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Voorwoord
 
Bij de start van het project Bouwen aan Burgerschap sprak toenmalig wethouder Henk 
Boes over de sterfunctie die vrouwen in de buurt kunnen spelen. Om dat te bereiken koos 
Stadsdeel De Baarsjes voor een niet-vrijblijvende benadering van de kandidates: er moet 
meegedaan worden. Of, om met de woorden van één van de deelneemsters te spreken: “Het 
is goed dat het moet.”
 
In dit verslag kunt u lezen dat we een sterk begin hebben gemaakt. Wat mij vooral 
getroffen heeft in de ontmoetingen met de deelneemsters zijn de talenten die door het 
project boven tafel komen. En het is voor de deelneemsters belangrijk om deze talenten te 
blijven prikkelen. Want dit verslag maakt duidelijk dat ook vrouwen uit deze doelgroep 
kans maken op werk als elke keer volgende stapjes gezet worden in de ontwikkeling.
 
Stadsdeel De Baarsjes werkt in dit project samen met de Dienst Werk en Inkomen 
(DWI). Doel van de samenwerking is dat zoveel mogelijk mensen met een uitkering 
maatschappelijk gaan participeren. Dit moet uiteindelijk leiden tot betaald werk. Bouwen 
aan Burgerschap laat zien dat de strategie bij deze doelgroep werkt, ook al is er soms 
een lange adem voor nodig. Het Stadsdeel en DWI werken momenteel samen aan de 
mogelijkheden voor deelneemsters om zich verder te kunnen ontwikkelen. Zo kunnen de 
deelneemsters aan het project straks met recht de sterren van de buurt genoemd worden.
 
 
Juni 2007
Mirjam Smeels
Wethouder Welzijn, De Baarsjes
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Bouwen  
aan burgerschap: 
de geboorte van het 

project

In de zomer van 2005 is in de Chassébuurt in stadsdeel de Baarsjes te Amsterdam het 
project “MEEdoen: Bouwen aan Burgerschap” van start gegaan. Twee jaar lang is met 
150 vrouwen die een bijstandsuitkering ontvangen gewerkt, waarbij bereikt moest 
worden dat deze groep duurzaam maatschappelijk gaat participeren. Individuele 
ontwikkeling van de deelneemsters moest hand in hand gaan met het verbinden van 
bewoonsters uit de buurt en ruimte bieden voor nieuwe initiatieven. In algemene zin 
moest het project bewerkstelligen dat de sociale cohesie in de Chassébuurt toeneemt. 
Of zoals de kop van een Volkskrant artikel over het project luidde: “Als het de 
vrouwen goed gaat, dan gedijt de wijk”. Inmiddels loopt het project op haar einde en 
moet de balans opgemaakt worden: is het project geslaagd? 

In dit verslag wordt gerapporteerd dat de doelstellingen zijn gehaald met een 
complexe doelgroep waarbij als leidraad werd genomen: niet afromen. Met andere 
woorden: in het project is niet gekozen voor kandidaten waarmee makkelijk gescoord 
kan worden maar voor een groep die altijd afgeschreven werd. Door het project 
zijn honderdveertig vrouwen uit het isolement getrokken en maatschappelijk 
actieve burgers geworden. Vooraf was niet bedacht dat het project zou leiden tot 
‘schadelastbeperking’, een ambtelijke term waarmee bedoeld wordt dat er uitkeringen 
beëindigd worden. Tot ieders verbazing blijken er inmiddels al negen uitkeringen 
beëindigd te zijn door het project en dat zullen er op termijn nog meer worden. 

Het stadsdeel de Baarsjes wil voorkomen dat ervaringen die in het project opgedaan 
worden verloren gaan en heeft de wens uitgesproken dat beschreven wordt onder 
welke voorwaarden een project als dit succesvol kan zijn en tegen welke knelpunten de 
uitvoerders aanlopen. Met dit rapport willen we deze wens inwilligen.

Het project Bouwen aan Burgerschap is geworteld in een tweetal eerdere projecten met de 
voormalige sociale dienst (nu Dienst Werk en Inkomen) met vrouwen in de Chassébuurt 
in de jaren 2000 en 2003, waarbij geconstateerd werd dat een forse groep vrouwen een 
grote achterstand heeft op meerdere levensgebieden en in een maatschappelijk isolement 
leven. Oudere allochtone vrouwen blijken in deze ‘vergeten groep’ oververtegenwoordigd 
te zijn. In het zogenaamde afromingproces dat plaatsvindt in sociale activerings- en re-
integratieprojecten is deze groep nooit echt in beeld gekomen omdat middelen vanuit re-
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of zo afgestompt en gedesillusioneerd is dat geen andere methode denkbaar is dan een stok 
achter de deur om de groep te bereiken. 

Nu, ruim twee jaar later, lijkt het onderwerp ‘dwang’ een non-issue geworden en is een 
breed maatschappelijk draagvlak ontstaan voor een minder vrijblijvende benadering van 
een aantal problemen in ons land. De realiteit in dit project is glashelder: de inschatting van 
de begeleiders is dat 90 % van de deelneemsters niet deel genomen zou hebben zonder de 
dwang van de sociale dienst. In tientallen eerste gesprekken met de kandidaten zijn door de 
begeleidsters ‘harde gevechten’ uitgevoerd om de kandidaten te verleiden om deel te nemen. 
Want de inzet was niet om het gesprek aan te gaan met de stok achter de deur. Veelbelovend 
waren de meeste eerste gesprekken niet. Veel kandidaten voor het project geloofden niet dat 
het project hen vooruit zou kunnen helpen. Of ze vonden het project onzin omdat ze ziek 
zijn en dus toch niets kunnen. Er is heel veel tijd gestoken om met de deelneemsters een 
vertrouwensband op te bouwen om hen er van te overtuigen dat ze niet in de steek gelaten 
zullen worden. En is er veel tijd ingeruimd om de vrouwen de gelegenheid te geven om hun 
verhaal te vertellen en in kaart te brengen welke problemen er bij henzelf en in het gezin 
spelen. En wat er moet gebeuren om de situatie te verbeteren. Ondanks deze ‘softe insteek’ 
is de stok achter de deur wel degelijk ingezet. Maar liefst 45 keer is concreet gedreigd met 
het opschorten van de uitkering omdat deelneemsters niet op afspraken kwamen of zich niet 
aan afspraken hielden. En zeker 15 keer zijn uitkeringen ook daadwerkelijk opgeschort. En 
er zijn tientallen zogenaamde driegesprekken gevoerd op de sociale dienst (regelmatig met 
de echtgenoot erbij) om deelneemsters te wijzen op hun verplichtingen. De klantmanager 
van DWI  heeft berekend dat ze gemiddeld vijf gesprekken per week heeft gevoerd met 
deelneemsters aan het project. De nadrukkelijke aanwezigheid van deze werkneemster van 
DWI heeft ongetwijfeld uitval voorkomen omdat iedereen weet dat zij de macht heeft om te 
sanctioneren. 

Niet onvermeld en onderbelicht mag blijven dat in het project Bouwen aan Burgerschap 
niet alleen sprake is van verplichtingen maar ook van rechten. Deelneemsters die minder 
dan 16 uur per week deelnamen ontvingen € 31,83 per maand extra op de uitkering en voor 
deelneemsters die meer uren actief waren bedroeg dit bedrag € 63,67. Daarbij kreeg men een 
begeleidster en onbeperkte gratis toegang tot de aangeboden activiteiten. Zo zwart-wit is de 
polemiek over verplichte deelname dus ook weer niet: wie meedoet wordt beloond!

Verplichte 
deelname (en 

rechten)

integratiepotjes slechts ingezet worden voor relatief kansrijken om ‘competentieontwikkeling’ 
mogelijk te maken die moet leiden tot een betaalde baan. En dat lonkende perspectief  leek 
bij deze groep vrouwen voorshands niet direct in het vizier. Stadsdeel de Baarsjes vond het 
echter onwenselijk dat deze groep vrouwen aan haar lot overgelaten wordt en heeft het 
project Bouwen aan Burgerschap in 2003 conceptueel laten ontwikkelen om een inhaalslag 
te maken. 

Er was aanvankelijk bij de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en gemeentelijke 
beleidsambtenaren aarzeling om veel geld in deze groep vrouwen te investeren. En juridisch 
gezien hadden zij ook wel een punt: het uitgangspunt van de Wet Werk en Bijstand is 
dat slechts middelen besteed mogen worden als onderdeel van een proces om mensen de 
uitkering uit te krijgen en het was bij voorbaat bekend dat betaald werk voor het overgrote 
deel van deze groep geen haalbare kaart zal zijn. Maatschappelijk participatie en individuele 
competentieontwikkeling zouden de maximaal haalbare doelstellingen zijn. Het lot 
wilde dat het maatschappelijk tij ten tijde van deze discussie (2004) kenterde waardoor 
maatschappelijke participatie nadrukkelijk op de politieke agenda verscheen. Na anderhalf 
jaar discussie heeft het stadsdeel de Baarsjes van DWI en het ESF de middelen verkregen 
om het project Bouwen aan Burgerschap aan te besteden als ‘pilotproject’. Het stadsdeel  zelf 
oormerkte maar liefst tweehonderdduizend euro om voorzieningen in de buurt toegankelijk 
te maken voor de deelneemsters. Het project werd juni 2005 gegund aan een coalitie van 
locaal werkende instellingen en georganiseerd als breed samenwerkingsverband (zie bijlage 5). 

