 



 

Utrecht, juni 2008 * Perspectief op echt Meedoen 4 

1 Inleiding 

 

Iedereen doet mee. Ofwel via betaald werk, ofwel op andere manieren, bijvoorbeeld in 

vrijwilligerswerk of dagbesteding. Daar willen we naar toe. Maar wat is er nodig voor een 

samenleving die mensen hierin ondersteunt en stimuleert? Wat is er nodig om boven de 

schotten uit te stijgen en nieuwe verbindingen te leggen? 

 

 

Het kabinet Balkende IV zet in op meedoen. Iedereen die kan, moet zijn steentje bijdragen. Niet alleen 

via betaald werk, maar ook in onderlinge steun en zorg. Het gaat niet alleen om arbeidsparticipatie, 

maar ook om maatschappelijke participatie. De Wmo moet een belangrijke bijdrage leveren aan dit 

laatste. Voor veel kwetsbare mensen
1
 is maatschappelijke participatie echter geenszins 

vanzelfsprekend. Zo bleek onlangs ook weer uit de Divosa-monitor
2
. Vier van de tien mensen met een 

bijstandsuitkering kunnen niet aan het werk, ook niet in een gesubsidieerde baan. Activeringstrajecten, 

re-integratietrajecten en aangepast vrijwilligerswerk blijken niet voldoende om deze mensen te laten 

meedoen. In deze trajecten is veel uitval. Cliënten worden rondgepompt: van het ene traject in het 

andere, zonder dat het tot structurele verandering in hun situatie leidt. 

 

Met de invoering van de Wmo hebben gemeenten de regie gekregen over lokaal beleid gericht op 

maatschappelijke ondersteuning. Sinds de invoering van de Wwb een paar jaar geleden valt ook het 

re-integratiebeleid onder gemeentelijke regie. Deze veranderingen geven gemeenten de mogelijkheid 

om een sterke regisserende rol te vervullen en zo vernieuwende combinaties te realiseren en 

participatiebevorderende activiteiten over de grenzen van de verschillende wettelijke kaders heen te 

stimuleren. Het gaat dan met name om Wmo, Wwb, WEB, WI, WSW, WIA en AWBZ. 

 

De overheveling van de hulp bij het huishouden heeft in 2007 veel aandacht van gemeenten gevraagd. 

Dit thema had in de berichtgeving over de Wmo dan ook de overhand. Vernieuwende combinaties 

zoals hierboven bedoeld, zijn veel minder voor het voetlicht gekomen. Dit maakt nieuwsgierig naar de 

manier waarop gemeenten met de nieuwe mogelijkheden omgaan. Hoe krijgt de samenhang tussen 

methodieken gestalte in de lokale uitvoeringspraktijk? Hoe zetten gemeenten hun regierol in voor het 

realiseren van meer samenhang in participatiebevordering van kwetsbare mensen? 

 

MOVISIE heeft met subsidie van het ministerie van VWS de stand van zaken verkend. Centrale vragen 

voor de verkenning waren: 

• Welke initiatieven hebben gemeenten ondernomen om de onderlinge samenhang tussen 

verschillende voor participatie relevante wettelijke kaders in de praktijk te realiseren? 

• Welke activiteiten ondernemen en signaleren relevante landelijke organisaties? 

 

                                                      
1
 Onder kwetsbare mensen verstaat MOVISIE mensen die vanwege onvoldoende zelfredzaamheid en eigen 

sturingsvermogen, beperkte competentie en/of belastende omstandigheden weinig of geen aansluiting hebben bij 

steunende sociale verbanden en onvoldoende in staat zijn deel te nemen aan en gebruik te maken van 

maatschappelijke voorzieningen en instituties. Groepen waarvan veel leden kwetsbaar zijn, zijn mensen met een 

lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, een psychiatrische stoornis of langdurig psychosociaal 

probleem, ouderen met functiestoornissen, daklozen, verslaafden, langdurige minima, alleenstaande ouders 

zonder baan en allochtonen zonder baan die de Nederlandse taal niet machtig zijn. 
2
 Divosa, Divosa monitor 2007 Verschil maken, p. 32 
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Met de antwoorden op deze vragen wil MOVISIE een impuls geven aan de activering tot 

maatschappelijke participatie door kwetsbare mensen. Afhankelijk van de antwoorden kan een 

vervolgtraject worden uitgezet waarin krachten worden gebundeld en aandacht wordt gefocust. Dit kan 

op termijn leiden tot concrete afspraken over een gemeenschappelijke werkagenda en de uitvoering 

daarvan. 

 

De verkenning bestond uit een combinatie van desktopresearch en interviews met vertegenwoordigers 

van landelijke organisaties. Via desktopresearch is gezocht naar concrete voorbeelden van gemeenten 

die meerdere wettelijke kaders verbinden bij het realiseren van activerend aanbod voor kwetsbare 

mensen. In de interviews hebben we relevante activiteiten van de landelijke organisaties 

geïnventariseerd, gevraagd naar knelpunten en mogelijke oplossingen en de resultaten van de 

desktopresearch gecheckt. 

 

Doel van deze notitie is het weergeven van de stand van zaken op het terrein van de 

participatiebevordering van kwetsbare groepen én de vraagstukken die hieruit naar voren komen voor 

de landelijke organisaties. De relevante landelijke organisaties zijn uitgenodigd om over deze 

vraagstukken door te praten tijdens een diner pensant. In hoofdstuk 2 leest u onze belangrijkste 

observaties, de vraagstukken voor de landelijke organisaties en een impressie van het diner pensant. 

Hoofdstuk 3 en 4 beschrijven de achtergrond van deze observaties: in hoofdstuk 3 is de aanpak van de 

verkenning beschreven en in hoofdstuk 4 vindt u een overzicht van gevonden relevante activiteiten, 

zowel landelijk als lokaal. 
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2 Observaties en conclusies 

 

Nog maar weinig gemeenten maken bewust gebruik van de nieuwe mogelijkheden die Wmo en 

Wwb bieden om verschillende beleidsterreinen te verbinden. Landelijke organisaties kunnen 

het gebruik van die mogelijkheden stimuleren. Er liggen een aantal vraagstukken: 

gelijkwaardigheid van arbeidsparticipatie en andere vormen van maatschappelijke participatie; 

inhoudelijke en organisatorische verbindingen tussen beleidsterreinen, afdelingen en 

budgetten; meer kennis van wensen en mogelijkheden van mensen met verstandelijke en 

psychische beperkingen; meer aandacht voor de bijdragen die kwetsbare mensen kunnen 

leveren aan de maatschappij en concreet benoemen en verantwoorden van het rendement van 

activeringsinspanningen. Dit hoofdstuk geeft de observaties en conclusies van de uitgevoerde 

verkenning weer. 

 

2.1 Voorbeelden van verbindingen zijn schaars 

MOVISIE heeft via desktopresearch gezocht naar voorbeelden van projecten of activiteiten gericht op 

de bevordering van de participatie van kwetsbare mensen waarbij gemeenten expliciet en doelbewust 

de Wmo hebben verbonden met tenminste één ander wettelijk kader, bijvoorbeeld Wwb, WI, WEB, 

WSW of WIA. Ons doel was niet om een uitputtend overzicht te geven van mogelijke verbindingen, 

maar juist om in beeld te krijgen wat voor nieuwe verbindingen in de praktijk zijn gerealiseerd: hoeveel 

gemeenten is het gelukt om gebruik te maken van de mogelijkheden van de verschillende wettelijke 

veranderingen en hoe hebben ze dat aangepakt. Daarom hebben we strikte criteria gehanteerd; we 

zochten naar pareltjes. In hoofdstuk 3 vindt u de gehanteerde criteria. 

 

We hebben vier pareltjes gevonden. In het kader staan ze kort weergegeven. 

De eerste is de Wmo-Wwb pilot in Amsterdam, waarin samenhang wordt gecreëerd in de hulpverlening 

en activering van mensen met chronisch psychiatrische en/of verslavingsproblemen, over wetten, 

sectoren en aanbieders heen. Resultaat is een betere samenwerking tussen de verschillende 

beleidsafdelingen van de gemeente en een grotere keuzevrijheid voor de cliënt. 

De andere drie zijn gelijk in de manier waarop de wetten worden gecombineerd: werkzoekenden 

worden ingeschakeld voor het leveren van diensten in de wijk. De doelstellingen verschillen: bij de 

maatschappelijke activeringscentra is het inschakelen van werkzoekenden het hoofddoel en wordt 

gestart met het inventariseren van de mogelijke behoefte aan nieuwe diensten. Bij Wonen, zorg en 

service in de wijk is het oplossen van het tekort aan dienstverleners het hoofddoel en wordt gestart met 

het zoeken van werkzoekenden die deze diensten zouden kunnen gaan leveren. Bij Helmond actief 

worden werkzoekenden gestimuleerd actief te worden in sociale verbanden in de wijk, om zo de 

sociale cohesie in de wijk te versterken. 
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2.2 Verbindingen gewenst 

MOVISIE heeft gesprekken gevoerd met negen landelijke organisaties, te weten Boaborea, Divosa, 

FORUM, GGZ Nederland, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, de Raad voor Werk en 

Inkomen, Stimulansz, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en het Verwey-Jonker Instituut. In 

hoofdstuk 3 wordt de keuze voor deze organisaties toegelicht. We hebben gesproken over de visie op 

ondersteuning van kwetsbare burgers bij maatschappelijke participatie, de activiteiten van de 

organisaties op dit terrein, en knelpunten en mogelijke oplossingen. 

