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Voorwoord 

 
Deze notitie gaat over het belang van gezondheidsbevordering bij uitkeringsgerechtigden. Hij dient als 
keynote ten behoeve van de werkconferentie DE FACTOR G. Deze conferentie vormt de afsluiting van het 
samenwerkingsproject Gezondheidsbevordering bij uitkeringsgerechtigden, uitgevoerd door het NIGZ en 
MOVISIE in opdracht van ZonMw. In dit project zijn twee pilots uitgevoerd, te weten netwerkbijeenkomsten 
met verschillende organisaties uit het veld van activering en reïntegratie, en voorbeelden van goede 
praktijken rond dit thema uitgewisseld en beschreven. De inzichten die met deze en aanverwante 
activiteiten zijn opgedaan zijn in de keynote verwerkt. Dit was mogelijk dankzij:  
- de samenwerking met het NIGZ en subsidie van ZonMw vanuit het programma Gezond Leven;  
- de adviezen van Hans Oosting, bestuurslid van BoaBorea, en Branko Hagen, expert van Vilans; 
- de inbreng van de deelnemers aan de pilots en uitwisselingsbijeenkomsten van het project. 
 
De bijlagen treft u apart bij deze keynote aan. 
 
Marjoke Verschelling-Hartog en Carel Tenhaeff 
MOVISIE, afdeling Hulpverlening en Participatie 
April 2009 
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1        Een gezondheidsbevorderende aanpak, nut en noodzaak 

1.1 Gezondheidsbevordering en maatschappelijke participatie 

Het gaat ons in deze werkconferentie om kwetsbare groepen en personen, die zonder steun van buitenaf 
niet optimaal tot deelnemen en bijdragen aan de samenleving komen. Diverse wetten en maatregelen zijn 
erop gericht om dit te bevorderen. De manieren van participeren die deze wetten trachten te 
bewerkstelligen zijn verschillend. Zo hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet werk en 
bijstand, de Wet Inburgering en de Wet collectieve Preventie Volksgezondheid in principe andere 
participatiedoelen. We kunnen zes participatiedoelen van elkaar onderscheiden, namelijk: 
 

1. zelfstandig functioneren 
2. sociale contacten 
3. maatschappelijke participatie 
4. maatschappelijk bijdragen 
5. toename van arbeidsvaardigheden 
6. eigen inkomen 

 
Om dit inzichtelijk te maken heeft MOVISIE het zogenaamde participatiewiel ontwikkeld (zie bijlage 1). Het 
wiel heeft twee oogmerken: 
• het moet een tegenwicht bieden het concept van de participatieladder, waarin de ene vorm van 

participatie ‘hoger’ wordt geacht dan de andere. In onze optiek gaat het erom dat mensen deelnemen 
aan de samenleving op een manier die bij hen past (en de samenleving ten goede komt); 

• het brengt de samenhang in kaart tussen de verschillende participatiebevorderende wetten, om de 
synergie tussen deze wetten te bevorderen. Daar was het tenslotte om te doen.  

 
Waar het gaat om kwetsbare groepen zijn er drie belangrijke belemmeringen voor participatie, namelijk 
inkomenspositie, opleidingsniveau en gezondheid.1 Over het algemeen kunnen we daarbij niet zeggen dat 
het één (bijvoorbeeld weinig geld) altijd leidt tot het ander (bijvoorbeeld een slechte gezondheid). Wat we 
wèl met zekerheid kunnen zeggen is: 
• dat deze drie factoren sterk met elkaar samenhangen op diverse manieren; 
• dat gezondheid bij het verwezenlijken van elk van de zes hierboven genoemde doelen een hoofdrol 

speelt.  
 
Daarom is het van belang: 
• dat interventies ter bevordering van de gezondheid van uitkeringsgerechtigden over de volle breedte 

van participatie worden ingezet. Als je mee wilt doen is het belangrijk dat je hiertoe fysiek en mentaal 
in staat bent. 