Al voor het project een aanvang nam haalde het initiatief van stadsdeel de Baarsjes de 
landelijke pers omdat van meet af aan gesteld werd dat deelname aan dit project niet 
vrijblijvend is. Het eventueel gebruiken van dwang door DWI om vrouwen te bewegen 
aan het project deel te nemen door een dreigende korting op de uitkering, leidde tot 
discussie in de media. Tegenstanders van deze aanpak waren ervan overtuigd dat mensen 
niet te motiveren zijn om maatschappelijk te participeren of aan zichzelf te werken met 
een stok achter de deur. Voorstanders van de ‘aanpak met dwang’  konden zich echter met 
recht zich beroepen op de Wet Werk en Bijstand (WWB) waarin staat dat iedereen die 
bijstand ontvangt verplicht is gebruik te maken van voorliggende voorzieningen en zichzelf 
te ontwikkelen om uiteindelijk uitkeringsonafhankelijk te worden. En uitvoerend werkers 
stelden dat uit ervaring is gebleken dat deze groep dusdanig geïsoleerd of afgeschermd leeft 
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de begeleidsters de coördinatie van acties rondom probleemgezinnen in gang gezet met 
onder andere het locale Meldpunt Zorg en Overlast en het netwerk 12+. 
Het stadsdeel de Baarsjes wil graag weten of het focussen op een groep buurtbewoners als de 
deelneemsters van Bouwen aan Burgerschap consequenties heeft voor de kwantitatieve inzet 
van dit zogenaamde ‘flankerende beleid’. En het antwoord daarop is bevestigend. Door deze 
groep uit het isolement te trekken kwamen ook de hulpvragen boven tafel. In meer dan dertig 
gevallen is er doorverwezen naar de schuldhulpverlening en moesten speciale cursussen 
budgetbeheersing opgestart worden. Tien vrouwen hebben een hulpverleningstraject van 
het maatschappelijk werk gevolgd. In maar liefst vijfentwintig gevallen is een beroep gedaan 
op GGZ-instellingen via de SPV-er van Mentrum (LTP project werken in de wijk). Elf 
vrouwen zijn doorverwezen naar sociaal raadslieden en zes gezinnen zijn gemeld bij het 
meldpunt Zorg en Overlast. Over vier gezinnen heeft afstemming plaats gevonden met het 
netwerk 12+. En hebben doorverwijzingen plaatsgevonden naar hulpverleners op scholen, 
doktoren en fysiotherapie en het ouderenwerk. Uit 23 gezinnen zijn kinderen gebruik 
gaan maken van kinderopvang. En, zoals gemeld, betekende de aandacht voor deze groep 
vrouwen een forse extra belasting voor de klantmanager van DWI in verband met de inzet 
van voorliggende voorzieningen en betrokkenheid bij schuldsaneringen en het aanvragen van 
kredieten.

Het project Bouwen aan Burgerschap is in veel opzichten een complex project. Want 
dwang om mee te doen leidt niet zomaar tot intrinsieke motivatie om mee te doen. In een 
recent nummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken verscheen het verslag van 
het onderzoek van Marguerite van den Berg van de Erasmus Universiteit Rotterdam over 
de wijze waarop Marokkaanse vrouwen disciplinerend beleid ervaren. Uit het onderzoek 
blijkt dat Marokkaanse vrouwen zich niet prettig voelen bij alle aandacht die vooral ervaren 
wordt als negatieve aandacht. De beeldvorming is alsof zij de oorzaak zijn van allerhande 
problemen in achterstandswijken en met Marokkaanse jongeren in het bijzonder. Ze 
worden in de hoek gezet als enigszins achterlijk en dat wordt als kwetsend ervaren. Ook in 
het project Bouwen aan Burgerschap spelen deze gevoelens bij vooral de categorie oudere 
Marokkaanse en Turkse vrouwen. En die gevoelens moeten serieus genomen worden want 
er is ook een andere realiteit die in discussies over dit onderwerp vrijwel altijd over het 
hoofd gezien wordt. Namelijk dat het verreweg de meeste vrouwen in het project gelukt is 
om hun kinderen wel goed op te voeden en kansen te geven die deze maatschappij biedt. 

De ambivalentie 
tussen kwetsend en 

kansbiedend

Het is niet onverwacht dat de groep waarmee gewerkt werd een zeer grote afstand tot de 
arbeidsmarkt heeft: tweederde van de deelneemsters heeft geen of nauwelijks opleiding; 
de gemiddelde leeftijd is hoog (tweederde is 40+) en de gezondheidstoestand is niet 
best. Zeventig procent beheerst de Nederlandse taal slecht. Om op de arbeidsmarkt te 
participeren is het startniveau tegenwoordig toch wel mavo+/mbo. Slechts 20 % van de 
vrouwen voldoet aan dat criterium waarbij aangetekend moet worden dat de meeste van deze 
vrouwen wat ouder zijn en hun opleidingen in het buitenland gevolgd hebben en niet voor 
niets langdurig in de bijstand beland zijn. 

Vrijwel alle vrouwen zijn moeder van opgroeiende kinderen waarvan 86 vrouwen 
alleenstaande moeder is. Veelal alleenstaand geworden na traumatische scheidingservaringen. 
En uit de rapportages blijkt dat in veel gevallen de voormalige partner of diens familie nog 
steeds een negatieve (controlerende) rol in hun leven speelt. Eenderde van de vrouwen geeft 
aan problemen te ervaren in de opvoeding van de kinderen waar de betrokken moeders 
onder lijden omdat ze niet het gevoel hebben greep op de omstandigheden te hebben. In 
acht gevallen is sprake van (totaal) uit de hand gelopen situaties waarbij justitie betrokken is, 
evenals nog eens vele instanties die rondom deze gezinnen cirkelen. 
Maar liefst zeventig procent ervaart gezondheidsproblemen (zie bijlage 2). Zeven procent van 
het bestand was aan het begin van het project totaal geïsoleerd: geen familie en geen sociaal 
netwerk. Maar liefst 60 % van het bestand heeft wel familie maar verder geen sociaal netwerk 
in de Nederlandse samenleving of onder andere etnische groepen. Eenderde van het bestand 
heeft schulden waarvan in een paar gevallen in zeer ernstige mate. Alle vrouwen hebben 
moeite om rond te komen en ervaren armoede. 

De begeleiders van het project moesten alle zeilen bijzetten om processen in gang te 
zetten waarbij verbetering van de individuele situatie zichtbaar wordt. De methode die 
hierbij gebruikt wordt heet individuele trajectbegeleiding. (zie voor de beschrijving van de 
methodiek bijlage 6). Daarbij vonden doorverwijzingen plaats naar het maatschappelijk 
werk, schuldhulpverlening en cursussen budgetbeheersing, sociaal raadslieden, gezinszorg, 
psychologen en psychiatrie. Ondanks deze doorverwijzingen hielden begeleidsters samen 
met de klantmanager van DWI wel degelijk de regie. Met de klantmanager van DWI was 
vrijwel dagelijks contact i.v.m. de inzet van bijzondere bijstand en de inzet van voorliggende 
voorzieningen zoals vergoedingen voor kinderopvang (voorschool), de knipkaart, aanvragen 
voor scholingskosten en voorlichting over mogelijkheden tot kredietverlening. En zijn door 

Kenmerken van de 
deelnemersgroep 

en inzet van 
flankerend beleid 
(zie voor de details 

bijlage 3)
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de omgeving van de vrouwen deelname aan activiteiten buitenshuis zelfs als bedreigend 
ervaart. En de vrouwen zelf voelen zich door deze situatie ziek en dat is heel begrijpelijk. 
Om deze reden moesten aan het begin van het project kleine veilige stapjes gemaakt worden 
en kon er niet te veel gevraagd worden. De medewerksters van het project hebben de 
afgelopen twee jaar te vaak schampere opmerkingen aan moeten horen over ‘het nut’ van 
een gezellige koffieochtend of naailes. Maar juist deze laagdrempelige veilige activiteiten 
hebben emancipatorische waarde als de vrouwen zich geaccepteerd voelen. Daarbij spelen 
de docenten van de cursussen en niet te vergeten de vrijwilligers op het buurthuis (de 
gastvrouwen) een belangrijke rol. Zij creëren een sfeer die als veilig ervaren wordt en bouwen 
een (vertrouwens)relatie met de vrouwen op. Voor een buitenstaander is het misschien 
onbegrijpelijk maar voor veel vrouwen was het een eyeopener dat anderen belangstelling voor 
hen hebben. En tijdens deze bijeenkomsten wordt natuurlijk volop gekletst. En dan komt 
bijvoorbeeld de erkenning aan de orde dat je niet de enige bent die brieven van de gemeente 
niet goed begrijpt. Juist tijdens dit soort laagdrempelige activiteiten in en informele sfeer 
komen (collectieve) hulpvragen snel boven. Zij willen wel hulp maar weten de weg niet, maar 
erom vragen is niet gemakkelijk, zeker als je de taal niet machtig bent.

Emancipatie is een proces van lange adem waarbij een belangrijke randvoorwaarde is dat 
je ruimte voor jezelf krijgt. Het is een proces dat je wereldwijd ziet en niet specifiek is voor 
alleen deze groep vrouwen. Het zetten van eerste stappen in dat proces is soms zwaar en 
pijnlijk. De docente van de heel belangrijke cursus biorelease, voor 25 vrouwen de eerste 
opstap in het project, vertelde over een deelneemster die een enorme weerstand moest 
overwinnen om het huis uit te komen.  Ze moest van huis gehaald worden om mee te doen. 
Maar na een paar keer kwam ze uit haar zelf. En ineens tijdens het uitvoeren van oefeningen 
moest ze lachen. Waarna ze in een onbedaarlijke huilbui uitbarstte. Ze legde uit waarom: 
Ze voelde zich ineens, op dat moment, gelukkig en had voor het eerst in jaren weer eens 
gelachen. Ze had een eerste stap gezet, ze had het gevoel met anderen te zijn. Later is ze aan 
meerdere activiteiten mee gaan doen. 

Op een tussentijdse presentatie voor de wethouder van het stadsdeel van een aantal 
deelneemsters verscheen op een powerpointpresentatie in grote letters een opmerkelijke  
opmerking van één van de deelneemsters: “het is goed dat het moet”. En dat is typerend voor 
het gevoel dat veel vrouwen hebben. Het moeten deelnemen is voor verreweg de meeste van 

Emancipatie 

Ondanks analfabetisme, ondanks onbekendheid met de subtiele normen en waarden van 
deze samenleving, ondanks het onvermogen om de bureaucratische wetmatigheden van 
Nederland te doorgronden. En ondanks echtgenoten die niet meehielpen in de opvoeding 
of het gezin verlieten. Dat is een indrukwekkende prestatie die lof verdient. Van de 147 
moeders in het project zijn er 46 waarbij sprake is van opvoedingsproblemen. Zou dat 
percentage in Nederlandse gezinnen heel anders liggen? Bij acht gezinnen is de opvoeding 
echt uit de hand gelopen en dat waren niet alleen Marokkaanse of Turkse gezinnen maar een 
Nederlands een Surinaams en een Somalisch gezin. 