 

Alle organisaties die we spraken, hebben de thema’s activering en participatie hoog op de agenda 

staan en reageerden dan ook enthousiast op de uitnodiging voor een interview. In de gesprekken 

kwam naar voren dat ‘meedoen’ een thema is dat de aandacht heeft van alle organisaties. Boaborea 

heeft een platform Iedereen doet mee. Dit platform heeft als doelstelling de bevordering van activiteiten 

gericht op de bevordering van participatie anders dan betaald werk. Bedrijven die lid zijn van Boaborea 

worden middels dit platform uitgenodigd na te denken over thema’s als activering, inburgering en 

gesubsidieerde arbeid en onderling ervaringen uit te wisselen. Divosa omschrijft haar missie voor 2008 

als “maatschappelijke deelname voor iedereen”. Het Verwey-Jonker Instituut voert een onderzoek uit 

naar onder andere het kruispunt tussen de Wmo en Wwb (Iedereen telt mee). De Raad voor 

Maatschappelijke Ontwikkeling werkt aan een verkenning naar verschillende vormen van participatie 

en de Raad voor Werk en Inkomen voert verschillende onderzoeken en evaluaties uit naar de 

inspanningen om mensen weer te laten participeren. GGZ Nederland werkt als brancheorganisatie van 

GGZ-instellingen aan een visiedocument over langdurige zorg. Dagbesteding en toeleiding naar 

betaald werk voor mensen in de langdurige zorg zijn een belangrijk aandachtspunt. FORUM 

Overzicht hoofd- en nevendoelstellingen voorbeelden 

Uit de ons bekende informatie over de gevonden voorbeelden hebben we de volgende 

doelstellingen afgeleid: 

 

Pilot Wmo-Wwb Amsterdam 

Hoofddoelstelling: verbreding keuzemogelijkheden activeringsaanbod mensen met psychiatrische 

en verslavingsproblemen (Wmo en Wwb) 

Nevendoelstelling: verbeteren samenwerking verschillende gemeentelijke afdelingen en aanbieders 

van hulp- en dienstverlening (Wmo en Wwb) 

 

Maatschappelijk activeringscentrum 

Hoofddoelstelling: inschakelen van werkzoekenden (Wwb) 

Nevendoelstelling: vergroting leefbaarheid wijk (Wmo) 

 

Wonen, zorg en service in de wijk 

Hoofddoelstelling: ondersteuning bij wonen en zorg voor mensen met beperkingen (Wmo) 

Nevendoelstelling: inschakelen van werkzoekenden (Wwb) 

 

Helmond actief 

Hoofddoelstelling: inwoners van de binnenstad met een grote afstand tot de arbeidsmarkt activeren 

richting maatschappelijke participatie en/of werk (Wwb) 

Nevendoelstelling: de sociale cohesie in de binnenstad bevorderen (Wmo) 
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ondersteunt gemeenten bij het realiseren van een goed en integraal integratiebeleid, waarin 

maatschappelijke participatie centraal staat. Stimulansz ondersteunt gemeenten bij verschillende 

projecten op het snijvlak van Wmo en Wwb. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is onder 

meer actief op het terrein van de arbeidsparticipatie van Wajonggerechtigden. De activiteiten van 

MOVISIE op dit gebied vindt u in bijlage 1. 

 

In vrijwel alle gesprekken werd de integrale visie op ondersteuning bij maatschappelijke participatie 

gedeeld en werd gepleit voor meer verbindingen tussen de wereld van de arbeidsre-integratie en de 

wereld van zorg en welzijn. Veel aandacht was er voor de grote verschillen in taal en financierings- en 

verantwoordingssystematiek tussen die twee werelden. De noodzaak van verbindingen op 

gemeentelijk niveau tussen afdelingen sociale zaken enerzijds en diensten welzijn of maatschappelijke 

ontwikkeling anderzijds werd het meest benadrukt. Maar er werd ook gewezen op doelgroepen die bij 

gemeenten nog te weinig in beeld zijn. Met name mensen met psychische en mensen met 

verstandelijke beperkingen zijn nog relatief nieuw en onbekend voor gemeenten. Een integraal aanbod 

zou ook de volle breedte van doelgroepen moeten bedienen. 

 

2.3 Vraagstukken voor landelijke organisaties 

In de gesprekken zijn verschillende knelpunten en mogelijke oplossingen besproken. Hieronder zijn 

deze geordend in vier samenhangende vraagstukken. Relevante landelijke organisaties kunnen een rol 

spelen bij het agenderen en oplossen van deze vraagstukken. 

 

1. Maatschappelijke participatie is meer dan betaalde arbeid 

In verschillende gesprekken wordt aangegeven dat de nadruk in het maatschappelijk debat en in de 

gemeentelijke beleidsvorming nog steeds ligt op maatschappelijke participatie in de vorm van arbeid. 

Cliënten van uitkerende instanties ervaren die druk, maar ook organisaties op het terrein van welzijn en 

zorg, en re-integratiebedrijven ervaren sterk een onderwaardering van andere vormen van 

maatschappelijke participatie. Er zijn mensen die niet op afzienbare termijn in staat zijn om zelf in hun 

inkomen te voorzien. Voor hen en voor de maatschappij is het goed als andere vormen van 

maatschappelijk participeren meer gewaardeerd worden en de druk om toch richting betaalde arbeid 

uit te stromen vermindert. Concreet betekent dit: 

• begeleiding en ondersteuning op maat van kwetsbare mensen bij het (weer) meer maatschappelijk 

gaan participeren; 

• voldoende diversiteit in mogelijkheden voor kwetsbare mensen om maatschappelijk te participeren; 

• ondersteuning van de organisaties waar deze mensen actief zijn; 

• een volwaardige positie van andere vormen van maatschappelijke participatie in het 

maatschappelijk debat en in de gemeentelijke beleidsvorming en communicatie. 

 

2. Kloof tussen de wereld van betaald werk en die van welzijn en zorg 

De kloof tussen de werelden van betaald werk en die van welzijn en zorg wordt al een belangirjk 

knelpunt ervaring. Die kloof wordt enerzijds ervaren in de verschotting tussen met name de 

beleidsafdelingen sociale zaken en welzijn/maatschappelijke ontwikkeling van de gemeenten. 

Anderzijds wordt samenwerking tussen uitvoerders uit beide werelden gemist: ggz-instellingen, 

welzijnsorganisaties, re-integratiebedrijven en wsw-instellingen ervaren allerlei belemmeringen in de 

samenwerking. Deze kloof wordt als een belangrijk knelpunt ervaren, zowel door gemeenten zelf als 

door re-integratiebedrijven. Deze signalen hoorden we van verschillende landelijke organisaties die de 

lokale praktijk ondersteunen. Verschotting is een begrip dat vrij makkelijk op tafel komt en is een 
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probleem van alle tijden. Toch is het niet iets wat daarom maar van tafel moet. Zonder verbindingen 

geen maatwerk voor kwetsbare burgers. Daarom moet er geïnvesteerd worden in het verbinden van de 

wereld van betaald werk met de wereld van welzijn en zorg. Alleen dan kan elke kwetsbare burger een 

pakket van ondersteuning op maat geboden worden, aansluitend bij zijn eigen wensen en 

mogelijkheden en onafhankelijk van welke uitkering en welke beperkingen hij heeft, en of hij wel of niet 

in staat is tot betaalde arbeid. 

 

De Wmo-pilot in Amsterdam laat zien dat activiteiten gericht op een integraal aanbod schotten kunnen 

laten verdwijnen. Verbindingen kunnen gelegd worden door uitwisseling op het niveau van visies, 

activiteiten, en taal, zowel tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen als tussen de uitvoerende 

organisaties, zoals instellingen voor welzijn en zorg, ROC’s en re-integratiebedrijven. 

 

3. De talenten van kwetsbare burgers voor het voetlicht 

Verschillende organisaties gaven aan dat de kwetsbare doelgroepen van activering veel meer kunnen 

dan vaak door beleidsmakers wordt gedacht. Het voorbeeld in Tilburg (WSZW) laat zien dat veel 

kwetsbare mensen in beperkte mate toch tot loonvormende arbeid in staat zijn. Maar vaak dragen ze 

bij via andere vormen van maatschappelijke participatie: vrijwilligerswerk in een buurthuis of bij een 

sportvereniging bijvoorbeeld. Belangrijk uitgangspunt is het uitgaan van de kracht van de kwetsbare 

burgers: breng de talenten, mogelijkheden, maar ook de beperkingen goed in beeld. Met dit beeld 

kunnen activiteiten en ondersteuning op maat gekozen worden. Dit betekent dat gemeenten en 

maatschappelijke organisaties de kwetsbare doelgroepen moeten kennen: welke verschillende soorten 

beperkingen zijn er en wat betekenen die voor mensen en hun mogelijkheden om maatschappelijk bij 

te dragen. 

