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Werken aan activering langs vier sporen 
 

Het activeren van cliënten is een belangrijke taak van het Buurtteam. Voor de ene cliënt komt activering 

neer op het vinden van werk. Voor de ander is het al heel wat, als hij op de koffie gaat bij de buren. 

Buurtteamorganisatie Sociaal maakt sinds ruim een jaar meer werk van activering. Buurtteamwerkers 

gingen op ‘safari’ langs partners, de samenwerking met de gemeente werd aangehaald, een ‘toolbox’ 

voor activering zag het licht, men ging op zoek naar ondernemers met stageplaatsen. Activeren, hoe 

doe je dat? 

 

Door Otto van de Vijver 

 

Een groep van 15 buurtteammedewerkers van verschillende teams verzamelt zich voor de ingang van 

50/50, een werkbedrijf van het Leger des Heils. Locatie: Zeehaenkade in Utrecht, waar de Vaartsche 

Rijn uitkomt in het Merwedekanaal. Bij 50/50 treffen we mensen met een verslavingsverleden en 

psychiatrische aandoeningen – en ook dak- en thuislozen. Ze werken in de houtwerkplaats, het 

schoonmaakteam, de keukenploeg of de groenvoorziening. De buurtteammedewerkers stellen vragen. 

Heb je hier een indicatie nodig? Wat is de doelgroep? Moet je Nederlands spreken om hier te kunnen 

werken? In de keuken vertelt Martin (niet zijn echte naam) over zijn drugs- en alcoholprobleem dat zijn 

leven vijf jaar lang verstierde. Totdat hij besloot iets van het leven te gaan maken. Via het buurtteam 

kwam hij bij 50/50. Hij is nu allround keukenmedewerker. Bereidt lunches, maakt schoon, doet 

administratie. Hoe kan ik mijn klanten motiveren om hier te willen komen werken, wil een 

buurtteammedewerker weten van Martin. ‘Moet ik dat zeggen? vraagt die. ‘Ja, jij kan dat het beste 

vertellen van iedereen.’ Waarop Martin adviseert: ‘Dat zal van persoon tot persoon verschillen. De één 

moet je misschien zeggen dat ie met z’n luie reet van de bank af moet komen. Maar ik zou als eerste 

zeggen dat het team bij ons in de keuken geweldig is.’ De activering van Martin is een succesverhaal, 

zoveel is duidelijk. ‘Je geeft mij een cadeautje’, zegt een buurtteammedewerker. 

 

‘Ik moet een plek gezién hebben’ 

Na een goed uur stappen de buurtteammedewerkers weer op de fiets en gaan uiteen naar een 

volgende activeringslocatie, waar ze weer andere collega’s treffen. ‘Waarom ik aan deze safari’s 

meedoe?’ Joyce Laisina, die werkt bij Buurtteam Vleuten-De Meern, hoeft over het antwoord niet na te 

denken. ‘Als ik me met een klant oriënteer op activeringsmogelijkheden, moet ik de plekken waar dat 

kan gezien hebben. Een folder zegt weinig. Door op de plek zelf te zijn, sla ik het op en vergeet het 

niet.’ Vind zij activering belangrijk voor haar klanten? ‘Héél belangrijk, ik geloof erin. Ieder mens wil er 

toe doen in het leven. Daarvoor moet-ie in actie komen.’ 
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Samenwerking met Werk en Inkomen 

Een tweede werkgroep van de Buurtteamorganisatie), zette zich aan het verbeteren van de 

samenwerking tussen buurtteams en gemeente –  met name Werk en Inkomen. We praten erover met 

Anne de Wit van Buurteam Leidsche Rijn en Vincent Wartena van Buurteam Overvecht centrum. Het zijn 

nogal verschillende werelden, die van de buurtteams en Werk en Inkomen. Voor de buurtteams is 

activering onderdeel van de hulpverlening aan de klant; voor de ambtenaren van Werk en Inkomen is 

handhaving van de regels van de Participatiewet een deel van de opdracht. Bezien vanuit beider rol, is 

het allebei even legitiem. Maar hoe komt het bij elkaar? De buurtteams willen samenwerken met Werk 

en Inkomen bij de toeleiding naar (taal)onderwijs, vrijwilligerswerk, betaald werk – of wat de klant maar 

verder helpt. Maar voor hun klanten is het aanbod van Werk en Inkomen vaak onduidelijk, vertellen De 

Wit en Wartena. “Dan is het aan ons om de brug te slaan tussen de klant en de gemeente. Bij een niet-

zelfstandige klant stuur je meer dan bij iemand die zichzelf makkelijker redt. De mogelijkheden van de 

klant bepalen en kunnen schakelen tussen het een en het ander is een belangrijke vaardigheid.” 