‘Wij’ (de ambtenaren van DWI en stadsdeel, de begeleidsters van het project) behoren in 
eerste instantie ook tot de mensen die de categorie oudere allochtone vrouwen, naar hun 
beleving, in de beklaagdenbank zet. De realiteit is dat in vrijwel alle intake gesprekken naar 
voren kwam dat de deelneemsters het gevoel hebben afgeschreven en genegeerd te zijn door 
diezelfde overheid en alleen gelaten te zijn in hun zorgen. Intrinsiek leeft een sterke motivatie 
om wat van het leven te maken, vooral voor de kinderen. Doch de oudere groep veertig 
plussers gelooft eigenlijk niet meer in de eigen kansen. Ze zijn toch altijd in de steek gelaten! 
Ze voelen zich ziek en alles is te veel. De omgeving verwacht ze thuis in een zorgende rol. 
Het leven is getekend door teleurstellingen en tegenvallers waarop men geen greep heeft. 
En elke keer weer wordt men daar in bevestigd. Een indicatie daarvoor is het grote aantal 
vrouwen met psychosociale problemen die afgekeurd zijn of waarvoor gedurende het traject 
belastbaarheids onderzoeken aangevraagd zijn. 
Uit het aangehaalde onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt ook de ambivalentie. 
Want de meeste vrouwen beseffen wel degelijk dat een project als Bouwen aan Burgerschap 
ook kansen biedt om te emanciperen binnen onze verzorgingsstaat. De kunst was om in dit 
project door die defaitistische basisattitude van niets kunnen heen te breken. En dat blijkt 
een proces van lange adem. In een volgende paragraaf wordt dit proces gedefinieerd als een 
processiegang: twee stappen vooruit, één stap achteruit. Vooral in het begin van het traject 
was de geringste aanleiding voor veel deelneemsters al voldoende om niet op activiteiten 
of afspraken te verschijnen (niet lekker voelen, een ziek kind, een deurwaarder, iets in de 
familie, plotselinge hoofdpijn, faalangst, etc.).  

Veel oudere allochtone vrouwen hebben het gevoel tussen twee vuren in te zitten. Van  ‘de 
overheid’ moeten ze het huis uit en de omgeving (echtgenoot, voormalig partners of diens 
familie, kinderen, directe familie) vindt dat helemaal niets. Er zijn voorbeelden waarbij 
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presentatie en fondswerving en als vervolg organiseren zij samen met andere deelneemsters 
de slotmanifestatie op 21 juni 2007. In het oog springen de activiteiten die ondernomen 
worden onder de verzamelnaam ‘digitale werkplaats’. Een aantal vrouwen zijn opgeleid om 
een eigen interactieve website te beheren. Stukje voor beetje wordt deze website gevuld met 
verslagen van activiteiten, portretten, activiteitenagenda’s, ruilmarkt en tips. Daarnaast is 
in samenwerking met wijkweb (computerwijk) uit Geuzenveld-Slotermeer, de Hogeschool 
van Amsterdam en het locale opbouwwerk een uitdijende olievlek op gang gebracht om 
zoveel mogelijk vrouwen (en mannen!) in te wijden in de digitale wereld. Hiertoe zijn 3 
deelneemsters van het project Bouwen aan Burgerschap opgeleid als trainster in de methode 
‘dubbelklik’. Vervolgens zijn zij aan de slag gegaan om groepjes van 8 tot 10 buurtbewoners 
op te leiden. In de buurt zijn veertien publiek toegankelijk computers aanwezig om te 
oefenen. En tot nu zijn al 28 vrouwen geplaatst op vrijwilligers- c.q. dagbestedingsplekken.

In deze rapportage is al veel aandacht besteed aan de belangrijke rol van de individuele 
begeleidsters van de vrouwen en de rol van de klantmanager van DWI. Doch in de dagelijkse 
praktijk zijn het de docenten van de cursussen en de vrijwillig werkende gastvrouwen in 
het buurthuis die het emancipatieproces van de deelneemsters van dichtbij meemaken en 
sturen. Zij moesten een veilige omgeving creëren waarin de vrouwen zich konden uiten en 
leren communiceren met anderen. Zij waren vaak het eerste aanspreekpunt als problemen 
op tafel kwamen. Er moest regelmatig overlegd worden met de individuele begeleidsters en 
de klantmanager van DWI over de voortgang. En constant moest de inhoud van het aanbod 
aangepast worden aan de deelneemsters. Zo is het aanbod Taal en Doen speciaal voor deze 
doelgroep door Akros Welzijn ontwikkeld. En door de slechte gezondheidssituatie van de 
meeste vrouwen moest het aanbod op het gebied van gezondheid en bewegen drastisch 
uitgebreid worden. 

Het plaatsen van de deelneemsters op die 30 uiteenlopende groepen en diverse 
vrijwilligerplekken evenals het ontwikkelen van nieuw aanbod was een forse logistieke 
operatie die erg veel overlegtijd vroeg. Want simpelweg een deelneemster verwijzen naar 
een activiteit was er dus niet bij. De meeste vrouwen moesten in het begin letterlijk begeleid 
worden naar activiteiten. Zonder die begeleiding kwamen ze gewoon niet, ongeacht de 
consequenties. De drempel was door alle omstandigheden gewoon te hoog. Bovendien 
ging het in veel gevallen niet om éénmalige plaatsingen maar om plaatsing op meerdere 
activiteiten tegelijkertijd. En gedurende twee jaar switchen de deelnemers ook van activiteit 

de 155 deelneemsters een legitimatie geworden voor henzelf en hun omgeving om deel te 
nemen aan aangeboden activiteiten. Maar er moet niet meteen te veel gevraagd worden. De 
vrouwen moeten wel het gevoel hebben deelname aan activiteiten fysiek en geestelijk aan 
te kunnen, en te kunnen verkopen aan de ‘achterban’. Randvoorwaarde is dat men ervaart 
dat teruggevallen kan worden op de begeleidsters. Er bestaat een sterk ‘voor wat hoort 
wat gevoel’ onder de vrouwen. De vertrouwensrelatie met de begeleidsters en zelfs met de 
klantmanager van DWI, bleek cruciaal in dit project.

De bedoeling van dit project is niet om te focussen op de problemen van de deelnemersgroep, 
hoe dominant en belemmerend die ook mogen zijn. Waar mogelijk moeten problemen 
die belemmerend werken voor maatschappelijk participatie aangepakt worden. En zoals 
beschreven is daar veel energie in gestoken. Maar het einddoel is maatschappelijke participatie 
in den brede zin van het woord: het huis uit komen, deelnemen aan activiteiten in de buurt 
samen met andere etnische groepen waarbij de voertaal Nederlands is, vrijwilligerswerk 
doen, jezelf ontwikkelen door deelname aan cursussen, en leren jezelf te organiseren 
met anderen voor je eigen belang om er niet alleen voor te staan én om wat bij te dragen 
aan de ontwikkeling van de buurt. In het project is gekozen voor een benadering waarbij 
zoveel mogelijk activiteiten in groepen plaatsvinden. Men moet elkaar leren kennen en met 
elkaar leren communiceren. Dat is de basis van elke vorm van maatschappelijke participatie. 
In bijlage 4 kunt u nalezen dat de deelneemsters van Bouwen aan Burgerschap gebruik 
hebben gemaakt van het aanbod van maar liefst 30 verschillende groepswerkvormen. 
Variërend van de heel belangrijke gezondheids- en bewegingsactiviteiten maar ook de 
kook- en naailessen, mozaïeklessen en computercursussen. Tientallen vrouwen moesten ‘op 
maat’ geplaatst worden op cursussen Nederlands. Gaandeweg is een heel scala aan nieuwe 
groepsvormen ingezet. Zoals de zogenaamde ‘start-groepen’ waarin de vrouwen opgevangen 
worden bij aanvang van hun deelname. In de zogenaamde ontmoeting- en gesprekgroepen 
worden diverse thema’s behandeld in de eigen taal. Er zijn groepen gevormd waarin 
vrouwen zich oriënteren op vrijwilligerswerk. Een aantal vrouwen is actief geworden in de 
activiteitencommissie van het buurthuis. Er bestond een intervisiegroep ‘werk en scholing’ 
waarin een groep jongere vrouwen het pad naar betaald werk uitstippelden. Samen met het 
maatschappelijk werk worden budgetbeheersingcursussen aangebonden. Opmerkelijk is 
de werkgroep ‘creatieven’: vijf vrouwen met een kunstzinnige achtergrond oriënteren zich 
op de markt en ondernemen gezamenlijk initiatieven in de buurt. Ze kregen een cursus 
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De resultaten van 
het project

passen. Het probleem is dat je mannen hebt die dat verdommen en er zijn vrouwen die hun 
man niet vertrouwen als oppas. En dan heb een onoplosbare patstelling. 
Er is de afgelopen twee jaar geen apart project voor mannen gestart, wat wel overwogen 
is. Niet uit onwil maar omdat het veel te arbeidsintensief geweest zou zijn om door een 
collectieve benadering van mannen draagvlak te creëren voor ons project. Overigens zijn er 
duidelijke geluiden vernomen van de oudere groep Turkse en Marokkaanse mannen dat ze 
het oneerlijk vinden dat er alleen aandacht aan de vrouwen wordt besteed en niet aan hen. 
Ze voelen zich in de steek gelaten. 

Aan het begin van het project is per deelneemster een zogenaamde nulmeting vastgelegd met 
daaraan gekoppelde doelen en subdoelen die bereikt moeten worden in de projectperiode. 
De voortgang van het proces wordt vastgelegd in zogenaamde voortgangsverslagen, vier 
per persoon. Na een jaar, of indien gewenst over een langere periode, wordt door de 
klantmanager van DWI beoordeeld of ten opzichte van de nulmeting de gestelde doelen en 
subdoelen bereikt zijn. Terwijl dit verslag geschreven wordt is de fase van de eindafrekening 
nog niet bereikt maar is het wel duidelijk dat  140 vrouwen een positief resultaat bereiken.  
Voor slechts 15 vrouwen (10%) is dat niet het geval. 

De bestandsanalyse (bijlage 1) die in deze rapportage opgenomen is, leest als het verslag van 
een groep uit een derde wereldland. Het uitgangspunt van dit project is ‘niet afromen’ en het 
is gebleken dat de klantmanagers van DWI dit uitgangspunt zeer serieus namen: er werden 
louter vrouwen doorverwezen waar de klantmanagers weinig mee kunnen, in de zin van 
plaatsing op een traject, terwijl bekend is dat er allerlei problemen spelen. De bedoeling was 
dat in het doorverwijsbeleid een streep getrokken zou worden bij cliënten met duidelijke 
psychiatrische ziektebeelden of zeer ernstige gezondheidsklachten waarvoor zorg voorlopig 
de enige optie is. Om die reden zijn zeven vrouwen geen deelneemster van het project 
geworden. Maatstaf voor doorverwijzing naar het project was de inschatting of men in staat is 
maatschappelijk (binnen de buurt) te participeren. Toch kan achteraf vastgesteld worden dat 
voor ongeveer dertig vrouwen die aan het project deelgenomen hebben gespecialiseerde hulp 
ingeroepen moest worden wegens ernstige psychosociale problematiek. Een belangrijke reden 
waarom dit project door de begeleidsters als onevenredig zwaar is ervaren. Uiteindelijk zijn 
145 vrouwen met een bijstanduitkering in het project opgenomen. Tien vrouwen (8 nuggers 
en twee WAO-ers) die zich zelf voor het project aanmelden complementeren het bestand. 

en/of nemen de activiteiten waaraan men deelneemt toe. Logistiek en qua begeleiding was 
dit ‘plaatsingscircus’ een huzarenstukje die pas in de loop van het tweede jaar enigszins onder 
controle was. Maar daar hield de zorg niet mee op: ook administratief was dit proces een 
hoofdpijndossier. De overheid eist om subsidietechnische redenen dat alle plaatsingen en 
mutaties minutieus vastgelegd worden. Gedurende het project zijn extra administratieve 
krachten aangesteld uit het budget van het uitvoerend werk om aan deze verplichting te 
voldoen. Zoals gezegd: dit is een complex project waarbij helemaal niets vanzelf is gegaan. 