 

Gesignaleerd wordt dat vooral mensen met psychische klachten en mensen met verstandelijke 

beperkingen nog te weinig in beeld zijn bij gemeenten. Dit geldt ook voor de zorg- en 

welzijnsorganisaties die voor deze groepen werken. Gemeenten vinden het dan ook lastig om deze 

groepen een passend activeringsaanbod te bieden. Deze doelgroepen hebben vaak intensieve 

trajecten nodig, terwijl de hiervoor benodigde investeringen vaak niet resulteren in uitstroom uit de 

uitkering. Dit gecombineerd met de onbekendheid, maakt het voor diensten sociale zaken van 

gemeenten moeilijk om in deze doelgroepen te investeren. 

 

4. Maatschappelijk rendement in beeld 

Investeringen gefinancierd vanuit de Wwb zijn in de regel gericht op uitstroom uit de uitkering. Deze 

doelstelling is heel duidelijk meetbaar, in termen van daling van het uitkeringsvolume. Ondersteuning 

van kwetsbare mensen bij participatie levert vaak niet binnen afzienbare tijd uitstroom uit de uitkering 

op. De opbrengst is weliswaar goed aan te geven: vergroting van de kwaliteit van leven, betere 

zelfzorg, vergroting van de sociale cohesie in de wijk, voorkomen van terugval. Maar die opbrengsten 

zijn minder makkelijk objectiveerbaar en kwantificeerbaar. Daarnaast vallen deze opbrengsten niet 

altijd onder één beleidsterrein of onder hetzelfde beleidsterrein als waar de investeringen onder vallen. 

Daarmee is de afweging over of en hoeveel geïnvesteerd moet worden in trajecten voor kwetsbare 

mensen én het bepalen van de effectiviteit en opbrengsten van deze trajecten lastiger.  

In de meest gebruikelijke vorm van inkoopprocedures spelen twee knelpunten die met het 

bovenstaande te maken hebben: 

• In re-integratietrajecten gericht op betaalde arbeid worden vaak resultaatverplichtingen afgesproken 

in de vorm van percentages uitstroom uit de uitkering. Vaak is het voor gemeenten en re-

integratiebedrijven nog zoeken naar manieren om andere resultaten eenduidig meetbaar te maken. 

Mogelijk kunnen landelijke organisaties hieraan bijdragen door heldere resultaatindicatoren te 
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ontwikkelen of onderzoek te doen naar het maatschappelijk rendement van activeringstrajecten 

voor kwetsbare groepen. In het IPW-project Participatie door empowerment wordt dit gedaan door 

te kijken naar de sociaal-maatschappelijke effecten van investeren in maatschappelijke participatie. 

• Gemeenten stellen vaak vooraf grenzen aan de duur en de kosten van een traject. De 

mogelijkheden om maatwerk te bieden, op basis van een individuele intake zijn daardoor beperkt. 

2.4 Stellingen 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten samengevat van de verkenning Perspectief op echt meedoen. Over 

onder meer deze resultaten zijn landelijke belanghebbende organisaties in gesprek gegaan tijdens een 

diner pensant op 11 juni 2008. Hieronder zijn de vraagstukken voor landelijke organisaties vertaald in 

stellingen, bedoeld om voorafgaand aan het diner pensant de gedachten te scherpen. 

 

• De kloof tussen enerzijds de wereld van re-integratie en anderzijds de wereld van welzijn en zorg is 

niet te dichten. 

o Wat is er nodig om deze werelden dichter bij elkaar te brengen? 

o Wat hebben gemeenten nodig om integraal beleid te gaan uitvoeren? 

o Welke rol kunnen de aanwezige landelijke organisaties spelen bij het dichten van deze kloof 

op verschillende niveaus? 

 

• Ontschotting is een utopie. 

o Wat hebben gemeenten nodig om de schotten tussen beleidsterreinen, afdelingen, 

beleidskaders etc. te kunnen afbreken? 

o En vervolgens: wat hebben ze nodig om integraal beleid te gaan uitvoeren? 

o Wat hebben de aanwezige landelijke organisaties hen daarbij te bieden? 

 

Bovenstaande twee stellingen zijn tijdens het diner in samenhang besproken. 

 

• Kwetsbare burgers kunnen meer dan beleidsmakers en uitvoerders denken. 

o Hoe krijgen beleidsmakers en uitvoerders vertrouwen in de capaciteiten van kwetsbare 

burgers? 

o Wat kunnen vertegenwoordigers van kwetsbare groepen doen om dit vertrouwen te 

vergroten? 

o Wat kunnen de aanwezige landelijke organisaties doen om de kracht van kwetsbare burgers 

zichtbaar te maken? 

 

• Het maatschappelijk rendement van activeringsactiviteiten is objectief vast te stellen. 

o Wat zijn relevante indicatoren voor het maatschappelijk rendement van 

activeringsactiviteiten? 

o Wat is er nodig om deze indicatoren op lokaal niveau meetbaar te maken? Het doel is het 

vergroten van de aantrekkelijkheid voor gemeenten om te investeren in activering die niet 

leidt tot minder uitkeringen. 

o Wat kunnen de aanwezige landelijke organisaties eraan bijdragen dat op lokaal niveau 

prestaties worden gemeten die niet bepaalde groepen uitsluiten? 
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2.5 Diner Pensant 11 juni 2008 

Tijdens een diner pensant in Utrecht is over verder gepraat over de uitkomsten van de verkenning. Bij 

dit diner waren voorzitters of directeuren
3
 aanwezig van Aedes, Cedris, Divosa, GGZ Nederland, 

MOVISIE, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Raad voor Werk en Inkomen, Stimulansz, TNO, 

Verwey-Jonker en VNG. Onder voorzitterschap van Pieter Hilhorst, Volkskrant-columnist en 

politicoloog, is gekeken wat deze organisaties belangrijk achten voor het organiseren van participatie 

voor iedereen.  

 

Het was een levendige discussie, met veel betrokkenheid bij de kwetsbare mensen waar het om gaat. 

Dit bleek ook uit de snelheid waarmee de ideeën werden vertaald in concrete vervolgafspraken. Grote 

lijn in de discussie was dat we toe moeten naar geloof en vertrouwen in de kracht van kwetsbare 

mensen, om uit te kunnen gaan van individuele wensen en mogelijkheden. Daartoe moet ook de 

professional vertrouwen in zijn deskundigheid hebben en ervaren, om vanuit nabijheid en zorg de cliënt 

te kunnen ondersteunen. Van de organisaties vraagt het een focus op de maatschappelijke opdracht, 

in plaats van op institutionele belangen. Kortom: wat hebben kwetsbare mensen nodig om te kunnen 

doen wat ze willen doen? En wat kunnen de aanwezige organisaties doen om ervoor te zorgen dat bij 

hun achterban, de uitvoerende organisaties, de kracht van kwetsbare mensen centraal komt te staan, 

in plaats van hun beperkingen? Het gaat om mensen, lef en vertrouwen op alle niveaus. En niet om 

beperkingen, regels, institutionele belangen, angst en controle. 

 

Geloof in de kracht van de kwetsbare 

Al tijdens het begin van het diner bleek dat de aanwezigen het eens waren over de stelling dat 

kwetsbare mensen meer kunnen dan nu gedacht wordt. Het geloof in de kracht van kwetsbare mensen 

wordt meer dan eens genoemd als punt van aandacht: we lijken dit geloof soms kwijt te zijn. Als wij, als 

vertegenwoordigers van de organisaties die deze mensen moeten ondersteunen, dat geloof al niet 

hebben, hoe kunnen we dan verwachten dat ze zelf dat vertrouwen hebben, krijgen of houden?  

 

Slagkracht 

Om hun kracht te doen laten gelden hebben deze mensen ondersteuning op maat nodig. Dat betekent 

dat ondersteuning direct geboden moet worden, op het moment dat het nodig is. Voorkomen moet dus 

worden dat mensen te lang op een wachtlijst staan voor een sociale werkvoorziening of maanden 

moeten wachten voordat ze een sollicitatietraining of vakopleiding kunnen volgen.  

 

Vertrouwen 

Verschotting lijkt in veel gevallen een struikelblok voor maatwerk, zoals MOVISIE in haar verkenning 

ook al concludeerde. De aanwezigen beamen dit met het voorbehoud dat ontschotting ook niet altijd de 

oplossing is. Soms worden zaken door het bedenken van nieuwe oplossingen op een andere manier 

weer opnieuw dichtgeregeld. Wat nodig is, is vertrouwen en lef om zo nodig over regels heen 

gezamenlijk dingen op te pakken. 

  

Ideeën in praktijk brengen 

Organisaties moeten elkaar en hun eigen medewerkers aanspreken op dat wat zij wel of juist niet 

bewerkstelligen ter bevordering van participatie van kwetsbare mensen. De aanwezigen, allen 

                                                      
3
 BoaBorea kon vanwege andere dringende verplichtingen geen afvaardiging sturen. De voorzitters, cq 

directeuren van RMO, TNO, VJI en VNG hebben vervangers gestuurd. 
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bestuurders van organisaties, erkennen dat het belangrijk is zelf voor de medewerkers uit te lopen en 

het goede voorbeeld te geven. Vertrouwen geven binnen de eigen organisatie en daarnaast de 

boodschap expliciet uitdragen. De vraag rijst of de aanwezigen zelf wel de tijd nemen om ideeën 

opgedaan in een diner als dit te verspreiden binnen de organisatie. Dat kan alleen door in de dagelijkse 

routine van mensen aanwezig te zijn. Hoe verhoudt dat zich tot de vele tijd die deze bestuurders 

buitenshuis doorbrengen? 