 

De samenwerking gaat stap voor stap beter, vinden De Wit en Warrtena. Er is overleg, zowel tussen 

beleidsmakers als uitvoerders. Men bespreekt samen casuïstiek. Buurtteammedewerkers geven advies 

over het soort activering waar hun klanten beter van worden. Met Werk en Inkomen is afgesproken dat 

ze duidelijker zijn over het aanbod van activeringstrajecten en, zo nodig, kijken naar de persoonlijke 

situatie. Persoonlijk contact helpt, zegt Wartena. “Ik heb contact gelegd met ambtenaren van W en I; ik 

heb nu een beter beeld van hoe zij werken. We luisteren beter naar elkaar; dat is goed voor de 

samenwerking. 

 

Toolbox 

De derde activeringswerkgroep stelde een toolbox samen. Letterlijk een doos met vier mappen die elk 

een aantal hulpmiddelen bevatten voor het gesprek met de klant over activering. Een gesprek dat in 

beeld brengt, welke vormen van activering passen bij die klant. Map 1 bevat een aantal tools om te 

bepalen waar iemand plezier aan beleeft. Zoals een stapel ansichtkaarten waarvan de cliënt aangeeft 

welke bij hem of haar passen; een lange lijst met activiteiten waarin de klant zijn favoriete activiteiten 

kan aangeven; en een stapel kaartjes die helpen verduidelijken wat hij of zij overdag zoal doet. 

 

De tweede map gaat over talent en hoe iemand in het leven staat. Met behulp van kaartjes kan de klant 

aangeven wat hij als zijn grootste talenten ziet. Een andere lijst helpt iemands belangrijkste waarden in 

kaart te brengen, beginnend bij de A van aandacht en aanpassing tot en met de V van vrolijkheid. De 

volgende map gaat over het maken van een ecogram, ofwel het tekenen van het sociaal netwerk van de 

cliënt. De vierde map tenslotte gaat over het doen; over motiverende gespreksvoering, het ‘spreken 

van verandertaal’ en het stellen van vragen die verandering uitlokken. Daar vinden we vragen als ‘Wat 

vindt u vervelend aan de bestaande situatie?’ ‘Hoe zou u het graag anders willen zien?’ ‘Hoe wilt u dat 

uw leven er over vijf jaar uitziet?’ en ‘Waar haalt u de moed vandaan om te veranderen?’  

 

Motiverende gespreksvoering 

Zoals je timmeren moet leren als je een meubel wil maken, moet je – als buurtteammedewerker – leren 

de activeringstools effectief te gebruiken. Het begint met contact maken met de klant, zegt Anne de 

Wit en – vult Vincent Wartena aan - ‘vanuit een natuurlijke houding aanwezig zijn in het gesprek’. Je 

moet snappen dat iemand een aantal fases (de ‘verandercirkel’) moet doorlopen voordat hij of zij toe is 

aan verandering (lees: activering). En je moet de ‘verandertaal’ zoals hiervoor genoemd beheersen. 

Veel buurtteammedewerkers volgden een training motiverende gespreksvoering. 
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Op zoek naar stageplekken bij bedrijven 

De vierde en laatste poot onder het in 2016 gestarte activeringsproject was een zoektocht naar 

ondernemers die een baan of stageplaats beschikbaar wilden stellen voor een buurtteamklant. Samen 

met collega’s ging Maarten van Zuidam van Buurtteam Hoograven, de winkels langs op het 

Smaragdplein en aan de Goijlaan. De opbrengst viel tegen, Ja, de garage bij het winkelcentrum kon wel 

een snuffelstage van een halve of hele dag aanbieden. ‘ Leuk idee’, was de reactie bij de supermarkt. 

Maar onvoldoende mankracht voor begeleiding en slechte ervaringen met stagiaires waren de 

argumenten om er toch niet aan te beginnen. Alleen de filiaalhoudster van de Zeeman aan het plein 

deed mee; zij bood een stageplaats voor drie maanden. 

