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Het project Vast & verder van het Leger des Heils in 

Arnhem is een voorbeeld van de nieuwe aanpak in 

de maatschappelijke opvang: werken in plaats van 

begeleid wonen. 

Individuele begeleiding moet jongeren zo snel 

mogelijk zelfredzaam maken. Vooral hulpverleners 

blijken moeite te hebben met de persoonsgerichte en 

actieve werkwijze. 

Nieuwbouwwijken in Nederland lijken door 

hun complexe stratenpatroon vooral bedoeld 

om de toevallige passant af te schrikken. 

De wijk nabij het Arnhemse winkelcentrum 

Kronenburg vormt hierop geen uitzondering. 

In de verzameling woonerven en hofjes 

gedrapeerd aan de beide zijden van de 

Burgemeester Mastersingel moet je wel verdwalen. En uiteraard 

kennen de aangesproken mensen heg noch steg in dit doolhof. 

De vraag naar Stedumhof levert slechts diepe fronsen en nee-

schuddende hoofden op. Gelukkig is daar de Turks-Nederlandse 

verhuizer die met zijn tomtom uitweg biedt. Zijn navigatieapparaat 

wijst uit dat Stedumhof 750 meter verderop is, schuin achter het 

winkelcentrum.

Een slungelige jongen met een grijs petje op zijn hoofd tilt met 

een wat oudere man een matras uit de kofferbak van een rode 

auto. Gezamenlijk, de jongen op kop en de man aan de staart, 

dragen zij de nog in plastic gehulde matras naar een gebouw 

waar op alle verdiepingen dezelfde, blauwe, gordijnen voor de 

ramen hangen. Een blik op het naambordje leert dat dit inder-

daad het adres is van Vast & verder. De locatie van het Leger des 

Heils waar jongeren van 17 tot 27 jaar sociale en beroepsvaardig-

heden krijgen aangeleerd. Jonge mannen en vrouwen die door 

hun gedrag in aanraking zijn gekomen met politie en justitie. Via 

(jeugd)reclassering, gezinsvoogdij, maatschappelijk werk en peni-

tentiaire inrichtingen zijn zij in het project Vast & verder geplaatst 

om hen te behoeden voor maatschappelijk afglijden. Het project 

past in het nieuwe overheidsbeleid dat mensen in de ‘rafelrand’ 

via een sluitende en persoonsgerichte aanpak aan inkomen, zorg, 

zinvolle dagbesteding en werk wil helpen.

In twee jaar leren de jongeren in Vast & verder een zelfstandig en 

zelfredzaam bestaan op te bouwen. Blijkbaar verwacht de directie 

van Vast & verder niet dat dit rimpelloos zal verlopen, gelet op de 

beveiligingscamera’s die op elke hoek van het gebouw hangen.

Niet meer lummelen

Kees van Harten, verantwoordelijke namens de afdeling Gelder-

land van het Leger des Heils, vat de – vernieuwde – aanpak van 

Vast & verder samen: ‘Op de eerste dag pakt de jongere zijn 

koffer uit en richt hij zijn kamer in. Op de 

tweede dag gaat hij samen met de aan hem 

toegewezen mentor op zoek naar een zinvolle 

dagbesteding opdat hij na verloop van twee 

jaar betaald werk heeft of een opleiding volgt 

en in staat is zelfstandig een huishouden te 

bestieren.’

Van Harten benadrukt dat er geen sprake is van vrijblijvendheid. 

‘Los van de vraag of de jongeren de aanpak altijd zullen waar-

deren, zijn we nu zo ver dat we zeggen dat 17- tot 27-jarigen niet 

de hele dag mogen rondlummelen. Daarvan wordt niemand beter.’