• maar het omgekeerde is evenzeer van belang: iets zinvols te doen hebben in de samenleving is een 
voorwaarde om te kunnen en willen werken aan je gezondheid. Scherp gesteld: waarom zouden 
mensen in hun gezondheid geïnteresseerd zijn als ze toch weinig om handen hebben en een 
perspectief missen? De wil tot meedoen kan een drijfveer zijn om aan jezelf te werken. 

 

                                                      
1 World Development Report 1993: Investing in Health. Washington: World Bank. 
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Het doel van de werkconferentie is het in beeld brengen van wat nodig is om deze voorwaarden te 
verwezenlijken en welke knelpunten en kansen zich voordoen als mensen en organisaties hiermee actief 
aan de slag willen. Welke werkzame bestanddelen zijn aan te wijzen waar het gaat om de verbinding 
tussen gezondheid en activering? 
 
Voordat we hier verder op ingaan gaan we kort in op het begrip gezondheid. Zeker bij een complex 
onderwerp als dit is het van belang het begrippenkader helder te hebben, zodat we niet langs elkaar heen 
praten. Uiteraard kan daarbij kritisch naar het nu volgende kader worden gekeken. 
 

1.2 Begrippenkader 

Voor een eenduidig begrip van de gehanteerde termen worden hieronder de begrippen 
gezondheidsbevordering en participatiebevordering toegelicht. De termen zijn vastgesteld in samenspraak 
met de deelnemers aan het netwerk “Gezondheidsbevordering uitkeringsgerechtigden” van dit project. 
 

1.2.1 Gezondheidsbevordering 

Bij het bevorderen van de gezondheid kan het gaan om: 
• lichamelijke gezondheid. Hierbij kan gedacht worden aan: 

- de bevordering van een gezondere leefstijl in de vorm van betere leefgewoonten zoals 
verantwoorde voeding, genoeg en goed bewegen, minder genotmiddelen; 

- de signalering van (andere) gezondheidsklachten waaraan tot dusverre te weinig of verkeerd 
aandacht is besteed. 

 
• geestelijke gezondheid. Hierbij moet vooral gedacht worden aan de empowerment van 

uitkeringsgerechtigden. Een centrale rol daarbij vervult de ontwikkeling van psychosociale 
vaardigheden, waarvan de belangrijkste zijn:  
-    zelfwaardering krijgen 
- op basis van een realistisch zelfbeeld;  
- sturing geven aan het eigen leven;  
- en sociale steun kunnen organiseren;  
- kunnen omgaan met problemen (coping). 

 
Wanneer gesproken wordt over interventies ter bevordering van de gezondheid van uitkeringsgerechtigden 
hebben we zowel de lichamelijke als de geestelijke en de psychosociale gezondheid op het oog. Tijdens 
het project hebben we gemerkt dat het concept gezondheid snel als lichamelijke gezondheid wordt 
opgevat. Tijdens de werkconferentie willen we nadrukkelijk spreken over beide aspecten.  
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1.2.2 Participatiebevordering 

Bij de bevordering van maatschappelijke participatie – actieve deelname aan de samenleving – kan het 
gaan om: 

• Werk, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen:  
- georganiseerd vrijwilligerswerk, al dan niet in de vorm van stages ter voorbereiding op een 

opleiding of betaald werk; 
- betaald werk, al dan niet in de vorm van gesubsidieerde arbeid. 
- leren, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen: 

1. Cursussen, al dan niet in combinatie met coaching of therapie; 
2. Erkende opleidingen, al dan niet in combinatie met betaald werk. 

 
• Scheppen van voorwaarden om tot participatie in georganiseerd verband te komen. Hier valt 

onderscheid te maken tussen: 
- weer onder de mensen komen (deelnemen aan sociaal verkeer, culturele activiteiten etcetera); 
- op microniveau: persoonlijke relaties op orde krijgen zodat betrokkenen wat meer sturing 

kunnen gaan geven aan hun eigen leven. 
 
Participatie, en dus participatiebevordering, wordt breed opgevat, waarbij gekeken dient te worden naar de 
mogelijkheden van de persoon. Voor de één is deelname aan sociaal verkeer het hoogst haalbare, voor 
een ander kan dit betaald werk zijn.  
 