 

Zo kon Maarten van Zuidam toch een van zijn klanten aan een stageplaats helpen. Dat werd Marco (niet 

zijn echte naam), een alleenstaande, nog jonge man uit Hoograven. Hij had jaren bij de Mediamarkt 

gewerkt, totdat hij een burnout kreeg. Hij kwam thuis te zitten, durfde vanaf zeker moment de deur 

niet meer uit, probeerde toch te re-integreren bij Mediamarkt, maar dat liep mis. Hij kreeg ontslag, 

raakte mentaal steeds verder in de put, bouwde een schuld op, verhuisde – na zijn huurwoning te zijn 

uitgezet - naar een huisje op een camping. ‘Ik was mijn moeder, mijn woning, mijn vrienden, mijn 

werk en mijn hobby’s kwijt’, zo vat hij zijn toestand samen.  

 

‘Ik wilde echt werk’ 

In april 2016 meldde Marco zich bij Buurtteam Hoograven. Met Maarten van Zuidam ging hij eerst aan 

de slag om zijn schulden, in totaal € 24.000, te saneren. Maar al snel rees de vraag wat Marco kon 

gaan doen. Van Zuidam: ‘Aan de ene kant zag ik een man die vaak zat te piekeren over zijn schulden 

en urenlang naar de excelsheets van zijn financiële huishouding kon zitten turen. Maar ik zag ook een 

man met een enorme wilskracht, die makkelijk sociaal contact maakte en veel werkervaring meebracht. 

Marco begon te solliciteren, zonder succes. ‘Een werkgever komt er altijd achter dat er iets met je aan 

de hand is. Dan kun je het vergeten. In vrijwilligerswerk had hij geen trek. ‘Dat is uitzichtloos. Ik wilde 

echt werk.’ 

 

Toen kwam Zeeman langs. Een stageplaats voor twee dagen in de week. Dat leek hem wel wat. Er 

moest toestemming gevraagd worden aan uitkeringsorganisatie UWV, omdat Marco daar als ziek 

gemeld stond. UWV werkte mee, Marco kon op gesprek. Alleen al dit kennismakingsgesprek met 

bedrijfsleidster Corry van de Zeemanwinkel aan het Smaragdplein was een schot in de roos. ‘Het gaf bij 

mij een explosie van energie’, vertelt Marco, ‘ik had altijd gedacht dat ik terug zou gaan naar de 

elektronicasector. Die was ik gewend. Ik dacht in hokjes. Uit mijn comfortzone stappen, dat kon ik niet, 

dacht ik. Maar nu ontdekte ik: het maakt niet uit wát ik verkoop, maar hóe ik het verkoop.’ Bovendien 

ontdekte hij dat bij Zeeman het contact tussen de leiding en de werkvloer op een andere, voor hem 

fijnere manier verliep dan hij gewend was. Meer interactie, meer respect, meer mogelijkheden om mee 

te denken. 

 

‘Ik ben er weer’ 

Ten tijde van het gesprek met Marco en Maarten van Zuidam, zat de stageperiode erop. Drie maanden 

was drie maanden. Hij is toe aan een betaalde baan, zegt van Zuidam. Marco zelf brengt het effect van 

zijn stage zo onder woorden: ‘Ik heb me een tijd lang heel klein gevoeld. Nu voel ik mezelf weer, bij 

voorbeeld als ik de stad in ga of een afspraak bij de gemeente heb. Ik bén er weer.’ 
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Het voorbeeld van Marco laat zien dat de cliënt er baat bij heeft als hulpverlening en activering hand in 

hand gaan. Het één versterkt het ander. Toch blijft activering voor sommige buurtteamwerkers, vooral 

diegenen met een hulpverlenersachtergrond, een lastig fenomeen. ‘Activering krijgt bij de ene 

buurtteamwerker meer aandacht dan bij de andere’, zegt Maarten van Zuidam. ‘Sommigen richten zich 

vooral op de problemen. Ik geloof in een tweesporenbeleid: werken aan de problemen én activering, al 

gaat iemand maar ergens een kop koffie drinken. Activering is een goede ingang voor begeleiding: niet 

het probleem staat centraal, maar wat iemand kan.’  