 

Gevoel van urgentie nodig 

Om participatie echt een impuls te geven, is een gevoel van urgentie nodig. Waarom dringt deze 

urgentie niet door terwijl er 900.000 mensen zijn die niet participeren, vraagt een van de aanwezigen 

zich af. “ We zouden ons moeten schamen dat het niet lukt hen te activeren”. 

 

Birmingham 

Naast interne veranderingen bij de aanwezige organisaties, is meer samenwerking geboden tussen 

alle organisaties die ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen. Birmingham biedt een voorbeeld 

van hoe deze samenwerking er uit zou kunnen zien. Daar zijn alle instanties die betrokken zijn bij de 

hulpverlening aan met name kwetsbare mensen, samengebracht in één gebouw. Het gaat dan om 

wonen, zorg, welzijn én arbeid. Het lijkt de aanwezigen een mooi experiment om met alle relevante 

landelijke organisaties een soort Birmingham-organisatie op te zetten, met de meest kwetsbare burger 

en zijn wensen en mogelijkheden als uitgangspunt. 

 

Ontschotting bij de Ministeries 

De aanwezigen geven via MOVISIE aan VWS als opdrachtgever van dit project de overweging mee 

dat ontschotting en samenwerking ook op landelijk niveau nodig is: ” Praat met de collega’s bij Sociale 

Zaken en Onderwijs”. Hebben de betrokken ministeries al eens gedacht aan een projectdirectie 

participatie? 

 

Prestatiecriteria 

Ten slotte volgt hier een weergave van een aantal mogelijke doelstellingen ten aanzien van 

participatiebevordering van kwetsbare mensen, waar verschillende verantwoordelijke organisaties zich 

aan kunnen committeren.  

 

• Binnen één dag beslissen op uitkering 

• Iemand kan elke dag starten met een opleidings-, activerings- of werktraject 

• Wachtlijst sociale werkvoorziening weg 

• Iedereen een startkwalificatie 

• Bepaald percentage actief 

• Binnen zoveel tijd actief, onafhankelijk van achtergrond 

• Geen nee zeggen op samenwerkingsinitiatieven en elkaar aanspreken als dat toch gebeurt 

 

Vervolgafspraken 

• De aanwezige organisaties hebben afgesproken een vervolgbijeenkomst te organiseren. Daar 

worden ook nog ontbrekende landelijke organisaties bij uitgenodigd. De opzet van Birmingham-

experimenten is één van de punten op de agenda. 

• Ter voorbereiding op de vervolgbijeenkomst worden voorbeelden verzameld van Birmingham-

achtige experimenten. 

• Er wordt toegewerkt naar een gezamenlijk visiedocument, met onder meer concrete, meetbare 

prestatiecriteria. 



 

Utrecht, juni 2008 * Perspectief op echt Meedoen 13 

3 Aanpak informatieverzameling 

 

Vernieuwende projecten waar bewust meerdere wettelijke kaders werden verbonden ten 

behoeve van de vergroting van de participatie van kwetsbare mensen en waarin de gemeente 

een belangrijke rol heeft. Dat was de focus van de zoektocht die in het project Perspectief op 

echt meedoen (POEM) is uitgevoerd. Die zoektocht is uitgevoerd middels desktopresearch, 

aangevuld met telefonische interviews. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met relevante 

landelijke organisaties over relevante ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen. In die 

gesprekken is ook gecheckt of we relevante projecten hebben gemist met de desktopresearch. 

 

3.1 Desktopresearch 

Via desktopresearch is gezocht naar concrete voorbeelden van gemeenten die meerdere wettelijke 

kaders verbinden bij het realiseren van activerend aanbod voor kwetsbare mensen. Desktopresearch is 

een snelle manier om in kaart te brengen welke activiteiten er lopen. Het heeft echter ook zijn 

beperkingen: er worden alleen projecten en activiteiten gevonden die inderdaad vindbaar zijn via de 

gekozen zoekmethoden en de informatie over de betreffende projecten en activiteiten is doorgaans 

beperkt. Daarom hebben we de desktopresearch op twee manieren aangevuld. De informatie over de 

gevonden veelbelovende projecten en activiteiten is telefonisch aangevuld. Daarnaast zijn zowel 

deskundige collega’s als de gesprekspartners van de landelijke organisaties gevraagd de door ons 

gevonden projecten en activiteiten zo mogelijk aan te vullen. 

 

Er is gezocht aan de hand van de volgende criteria: 

1. Het moet gaan om activiteiten of projecten waarin de bevordering van de participatie van 

kwetsbare mensen centraal staat.  

2. Het moet gaan om activiteiten of projecten waarin expliciet en doelbewust verschillende 

wettelijke kaders worden verbonden en waarin dus gebruik wordt gemaakt van de nieuwe 

mogelijkheden die de (nieuwe) wetten bieden. Het moet gaan om een combinatie van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met tenminste één van de volgende andere wetten: 

- Wet werk en bijstand (Wwb) 

- Wet Inburgering (WI) 

- Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) 

- Wet sociale werkvoorziening (WSW) 

- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). 

Indicaties hiervoor zijn bijvoorbeeld dat doelstellingen van verschillende wettelijke kaders worden 

benoemd, activiteiten worden gefinancierd uit verschillende wettelijke kaders of dat meerdere 

afdelingen van de gemeente (Welzijn, Sociale Zaken) bij de activiteiten betrokken zijn. 

3. De gemeente moet een actieve rol hebben vervuld bij de start en/of uitvoering van de activiteiten 

of projecten, liefst als regisseur/initiatiefnemer, omdat het ons nadrukkelijk gaat om 

mogelijkheden van gemeenten om de bedoelde verbindingen te leggen. 

4. Het moet gaan om projecten en activiteiten die al daadwerkelijk uitgevoerd zijn of worden, omdat 

we willen focussen op de resultaten van de betreffende projecten en activiteiten. 

 

Dit zijn strenge zoekcriteria: we hebben bewust gezocht naar pareltjes, die andere gemeenten kunnen 

inspireren tot het leggen van nieuwe verbindingen. 
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We zijn in onze zoektocht naar voorbeelden verschillende publicaties en websites tegengekomen waar 

voorbeelden van met name de combinatie tussen Wwb en Wmo worden genoemd. Deze voorbeelden 

hebben we langs bovenstaande criteria gelegd en indien ze daaraan voldeden opgenomen in dit 

rapport. Voor de andere publicaties verwijzen we naar de literatuurlijst in bijlage 2. 

 

Er is gezocht: 

• in verschillende projectenbanken, 

• in verschillende publicaties met mogelijk relevante projecten, 

• op basis van tips van collega’s die actief zijn op activering of aanpalende terreinen, 

• door de geïnterviewde relevante landelijke organisaties te vragen naar hun kennis van projecten. 

 

3.2 Gesprekken landelijke organisaties 

Er zijn negen gesprekken gehouden met vertegenwoordigers
4
 van verschillende landelijke 

organisaties, te weten: 

• Boaborea, brancheorganisatie van re-integratiebedrijven en arbo-organisaties 

• Divosa, vereniging van managers op het terrein van werk, inkomen en sociale vraagstukken, met 

name van sociale diensten / afdelingen sociale zaken van gemeenten 

• FORUM, instituut voor multiculturele ontwikkeling 

• GGZ Nederland, brancheorganisatie van de instellingen voor de geestelijke gezondheids- en 

verslavingszorg 

• Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, de adviesraad van het Kabinet en de Staten 

Generaal voor de sociale verhoudingen in Nederland, met als taak te adviseren over 'participatie 

van burgers en stabiliteit van de samenleving' 

• Raad voor Werk en Inkomen, een overlegorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van 

werkgevers, werknemers en gemeenten. Zij brengt advies uit aan onder andere de minister en 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

• Stimulansz, advies en ondersteuning op het terrein van de lokale sociale zekerheid 

• Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en 

dienstverlening aan mensen met een handicap 

• Verwey-Jonker Instituut, onderzoek, advies en innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein 

 

De organisaties zijn gekozen vanwege hun betrokkenheid bij en kennis van participatiebevordering. 

Divosa en Stimulansz hebben goed zicht op de positie en activiteiten van afdelingen sociale zaken van 

gemeenten. De Raad voor Werk en Inkomen houdt zich bezig met onderzoek en beleidsadvisering op 

het terrein van de arbeidsre-integratie. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling is de adviesraad 

die het Kabinet over participatie van burgers adviseert. FORUM is het landelijke instituut dat zich bezig 

houdt met integratie en participatie van allochtonen. Boaborea, VGN en GGZ Nederland zijn de 

brancheorganisaties van respectievelijk de re-integratiebedrijven, instellingen voor gehandicaptenzorg 

en ggz-instellingen, allen aanbieders van activeringstrajecten. 