De persoonsgerichte aanpak is ook voor de medewerkers van Vast 

& verder een hele omschakeling. Zij moeten er sinds begin van 

dit jaar op uit om een geschikte dagbesteding voor de individuele 

jongere te vinden. Tot voor kort waren de hulpverleners altijd in het 

appartementengebouw aan het Stedumhof te vinden, omdat de 

meeste bewoners van Vast & verder overdag thuis rondhingen. Van 

Harten: ‘De actievere werkwijze die we voorstaan, vergt een andere 

attitude van de hulpverleners.’ Volgens Van Harten zijn de meeste 

hulpverleners nog te zeer geneigd tot compenseren en moeten ze 

leren hun cliënten te activeren. ‘Niet pappen en nathouden, maar 

stimuleren om aan de slag te gaan. We hebben gekozen voor een 

geleidelijke verandering die door de medewerkers wordt gesteund. 

Eenzijdig opleggen van bovenaf lukt niet. De medewerkers moeten 

de nieuwe methode onderschrijven, zij zijn tenslotte degenen die 

ermee moeten werken.’ De directie heeft gekozen voor een groei-

model: eind 2008 moeten alle jongeren een dagbesteding buitens-

huis hebben.

Cultuuromslag in maatschappelijke opvang valt hulpverleners zwaar 

Werken in plaats van begeleid wonen
Jan van Dam

‘Als iemand de straat moet vegen 
en hij is na een halfuur nog met 
de eerste tegel bezig, dan krijgt 

hij een hand en kan hij gaan’
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Cultuuromslag in maatschappelijke opvang valt hulpverleners zwaar 

Werken in plaats van begeleid wonen
Jan van Dam

AAnpAk

In haar Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang van februari 2006 stellen de rijksoverheid en de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, 

Utrecht en Den Haag) een persoonsgerichte aanpak centraal. De aanpak van daklozen moet minder vrijblijvend. Een verbetering van hun leefom-

standigheden zal de overlast en de criminaliteit sterk verminderen, is het idee. In het plan wordt de ambitie ontvouwd om in 2010 alle tienduizend 

daklozen in de grote steden te hebben voorzien van inkomen, passende huisvesting, effectieve ondersteuning en zorg, zinvolle dagbesteding en/of 

voor zover mogelijk van werk.

Het samenwerkingsverband van de 27 grote gemeenten (G27) heeft staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid in april van dit jaar 25 

miljoen euro extra gevraagd voor de opvang van verslaafden en andere daklozen. De centrumgemeenten hebben aangegeven dat ook zij dak- en 

thuislozen in de opvang hebben die in de AWBZ-zorg horen. Een opvangvoorziening als Vast & verder telt achttien AWBZ-geïndiceerde bedden, 

daarvan betaalt het Zorgkantoor er vijftien, de provincie Gelderland bekostigt de overige drie bedden.
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‘Je slaat je baas niet’

In de nieuwe opzet van Vast & verder werkt het Leger des Heils 

samen met Pauropus, een uitzendbureau dat dak- en thuislozen 

aan een baan helpt, werklozen voor wie de Centra voor Werk 

en Inkomen de hoop al hebben opgegeven. Directeur Albert Jan 

Hoeksema: ‘Wij proberen mensen uit de moeilijke doelgroepen te 

activeren, zodat ze na verloop van tijd kunnen doorstromen naar 

regulier werk of scholing. Bij ons kan iedereen aan de slag die een 

aantal basisafspraken onderschrijft: je komt op tijd, je toont inzet 

en je slaat je baas niet.’

Het uitzendbureau biedt werkervaringsplaatsen voor een periode 

van maximaal zes maanden. De deelnemers werken met behoud 

van uitkering. Hoeksema benadrukt dat Pauropus geen hulpverle-

nende organisatie is, maar een particulier bedrijf dat zijn inkom-

sten haalt uit de opdrachten die het binnenhaalt. Zijn bureau 

biedt vooral laaggeschoold werk aan zoals graffiti verwijderen, 

zwerfvuil opruimen, sloopwerkzaamheden en onderhoud van de 

openbare ruimte. Werk dat vaak blijft liggen vanwege het gebrek 

aan middelen of menskracht.