1.3 Doelgroep 

In dit project staat de gezondheidsbevordering van uitkeringsgerechtigden centraal. Hieronder verstaan we 
alle personen die vanwege psychische of fysieke klachten niet in staat zijn regulier betaald werk uit te 
voeren en hiervoor gecompenseerd worden door een uitkering. Dit kan een uitkering zijn op basis van 
bijstand, werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, maatschappelijke ondersteuning of bijzondere 
ziektekosten. Maar het kan ook gaan om mensen die geen uitkering ontvangen. 
Voor deze brede insteek is gekozen omdat al deze groepen zich kenmerken door relatief veel 
ongezondheid. Zo werd in 2003 circa 60% van de mensen die langer dan een jaar bijstand ontvingen in 
het vinden van werk belemmerd door gezondheidsklachten. Vaak ging het om zogenaamde vage 
lichamelijke en geestelijke klachten, verslavingsproblemen en vooral ook psychosociale problemen 
(waaronder coping, dat wil zeggen niet goed omgaan met moeilijke situaties).2  
Het gaat vooral om mensen van wie in elk geval op korte termijn geen resultaten in de zin van betaalde 
arbeid kunnen worden verwacht. Mede hierom is het zinvol om alle ‘spaken’ van het genoemde 
participatiewiel te kennen en hiervan bij het werken met deze doelgroep goed op de hoogte te zijn. 
Hieronder wordt ingegaan op de participatie van kwetsbare mensen. Ook wordt ingegaan op de 
verschillende partijen die betrokken zijn bij activering en die daarmee ook van belang zijn voor de 
gezondheidsbevordering van uitkeringsgerechtigden. 

                                                      
2 Tenhaeff, Carel (2004) De samenhang tussen werkloosheid en ongezondheid. In: Tijdschrift voor de 
Sociale Sector. 
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1.4 Participatie van kwetsbare mensen 

Participatie is voor kwetsbare mensen niet vanzelfsprekend. Met de decentralisatie van de WWB, de 
komst van de Wmo en andere beleidsontwikkelingen is het de verantwoordelijkheid van gemeenten 
geworden om ervoor te zorgen dat alle burgers mee kunnen doen in de samenleving. Dit betekent dat 
vanuit diverse beleidskaders instrumenten worden aangereikt om mensen te laten participeren. Waar het 
gaat om de combinatie van activering en zorg3 kan het gaan om een veelheid van actoren die in principe in 
aanmerking komen voor het verlenen van medewerking aan de uitvoering van een traject van activering 
met zorg, of zorg met activering. In bijlage 2 treft u een schematische weergave van al deze actoren aan. 
Dit plaatje maakt duidelijk hoe complex de samenwerking bij zo’n traject kan zijn.   
Dit betekent ook dat er heel wat ‘aanvliegroutes’ zijn voor activering met zorg, of zorg met activering. 
Mensen kunnen bijvoorbeeld via eerstelijns hulpverleners doorverwezen worden naar een 
gezondheidsbevorderend traject, maar gezondheidsbevordering kan ook deel uitmaken van een re-
integratieprogramma. Om een beeld te schetsen van de veelheid aan mogelijkheden gaan we nu in op een 
aantal interventies. 
 

1.5 Gezondheidsbevordering en activering in één: werkzame bestanddelen 

In het project ‘Gezondheidsbevordering uitkeringsgerechtigden’ heeft het NIGZ een aantal lokale 
interventieportfolio’s (LIP) samengesteld van interventies gericht op gezondheidsbevordering van 
kwetsbare groepen. In de conferentiemap treft u een overzicht van deze portfolio’s aan. Daarnaast heeft 
het NIGZ in dit project twee pilotgemeenten, Rotterdam en Emmen, ondersteund bij de ontwikkeling van 
een lokale interventie. Deze activiteiten zijn ook besproken in ons netwerk ‘Gezondheidsbevordering 
uitkeringsgerechtigden’. Hieronder gaan we kort in op de werkzame bestanddelen van de diverse 
gezondheidsbevorderende interventies in dit verband. 
 