                                                      
4
 Een overzicht van geïnterviewde personen is te vinden in bijlage 3. 
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In de gesprekken
5
 stonden vier onderwerpen centraal, namelijk: 

• de rol van de betrokken organisatie in het veld van activering en participatie; 

• relevante activiteiten of projecten; 

• belemmeringen voor een compleet en samenhangend activeringsaanbod; 

• wat er nodig is om een compleet en samenhangend aanbod te realiseren. 

 

                                                      
5
 De vragenlijst is te vinden in bijlage 4. 
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4 Overzicht relevante activiteiten 

 

De roep om verschillende wettelijke kaders te verbinden en zo gebruik te maken van de 

mogelijkheden die verschillende wettelijke veranderingen gemeenten bieden, klinkt overal. 

Toch lijkt het gemeenten nog maar beperkt te lukken die verbindingen in praktijk te brengen. 

We hebben maar een beperkt aantal voorbeelden bij gemeenten gevonden en ook onze 

gesprekspartners van landelijke organisaties bevestigen dat er nog weinig concrete 

voorbeelden zijn. In dit hoofdstuk vindt u de gevonden lokale voorbeelden. Ook zetten we een 

aantal landelijke ontwikkelingen op een rij. 

 

4.1 Lokale initiatieven in beeld 

In deze paragraaf treft u korte beschrijvingen aan van de met de desktopresearch gevonden projecten 

waarin de Wmo met een andere wet wordt verbonden ten behoeve van gemeentelijk 

activeringsaanbod. Op de website www.movisie.nl/activering treft u onder het kopje 

praktijkvoorbeelden meer achtergrondinformatie over deze projecten. Een korte beschrijving is tevens 

opgenomen in bijlage 5. 

 

4.1.1 Pilot Wmo-Wwb Amsterdam 

In Amsterdam heeft tijdens de invoering van de Wmo de pilot Wmo-Wwb gedraaid. In deze pilot 

werden Wwb-ers en niet-uitkeringsgerechtigden toegeleid naar trajecten voor maatschappelijke 

participatie, dagbesteding en indien mogelijk naar de arbeidsmarkt. De doelgroep bestond met name 

uit mensen met chronische psychiatrische problemen en/of een verslaving. Een groot gedeelte van de 

doelgroep ontvangt een bijstandsuitkering. 

Er zijn veel verschillende organisaties betrokken bij de hulpverlening en activering van deze mensen. 

Een nevendoel van de pilot was om de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen zo 

goed mogelijk te laten verlopen. Door een in de pilot ontwikkeld intake- en zorgtoewijzingssysteem 

hoeven cliënten geen belemmeringen meer te ervaren door de scheidslijnen tussen sectoren, 

aanbieders en financiële kaders. De gemeente Amsterdam ervoer tijdens de uitvoering van de pilot een 

verbetering van de samenwerking binnen de gemeente. Gemeentelijke onderdelen stemden beter af 

en konden eenduidig handelen richting aanbieders van activeringsaanbod. Een andere verbetering die 

genoemd wordt, is de grotere keuzevrijheid en sturingsmogelijkheden voor de doelgroep. Dit gebeurt 

doordat de cliënt in overleg met zijn klantmanager een traject kan samenstellen, waarbij de middelen 

als een soort persoonsgebonden budget via de gemeente worden besteed aan de gekozen trajecten. 

Een recente evaluatie van deze pilot laat de resultaten van de pilot zien. Na twee jaar zijn 715 cliënten 

succesvol voor een of meerdere trajecten voor dagbesteding aangemeld.  

Deelnemers aan de pilot worden bijvoorbeeld begeleid als vrijwilliger via verschillende organisaties of 

volgen workshops. Of deze mensen op termijn ook kunnen doorstromen naar vormen van betaalde 

arbeid is nu nog niet te bepalen. De activiteiten blijken een positief effect te hebben op de deelnemers 

zelf. Mensen ervaren dat ze een nuttige bijdrage leveren en ontlenen hieraan een versterkt gevoel van 
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eigenwaarde en zelfvertrouwen. Ook draagt activering bij aan het terugdringen van het sociaal-

maatschappelijke isolement waarin een deel van deze doelgroep verkeert.
6
  

4.1.2 Maatschappelijke activeringscentra 

In de maatschappelijke activeringscentra zoals deze in Alphen aan den Rijn, Ede, Culemborg en 

Almelo worden opgezet met IPW-subsidie
7
 bieden langdurig uitkeringsgerechtigden diensten aan huis 

of in de buurt. Hoofddoel van de activeringscentra is om werkzoekenden met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt te activeren. De deelnemers in het centrum voeren eerst zelf (onder begeleiding) een 

onderzoek uit onder inwoners, naar de behoeften aan diensten in de wijk. Daarnaast wordt gekeken 

naar mogelijkheden van andere uitkeringsgerechtigden om bij te dragen aan de levering van diensten. 

Op deze manier komt uitwisseling tot stand tussen diensten en uitkeringsgerechtigden die deze 

diensten kunnen leveren. Voor veel mensen betekent dit het uitvoeren van maatschappelijke nuttige 

activiteiten, die bijdragen aan hun terugkeer in de maatschappij en op termijn wellicht op de 

arbeidsmarkt. Voor de wijk waarin de diensten worden aangeboden, betekent het activeringscentrum 

een verbetering van de sociale samenhang, één van de doelen van prestatieveld 1 in de Wmo. De 

koppeling tussen de Wwb (inschakeling van werkzoekenden bij de uitvoering van diensten) en de Wmo 

(bevordering sociale samenhang en leefbaarheid in wijken) wordt in deze activeringscentra duidelijk 

gemaakt. 

 

MOVISIE heeft gesproken met de gemeente Alphen aan den Rijn, waar sinds september 2007 het 

activeringscentrum DoenJa! operationeel is. Aanleiding voor Alphen aan den Rijn om dit project te 

starten was dat het in de gemeente ontbrak aan een activeringsinstrument voor langdurig 

uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

De gemeente is uitvoerder van het activeringscentrum, maar wil de uitvoering op termijn overdragen 

aan een andere organisatie, bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie. De gemeente heeft het project 

tijdens de opstartfase bewust zelf in handen gehouden om meer grip te hebben op de kwaliteit van het 

project. Vanuit de gemeente kan daarnaast goed bekeken worden of de diensten waaraan volgens de 

interviews behoefte is, niet al bestaan in de wijk. Hierdoor wordt voorkomen dat nieuwe diensten in het 

leven worden geroepen, zonder dat gebruik gemaakt wordt van bestaande voorzieningen. 

Het activeringscentrum loopt beleidsmatig door verschillende gemeentelijke afdelingen heen. De 

projectverantwoordelijkheid ligt bij de afdeling Zorg en Welzijn, maar ook de afdeling Werk en Bijstand 

is nauw bij het project betrokken. Daarnaast is het activeringscentrum in het beleidsplan Wmo ingepast 

onder de noemer ‘participatie’ en wordt met het centrum aansluiting gezocht bij de uitvoering van het 

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. De gemeente geeft aan dat het belangrijk is dat er bij alle 

aanpalende beleidsterreinen de bereidheid is tot samenwerking. Op deze manier wordt het project 

breed gedragen en wordt de kans van slagen voor de deelnemers in het activeringscentrum groter. 

Een andere belangrijke voorwaarde voor gemeenten bij het opzetten van dit soort initiatieven is dat er 

tijd en geld is om te investeren in het project. Met name in het eerste jaar van het centrum is er veel 

geïnvesteerd in de begeleiding van de deelnemers, om zo het project van de grond te krijgen. De 

gemeente geeft aan dat dit normaal gesproken niet in verhouding staat tot de mogelijke opbrengsten. 

Het is echter een investering die op langere termijn moet worden bekeken. De voortgang van het 

centrum zal gefinancierd worden vanuit het Wwb-budget en vanuit het gemeentebrede Programma 

Investeren in Mensen. 

                                                      
6
 Gemeente Amsterdam, Dak-en thuislozen succesvol aan de slag, 19-06-2008 

7
 Innovatie Programma Werk en Bijstand (IPW) 
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4.1.3 Wonen, zorg en service in de wijk 

In Tilburg wordt in het project Wonen, zorg en service in de wijk (WZSW) de combinatie gemaakt 

tussen de Wwb en de Wmo. Hoofddoel van WZSW is het bieden van ondersteuning bij wonen en zorg 

aan mensen met beperkingen, waardoor zij langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Er is 

momenteel een tekort aan mensen die deze diensten kunnen leveren. WZSW wil mensen die op zoek 

zijn naar werk, hiervoor inzetten om zo het tekort terug te dringen. Nevendoelstelling is dat 

werkzoekenden ervaring opdoen en geschoold worden, om zo hun kansen op regulier werk te 

vergroten (Wwb). De mensen die (veelal in hun eigen wijk) aan de slag gaan, krijgen scholing en 

begeleiding. ROC’s in Noord-Brabant hebben een opleiding Woonzorgserviceverlener gestart op mbo 

2-niveau. Hierdoor worden de kansen van de werkzoekenden op de arbeidsmarkt vergroot en kunnen 

zij al werkend leren en hun competenties vergroten. Het concept kent een wijkgerichte aanpak, waarbij 

verschillende organisaties die in de wijk actief zijn samen werken aan een breed pakket van diensten 

voor ondersteuningsbehoeftige wijkbewoners. 