 

Activering is een brede noemer, vindt ook Anne de Wit. ‘Het is een zoektocht per cliënt. Het gaat niet 

alleen om werk, betaald of vrijwillig. Het gaat ook om zelf weer de post ordenen, in gesprek gaan met 

een ambtenaar, zelf problemen aanpakken. Je hebt zoveel niveaus van activering; dat maakt het soms 

voor collega’s onduidelijk.’ 

 

Competenties 

Wat moet je als buurtteamwerker in huis hebben, om activering succesvol in te zetten? Welke  

competenties heb je nodig? 

 

‘Een brede, open blik op wat mogelijk is voor de klant, is het eerste wat Van Zuidam noemt: ‘We 

denken al gauw dat iemand met een lichte psychose niet kan werken. Soms is dat zo, maar soms ook 

niet. Borden wassen kan iemand vooruit helpen. Mensen willen van betekenis zijn voor anderen, dat is 

zó belangrijk.’ 

 

De tweede competentie is kennis van het veld: van het Werkgeversservicepunt (‘geweldige club, die 

hebben de banen klaar liggen’, aldus van Zuidam) tot al die plekken waar mensen aan de slag kunnen 

onder de noemers sociale prestatie en arbeidsmatige activering. Hier bewijzen de safari’s hun waarde, 

omdat die de buurtteammedewerkers zicht bieden op het aanbod. 

 

Vervolgens zijn er de meer ambachtelijke vaardigheden, waarop  Vincent Wartena de nadruk legt. Het 

begint bij het snappen van de visie van de buurtteams, verankerd in de WIE-formule (wederkerigheid, 

informeel netwerk, eigen kracht’). Daarin is besloten dat de klant zelf zoveel mogelijk actie 

onderneemt. Vervolgens moet je contact kunnen maken met de klant. Je moet de verandercyclus in de 

vingers hebben; per slot is in actie komen voor iemand die tot passiviteit was vervallen een fikse 

verandering. En je moet een motiverend gesprek kunnen voeren. Veel buurtteammedewerkers volgden, 

zoals eerder gezegd, de training motiverende gespreksvoering. 

 

Hoe verder? 

In april 2017 maakte het Activeringsteam van de Buurtteams Sociaal plannen voor de komende tijd. 

Men gaat verder op de ingeslagen weg met hier en daar een extra inspanning of ander accent, vertelt 

Isabell Boesveld, buurtondernemer in Zuilen en een van de drijvende krachten van de activering. Een 

aantal dingen kan beter, vindt ze. Zoals het gebruik van de toolbox. ‘Een aantal medewerkers gebruikt 

de toolbox actief. Anderen doen er nog niets mee. Dat blijven we onder de aandacht brengen.’ 

 

De samenwerking met Werk & Inkomen is verbeterd, vindt ook Boesveld. Maar met de uitkerings- en 

re-integratieorganisatie, UWV, valt nog wel een ‘grote slag te maken’. De digitale dienstverlening van 

UWV is voor veel klanten niet te doorgronden. Buurtteamorganisatie Sociaal wil in gesprek met UWV om 

de toegankelijkheid van de dienstverlening te verbeteren.  
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Met Werk & Inkomen wil de buurtteamorganisatie afspreken om vaker casuïstiek met elkaar te 

bespreken ‘Casusbesprekingen zijn toch de beste manier om te leren’, aldus Boesveld. 

 

De safari’s blijven. Naast stedelijke safari’s met buurtteamwerkers gaan de buurtteams ook wijksafari’s 

organiseren waarbij klanten meegaan. Activeringsmogelijkheden met eigen ogen zien stimuleert 

mensen in actie te komen. Dat geldt ook voor de ‘daadkrachttrainingen’ die het Buurtteam Zuilen 

aanbiedt. In deze groepstrainingen wordt gewerkt met de toolbox-methode. (Waar sta je? Van welke 

toekomst droom je? Wat heb je nodig om je droom te realiseren?). Boesveld: ‘In de training ontstaat 

positieve interactie, hebben we gemerkt. Klanten kunnen ook elkaar stimuleren om in actie te komen.’ 

 

Hoe werkt u als sociaal team aan activering? Welke hulpmiddelen zet u in? Tegen welke dilemma’s 

loopt u aan? Beschikken medewerkers van sociale teams over voldoende competenties om te kunnen 

activeren? Wilt u uw mening en uw ervaringen met ons delen: plaats dan hier uw reactie. 

https://husite.nl/kus/artikelpagina/