Hoeksema, die ruime ervaring heeft in de hulpverlening, weet 

hoe belangrijk het is om ondernemerschap en hulpverlening van 

elkaar te scheiden. ‘Als werkgever kijkt Pauropus vooral naar wat 

de mensen kunnen, de hulpverleners hebben meer oog voor de 

eventuele problemen. Als je die twee tegenover elkaar zet, kom je 

na overleg meestal uit op een gulden middenweg.’

Eigenwaarde

In zijn beleidsplan heeft het Leger des Heils de doelstelling 

geformuleerd dat zo veel mogelijk cliënten aan werk worden 

geholpen. Van Harten: ‘Dat streven is ambitieus en waarschijnlijk 

onhaalbaar, maar het geeft wel aan hoe belangrijk de organisatie 

betaald werk vindt. Werk geeft eigenwaarde, genereert geld en 

een betaalde baan wordt door vrijwel iedereen als een zinvolle 

dagbesteding beschouwd. Als je die ambitie hebt, dan moet je je 

ook inspannen om de (licht) schizofrene 17-jarige uit zijn bed en 

aan het werk te krijgen.’

Het uitgangspunt van Vast & verder is, aldus Hoeksema, dat 

een jongere die hulp en een uitkering krijgt, iets verschuldigd is 

aan de samenleving. ‘Iedereen kan papier prikken. Bij Pauropus 

verwachten we dat je inzet toont. Als iemand de straat moet vegen 

en hij is na een halfuur nog met de eerste tegel bezig, dan krijgt hij 

een hand en kan hij gaan. We geven dat vervolgens door aan de 

bevoegde instanties. En dat kan weer leiden tot korting of intrek-

king van de uitkering.’ Alsof hij zelf schrikt van wat hij zegt, voegt 

Hoeksema er meteen aan toe dat ‘zoiets altijd heftig klinkt, maar 

we hebben het vrijwel nooit nodig gehad.’

VAst & Verder

In Vast & verder doorloopt een jongere een traject van twee jaar, verdeeld over vier fasen. De eerste fase, de entreefase, duurt 6 weken tot 

3 maanden. De jongere krijgt een intake waarbij vooral wordt gekeken naar wat hij wil leren. Schulden worden onder handen genomen en 

contacten met familie worden vernieuwd. Hij leert koken en hij helpt mee in het huishouden. De tweede fase duurt een halfjaar en is een eerste 

training op weg naar zelfstandigheid. In deze fase kookt de jongere zelfstandig en beheert hij zelf zijn leefgeld. Hij neemt deel aan een vorm 

van dagbesteding en zoekt in een ‘leertraject’ naar beroepskwalificatie en betaald werk. Ook start de vaardigheidstraining van Pauropus. In de 

derde fase (circa 3 maanden) neemt de jongere deel aan scholing of heeft hij een betaalde baan. De controle op zijn dagelijks leven wordt afge-

bouwd. Voor de vierde fase verhuist de jongere naar een flat verderop in de wijk. Hij krijgt gedurende een jaar ambulante woonbegeleiding.

‘Bij ons kan iedereen aan de slag 
die een aantal basisafspraken 

onderschrijft: je komt op tijd, je 
toont inzet en je slaat je baas niet’
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Attitude

De samenwerking tussen het Leger des Heils en Pauropus in 

Vast & verder is nog niet optimaal, zegt Hoeksema. Hij geeft een 

voorbeeld van waar het soms wringt tussen de hulpverlener en 

de ondernemer. ‘Vanochtend zou een jongen bij ons aan het werk 

gaan en dan belt zijn hulpverlener mij om hem ziek te melden. We 

zijn blij met die “terugkoppeling”, want dat gebeurde voorheen 

niet, maar het zou natuurlijk veel beter zijn als die jongen zelf belt. 

Dat zeggen we dan ook tegen de hulpverlener.’