Verschillende prestatievelden van de Wmo worden bediend door het woonzorgservice-concept, 

bijvoorbeeld het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of het 

verlenen van ondersteuning aan mensen met een beperking. Maar ook de bevordering van sociale 

samenhang en leefbaarheid in de wijk, is gebaat bij de woonzorgservice-aanpak. De nevendoelstelling, 

het vergroten van de kans op regulier werk voor werkzoekenden in de wijk, is een Wwb-doelstelling. 

 

Het woonzorgservice-concept is een initiatief van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en 

Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant om op deze manier een oplossing te bieden voor de grote 

behoefte aan ondersteuning bij wonen en zorg in de directe woonomgeving. Het concept verspreidt 

zich momenteel in andere gemeenten in Noord-Brabant. 

De gemeente Tilburg is als partner betrokken in dit provinciaal opgezette project. Alle gemeentelijke 

inspanningen met betrekking tot WZSW zijn ondergebracht bij de afdeling Sociale Zaken, waardoor 

afstemming makkelijk verloopt. De korte lijnen binnen de gemeente zijn volgens de gemeente een 

belangrijke factor bij het uitvoeren van dit soort projecten omdat op deze manier effectief gehandeld 

kan worden. Een andere belangrijke voorwaarde voor gemeenten is de durf om te innoveren op het 

gebied van activering en participatie en dit soort nieuwe concepten een kans te geven. De 

samenwerking tussen de gemeente en de verschillende aanbieders van diensten in de wijken heeft 

ook in grote mate bijgedragen aan het succesvol uitvoeren van WZSW. 

Het project is sinds januari 2008 uitbesteed aan twee organisaties die eerder als partner al betrokken 

waren: Thebe Thuiszorg en de Wever Zorginstelling. De gemeente is dus niet meer als partner 

betrokken. Wel zorgt de gemeente voor een gedeelte van de financiering, namelijk vanuit de Wwb, de 

Wmo en het armoedebeleid. De financiering vanuit de Wwb is gericht op het functioneren van WZSW 

als re-integratie-instrument. De gemeente is erg tevreden over de resultaten in termen van uitstroom uit 

de Wwb. WZSW is daarnaast één van de gemeentelijke aanbieders van huishoudelijke zorg en 

ontvangt in die hoedanigheid een gedeelte van de Wmo-middelen die hiervoor bestemd zijn. De derde 

financieringstroom komt vanuit het armoedebeleid, waardoor mensen die leven met een beperking of 

ouder zijn dan 65 en een laag inkomen hebben, voor een gereduceerd bedrag gebruik maken van de 

woonzorgservices. Het project is dus ook financieel heel duidelijk een combinatie van financiële 

bronnen. 

 



 

Utrecht, juni 2008 * Perspectief op echt Meedoen 19 

4.1.4 Helmond Actief 

De gemeente Helmond kent sinds september 2001 het project Helmond Actief. Dit project heeft een 

tweeledig doel, namelijk 1) het activeren van inwoners van de binnenstad met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt richting maatschappelijke participatie en/of werk en 2) het bevorderen van de sociale 

cohesie in de binnenstad van Helmond. 

In driehoeksoverleg tussen casemanager (gemeente), trajectbegeleider (re-integratiebureau) en klant 

wordt gekeken op welke manier de klant maatschappelijk zou willen participeren en wat hij daarvoor 

nodig heeft. Het kan gaan om toeleiding richting werk, sociale activering, zorg of hulpverlening. Deze 

toeleiding kan plaatsvinden op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het volgen van scholing of 

motivatie- en oriëntatietrajecten. Aangesloten wordt bij de kwaliteiten en competenties van de klant 

(vraaggericht, praktische insteek). Bewoners worden geactiveerd tot activiteiten in de eigen wijk, 

bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, buurtbeheer of deelname aan het verenigingsleven. 

Ook in dit voorbeeld is de relatie te zien tussen het verbeteren van de sociale structuren in de wijk en 

de activering van kwetsbare inwoners in een stad. 

4.2 Landelijke ontwikkelingen 

In deze paragraaf vindt u een overzicht van landelijke ontwikkelingen, zoals verzameld in de 

gesprekken met relevante landelijke organisaties en via literatuuronderzoek. 

 

4.2.1 Participatiefonds 

Naar verwachting treedt begin 2009 het Participatiefonds in werking. In dit fonds worden budgetten 

voor participatie gebundeld zodat gemeenten hun beleid voor re-integratie, volwasseneneducatie en 

inburgering beter op elkaar kunnen afstemmen
8
. Daarnaast krijgen gemeenten volgens het ministerie 

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, meer ruimte voor een participatieaanbod dat 

past bij de persoonlijke situatie van de burger. Het doel is om schotten tussen geldstromen die gericht 

zijn op arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie weg te halen. 

 

4.2.2 Innovatie Programma Werk en bijstand: Werk en Maatschappelijke participatie 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert het Innovatie Programma Werk en 

bijstand (IPW) uit. Het doel van dit programma is het verbeteren van de samenhang tussen de 

(gemeentelijke) uitvoeringspraktijk van de Wet Werk en Bijstand en andere beleidsterreinen. Een meer 

integrale dienstverlening aan de cliënt/inwoner staat centraal. In het licht van het project wat MOVISIE 

uitvoert is de eerste programmalijn Werk en Maatschappelijke participatie interessant om te noemen. In 

deze programmalijn wordt gesteld dat arbeidsparticipatie voorop staat, maar dat ‘meedoen’ breder 

moet worden opgevat dan dat. Het doel van de programmalijn is initiatieven van gemeenten te 

ondersteunen die ertoe leiden dat iedereen (ongeacht wel of geen uitkering) op de arbeidsmarkt of 

maatschappelijk kan participeren
9
. 

 

                                                      
8
 www.vrom.nl Voorbereiding participatiefonds in volle gang, geraadpleegd 28-03-2008 

9
 http://gemeenteloket.szw.nl/ Programmalijnen IPW, geraadpleegd 28-03-2008 
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In de gemeenten Arnhem en Leeuwarden wordt in het kader van deze programmalijn het project 

Participatie door empowerment uitgevoerd. In dit project willen de gemeenten de onderkant van het 

Wwb-bestand in beweging krijgen en via een intensieve aanpak uitkeringsgerechtigden en niet 

uitkeringsgerechtigden activeren
10

. 

 

4.2.3 Het participatiewiel 

De verkenning Perspectief op echt meedoen vloeit voort uit bredere activiteiten van MOVISIE op het 

thema participatie en activering. MOVISIE focust in haar activiteiten op dit thema op het mogelijk 

maken van een compleet en samenhangend aanbod aan ondersteuning voor mensen bij het (weer) 

meer maatschappelijk gaan participeren. In 2008 werkt zij aan het overzichtelijk in beeld brengen van 

waar zo’n compleet aanbod uit zou moeten bestaan. Voor het maken van een dergelijk overzicht is een 

heldere ordening nodig. Voor deze ordening is het participatiewiel ontwikkeld (zie afbeelding op 

volgende pagina). 

 

Basis voor de ontwikkeling van het participatiewiel was de re-integratieladder van het RWI. Aan deze 

re-integratieladder zijn een aantal treden toegevoegd die niet op betaald werk, maar op andere vormen 

van maatschappelijke participatie gericht zijn. Zo is een participatieladder gecreëerd, die alle vormen 

van ondersteuning op het brede terrein van de bevordering van maatschappelijke participatie in brede 

zin omvat. Vervolgens is de participatieladder omgevormd tot een participatiewiel, nadat in een 

expertmeeting bezwaren tegen de ladder naar voren waren gebracht: 

• een ladder suggereert dat activiteiten ‘hoger’ op de ladder meer ‘waard’ zijn dan die ‘lager’ op de 

ladder en dat iedereen steeds verder naar boven moet klimmen; 

• een ladder suggereert dat activiteiten op de verschillende treden na elkaar moeten plaats vinden, 

terwijl, als je uitgaat van behoeften, wensen en mogelijkheden van mensen, ook een pakket van 

activiteiten uit verschillende treden mogelijk is. 

 

Het zo gevormde participatiewiel bestaat uit verschillende ‘spaken’, elk gekenmerkt door een specifiek 

hoofddoel van op participatie gerichte activiteiten: zelfstandig functioneren, sociale contacten, 

maatschappelijke participatie, doorstroom, arbeidsactivering en arbeidstoeleiding. 

Dit participatiewiel gaat hand in hand met een brede, integrale visie op activering of 

participatiebevordering. Als een gemeente haar aanbod in kaart brengt en ordent volgens de 

systematiek van het participatiewiel, wordt de samenhang van het aanbod participatiebevordering in 

brede zin zichtbaar. Niet alleen het Wwb-aanbod, gericht op arbeidsparticipatie, maar ook aanbod 

gericht op andere vormen van maatschappelijke participatie, gefinancierd uit bijvoorbeeld de Wmo, 

vindt een plek in het participatiewiel. 