Al vanaf de aanbesteding van het project Bouwen aan Burgerschap is er rekening mee 
gehouden dat we te maken krijgen met de invloed van mannen op de vrouwen die aan het 
project moeten deelnemen. De voorspelling is uitgekomen: in schokkend veel gevallen 
speelden of spelen mannen (echtgenoten, ex-echtgenoten, broers, ooms en zonen) een 
destructieve rol. Niet alleen door gevallen van fysieke en psychische mishandeling maar ook 
door deze vrouwen vast te prikken op hun traditionele rol thuis. Vooral de oudere groep 
allochtone mannen vindt het bedreigend voor hun eigen positie als de echtgenote de deur uit 
gaat en anderen ontmoet. Er zijn voorbeelden bekend in het project dat vrouwen verboden 
is aan bepaalde activiteiten mee te doen. Ook blijkt dat gescheiden vrouwen veelal nog steeds 
gecontroleerd wordt door de schoonfamilie. 
Het project Bouwen aan Burgerschap biedt de vrouwen door ‘het moeten’ een escape. Er zijn 
vele driegesprekken geweest met de echtgenoot er bij om de angst weg te halen. Uitleggen 
werkt toch beste. 
Door het project Bouwen aan Burgerschap kwamen ook werkloze mannen in gezinnen 
in het vizier. Iedere man die zou kunnen werken zijn er door de klantmanager van DWI 
uitgepikt en op trajecten richting werk gezet. Dat is in vijf gevallen gebeurd. Twee van deze 
mannen hebben daardoor werk gevonden, een derde zit nog in traject en de prognose is dat 
dit tot betaald werk gaat leiden. Door dit beleid hebben de vrouwen in deze gezinnen veel 
meer ruimte gekregen om aan hun eigen ontwikkelingsproces te werken. Het kan echter ook 
anders aflopen. Twee gezinsuitkeringen zijn gestopt omdat deze twee gezinshoofden alles in 
het werk stelden om niet aan het werk te gaan. Door deze ontwikkeling zijn we in deze twee 
moeders kwijt geraakt. 
Een heel apart verhaal is dat in een aantal gevallen vrouwen niet naar activiteiten konden 
komen omdat de kinderopvang niet door de sociale dienst betaald kan worden. De reden 
is dat er nog een man thuis zit en de wet zegt dat die geacht wordt om op de kinderen te 
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Maatschappelijke 
participatie

Het is niet spectaculair maar de opwaartse tendens is duidelijk. 

De theoretische aanname was dat het bestand zou bestaan uit 65 deelneemsters waarvoor 
maatschappelijke participatie het maximale resultaat zou zijn. Na de intake kregen 
echter 116 deelneemsters dit predicaat. Het eindresultaat zal zijn dat 106 vrouwen met 
succes dit proces doorlopen hebben. Het criterium voor succes is dat de persoonlijke 
ontwikkelingsdoelen die aan het begin van het traject gesteld zijn ook behaald worden. Die 
ontwikkelingsdoelen zijn vrijwel altijd tweeledig: enerzijds acties ondernemen of problemen 
op te lossen en anderzijds afspraken over deelname aan activiteiten.

Doelstelling van dit project is maatschappelijk participatie en vergroting van de sociale 
cohesie in de buurt, maar hoe meet je dat? Zoals gezegd hebben we op individueel niveau de 
resultaten gemeten door een nulmeting en door te bereiken doelen vast te leggen en deze na 
een jaar (of langer) te toetsen. Als er een beeld geschetst moet worden van het effect in het 
algemeen dan ziet dat er als volgt uit:
Deelneemsters hebben meer structuur in het leven gekregen door wekelijks een paar keer 
de deur uit te gaan. Ze hebben meer vrouwen uit de buurt leren kennen en de meerderheid 
neemt met plezier deel aan recreatieve en educatieve activiteiten in de buurt. Er zijn nieuwe 
vriendinnengroepen ontstaan die met elkaar activiteiten bezoeken, bij elkaar op bezoek gaan 
en met elkaar gaan winkelen. Door de inzet van flankerend beleid en het optreden van de 
begeleiding (deels door middel van groepswerk) zijn velen gaan werken aan het oplossen 
van de talloze problemen in de privésfeer en wordt herkend dat zij niet de enigen zijn met 
allerhande problemen. Er is massaal mee gedaan aan het brede aanbod van activiteiten 
waarin aan de gezondheid gewerkt wordt door oefening en beweging. Tientallen vrouwen 
volgen Nederlandse taallessen en leren zich in het dagelijkse leven beter redden in het 
Nederlands. En steeds meer vrouwen dragen hun steentje bij aan de samenleving door 
wekelijks vrijwilligerswerk te verrichten. Het stadsdeel en de projectleiding krijgen steeds 
meer signalen dat het straatbeeld verandert. Er zijn simpelweg meer vrouwen die het 
straatbeeld bepalen, die elkaar kennen en groeten. 
Een aardig voorbeeld is de vrouw die gewond raakte door een vallende tak. Na het ongeval 
werd zij spontaan dagelijks bezocht door vrouwen die ze had leren kennen door het project. 
Het zijn deze kleine dingen, niet spectaculair, maar wel waar het om gaat.  

De theoretische aanname was dat 45 vrouwen tijdens de projectperiode kans op betaald 
of onbetaald werk zouden hebben. Na de uitgebreide intake maakten de ITB-ers en 
klantmanagers van DWI de beoordeling dat voor twee vrouwen in de projectperiode 
betaald werk mogelijk zou zijn. Het zijn er drie geworden. Opmerkelijk genoeg zijn er twee 
uitkeringen beëindigd van deelneemsters doordat de echtgenoten door ingrijpen van de 
klantmanager van DWI aan het werk geholpen zijn. Door het sanctiebeleid zijn er nog eens 
vier uitkeringen beëindigd i.v.m. werkweigering en geconstateerde fraude. 
Na de intake werd geschat dat 25 vrouwen in de projectperiode vrijwilligerwerk kunnen 
doen. Dat zijn er 28 geworden. Op langere termijn zouden nog ongeveer 10 vrouwen 
hiervoor in aanmerking komen mits er geschikte plekken voorhanden komen. 

De theoretische aanname in het bestek van het project van het Stadsdeel was dat het 
mogelijk moest zijn dat 45 vrouwen kwalificerende scholing zouden gaan volgen. Daarmee 
werd vakscholing bedoeld op MBO-niveau. Na de intake bleek dit een onrealistische 
inschatting gezien de gemiddeld hoge leeftijd en het lage opleidingsniveau van de groep. Van 
slechts 4 jongere vrouwen werd ingeschat dat ze een Mbo-opleiding konden gaan volgen. In 
de praktijk zijn dat er 2 geworden. Het beeld wordt echter totaal anders als bekeken wordt 
hoeveel vrouwen hebben deelgenomen aan competentievergrotende cursussen zoals de 
Nederlandse lessen (70) en computercursussen (53) maar ook de recreatieve cursussen met 
in het totaal 51 deelneemsters hebben waarde in de zin competentievergroting en van sociaal 
functioneren. En wat te denken van het feit dat de cursussen op het gebied van gezondheid 
en bewegen maar liefst 102 keer bezocht zijn door de deelneemsters. En de impact van de 
verschillende themagroepen, die in het totaal 130 deelneemsters telden, mag niet onderschat 
worden. Daar werd geleerd om greep te krijgen op je leven, misschien wel de ultieme 
competentievergroting. Wellicht het meest sprekend is de vooruitgang die de vrouwen in 
hun taalontwikkeling hebben doorgemaakt. We hebben in het begin van het traject een 
beoordeling gemaakt van het taalniveau en in mei 2007. Dat levert het volgende beeld op:

           Bij aanvang            mei 2007
Analfabeet:  26 21
Niveau 1:  70 34
Niveau 2:  20 49
Niveau 3:  12 10
Niveau 4:  9 14
Vloeiend:  18 27
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De uitvoerende werkers hebben het project ervaren als een processiegang: twee stapjes 
vooruit, één stapje achteruit. Bijvoorbeeld: net als het allemaal goed gaat met een 
deelneemster en zij twee dagdelen per week vrijwilligerswerk doet, blijkt het gas- en licht 
afgesloten te zijn. Het lukt niet om de door de bureaucratie van het Nuon en schuldeisers 
heen te breken, zelfs niet met behulp van de begeleiding en de betrokkene raakt volledig 
de weg kwijt. Terug naar af; en dit voorbeeld is geen incident. Of het geval waarbij sprake 
is van een zwakbegaafde moeder die haar kind verwaarloost. Het blijkt bekend bij vele 
instellingen en zelfs na melding bij het Meldpunt Zorg en Overlast lukte het niet om 
coördinatie georganiseerd te krijgen. En deze moeder moet binnen deze context gedwongen 
worden maatschappelijk te participeren? En het verontrustende is dat ook dit voorbeeld 
geen incident is. Een ander voorbeeld: er bestond flexibele kinderopvang gekoppeld aan de 
deelname van activiteiten die niet voldeed aan wettelijke eisen. Het heeft een aantal maanden 
geduurd voordat met extra financiële ondersteuning van het stadsdeel veertien kinderen op 
de reguliere opvang geplaatst konden worden. Het probleem is echter niet helemaal opgelost: 
er blijft behoefte bestaan aan flexibele opvang gekoppeld aan activiteiten. Of de deelneemster 
die per ongeluk bij Crediam verkeerde formulieren aanvult voor een lening en afgewezen 
wordt. Waarop de begeleidster en de klantmanager dagen bezig om dit te herstellen. De 
betreffende deelneemster is ondertussen zo gedesillusioneerd en angstig geworden dat ze 
ineens niet meer op activiteiten verschijnt en zichzelf weer thuis opsluit.
Regelmatig moesten vrouwen op DWI ontboden worden (soms met echtgenoot) omdat ze 
zich niet aan de afspraken hielden. Al even regelmatig verdwenen vrouwen tijdelijk van het 
toneel door ziekte, psychiatrische ziektebeelden, detentie, problemen in de familie of gezin of 
druk vanuit de omgeving. En die deelneemsters moesten weer bezocht worden en teruggeleid 
naar activiteiten en/of geholpen worden het leven weer in het gareel te krijgen. 