Hoeksema vindt de confrontaties tussen de hulpverlening en zijn 

bureau nuttig. ‘Ik geloof niet in veranderingen via cursussen en 

trainingen, samenwerken leer je vooral in de praktijk.’ Hoeksema 

heeft dus het gevoel dat hij vooral bezig is met het veranderen 

van hulpverleners in plaats van met de jongeren uit de doelgroep 

zelf. Zijns inziens heeft dat te maken met de visie en uitstraling 

waarvoor de hulpverlening indertijd heeft gekozen en waarvan de 

manco’s nu boven tafel komen.

Van Harten erkent dat er dingen beter kunnen. ‘Zowel Pauropus 

als het Leger des Heils is open over de problemen waar ze 

tegenaan lopen. Dat was wel even wennen, hoor. Het Leger des 

Heils is een organisatie die vanwege zijn omvang en structuur nu 

eenmaal anders werkt dan een zelfstandig ondernemer die vooral 

snel wil gaan. Dat leidt soms tot botsen, duwen en trekken.’  

Van Harten ziet evenwel geen onoverkomelijke problemen. Ook 

vindt hij het nu nog te vroeg om uitgebreid in te gaan op andere 

partijen die eventueel bij Vast & verder betrokken kunnen worden. 

Van Harten: ‘Vragen daarover komen nu te vroeg. Maar het 

moge duidelijk zijn dat we altijd zullen proberen om bijvoorbeeld 

woningcorporaties te interesseren voor Vast & verder, zij hebben 

immers een sociale doelstelling waarop we kunnen aansluiten.’ 

Hij vindt het eveneens prematuur dat TSS met de medewerkers en 

bewoners van Vast & verder praat. ‘In de loop van 2008 nodig ik u 

graag uit om ter plaatse de ontwikkelingen te bekijken.’ 

Herscholing

Onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut Maarten Davelaar 

vindt de cultuuromslag in de maatschappelijke opvang brood-

nodig. Hij meent dat herscholing van het personeel een voor-

waarde is voor een betere activering van de cliënt en zijn reïnte-

gratie op de arbeidsmarkt. In het mede door Davelaar geschreven 

rapport Aan de slag in de rafelrand staat dat de dagbesteding 

minstens zo belangrijk is als een dak boven je hoofd. ‘Een bege-

leidwonenproject zonder dagbesteding’, omschrijft de Verwey-

Jonker-onderzoeker als water naar de zee dragen.  

Davelaar: ‘Onderzoek in Rotterdam, dat in november zal worden 

gepresenteerd, laat zien dat mensen vanuit heel verschillende 

motivaties weer aan het werk willen. Sommigen zoeken een 

beschermende setting, voor anderen is werk een middel om ritme 

in hun bestaan te brengen. Voor iedereen geldt dat ze er iets mee 

willen verdienen.’

Hij noemt het overigens een illusie dat iedereen straks een 

reguliere baan heeft. Er is sprake van de ontwikkeling van een 

parallelle arbeidsmarkt voor nuttige, maar niet winstgevende 

bezigheden. De onderzoeker stelt de vraag of er in de lokale en 

persoonsgebonden aanpak in de maatschappelijke opvang ‘een 

infrastructuur voor activering en werk kan groeien’. Hij ziet zeker 

mogelijkheden, mits er ruimte blijft ‘voor de beweging naar verras-

sende ondernemingen voor mensen aan de onderkant van de 

samenleving in ongewone coalities van overheden, instellingen, 

particulieren en bedrijven’. Of de samenwerking tussen het Leger 

des Heils en Pauropus vruchten oplevert, blijft vooralsnog een 

onbeantwoorde vraag.

Wel is duidelijk dat er in Arnhem nog een en ander te doen valt. 

In de tuin van het gebouw aan het Stedumhof zit een roodharig 

meisje op een stoel. Tussen allerlei rommel gezeten, voert ze een 

(mobiel) telefoongesprek. Uit de open ramen wapperen de blauwe 

gordijnen op de maat van reggaeton en technobeat. Waarschijnlijk 

is dit niet de dagbesteding die initiatiefnemers en overheid voor 

ogen staat.

Jan van Dam is freelance journalist.

De meeste hulpverleners moeten 
leren hun cliënten te activeren