                                                      
10

 Projectbeschrijving Participatie door empowerment 
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Met een dergelijk breed 

overzicht kunnen burgers die 

ondersteuning willen bij het 

(meer) gaan participeren, 

ondersteund door 

trajectbegeleiders van de 

gemeente, uitvoerders van 

trajecten of bijvoorbeeld 

cliëntenorganisaties, een 

pakket op maat samenstellen, 

over financieringsbronnen en 

aanbieders heen. 

 

Deze brede visie achter het 

participatiewiel is ook 

besproken in de gesprekken 

met de landelijke organisaties 

en werd door hen gedeeld. 

Aangegeven werd dat er nu 

nog gaten zijn, dat er aanbod 

is waar nog lastig financiering 

voor te vinden is en dat 

activiteiten die focussen op 

betaalde arbeid meer aandacht krijgen dan andere en dat er allerlei belemmeringen zijn voor het 

realiseren van de gewenste samenhang. 

4.2.4 Notities en onderzoeken 

Er is veel geschreven over het verbinden van wetten ten behoeve van participatie. Hieronder een 

overzicht van notities en onderzoeken. 

• Divosa, De Wmo, voor wie, door wie, keuzes en kansen voor sociale diensten. Utrecht, september 

2005 

• PSW, Wmo Wwb: Kansen voor (arbeids)participatie, praktische verbindingen tussen de Wmo en 

andere gemeentelijke beleidsterreinen. ’s-Hertogenbosch, maart 2007 

In deze notitie wordt een overzicht gegeven van projecten die bij PSW bekend zijn, waarin een 

combinatie gemaakt wordt tussen de Wmo en de Wwb. Daarnaast worden handvatten geboden om 

verbindingen te leggen tussen beide wetten. 

• Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Meer doen met mensen, voorstellen voor 

maatschappelijke participatie aan de onderkant van de samenleving. Den Haag, augustus 2007 

Notitie die ingaat op wat er vanuit gemeenten, rijksoverheid en sociale diensten nodig is om bredere 

maatschappelijke participatie te realiseren. 

• Stichting Clip en Sociale alliantie, Dat kunnen we met de Wmo, praktijkvoorstellen vanuit 

cliëntenperspectief. Utrecht, augustus 2006 

Notitie over de mogelijke slimme combinatie tussen Wmo en Wwb ten behoeve van participatie van 

iedereen. 

• Van der Broek, S., Brouwer, H., de Vette, M. en Wit, A. de, Synergie in de uitvoering van Wwb, 

WSW, WI en Wmo. 1 mei 2007 

 
 

Arbeids- 
toeleiding 

 
 

Arbeids- 
activering 

 
 

Doorstroom 

 
Maatschap-

pelijke 
participatie 

 
 

Sociale 
contacten 

 
 

Zelfstandig 
functioneren 

 
 

Participatie 

© MOVISIE 2007 
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Essay van deelnemers aan de Leergang Sociale Zekerheid in Verandering van Divosa, waarin 

gepleit wordt voor betere dienstverlening aan de burger, door integrale uitvoering van wetten en 

nieuwe samenwerkingspartners. 

• Raad voor Werk en Inkomen, Samenwerkende wetten (samenhang Wwb, Wmo, Wsw, Wi en Web). 

Den Haag, 2006 

Discussienotitie over de mogelijkheden om verschillende wetten te verbinden en in samenhang uit 

te voeren. 
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Bijlage 1 MOVISIE en participatie 

 

Activering en participatie staan bij MOVISIE hoog op de agenda. Met name voor kwetsbare groepen 

die minder makkelijk mee kunnen doen in de maatschappij probeert MOVISIE bij te dragen aan een 

compleet en samenhangend activeringsaanbod. Hieronder een greep uit de activiteiten. 

 

MOVISIE heeft een participatiewiel ontwikkeld, als alternatief voor de veel gebruikte 

participatieladder. Hiermee benadrukken we de breedte van participatie. 

 

Deze breedte komt ook tot uiting in het project Kwaliteitsimpuls Participatie en Activering. In dit project 

wordt momenteel gewerkt aan het in beeld brengen van verschillende activeringsactiviteiten aan de 

hand van de verschillende ‘spaken’ van het participatiewiel. Op deze manier willen we in een matrix 

overzicht creëren van die activiteiten die nodig of mogelijk inzetbaar zijn in het bevorderen van de 

participatie van kwetsbare mensen. Dit overzicht wordt binnenkort getoetst in drie verschillende 

werkbijeenkomsten met respectievelijk gemeenteambtenaren, uitvoerders van activeringsactiviteiten en 

vertegenwoordigers van activeringscliënten. 

 

Hiernaast is de methode Erkenning van Verworven Competenties (EVC) onder andere voor 

vrijwilligers een onderwerp waar MOVISIE zich mee bezighoudt. Door deze methode worden 

competenties van vrijwilligers in kaart gebracht, wat hen helpt in hun maatschappelijke - en eventueel 

professionele ontwikkeling. 

 

MOVISIE verzorgt trainingen op het gebied van activering, met name over de samenwerking tussen 

zorgverleners en activeerders. 

 

Alle activiteiten van MOVISIE op het terrein van activering en participatie zijn terug te vinden op 

www.movisie.nl/activering. De activiteiten op het terrein van EVC zijn te vinden op www.movisie.nl/evc. 

 

MOVISIE is ook actief op het thema cliëntenparticipatie en heeft verschillende projecten uitgevoerd 

gericht op het stimuleren van burgers om zich als vrijwilliger in te zetten. 
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Bijlage 2 Literatuurlijst 

 

• Vereniging Nederlandse Gemeenten, Participatiefonds: gemeenten moeten zelf kunnen bepalen 

hoe ze hun geld besteden, 25-03-2008 

• Divosa, Inbreng Divosa bij rondetafel re-integratie. 26-03-2008 

• Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Meer doen met mensen, voorstellen voor 

maatschappelijke participatie aan de onderkant van de samenleving. Den Haag, augustus 2007 

• PSW, Wmo Wwb: Kansen voor (arbeids)participatie, praktische verbindingen tussen de Wmo en 

andere gemeentelijke beleidsterreinen. ’s Hertogenbosch, maart 2007 

• Stichting Clip en Sociale alliantie, Dat kunnen we met de Wmo, praktijkvoorstellen vanuit 

cliëntenperspectief. Utrecht, augustus 2006 

• Van der Broek, S., Brouwer, H., de Vette, M. en Wit, A. de, Synergie in de uitvoering van Wwb, 

WSW, WI en Wmo. 1 mei 2007 

• Raad voor Werk en Inkomen, Samenwerkende wetten (samenhang Wwb, Wmo, Wsw, Wi en 

Web). Den Haag, 2006 

 

 

Websites 

• www.vrom.nl Voorbereiding participatiefonds in volle gang, geraadpleegd 28-03-2008 

• http://gemeenteloket.szw.nl/ Programmalijnen IPW, geraadpleegd 28-03-2008 

• www.activeringscentra.nl Maatschappelijke activeringscentra 

• www.wzsw.nl Wonen zorg en service in de wijk 
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Bijlage 3 Geïnterviewde organisaties 

 

Boaborea  Dhr. S. Henstra, d.d. 12-03-2008 

 

Divosa  Mw. A. Bartelds, d.d. 21-01-2008 

 

FORUM  Dhr. R. Ramcharan, d.d. 19-03-2008 

 

GGZ Nederland  Mw. E. de Haan, d.d. 27-02-2008 

 

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Mw. T. Lupi, d.d. 28-02-2008 

 

Raad voor Werk en Inkomen  Dhr. B. Doek, d.d. 18-12-2008 

 

Stimulansz  Mw. H. Bakker, d.d. 26-02-2008 

 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Dhr. P. Ongenae, d.d. 11-03-2008 

 

Vereniging Nederlandse Gemeenten  Dhr. B. van der Meijden, d.d. 11-02-2008 

 

Verwey-Jonker Instituut  Mw. M. van der Klein, d.d. 13-02-2008 
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Bijlage 4 Vragenlijst gesprekken landelijke organisaties 

 

• Algemeen: introductie van organisatie, positie in het veld van activering 

 

• Welke initiatieven op het brede terrein van activering zijn bekend (aansprekende voorbeelden, 

vooruitstrevende aanpakken)? 

o Landelijke initiatieven, denk aan toonaangevende organisaties, trends en ontwikkelingen 

o Lokale initiatieven, welke gemeenten hebben een voorbeeldfunctie met betrekking tot 

integraliteit van beleid, specifieke doelgroep in beeld hebben en/ of de echte ‘onderkant’ 

bereiken? 

 

• Welke belemmeringen worden ervaren of gesignaleerd bij het tot brengen van een compleet 

activeringsaanbod? 

o Wetgeving: is er ruimte voor initiatieven over wettelijke kaders heen (samenwerkende 

wetten)? 

o Institutioneel: zijn organisaties in staat samen te werken ten behoeve van de doelgroep? 

o Beleidsmatig: is integraliteit in beleid op lokaal niveau mogelijk (samenwerking afdelingen 

SZW, OCW)? 

o Doelgroep: is er aandacht voor bijzonder kwetsbare doelgroepen? 

o Reële doelstellingen: is wat we willen wel haalbaar? 