Groepsgerichte benadering 

Gemene deler in bijna al deze aanpakken is dat de interventies veelal een groepsbenadering volgen. Ook 
in de netwerkbijeenkomsten kwam naar voren dat een groepsgerichte aanpak veel voordelen heeft. 
Deelnemers stimuleren elkaar om te komen, wisselen ervaringen uit met mensen die in een soortgelijke 
situatie verkeren en raken (weer) vertrouwd met het functioneren in een groep. In veel gevallen is sprake 
van een combinatie van groepsgewijze activiteiten en individuele begeleiding. Zo worden deelnemers ook 
individueel gecoacht en kunnen zij samen met de coach hun eigen doelen monitoren.  
In het project Beweging als Warming-up voor reïntegratie (BWR) wordt duidelijk zichtbaar hoe het 
bewegingsprogramma ook neveneffecten sorteert. Naast een betere gezondheid doen de deelnemers al 
sportenderwijs in de groep ook werknemersvaardigheden op. Voorbeelden van deze vaardigheden zijn: 
samenwerken, sociabiliteit, flexibel gedrag, initiatief.4   
Nog een voorbeeld: het project Vrijwilligers in de sport heeft als doelstelling om deelnemers actief te 
begeleiden om (weer) een actieve rol te gaan spelen in de maatschappij. Door deelnemers op te leiden 

                                                      
3 Brink, C., e.a. (2004) Activering met zorg. Eindrapport. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en 
Welzijn. 
4 Lokale Interventieportefeuilles: LIP Beweging als Warming-up voor Reïntegratie, p. 4 
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voor bepaalde taken bij een groot sportevenement wordt hen geleerd verantwoordelijkheid te nemen en 
doen zij kennis op over bijvoorbeeld catering, computers of EHBO.  
 
Inbedding 

Een andere voorwaarde voor het succes van gezondheidsbevordering bij uitkeringsgerechtigden is de 
inbedding van gezondheidsbevorderende activiteiten in een breed kader van reïntegratie-inspanningen. In 
de vorige paragraaf werd duidelijk gemaakt hoeveel verschillende partijen zich met een cliënt bezig 
kunnen houden. Het is belangrijk dat deze partijen samenwerken aan het doel, de cliënt weer 
maatschappelijk te laten participeren in de mate en op de wijze die past bij de persoon. Dit betekent 
natuurlijk wel dat het bredere kader waarin iedere organisatie of professional zijn ‘kunstje doet’, 
bijvoorbeeld sport en beweging met een groep uitkeringsgerechtigden, vastgelegd moet zijn en bewaakt 
moet worden op de samenhang tussen ieders bijdragen. 
Het belang van die inbedding wordt bijvoorbeeld duidelijk aangegeven in de training Weer aan het Werk, 

Gezonder leven, waarin is gesteld dat de training niet een op zichzelf staand middel is, maar altijd 
vergezeld dient te gaan van inspanningen gericht op reïntegratie door zowel cliënt als werkgever en 
verwijzer.5  
 
Waardering en beloning 

Enige vorm van beloning in de interventie lijkt ook een sleutel tot deelname aan een 
gezondheidsbevorderend traject te zijn.  
Zo geeft het project Bewegen op recept deelnemers geld terug (de eigen bijdrage is 40 euro) als zij 85% of 
meer van alle beweeglessen hebben gevolgd. Tevens krijgen zij een certificaat.  
Ook het project Vrijwilligers in de sport koppelt een beloningselement aan de deelname. De deelnemers 
krijgen allemaal een functie tijdens een groot sportevenement en ook zij krijgen aan het eind van het traject 
een certificaat. Daarnaast krijgen deelnemers een maandelijkse bonus van Sociale Zaken. In sommige 
gevallen kan afgesproken worden dat de deelnemer na het afronden van het traject een scholingsbudget 
ontvangt van de gemeente.6 
 
