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Onderzoeksmethode Diepte-interviews Maatschappelijke Kosten-
Baten Analyse 

Kwalitatief (interviews) en 
kwantitatief (statistische 
analyses) 

Kwalitatief onderzoek 
(interviews met deelnemers 
en begeleiders) 

Vergelijkend onderzoek Actieonderzoek Werkzame bestanddelen 

Bejegening  Echt luisteren: oprechte 
aandacht, begrip en 
betrokkenheid.  

 Outreachend werken: ga 
naar de mensen toe als ze 
niet naar jou toe komen, 

 Spreek mensen op veilige 
of vertrouwde omgeving. 

 Verantwoordelijkheid 
nemen: zorg ervoor dat 
iets echt gebeurt, kom 
afspraken na en koppel 
tussentijds terug. 

 Biedt stabiliteit en 
continuïteit 

 Iemand bij de hand nemen: 
zo nodig samen met 
iemand ergens heen gaan 

 De ander leren weer hulp 
te (durven) accepteren. 

 

- Betrokken en 
gemotiveerde 
begeleiders. 

- Samenwerken met 
zorg en andere 
partners in het 
sociaal domein. 
 

o Eerlijkheid en 
openheid 

o Duidelijke afspraken 
o Onderling vertrouwen 
o Direct na start 

concrete 
ondersteuning bieden, 
ook als dat op een 
ander domein is. 

 Motiverende 
gespreksvoering 

 Oprechte aandacht 
 Begrip en 

betrokkenheid  
 Werken in de wijk, 

dichtbij de burger en 
andere professionals 

 Stabiliteit en 
continuïteit 
(tredeloos en zonder 
schotten werken) 

 Inzet ervarings-
deskundigheid 

 Duidelijkheid 

 Maatwerk 
(individuele 
aandacht, aansluiten 
bij interesses, 
intensief contact) 

 Beschermde 
omgeving (behoud 
uitkering, laag 
tempo, recreatief 
karakter) 

 Aandacht werkt als 
het om activering 
gaat, subtiele drang 
werkt als het om re-
integratie/werk gaat. 

 Individuele aandacht 
schiet in de praktijk 
tekort (door 
overvolle caseloads 
klantmanagers) 
 
 
 

 Het perspectief van de 
klant  als vertrekpunt 
nemen (en niet alleen . 
het probleem). 

 Over de vertrouwde 
standaard oplossingen 
(aanbod/ beleid) heen 
kijken 

 Bekende 
contactpersonen die 
zo min mogelijk 
wisselen, voorkomt 
veel voorkomende 
obstakels in 
overdracht  

 Ruimte en veiligheid 
voor continue leren en 
verbeteren voor 
participatie 
professionals (reflectie 
op rol en functie). 
 

1. Oprechte aandacht, begrip en 
betrokkenheid 

2. Eerlijkheid , duidelijke afspraken 
3. Stabiliteit en continuïteit 
4. Vasthoudendheid (mensen in 

beeld houden en niet los laten) 
5. Dichtbij de (leefwereld van de) 

burger 
6. Direct concrete ondersteuning 

bieden, ook op andere 
leefgebieden 

7. Verantwoordelijkheid nemen, 
afspraken nakomen 

 



 

Activiteiten  Werk samen met andere 
organisaties  

 Focus op ‘ertoe doen’ en op 
het versterken van 
veerkracht en niet op het 
meedoen-sec. Versterk de 
sociale relaties en sociale 
vaardigheden zodat 
mensen een netwerk op 
kunnen bouwen  

 Maak meedoen niet 
verplicht en maak de 
activiteiten passend bij de 
behoeften en ambities van 
de persoon  

 Stimuleer werkgevers om 
banen met een 
daadwerkelijk perspectief 
te creëren en help mensen 
pro-actief bij het vinden 
van de geschikte plek. 