 

• Wat is er nodig om activering de ruimte en aandacht te geven die nodig is om het te laten 

werken? 

o Wetgeving 

o Institutioneel 

o Beleidsmatig 

o Doelgroep 

o Reële doelstellingen 

 

• Overig: zijn er zaken die MOVISIE nog moet weten in haar zoektocht naar een integraal aanbod 

van activeringsactiviteiten? 
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Bijlage 5 Korte beschrijving van projecten 

Pilot Wmo-Wwb 

 

Korte inhoud  

In deze pilot, uitgevoerd in het kader van de invoering van de Wmo, is aandacht geschonken aan de 

afstemming van aanbod voor de toeleiding van mensen naar dagbesteding vanuit de Wmo, Wwb en 

Awbz.    

 

Doelen 

• het optimaliseren van de toeleiding van Amsterdammers zonder dagbesteding naar passende 

trajecten in de vorm van dagbesteding, maatschappelijke participatie en zo mogelijk 

arbeidstoeleiding. 

• overdraagbare methodieken ontwikkelen en zo nodig voorstellen doen voor nieuw te ontwikkelen 

aanbod 

 

Doelgroep   

Amsterdammers zonder dagbesteding, waarvan velen met een chronisch psychiatrische aandoening 

en/of verslaafd. 

 

Uitkomst/resultaat  

• Ten tijde van de evaluatie van de pilot (maart 2008) zijn totaal 715 klanten aangemeld voor een 

dagbestedingstraject. Daarmee is de doelstelling ruimschoots behaald.  

• Het beschikbare aanbod aan projecten en dagbestedingsplekken is in beeld gebracht en op de 

website www.dagactiviteiten.nl ontsloten. 

• Aanbieders van dagactiviteiten zijn meer gaan samenwerken rond de afstemming van het aanbod, 

casemanagement en administratieve ondersteunende taken.  

• Er is een webapplicatie ontworpen voor het administratieve proces van klantmanagers en 

deelnemende instellingen. 

 

Werkwijze   

Centraal in het project stond het samenbrengen van verschillende sectoren die belast zijn met de 

opvang en toeleiding van de doelgroepen en het realiseren van samenhang tussen de verschillende 

soorten trajecten. 

 

Binnen het project zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• gerichte intakes voor nieuwe cliënten combineren met beschikbare gegevens van bekende cliënten 

om vraag en competenties van de doelgroep in kaart te brengen 

• in kaart brengen bestaande aanbod voor de doelgroep en hiaten daarbinnen 

• nieuwe instroom toeleiden naar dagbesteding door inkoop van trajecten 

• organisatie van een volgsysteem en afrekensystematiek 

• ontwikkeling van een systematiek voor flexibele inzet van geldstromen voor ondersteuning van de 

doelgroep, uit Wwb, Rijks- en gemeentemiddelen (welzijn/Wmo/GGZ) en AWBZ) 

• overdraagbare methodiek ontwikkeling voor de organisatie van toeleiding naar passende trajecten. 
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Succesfactoren 

• Intensieve samenwerking tussen verschillende betrokkenen 

• Voldoende capaciteit van klantmanagers: activering van deze complexe doelgroep is 

arbeidsintensief 

• Oprekken van de mogelijkheden van de besteding van het werkdeel van de WWB: Amsterdam 

beschouwt de Wwb als een wet gericht op maatschappelijke participatie, dit is breder dan alleen 

het doel ‘re-integratie naar betaalde arbeid’. 

 

Extra informatie 

http://www.zorgensamenleven.amsterdam.nl/subsidie_en_beleid/sub/maatschappelijke/pilot_wmo-wwb 
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Maatschappelijke activeringscentra 

 

Korte inhoud  

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bieden onder begeleiding eenvoudige diensten aan 

of doen klussen in een wijk. 

 

Doel  

Kwaliteiten en kennis van mensen met een bijstandsuitkering benutten voor leefbaarheid van de wijk. 

 

Doelgroepen 

•••• Uitkeringsgerechtigden 

•••• Wijkbewoners 

 

Werkwijze 

 

• Training 

Met klantmanagers van de afdeling sociale zaken of werk en inkomen van een gemeente worden 

langdurig uitkeringsgerechtigden geselecteerd. De geselecteerde uitkeringsgerechtigden krijgen 

informatie over het te volgen traject en vervolgens een korte interviewtraining. 

 

• Interviews 

De geselecteerde uitkeringsgerechtigden gaan mede-uitkeringsgerechtigden en ook andere 

buurtbewoners interviewen. De interviews gaan over de capaciteiten van mensen in de wijk en over de 

wensen die er leven. Op basis van de uitkomsten van deze interviews wordt een ondernemingsplan 

voor een activeringscentrum gemaakt. 

 

• Activeringsmedewerkers 

Het activeringscentrum gaat diensten leveren waaraan in de wijk behoefte is. De geselecteerde 

uitkeringsgerechtigden krijgen een aanvullende training en gaan dan in het activeringscentrum aan de 

slag als activeringsmedewerkers. Daarmee is het centrum van de uitkeringsgerechtigden zelf: zij 

hebben het vooronderzoek verricht én werken actief mee in de uitvoering. 

 

Succesfactoren 

 

• De doelgroep wordt actief betrokken bij het te leveren van diensten in de wijk. 

• Er is een wisselwerking tussen de wijk en de deelnemers. 

 

Extra informatie 

http://www.activeringscentra.nl/ 
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Wonen Zorg Service in de wijk 

 

Korte inhoud  

Het terugdringen van het tekort aan arbeidskrachten door ontwikkeling van een toegankelijk aanbod 

van woon-, zorg- en welzijnsdiensten op wijkniveau. Met dit toegankelijke aanbod kunnen mensen met 

een beperking langer zelfstandig wonen en zal de vraag naar institutionele zorg afnemen. 

 

Doel 

• Ontwikkelen van nieuwe diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn.  

• Structurele samenwerking in de wijk bij woon-, zorg- en welzijnsdienstverlening  

• Ontwikkelen van arbeidspotentieel ten behoeve van de woon-, zorg- en welzijnsdienstverlening. 

 

Doelgroepen 

• werkzoekenden  

• consumenten van woon-, zorg- en welzijnsdiensten 

 

Uitkomst/resultaat  

WZSW moet een oplossing bieden voor de grote behoefte/noodzaak aan ondersteuning bij wonen en 

zorg in de directe woonomgeving. Vanaf de start van het project (2002) tot 2005 hebben 130 

werkzoekenden deelgenomen aan het project Wonen zorg en service in de wijk, hiervan hebben 73 

mensen regulier of gesubsidieerd werk gevonden. Van deze 73 mensen zijn 12 mensen binnen het 

project WZSW regulier werkzaam in de functie van woon, zorg, service dienstverlener. 

 

Werkwijze 

Bewoners van de wijk worden betrokken bij het realiseren van nieuwe servicediensten; enerzijds als 

woonzorgconsumenten, anderzijds als woonzorg service verleners. Dat gebeurt in samenwerking met 

en aanvullend op bestaande woonzorg dienstverleningsorganisaties in de wijk. Het accent ligt op 

toeleiding en ontwikkeling van nieuwe arbeidskrachten in de wijk: nieuwe woonzorgdiensten kunnen 

worden geleverd door mensen zonder werk die in de wijk wonen, mits zij hierbij ondersteund worden. 

 

Succesfactoren  

Dienstverlening in de wijk vindt plaats door wijkbewoners 

 

Extra informatie 

www.wzsw.nl  
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Helmond actief 

 

Korte inhoud  

In het project Helmond Actief wordt tegelijkertijd gewerkt aan zowel activering van inwoners van de 

binnenstad naar maatschappelijke participatie alsook aan de verbetering van de leefbaarheid en 

sociale cohesie in de wijk. 

 

Doelen 

• Activering naar maatschappelijke participatie en voorkomen van uitsluiting door bemiddeling naar 

werk, sociale activering en/of zorg. 

• Bevordering van de onderlinge verbondenheid van mensen wonend in de Binnenstad. 

 

Uitkomsten/resultaat 

• Een totale uitstroom in de jaren 2004 en 2005 van 49 en 99 cliënten, waarvan 45% naar werk en 

37% sociale activering.  

• Vooruitgang in de persoonlijke competenties en het persoonlijk welbevinden bij deelnemers.  

Daarnaast lijkt het project ook een bijdrage te leveren aan het opheffen of verkleinen van het sociaal 

isolement van cliënten. Deelnemers zijn actiever geworden, hebben meer vrienden en kennissen, en 

komen ‘gemakkelijker de deur uit’ sinds de trajectdeelname. 

 

Werkwijze 

In driehoeksoverleg tussen casemanager (gemeente), trajectbegeleider (re-integratiebureau) en klant 

wordt gekeken op welke manier de klant maatschappelijk zou willen participeren en wat hij daarvoor 

nodig heeft. Het kan gaan om toeleiding richting werk, sociale activering, zorg of hulpverlening. 

Aangesloten wordt bij de kwaliteiten en competenties van de klant (vraaggericht, praktische insteek). 

 

Succesfactoren 

Activering in de omgeving van de klant en aansluitend bij de kwaliteiten en competenties van deze 

persoon. 

 

Extra informatie 

http://www.helmond.nl/Smartsite.shtml?id=51996 

 

 