De begeleiding werd geconfronteerd met vele organisatorische problemen in het 
doorverwijzen van de deelneemsters naar hulpverlenende instellingen en activiteiten. 
Het woud aan regelgeving en bureaucratie blijkt in de praktijk behoorlijk belemmerend 
te werken. Het is niet vreemd dat onze deelneemsters met meervoudige problematiek 
en een geringe kennis van die voorzieningenstructuur en de Nederlandse taal daar niet 
doorheen komen. Zelfs met behulp van de begeleidsters bleek het vaak een huzarenklus 
om meerdere problemen tegelijkertijd aan te pakken en was dit slechts mogelijk doordat in 
dit project integraal gewerkt wordt met één begeleidster per deelneemster! Deze realiteit 
en de financiering- en verantwoordingstructuur van het project heeft tot gevolg dat 80 % 
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van de tijd van de uitvoerend werkers in het ITB-team opging aan voorwaardelijk werk en 
administratieve verplichtingen t.b.v. de overheid. Waaronder in twee jaar tijd de productie 
van maar liefst 750 verslagen!  Dit laatste was nodig om het project voor ESF afrekenbaar te 
maken.

Een bijzondere beer op de weg bleek de verdringing van traditionele gebruikers van 
welzijnsvoorzieningen door de deelneemsters van Bouwen aan Burgerschap. Maar liefst 
100 vrouwen uit het project nemen structureel deel aan activiteiten die door het locale 
welzijnswerk van Akros Welzijn in de Chassébuurt aangeboden worden. Tegelijkertijd 
werden de mogelijkheden van andere buurtbewoners om aan activiteiten deel te nemen 
verminderd omdat de schaarste aan geld en ruimte nu eenmaal verdeeld moet worden. En 
dat geeft weer spanningen in de buurt waardoor de integratiedoelstelling van het project 
Bouwen aan Burgerschap fundamenteel in gevaar komt. ‘Zij met subsidie versus hunnie 
zonder subsidie’. Aangezien de stadsdelen nu eenmaal een beperkt welzijnsbudget hebben, 
kan dit gegegeven slechts opgelost worden indien de activiteiten voor de doelgroep van 
Bouwen aan Burgerschap met extern geld ingekocht gaat worden. Gelukkig heeft DWI 
dit, onder meer door de ervaringen met Bouwen aan Burgerschap, onder ogen gezien en in 
een recente aanbesteding middelen vrijgemaakt om een vergelijkbare groep deelnemers in 
de nabije toekomst toegang tot voorzieningen te verschaffen. Er zitten echter nog wel een 
aantal losse eindjes aan deze nieuwe regelingen. Zo is het onduidelijk hoelang DWI plekken 
financiert.

In de context van bovenstaande schets van de processiegang van het project Bouwen aan 
Burgerschap is het de vraag hoe duurzaam de resultaten van het project zullen zijn. De 
discussie over op welke wijze de deelneemsters na beëindiging van het project begeleid 
gaan worden is nog niet afgerond. Maar zoals het er op dit moment voorstaat, worden de 
deelneemsters in de komende maanden overdragen aan de zorg van andere begeleiders 
van diverse instellingen. Onze inschatting is dat ongeveer 85 van de overgebleven 135 
deelneemsters maatschappelijk blijven participeren (in den brede zin van het woord) mits 
deelname aan activiteiten en begeleiding nog enige tijd gegarandeerd blijft. Het ingezette 
emancipatieproces kost nu eenmaal veel tijd voordat het bestempeld kan worden als 
duurzaam. Voor ongeveer 50 vrouwen achten we de situatie op langere termijn kritischer. 
Dit is de oudere groep allochtone vrouwen met geringe ontwikkelingsmogelijkheden 
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door detachering van medewerkers in dat team. Deelnemers worden in onze manier van 
werken niet overgedragen maar blijven integraal de verantwoordelijk van het betreffende 
team. Door het bundelen van knowhow werd het stukken makkelijker om gebruik te 
maken van de voorzieningen. In het project Bouwen aan Burgerschap was dat de kennis 
en wettelijke mogelijkheden van de klantmanager van DWI, de kennis en toegang tot 
activiteiten van de medewerksters van Akros Welzijn; de kennis over ITB en de netwerken 
van Octra&Partners bv; kennis over groepswerk en de netwerken van Metafoor vof; evenals 
de ervaring van de projectleider van het project van DGV Holding bv. De afgelopen twee 
jaar zijn de banden met drie andere instellingen steeds inniger geworden waardoor ook met 
die instellingen korte lijnen ontstonden: Stichting Raster in relatie tot maatschappelijk werk 
en schuldhulpverlening, de Stichting Dock in relatie tot opbouwwerkactiviteiten, in het 
bijzonder de digitale werkplaats en het benutten van hun locatie de Krijtmolen voor groepen 
van Bouwen aan Burgerschap en de SPV-er van Mentrum (GGZ, project LTP/werken in 
de wijk) die bij meerdere groepsactiviteiten advies bood en bij gevallen van zware psychische 
problematiek ondersteuning bood en toegang tot GGZ instellingen mogelijk maakte. 

Het is ingewikkeld om de gekozen projectmatige manier integrale manier van werken van 
Bouwen aan Burgerschap in te bedden in het bestaande beleid. DWI heeft als algemeen 
beleid dat gekozen wordt voor de ketenaanpak en daar zelf de regie over te voeren. Er 
vindt momenteel nog een discussie plaats tussen het stadsdeel en DWI over de mogelijke 
implementatie van het de infrastructuur van Bouwen aan Burgerschap op stadsdeelniveau 
om nieuwe instroom van deelnemers op te vangen. Indien hier niet voor gekozen wordt dan 
zal de consequentie zijn dat de opgebouwde infrastructuur van Bouwen aan Burgerschap 
het komende half jaar ontmanteld wordt. De huidige deelneemsters van Bouwen van 
Burgerschap worden in dat scenario verdeeld over diverse instellingen die op deelgebieden 
de vrouwen gaan begeleiden. DWI heeft wel aangegeven dat projecten als Bouwen aan 
Burgerschap voor specifieke groepen mogelijk gemaakt moeten worden. En dat is weer winst! 

In de Volkskrant van 22 mei stond een artikel van Pieter Winsemius e.a. waarin de 
schrijvers veel zaken die wij tegen gekomen zijn helder benoemen. Het artikel eindigt in 
een pleidooi om in probleemwijken de beste en meest ervaren krachten in te zetten en 
pinch hitters in te zetten om bureaucratische belemmeringen op te ruimen. En dat artikel 
gaf te denken. Wellicht is de tweede succesfactor van Bouwen aan Burgerschap de unieke 
bundeling van ervaring geweest met een beperkt vermogen tot pinch hitting. Vanaf het begin 

en/of vrouwen met forse fysieke of psychische problemen. De kans is groot dat deze groep 
vrouwen op een goed moment het predicaat ‘zorggeval’ opgeplakt krijgen. Wat betekent 
dat er geen gelden t.b.v. maatschappelijke participatie meer in deze groep geïnvesteerd 
gaat worden. Gevolg is dat begeleiding gaat wegvallen evenals de trajectvergoeding en de 
gratis deelname aan activiteiten. Deze groep zal dat als kwetsend ervaren. Onze zorg is 
op de politieke agenda geplaatst. Vanuit de projectleiding van Bouwen aan Burgerschap 
zal het initiatief genomen worden om in het najaar van 2007 nog een deelproject op te 
zetten ten behoeve van deze groep. Een soort minizorg stelsel in de buurt met vrijwilligers 
waarbij gegarandeerd wordt dat deze groep bezocht blijft worden en toegang houdt tot 
voorzieningen. Maar de vraag blijft of dat voldoende zal zijn.

De aantekeningen in bovenstaande paragraven zijn niet bedoeld als een klaagzang. Het 
onderstreept de complexiteit van het project en de moed van het stadsdeel de Baarsjes 
om het project aan te besteden in de wetenschap dat het afbreukrisico groot is. Het is in 
Nederland nog vrijwel nooit voorgekomen dat een project aanbesteed wordt waarbij het 
uitgangspunt ‘niet afromen’ is. Het stadsdeel wordt in deze tijdgeest geconfronteerd met vele 
maatregelen waarbij het meedoen van grote groepen ‘onzichtbare’ buurtbewoners beleid 
wordt. Te weten de Wet Inburgering, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de inzet 
vanuit DWI om een groep vergelijkbaar aan de doelgroep van Bouwen aan Burgerschap 
te activeren. In dat licht bezien was het wijs om met een project Bouwen aan Burgerschap 
ervaring op te doen met de doelgroepen die in het vizier komen. 

In dit verslag wordt uiteen gezet hoe het mogelijk is dat 140 vrouwen uit een bijna hopeloze 
situatie van meervoudige problematiek in beweging gebracht zijn en vooruitgegaan 
zijn in welzijnsbeleving en vergroting van competenties. Er is daadwerkelijk sprake van 
maatschappelijke participatie die zelfs zichtbaar wordt op straat. Het maatschappelijk 
isolement van tientallen vrouwen is doorbroken. Dit resultaat kon alleen maar bereikt 
worden, en dat is tevens de belangrijkste succesfactor, doordat projectmatig gewerkt 
is vanuit één team die integraal de problemen aanpakte en beweging bij de vrouwen 
bewerkstelligden. In jargon kan gesteld worden dat niet gekozen is voor de gebruikelijke 
ketenaanpak (instellingen zijn voor een klein deel van de problematiek verantwoordelijk en 
maken samenwerkingsafspraken over doorgeleiding van klanten) maar voor een integrale 
aanpak: vorm een team waarin knowhow van meerdere instellingen gebundeld wordt 

Lessen uit Bouwen 
aan Burgerschap
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Bijlagesvan de samenwerking hebben vijf oude rotten in het vak uit verschillende organisaties 
(waaronder de accountmanager van het stadsdeel die ook uit het uitvoerend werk komt) 
een coalitie gesloten om dit project tot een succes te maken. En een ervaren onverwoestbare 
klantmanager van DWI sloot zich daar bij aan. Ondanks enorm veel personele mutaties in 
het uitvoerende team en op ambtelijk en bestuurlijk niveau (zie bijlage 5)  is deze ‘groep van 
zes’ fier overeind gebleven.  Een dergelijke bundeling van ervaring in het uitvoerend werk 
is een absolute voorwaarde om projecten als Bouwen aan Burgerschap in goede banen te 
leiden. In dit soort projecten is geen ruimte om het wiel opnieuw uit te vinden.