 Creëer ruimte voor 
medewerkers om 
maatwerk te kunnen 
leveren en zorg voor 
continuïteit  

 Zet ervaringsdeskundigen 
in bij het helpen van 
anderen maar ook bij de 
beleidsontwikkeling. 

 

- Werkervaring bij 
‘echte’ (reguliere) 
werkgevers en werk 
dat ertoe doet. 

- Individueel 
maatwerk. 
Kleinschalig en 
intensieve 
(stapsgewijze) 
begeleiding op maat 
werkt.  

- Wegnemen van 
aanpalende 
belemmeringen  

- nauwe 
samenwerking 
tussen zorg en werk 
(geen aparte kokers, 
geen 
volgordelijkheid) 

- werken aan een 
realistisch zelfbeeld 
(wie ben ik?, wat wil 
ik?, wat kan ik?)  

- Investeren in 
doelgroepen met 
hoge potentiële 
maatschappelijke 
baten zoals 
schooluitvallers, 
criminele jongeren, 
dak- en thuislozen, 
mensen met zware 
GGZ-problematiek. 
 

o Samenwerking tussen 
klantmanager en 
trajectbegeleider 

o Veel contact met 
klantmanager 

o Begeleidingsteam met 
variatie in 
deskundigheid 

o Trajecten waarbij het 
doel en de inhoud 
helder zijn 

o Traject en die 
aansluiten bij 
persoonlijke doelen en 
motivatie 

o Trajecten met een 
goed contact tussen 
groepsdeelnemers en 
onderlinge steun 

o Keuzevrijheid 
o (vrijwilligers)werkplek 
o Trajecten gericht op 

verbeteren 
vaardigheden door 
oefeningen en 
individuele coaching 

o Trajecten met een 
duidelijke week- en 
dagstructuur 

 Activiteiten die het 
volgende bieden: 

- Nieuwe ervaringen 
opdoen 

- Succes ervaren 
- Contact met 

anderen ervaren 
 Nauwe onderlinge 

samenwerking 
tussen professionals 
 
 

 ‘Erbij horen’ werkt 
het beste met een 
echte baan en een 
echt salaris 

 Work first: 
ontwikkeling van 
mensen niet 
gevolgtijdelijk maar 
gelijktijdig. Meer 
ruimte voor on the 
job training (ipv eerst 
opleiding dan 
werken). 

 Werk en participatie 
meer in elkaar 
schuiven 

 Meer oog voor het 
belang van een 
levenlang leren. Niet 
één opleiding voor 
een werkveld voor de 
rest van je leven.  

 Ontwikkelen van 
bredere 
competenties dan 
alleen 
beroepsvaardighede
n 

- Samenwerking en 
ontmoeting tussen 
professionals is de 
meest effectieve 
manier om  obstakels 
(in regels en 
procedures, 
begeleiding, 
samenwerking, kennis 
en financiering) op te 
lossen. 

 Een plaats waar 
problemen gemeld 
kunnen worden, liefst 
daar waar ze direct 
opgepakt worden. 

 Handelingsruimte en 
randvoorwaarden 
creëren voor 
professionals om zelf 
oplossingen te 
zoeken.   

 Competenties en 
kennis van 
participatie-
professionals 
versterken 

 Het samenwerken en 
elkaar kennen is 
essentieel, bevorder 
en faciliteer dit binnen 
en buiten de eigen 
organisatie. 

1. Onderlinge samenwerking tussen 
professionals (geen schotten 
tussen de leefdomeinen) 

2. Maatwerk, aansluiten bij de 
behoeften en mogelijkheden van 
de burger gebaseerd op een 
realistisch zelfbeeld 

3. Geen verplichting, keuzevrijheid 
4. Activiteiten waarmee je ertoe 

doet (o.a. bij ‘echte’ werkgevers) 
5. Inzet ervaringsdeskundigheid 
6. Ruimte en veiligheid voor 

professionals om continue te 
leren, verbeteren en samen te 
werken. 
 