Wijkgericht werken 

In onze netwerkbijeenkomsten ‘Gezondheidsbevordering uitkeringsgerechtigden’ zijn naast bovenstaande 
succesfactoren ook andere werkzame bestanddelen geformuleerd. Één daarvan is een wijk- of 
buurtgerichte aanpak van de interventie. Een voorbeeld hiervan is buurtgerichte sociale activering (BSA)7. 
In deze activeringsmethodiek wordt de buurt benut als vindplaats van en springplank voor sociale 
activering. Het idee is dat zowel sociaal kwetsbare buurtbewoners als de voorzieningen en sociale 
netwerken in een wijk of buurt worden geactiveerd. Ook de maatschappelijke activeringscentra  die 
momenteel op steeds meer plekken verschijnen, zijn gestoeld op deze wijkgerichte aanpak. In een 
activeringscentrum bieden mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt diensten aan of doen 
klussen in de wijk8. Hierbij wordt aangesloten bij de voorzieningen en diensten die al in de wijk bestaan.  
Bij een wijkgerichte aanpak voelen burgers zich betrokken bij de activiteiten die georganiseerd worden. 
Ook is de drempel richting een activiteit lager omdat de omgeving vertrouwd is. Daarnaast kan de 
gezondheidsbevorderende activiteit, mits gekoppeld aan activerende activiteiten, ook iets opleveren voor 

                                                      
5 LIP Weer aan het werk, Gezonder leven, p.1 
6 LIP Sociale activering: ”Vrijiwilligers in de sport”, p. 3-4 
7 Freitag, T., Leene, I., Tenhaeff, C. (2003) Buurtgerichte sociale activering, Utrecht: NIZW  
8 www.activeringscentra.nl  
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de wijk en kan de deelnemer op die manier zijn eigen gezondheid èn de leefbaarheid van de wijk 
bevorderen. 
 
Appèlbenadering 

Deze betekenisvolle inzet kan gecombineerd met in groepsverband werken aan uitbreiding van de eigen 
participatiemogelijkheden. Uitbreiding van de eigen mogelijkheden betekent voor veel deelnemers ook, dat 
zij beter leren omgaan met hun eigen gezondheidsklachten. Ook in dit opzicht kunnen zij van elkaar leren. 
De motivatie wordt vergroot wanneer zij niet zijn geïnstrueerd om te participeren, maar wanneer zij daartoe 
zijn uitgenodigd. Het is fijn om ergens voor gevraagd te worden, vooral wanneer je het gevoel hebt aan de 
kant te staan. Als dat gebeurt zijn deelnemers meestal extra gemotiveerd om ervoor te zorgen dat zij zo 
goed mogelijk functioneren.  
Ook dit is een succesfactor voor de gezondheidsbevordering van uitkeringsgerechtigden. In het netwerk is 
deze factor de appèlbenadering genoemd. Mensen die langdurig aan de kant staan, of terecht dreigen te 
komen, wordt gevraagd zich in te zetten voor anderen die een steuntje kunnen gebruiken. Door zich 
samen met ‘lotgenoten’ voor andere wijkbewoners in te zetten helpen de deelnemers ook zichzelf, want: 
• het vraagstuk van de opheffing van sociaal isolement lost als het ware vanzelf op, omdat samen met 

anderen een ontwikkelingsproces wordt ingegaan;  
• voor dat ontwikkelingsproces is een programma van training en begeleiding nodig, te beginnen met de 

versterking van communicatieve vaardigheden om in de groep te kunnen functioneren en met de 
mensen in de buurt om te gaan. Dit helpt de deelnemers aan kennis, ervaring, toekomstplannen en 
een certificaat; 

• mensen die een verantwoordelijkheid naar anderen toe hebben zijn veelal gemotiveerd om op hun 
eigen gezondheid letten. Dit biedt aanknopingspunten voor interventies met betrekking tot gezondheid 
en beweging in het kader van het trainingsprogramma. Zo wordt op een vanzelfsprekende, dat wil 
zeggen niet kunstmatige, manier gewerkt aan gezondheidsbevordering;   

• deelnemers die dat in zich hebben gaan ook nadenken over wat zij nog meer in de samenleving 
kunnen gaan doen. Voor hen valt deelname aan de uitvoering van de appèlbenadering te zien als een 
leerwerktraject naar maatschappelijke integratie. Dit kan eventueel integratie in het arbeidsproces zijn, 
betaald of onbetaald.  