Een derde succesfactor is dat het project bewees dat ook een coalitie van locale instellingen 
mee kunnen doen in de strijd om re-integratiegelden in aanbestedingsrondes. Bouwen aan 
Burgerschap is het ultieme voorbeeld daarvan.  Er zijn vele gesprekken met ambtenaren 
van DWI geweest over de lessen die uit het project getrokken kunnen worden. En er zijn, 
mede op basis van die gesprekken, aanbestedingen gestart waarbij DWI geld in de lokale 
infrastructuur wil investeren. Vooralsnog is de zwakte van deze beleidswijziging echter 
dat de regie op processen volledig op bestuurlijk en ambtelijk niveau georganiseerd is en 
er nog geen uitvoeringsscenario bestaat hoe de voorgenomen ketenaanpak op uitvoerend 
niveau georganiseerd moet worden. Misschien dat dit rapport er toe bijdraagt dat men zich 
realiseert dat in de uitvoering waanzinnig veel organisatiewerk gevraagd wordt van heel 
ervaren mensen.

Een vierde succesfactor van het project was de beschikbaarheid van middelen uit het 
budget ‘inkoop diensten’. Daardoor kon heel snel geanticipeerd worden op behoeften 
van deelnemende groep vrouwen. Deze flexibiliteit om meteen te anticiperen was een 
verademing. Hierdoor kon de digitale werkplaats opgebouwd worden, budgetcursussen 
gestart, themagroepen werden er mee gefinancierd en ook de hele organisatie van de 
slotmanifestatie kan als apart project uit het inkoopbudget betaald worden. 

Het tweejarige project Bouwen aan Burgerschap kostte 1,2  miljoen euro. Of dat veel is of 
niet laat ik aan het beoordelingsvermogen van de lezer over. Het maatschappelijk rendement 
en de lessen die uit het project getrokken kunnen worden zijn echter moeilijk in geld uit 
te drukken. Die vertaalt zich in een zinvolle bijdrage aan een leefbare stad: de bouwstenen 
liggen klaar. 
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Landen van herkomst:
Uit Afrika:  13
Uit Azië:  9
Uit Europa:   9
Uit Marokko: 49
Uit Nederland:  16
Uit Suriname:  19
Uit Turkije: 36
Uit Zuid Amerika:  4
    
Het grootste deel van het bestand bestaat uit een grote groep 40 plussers met kinderen.  
Omdat het gemiddeld leeftijdsniveau hoog is zijn ook veel van de kinderen van deze ouders 
in de puberleeftijd of ouder.

Opleidingsniveau en taalvaardigheid
Het opleidingsniveau is als volgt:

Geen opleiding:  79 
Lagere school  22
LBO niveau:  12   (w.v. de helft het diploma in het buitenland heeft behaald)
Mavo niveau:  19 (w.v. de meesten het diploma in het buitenland heeft behaald)
MBO niveau:    9    (w.v. de meesten het diploma  in het buitenland heeft behaald)
Havo/VWO niveau:   6   (w.v. de meesten het diploma in het buitenland heeft behaald)
HBO/universiteit:    6   (w.v. de meesten het diploma  in het buitenland heeft behaald)
   

Taalvaardigheid:
 Bij aanvang mei 2007
Analfabeet:  26 21
Niveau 1:  70 34
Niveau 2:  20 49
Niveau 3:  12 10
Niveau 4:  9 14
Vloeiend:  18 27

Bijlage 1: bestandsanalyse

Instroom
Aanmeldingen: 180
Niet in traject genomen   25
In traject genomen  155

Reden uitval intakefase:
Retour DWI (caseload vol)  2
Niet verschenen  2 
Ziekte/zorg  7
Al in ander traject  3
Al uit uitkering (reden onbekend)  3
Verhuisd uit gebied  6
Werk  2
                                                            25

Inkomenssituatie
WWB-uitkering: 143
WAO 2
Nuggers 10

Gezinssamenstelling, nationaliteit en leeftijden
De gezinssamenstelling van het bestand is als volgt: Leeftijden:

Alleenstaande ouders: 86  20-30 jaar: 9
Gezin met kinderen: 59 30-40 jaar: 32
Gezin zonder kinderen: 2 40-50 jaar: 64
Alleenstaanden: 8 50+: 50
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Bijlage 3: diverse belemmeringen en de inzet van flankerend beleid

Financiën:
Eenderde van het bestand heeft schulden waarvan in een paar gevallen in zeer ernstige mate. 
Vrijwel alle vrouwen hebben moeite om rond te komen en ervaren armoede. De ITB-ers 
maakte gebruik van de mogelijkheid om het instrument individuele schuldhulpverlening 
te gebruiken van Raster. Aangezien hier wachtlijsten zijn, is in spoedeisende gevallen 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de klantmanagers van DWI hebben om versneld 
schuldhulpverlening in te kopen. In het totaal zijn 30 vrouwen doorverwezen naar 
schuldhulpverlening. Inmiddels hebben drie budgetteringscursussen gedraaid met in het 
totaal 24 deelneemsters, uitgevoerd door Raster. 
De financiële situatie van de deelneemsters is in de dagelijkse begeleiding een dominant 
gegeven. Vrijwel dagelijks valt er bij één van de deelneemsters wel een deurwaardersbevel 
op de mat. De begeleidsters en de klantmanager zijn daarom ook dagelijks bezig met het 
onderhandelen met deurwaarders, huisbazen en zorgverzekeraars. In twee gevallen zijn op 
het nippertje huisuitzettingen voorkomen. 

Kinderopvang:
In 23 gevallen moest kinderopvang geregeld worden om deelname aan activiteiten mogelijk 
te maken. Voor veel vrouwen was dit een nieuw gegeven nu men geacht wordt buitenshuis 
activiteiten ondernemen. Dit kon tijdelijk ondervangen worden door gebruik te maken van 
de oppasservice van Akros tijdens activiteiten. Deze service is helaas afgeschaft waardoor 
in zes gevallen sprake is van een verminderde deelname van vrouwen aan activiteiten. De 
overige kinderen zijn geplaatst in reguliere vormen van opvang waaronder peuterspeelzalen, 
voorschool en nso. 

Opvoeding:
Eénderde  van de vrouwen  (46) geeft aan problemen te ervaren in de opvoeding van de kinderen 
waarvan in 8 gevallen sprake is van (totaal) uit de hand gelopen situaties waar de betrokken 
moeders bijzonder onder lijden. In vijf gevallen zijn de kinderen ook bekend bij justitie (de zgn. 
shortlist) en is het initiatief genomen om via het netwerk 12+ (gesitueerd op het stadsdeel) te 
komen tot een gecoördineerde gezinsaanpak. Zes gezinnen zijn gemeld bij het meldpunt zorg 
en overlast vanwege huiselijk geweld en kindermishandeling. Helaas blijken de bij het meldpunt 
aangesloten instellingen weinig slagvaardigheid te zijn om de problemen  aan te pakken.

Bijlage 2: maatschappelijk isolement en gezondheid van de 
deelneemsters

Bijzonder in het oog springt de gezondheidstoestand van de deelneemsters en de sociale 
situatie waarin men verkeert.

Slechts 30 % meldt geen gezondheidsklachten te ervaren. Dit alarmerende gegeven 
wordt bevestigd door het feit dat 30 % van de vrouwen gelabeld zijn met het predicaat 
arbeidsongeschikt. Maar liefst 19 % van de vrouwen zat bij aanvang van het project in een 
keuringsprocedure. Het ziektebeeld is veelal een combinatie van fysieke en psychische 
klachten en een fors percentage met diabetes. Tevens is het medicijngebruik verontrustend 
hoog in combinatie met onbekendheid met de effecten hiervan. Tot voor kort was het 
predicaat arbeidsongeschikt synoniem met ‘met rust laten’. Verwonderlijk is het dan ook niet 
dat zich in deze groep de mensen bevonden met de grootste weerstand om aan het project 
deel te nemen onder het motto: ik ben ziek en heb nooit wat gemoeten dus nu ook niet.

Door deze realiteit is in het project zwaar ingezet om vrouwen met gezondheidsklachten 
in te laten stromen op de zogenaamde biorelease groepen voor de zwaarste categorie en 
ontspanning- en sportactiviteiten. Hierbij wordt o.m. samengewerkt met huisartsen en 
fysiotherapie. Voor meer dan de helft van de vrouwen was het omgaan met lichamelijk en/of 
psychisch ongemak de primaire invalshoek om de deelneemsters in beweging te krijgen.

Zeven procent van het bestand is totaal geïsoleerd: geen familie en geen sociaal netwerk. 
Maar liefst 60 % van het bestand heeft wel familie maar verder geen sociaal netwerk in de 
Nederlandse samenleving of onder andere etnische groepen. Consequent wordt geprobeerd 
om de deelneemsters te plaatsen op activiteiten waaraan meerdere etnische groepen 
deelnemen. Voor veel deelneemsters was het de eerste ervaring dat men samen werkt en 
‘geleefd’ wordt met andere culturen. Een specifieke oriëntatie op de Nederlandse samenleving 
en normen en waarden (wat die ook mogen zijn) is niet altijd aan de orde omdat er niet 
veel  Nederlandse identificatiepunten zijn in dit multiculturele project. Multicultureel 
samen leven en niet langs elkaar leven is de doelstelling. We konden deze doelstelling niet 
consequent doorvoeren. Daarom zijn er een aantal activiteiten (biorelease, budgetcursussen 
en gespreksgroepen) waarbij de voertaal Turks of Arabisch is. 
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Bijlage 4:  De resultaten en deelname aan activiteiten in cijfers

In het oorspronkelijke plan, vastgelegd in het bestek, is uitgegaan van een theoretische 
aanname waarbij een inschatting werd gemaakt als het gaat om resultaten die geboekt 
kunnen worden: 

De praktijk is als volgt, waarbij aangetekend moet worden dat gesubsidieerd werk inmiddels 
niet meer bestaat:

    Inschatting vooraf       beoordeling na intake          
voorlopig resultaat
Betaal of onbetaald werk 45
Betaald Werk  -  2 3
Echtgenoot aan werk door BaB -  - 2
Gesubsidieerd werk  -  8 -
Vrijwilligerswerk - 25 28
Kwalificerende scholing  45  4 2
Maatschappelijke participatie 65  116 106
Uitval  -  - 5
Onvoldoende resultaat -  - 10
 
            155  155 155

Gedurende het project zijn 10 uitkeringen beëindigd. Vijf door werkaanvaarding, één door 
het overlijden van een deelneemster en vier als sanctie.

Pas aan het einde van project is er cursus ‘omgang met tieners’ (Educatief Centrum i.s.m. 
Akros) gestart met 6 deelneemsters. Tot dan toe bleek het niet mogelijk om te starten met 
aparte groepen met als thema opvoeding. De problemen waar men tegenaan loopt zijn 
niet altijd heel zwaar en volstaat het om er over te kunnen praten met de ITB-er en in de 
gespreksgroepen in de eigen taal. In de Turkse en Marokkaanse gespreksgroepen wordt 
het thema opvoeding, vooral met pubers, wel besproken maar dan voornamelijk in de zin 
van ‘bespreekbaar maken’. Het blijkt tot een gevoel van opluchting te leiden als blijkt dat 
meer vrouwen het gevoel van schaamte meetorsen. Een aantal vrouwen zit hiervoor op 
individuele basis bij het maatschappelijk werk van Raster. Bovendien wordt er op de scholen, 
kinderopvang en voorschool al veel aandacht besteed aan opvoedingsproblemen. 

Huisvesting:
In 45 gevallen zijn er knelpunten op huisvestingsgebied gesignaleerd waarvan in één geval 
ernstig. De ITB-ers hebben in een aantal gevallen geholpen met de contacten met de 
huisbaas en energieleveranciers en in twee gevallen begeleiding geboden bij verhuizingen.

Huiselijk geweld:
In negen gevallen is expliciet huiselijk geweld gesignaleerd. Doch wij weten zeker dat het 
aantal gevallen hoger is. Uit de verslagen blijkt dat meeste gescheiden vrouwen in het bestand 
traumatische ervaringen opgelopen hebben voor de scheiding. In de ITB-begeleiding en in 
samenspraak met de klantmanager van DWI wordt met vrouwen naar oplossingen gezocht 
waarbij in sommige gevallen gekozen is voor de Blijf van mijn lijf oplossing en melding bij 
het meldpunt zorg en overlast. In drie andere gevallen zijn acties te ondernemen zodat de 
betrokken echtgenoot ‘uit huis geplaatst’ wordt door middel van gedwongen deelname aan 
DWI-trajecten. 

Justitie:
Tien vrouwen zijn betrokken bij lopende justitiële zaken, veelal drugsdelicten waarbij ook 
familie betrokken is.
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Themagroepen
Startgroepen 32
Ontmoetingsgroep Marokkaanse vrouwen 24
Ontmoetingsgroep Turkse vrouwen 15
Opvoedcursus pubers 6
Werkgroep creatieven 6
Oriëntatie vrijwilligerswerk 11
Budgetteringscursussen 24
Ver van m’n land, dicht bij mezelf 12

Vrijwilligerswerk
Centrum Mozaiek 6
Mozakids 1
Cursusdocenten Akros 2
Nieuw Vredenburgh 7
Ouder/kind centrum 1
Docenten dubbelklik 3
Voedselbank 1
Bibliotheek 1
Bab on line/creatieven 5
Kinderboerderij 1

Deelneemsters aan aangeboden activiteiten:

Recreatieve activiteiten
Haarknipcurus 9
Naailessen 22
Kooklessen 5
Henna 3
Mozaiek 2
Crea Bea 2
Fotografiecursus 8
Koffieochtenden Marokkaans 14
Koffieochtenden Turks 10

Gezondheid en bewegen bij Akros
Biorelease 25
Dansen 9
Aerobics 17
Fietslessen 11
Bodyshape 16
Yoga 15
Gym 50+ 9

Computerlessen
Akros beginners 27
Akros gevorderden 12
Digitale werkplaats opleiding docent 3
Digitale werkplaats cursus dubbelklik 14

Taalcursussen
Akros Taal en Doen 9
Akros conversatieles 26
Overig (ROC etc.) 35
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‘op maat’. De drie Akros leden van het team zijn ook actief als groepswerksters binnen het 
aanbod. Bovendien is buurthuis Chassé van Akros Welzijn een van de drie locaties van waar 
het project activiteiten onderneemt. Binnen Akros hebben meerdere werkers expliciete taken 
ten behoeve de plaatsing van Meedoen kandidaten zoals de coördinator taal, de coördinatrice 
van de taallessen en de coördinatrice van vrouwen centrum Mozaïek.
OCTRA & Partners BV leverde de coördinator van het ITB-team evenals drie 
medewerksters die op het snijvlak ITB en groepswerk actief zijn. De locatie van OCTRA 
& Partners BV in de Chassébuurt is het administratieve centrum van het project en de 
lesruimtes van OCTRA & Partners BV worden gebruikt t.b.v. groepswerk.
Metafoor vof  leverde de capaciteit om diverse vormen van groepswerk uit te voeren, in het 
bijzonder de ‘Startgroep’ c.q. daar de supervisie over uit te voeren en vervult een actieve rol in 
het tot stand brengen van ‘levende sociale netwerken’ en de digitale werkplaats.

Directe partner en tevens mede opdrachtgever is DWI, rayon Nieuw West I, unit 
62, klantenteam 2. De klantmanagers leveren de kandidates aan en alle afgesproken 
trajectplannen worden vastgelegd in samenspraak met de klantmanagers van de dienst. Het 
zijn ook de klantmanagers die in formele zin de afgesproken trajecten fiatteren. In de praktijk 
zijn door personele mutaties alle cliënten in het bestand van één klantmanager terecht 
gekomen. De klantmanager heeft heel korte lijnen met de uitvoerende ITB-ers en monitoren 
de voortgang van de deelneemsters aan de hand van voortgangsverslagen. De klantmanager is 
bijzonder actief en alert om flankerende maatregelen in te zetten en driegesprekken te voeren 
indien nodig. 

In formele zin was de stuurgroep het hoogste orgaan van het project. Hierin hadden zitting 
de directeur van Marktplein West van DWI, de verantwoordelijke wethouder van het 
stadsdeel, beleidambtenaren en de hoofdaannemer. De stuurgroep is vijf maal bij elkaar 
geweest.

Samenwerking, overleggen en mutaties
Eén van de kenmerken van het project  Bouwen aan Burgerschap is de mate waarin heel 
breed samengewerkt wordt tussen verschillende instellingen; een nadrukkelijke wens 
van het Stadsdeel. Het heeft driekwart jaar geduurd voordat alle neuzen een kant op 
stonden. Verwonderlijk is dat niet. Bedrijfscultuur, traditioneel gegroeide werkwijzen en 
percepties van de werkelijkheid binnen respectievelijk Stadsdeel, DWI, Akros Welzijn, 

Bijlage 5: structuur van het project en samenwerkingsrelaties

Operationele structuur van het project
Het is vanaf het begin van het project de bedoeling geweest om op operationeel niveau te 
werken met één team waarin knowhow van diverse instellingen ingebracht wordt. In het 
bijzonder de knowhow van de klantmanagers van de Dienst Werk en Inkomen (DWI), de 
trajectbegeleidsters van Octra & Partners bv, de trajectbegeleidsters van Akros Welzijn, de 
activiteitenkenners van Akros Welzijn en de groepswerk knowhow van Metafoor vof.  In 
de praktijk bleek deze manier van werken effectief. De lijnen waren heel kort waardoor 
snel geschakeld kon worden. En dat moest ook omdat een grote diversiteit aan acties 
ondernomen moest worden. Variërend van het realiseren van plaatsingen op activiteiten tot 
de organisatie van flankerend beleid en crisisinterventies. Doordat gekozen is voor integrale 
individuele begeleiding bestonden er geen overdrachtsmomenten (behalve dan bij uitval 
van begeleidsters) waardoor deelneemsters uit het oog verloren kunnen worden. Dit laatste 
gebeurt veelvuldig bij projecten waarbij gekozen wordt voor de zogenaamde ketenbenadering 
waarbij deelnemers aan projecten van begeleider naar begeleider overgedragen worden. 
In de praktijk is naast de genoemde instellingen veelvuldig samengewerkt met 
medewerkers van Raster (maatschappelijke dienstverlening en schuldsanering), Stichting 
Dock (opbouwwerk) en Mentrum Mentrum (GGZ: LTP/werken in de wijk).  In de 
blauwdrukken die gemaakt zijn van een eventuele doorstart van het project was voorzien dat 
deze instellingen deel uit zouden gaan maken van het integraal werkende team. 

De formele structuur
Het project werd aangestuurd door DGV Holding bv als hoofdaannemer. Er werd 
gedurende de tweejarige projectperiode structureel samengewerkt met drie onderaannemers: 
Stichting Akros Welzijn, OCTRA & Partners BV en Metafoor vof

De taakverdeling tussen de partijen was als volgt:
DGV Holding is eindverantwoordelijk en specifiek verantwoordelijk voor de regie, 
afstemming met de opdrachtgever en derden,  monitoren, signalering en troubleshouting, 
verantwoordingen en afrekeningen. 
Akros Welzijn leverde drie mensen voor het team: twee parttime leden van het ITB team 
en een coördinerende medewerker binnen Akros ten behoeve van plaatsingen binnen het 
reguliere aanbod van de Stichting en ten behoeve van ontwikkeling van nieuw aanbod 
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Op deelgebieden wordt in meerdere of mindere mate samengewerkt worden met instellingen 
als het Algemeen Maatschappelijk Werk en Schuldhulpverlening (Raster), opbouwwerk 
(Dock), het ROC,  Mentrum, zelforganisaties, Jellinek, reclassering, huisartsen, Jeugdzorg, 
netwerk 12+, kinderopvang, WRA-groep (SW), woningcorporaties, instellingen die 
stage- of participatieplekken bieden, ad hoc in te huren deskundigen op diverse terreinen 
en natuurlijk diverse ambtenaren van het stadsdeel de Baarsjes. Het is bekend dat 
samenwerking veel tijd kost en dat was in dit project niet anders. 

Octra&Partners en Metafoor moesten gemoduleerd worden in één zienswijze hoe er samen 
gewerkt moet worden. Dit heeft enorm veel overlegtijd gevergd. Zowel op directieniveau 
als op het niveau van het uitvoerend werk. Op operationeel niveau is sinds maart 2006 
gekozen voor aansturing van het project door een managementteam bestaande uit de 
hoofdaannemer, de coördinatrice van het ITB-team, de ‘plaatsingsdeskundige’ van Akros 
en de groepswerkdeskundige van Metafoor. Op strategisch niveau was er vrijwel dagelijks 
contact met de accountmanager van het stadsdeel over de gang van zaken en periodiek met 
beleidsambtenaren van DWI. Deze laatste contacten gingen over de inbedding van Bouwen 
aan Burgerschap in het bestaande beleid en zich ontwikkelend beleid waarbij het project 
beoordeeld werd als pilot waaruit lessen geleerd kunnen worden.