 
Hiervan zijn diverse voorbeelden te vinden, waaronder Woonzorgservice in de Wijk (zie: 
www.woonzorgservice.nl). De formule waarom het gaat is die van de Buurtmaatschap, die als het ware 
een anker vormt voor allerlei activiteiten die zowel de deelnemers als de buurtbewoners ten goede komen. 
Het zal duidelijk zijn dat de deelnemers wel enige verantwoordelijkheid moeten kunnen en willen dragen 
en dat zij wel deel moeten kunnen en willen uitmaken van een groep.   
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2 Conclusies en aanbevelingen 

Wat betreft de werkinhoud, de methodische instrumenten om tegelijkertijd aan de gezondheid en de 
participatie van kwetsbare groepen te werken, zetten we eerst de vijf succeselementen nog eens op een 
rijtje, die afgeleiden zijn uit de gevonden ‘good practices’. We hebben besloten ze geen volgnummers toe 
te kennen, want het gaat meer om het vinden van goede combinaties ervan dan om het (vergeefs) zoeken 
naar ‘de allerbeste oplossing’. 
  
• Gebruik waar dat kan het middel van peer education. Dit houdt in: groepscoaching waar mogelijk, 

individuele coaching waar noodzakelijk.  
• Gezondheidsbevorderende activiteiten leveren eigenlijk alleen zichtbare resultaten op wanneer ze 

worden ingebed in een breder kader van reïntegratie-inspanningen. De praktijk leert dat het effect 
anders snel wegebt. 

• Wat ook werkt is het inbouwen van een vorm van beloning voor geslaagde deelname aan 
gezondheidsbevorderende activiteiten in het traject. Dit kan financieel zijn, maar ook een diploma 
gecombineerd met een feestelijke uitreiking (succes vieren).  

• Wijkgericht werken heeft zowel in de gezondheidsbevordering als in de activering een zekere traditie. 
Het combineren van beide is goed mogelijk en werpt in beide richtingen vruchten af. 

• Ons inziens zijn mooie combinaties van de hierboven genoemde elementen te maken in wat we de 
appèlbenadering hebben genoemd: kwetsbare mensen vragen of ze komen helpen om anderen te 
helpen. In groepsverband werken, ingebouwde activiteiten gericht op gezondheidsbevordering, 
waardering voor wat men kan en doet, mensen vragen zich in te zetten voor de buurt en zo hun 
mogelijkheden vergroten.  

 
Er is wel een kanttekening te maken bij de organisatorische middelen om tegelijkertijd aan de gezondheid 
en participatie van kwetsbare groepen te werken. Wat dit betreft is er een keur aan regelingen en 
ketenpartners die van nut kunnen zijn in de uitvoering. Voor de uitvoering betekent dit dat je eigenlijk van 
geval tot geval moet bekijken welke regelingen en partners je nú nodig hebt. En dat betekent weer dat: 
 
• uitvoerders over de kennis, de contacten en vooral ook de tijd moeten beschikken om uit te zoeken 

welke hulpbronnen wanneer èn nodig èn beschikbaar zijn. Daarvoor zijn soms meer, maar soms ook 
minder middelen nodig dan wat men nu ter beschikking heeft. Het moet mogelijk zijn om middelen 
flexibel in te zetten, zeker als je met zo’n complexe doelgroep werkt;  

• gemeenten de wil, het overzicht en de middelen moeten hebben om de regie over dit zeer complexe 
deel van het werkveld te voeren. Nu zijn er diverse manieren om greep te houden op wat er ‘in de 
keten’ gebeurt, waaronder projectmatig werken, openbaar aanbesteden en beleidsgestuurde 
contractfinanciering. In de praktijk zal het gaan om slimme combinaties van deze drie methoden, maar 
eerst zal er een beleidskader moeten zijn waarin de diverse beleidsinstrumenten op elkaar aansluiten 
en waarin de meeste partijen zich kunnen vinden.    

 
Op de conferentie komen diverse voorbeelden aan de orde van wat men op lokaal niveau in deze richting 
probeert te ontwikkelen.   