Het afgelopen twee jaar hebben zich vele personele mutaties voorgedaan op alle niveaus. 
Binnen de stuurgroep van het project, bestaande uit de directie van DWI, de wethouder en 
beleidsambtenaren was de beleidsambtenaar van het stadsdeel de continue factor. Inmiddels 
hebben twee wethouderwisselingen plaatsgevonden en zijn zowel het directielid en 
beleidsambtenaren van DWI die met deze klus begonnen vanwege reorganisaties vervangen. 
Binnen het kader van voortschrijdende inzichten en ontwikkeld beleid was dat een lastig 
gegeven in de zin van bestuurlijke en inhoudelijke continuïteit. 
Ook de twee klantmanagers van DWI die oorspronkelijk aan de klus begonnen zijn 
inmiddels vervangen door pensionering en zwangerschapsverlof. In het tweede jaar van 
het project  was de caseload van Bouwen aan Burgerschap volledig geconcentreerd bij één 
klantmanager.
Het ITB-team bestond  uit zeven parttime werkende vrouwen.  Het is nooit het stabiele 
team geworden dat wij voor ogen hadden door de vele personele mutaties. Vier teamleden 
vielen om uiteenlopende redenen af en moesten tussentijds vervangen worden. Bovendien 
werd één teamlid langdurig ziek waardoor tussentijdse vervanging geregeld moest worden 
en  is een teamlid tijdelijk vervangen wegens zwangerschapsverlof. Deze mutaties hebben een 
zware wissel op het team getrokken om toch de gestelde doelen te bereiken. De begeleiders 
zijn het er over eens dat dit het moeilijkste project waar ze ooit in gewerkt hebben. De 
problematiek van de deelneemsters is complex en regelmatig ook emotioneel beladen. Kleine 
resultaten moesten ‘bevochten’ worden met heel veel inzet en dagelijks zijn er tegenvallers 
te verwerken. Toch is de klantmanager van DWI en het ITB-team  gelukt om tientallen 
deelneemsters in beweging te krijgen. 
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Het grote voordeel van dit project Bouwen aan Burgerschap is dat veel  vrouwen beginnen op 
activiteiten, cursussen, taallessen en vrijwilligersplekken die aangeboden worden door Akros 
Welzijn, grotendeels gesitueerd in het buurthuis Chassé. Om de hoek, op loopafstand. De 
activiteiten bij Akros worden gefinancierd vanuit het reguliere budget van het stadsdeel in het 
kader van maatschappelijke participatie  zodat deelname van de vrouwen aan activiteiten gratis 
is. In het tweede jaar van het project is eveneens intensief gebruik gemaakt van de locatie de 
Krijtmolen  van de Stichting Dock.

De deelneemsters worden voor hun deelname aan het project beloond. Degenen die 16 
uur of minder aan het project deelnemen, ontvangen maandelijks € 32,-  extra van DWI. 
Degenen die meer dan 16 uur per week activiteiten ontplooien ontvangen € 63,- per maand 
extra van DWI. Dit budget moet beschouwd worden als een forfaitaire bijdrage voor 
onkosten en reiskosten. Bewerkstelligd is dat op verzoek deze bijdrage gestort kan worden 
op een eigen rekening van de deelneemsters zodat het geld niet ‘verdwijnt’  in de gezinspot.

Individuele Traject Begeleiding (ITB)
De gehanteerde methodiek in de begeleiding van de deelneemsters bestaat uit een 
permanente wisselwerking tussen individuele begeleiding en deelname aan groepsactiviteiten. 
Het overzicht en sturing van het gehele traject liggen in handen van de ITB-er. Afstemming 
met de klantmanager van DWI is hiervoor noodzakelijk. De kracht is dat de begeleider, 
door er bovenop te zitten en samen te werken met de deelneemster, haar in staat stelt 
verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen situatie en het veranderen daarvan. Het 
behalen van de doelen wordt constant in de gaten gehouden. Deze aanpak impliceert het 
voeren van individuele gesprekken en indien nodig meegaan met de deelneemster naar 
afspraken wanneer blijkt dat zij niet alleen gaat of durft.  Indien de deelneemster hier geen 
bezwaar tegen maakt wordt gebruik gemaakt van het huisbezoeken om de deelneemster in 
haar eigen omgeving te ontmoeten.

De ITB-er zorgt dat de deelneemster zich aan de afspraken houdt. Wanneer dit niet gebeurt, 
wordt samen met de deelneemster direct actie ondernomen. In het uiterste geval volgt een 
driegesprek tussen de klantmanager van DWI, de deelneemster en de ITB-er. In een aantal 
gevallen is het voorgekomen dat ook de echtgenoot verplicht werd bij dit gesprek aanwezig te 
zijn. 

Bijlage 6:  Gehanteerde methodiek van begeleiding en plaatsingen

Intakeprocedure en eerste plaatsingen
De instroom van het project vond plaats door middel van doorverwijzing van DWI naar het 
project. Men werd uitgenodigd voor een eerste gesprek in het kantoor van Octra & Partners 
in de buurt. Veertig procent kwam de eerste keer niet opdagen. Indien men twee keer niet op 
kwam dagen volgde een derde uitnodiging op het kantoor van DWI voor een driegesprek. 
In veel gevallen zijn de ITB-ers bij mensen thuis langs gegaan, meestal tevergeefs. Indien 
men dan weer niets van zich liet horen dan volgde een korting op de uitkering of zelfs en 
opschorting van de uitkering. 

In de intake  werd in een drietal gesprekken een diagnose gemaakt van de situatie waarin de 
deelneemster zich bevindt op een tiental levensgebieden en een beoordeling gemaakt van 
mogelijke perspectieven van de deelneemster. Afhankelijk van de situatie werden de vervolg 
gesprekken op het kantoor van Octra gehouden of bij de mensen thuis. In het derde gesprek 
werd de diagnose en het trajectadvies, dat inmiddels op papier is gezet, besproken. In dit 
document staan een aantal dingen:

• Een diagnose: een beschrijving van de situatie waarin iemand zich bevindt, inclusief 
een beoordeling van mogelijke belemmeringen om aan activiteiten deel te nemen. In het 
jargon kan men deze diagnose een nulmeting noemen.

• Een beschrijving van de doelen en subdoelen waarin in een jaar tijd naar toe gewerkt 
wordt. De doelen kunnen variëren van duurzame maatschappelijke participatie en het 
opruimen van problemen tot betaald werk en allerlei varianten daartussen zoals het 
volgens van kwalificerende cursussen en vrijwilligerswerk gaat doen. Tevens worden de 
tussenstapjes (subdoelen) benoemd. 

Het document met de diagnose en trajectplan werd voor gezien en akkoord ondertekend 
door de deelneemster, de ITB-er en de klantmanager van DWI. 

De volgende stap is dat de ITB-er de contacten legt om er zorg voor te dragen dat feitelijke 
plaatsing op de overeengekomen activiteiten plaats vindt. Tevens zorgt de ITB-er er voor dat 
flankerend beleid uitgevoerd wordt, bijvoorbeeld verwijzing naar schuldhulpverlening of de 
inzet van instrumenten van DWI in het kader van de bijzondere bijstand, dan wel het zorg 
dragen voor coördinatie van hulpverlening.
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De opbouw van deze routine van communiceren heeft de nodige tijd gekost maar liep 
uiteindelijk  redelijk door de korte lijnen die bestaan.

Deelname aan groepen
Doelstelling is om duurzame resultaten te bereiken. Problemen die de deelneemsters 
meeslepen moeten structureel verminderd zijn en er moet sprake zijn van een aanzienlijk 
vergrote maatschappelijke participatie.  Onze doelstelling is altijd geweest dat men – hoe 
dan ook !!!!- moet gaan participeren in sociale netwerken. Dat is de basis van de methodiek 
in dit project: zonder maatschappelijke participatie is er geen uitzicht op emancipatie of 
ontwikkeling. Een overzicht van de aangeboden groepsvormen is vermeld in bijlage 4.

De individuele begeleiding (ITB)  bestaat uit:
• Een grondige analyse van de situatie waarin iemand zich bevindt op basis van een 

beoordeling van tien (levens)gebieden: Vermogen tot arbeid; Scholingsniveau en 
leervermogen; Gezondheid; Justitie; Woonomstandigheden; De sociale omgeving; 
Financiën; Dagbesteding, Opvoedingscapaciteit; Toekomststreven. Op basis hiervan 
wordt beoordeeld welke perspectieven er op langere en kortere termijn zijn in het kader 
van maatschappelijke participatie, sociale activering, scholing of (vrijwilligers-)werk. 
Dit wordt vertaald in een actieprogramma (of trajectplan) waarbij de stappen die gezet 
moeten worden beoordeeld worden. Natuurlijk is het niet zo dat dit beoordelingsproces 
eenzijdig ligt bij de begeleidster. Het stappenplan moet oprecht ondersteund worden 
door de betreffende cliënte waarbij (veelal in een groep) weken de tijd wordt genomen 
om de intrinsieke motivatie voor bepaalde activiteiten boven tafel te krijgen en te 
benoemen.

• De begeleiding na het vaststellen van het trajectplan bestaat in een lichte vorm uit 
periodieke gesprekken waarbij het proces gevolgd wordt (1x in de 4 weken). In 
de zwaardere vorm kan de begeleiding het karakter krijgen van casemanagement 
waarbij over een langere periode een contactfrequentie van 1x per week, of zelfs vaker, 
noodzakelijk is. 

• Ook nadat een traject in formele zin afgerond is zal in het kader van de nazorg gedurende 
de projectperiode contact gehouden worden om de vinger aan de pols te houden en te 
zorgen dat uitval voorkomt.

• Verslaglegging in het kader van de projectafspraken en ESF. In het totaal zijn er ongeveer 
750 verslagen door het team geproduceerd over de 155 deelneemsters. 

Een groot deel van de tijdsbesteding van de ITB-er is voorwaardelijk en administratief. 
Uit een steekproef over de tijdsbesteding van de ITB-ers blijkt dat 20 % van de tijd 
bestaat uit klantcontacten. Tachtig procent van de tijd wordt besteed aan het voldoen aan 
administratieve verplichtingen, communicatie met activiteitenaanbieders t.b.v. plaatsingen, 
regelen van flankerend beleid, contact met DWI, contact leggen en onderhouden met 
hulpverlenende instanties die al werken met het gezin en onderlinge overleggen.
Feitelijk hebben de activiteitenbieders (cursusleiders) en begeleiders op de werkplek bij 
participatieplekken meer contact met de deelneemsters dan de ITB-ers. Om die reden is het 
zaak voor de ITB-ers om veelvuldig contact te onderhouders met begeleiders van activiteiten 
en begeleiders op participatieplekken om de voortgang van de deelneemsters te monitoren. 


