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1 Inleiding
1.1. Aanleiding en achtergrond
In Ede-Zuid vindt een bijzonder project plaats: Pilot Ede-zuid, ofwel een Doe- en Leerplaats, gerund voor en door
bewoners, midden in de hoogbouw. Het is een veilige en vertrouwde plek met mensen die voor de wijk vertrouwd
zijn en uit de wijk komen. Het project wordt bemenst door vier inwoners die via empowerment trainingen tot wijksocial workers zijn getraind en worden begeleid door een kwartiermaker. Het doel dat de bewoners met deze Doeen Leerplaats nastreven is: “Het empoweren van de bewoners, ze perspectief bieden om zo volwaardig en volledig
mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving van Ede en daarbinnen een eigen bijdrage kunnen leveren en van
betekenis kunnen zijn”.
Er is veel sociaal kapitaal om verbindingen te leggen in de wijk en de benodigde bi-culturele bagage om rapport te
hebben met de wijkbewoners. De social workers en de kwartiermaker vormen een belangrijke schakel, een
belangrijke intermediaire rol, tussen inwoners en de gemeente, tussen inwoners en het middenveld “De Basis”
(zie figuur 1 hieronder ) en zie ook het onderzoek van Movisie uit 2018 1.
2

Deze intermediairs zoeken en hebben verbinding met inwoners. Hierdoor krijgen inwoners het gevoel en het
vertrouwen dat als je zelf de regie pakt, er dingen mogelijk gemaakt kunnen worden. Dit is een andere aanpak dan
de aanpak van de formele instituties. De werkwijze van het team in deze Doe-en Leerplaats is specifiek en bestaat
uit maatwerk.

1

Movisie, eindrapportage december 2018 “Onderzoek ondersteuning bewoners in Pilot Hoogbouw Ede-Zuid”
Maatschappelijk middenveld. Met Maatschappelijk middenveld worden hier de formele organisaties bedoeld die een financiële relatie
hebben met de gemeente Ede.
2
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Figuur 1: De Doe- en Leerplaats als belangrijke schakel tussen inwoners en gemeente en tussen inwoners en het
maatschappelijk middenveld
Deze pilot, of te wel de Doe- en Leerplaats, is ontstaan vanuit een van proces waar het wijkteam (een
samenwerking tussen wijkteamleden van gemeente Ede, Woonstede, Sportservice en Malkander) samen met
bewoners in 2015 is gestart. Een proces waarin door bewoners een perspectief/droom is neergezet met
betrekking tot wat bewoners belangrijk vinden voor hun directe woon- en leefomgeving en hun persoonlijk
welbevinden. Hiermee is een beweging in gang gezet waarbij bewoners met elkaar initiatieven ondernemen om
hun dromen te kunnen realiseren. Om dit ook zo zelfstandig mogelijk te kunnen doen is in 2017 de Doe- en
Leerplaats hieruit voortgekomen. Tot op dit moment wordt deze Doe- en Leerplaats als pilot door de gemeente
Ede gefinancierd en kent de Doe- en Leerplaats nog geen structurele inbedding en financiering. De gemeente wil
daarom graag weten hoe zij samen met de vrouwen uit de Doe-en Leerplaats verder kan gaan en of en hoe er
een structurele basis kan komen.

1.2. Meerwaarde in beeld
Nathan Rozema, directeur van Labyrinth is gevraagd om hierbij te adviseren en om samen met de gemeente en
met de betrokkenen van de Doe- en Leerplaats te komen tot een verduurzamingsstrategie. Een intensief en
interactief proces samen met de vrouwen en de gemeente. Als eerste stap heeft Labyrinth in het vierde kwartaal
van 2019 onderzoek verricht naar de meerwaarde van de Doe- en Leerplaats. Hiervoor is een kwalitatieve analyse
uitgevoerd op basis van resultaten uit het onderzoek dat in 2018 door Movisie3 is uitgevoerd aangevuld met
interviews met de ‘social workers’ van de Doe- en Leerplaats als ook met organisaties uit het middenveld waarmee
de DLP samenwerkt. Daarnaast is er een kwantitatieve analyse uitgevoerd op basis van cijfers uit het in
ontwikkeling zijnde registratiesysteem van de Doe- en Leerplaats in combinatie met kengetallen en cijfers die door
het kenniscentrum van de gemeente Ede zijn aangeleverd.

1.3. Leeswijzer
De resultaten van de zoektocht van de afgelopen maanden naar de meerwaarde van de Doe en Leerplaats zijn in
deze rapportage verwoord. Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van de kwalitatieve analyse, hoofdstuk 3 beschrijft
de resultaten van de kwantitatieve analyse. In de laatste hoofdstukken wordt nader ingegaan op de meerwaarde
en adviezen met betrekking tot het vervolgproces.
Disclaimer
Bij het lezen van dit rapport en vooral bij de vertaling van aantallen naar impact en euro’s is het van belang om
steeds in het achterhoofd te houden dat dit geen uitgebreid wetenschappelijk4 verantwoord onderzoek is5.

3

Doe-en Leercentrum Ede eindrapportage onderzoek ondersteuning bewoners in pilot hoogbouw ede Zuid,, december 2018,
Sanneke Verweij, Martijn Bool, Roos van Schaijk, Daan de Bruijn, projectnummer 1247 Movisie
4 Alle onderzoekers van Labyrinth zijn wetenschappelijk geschoold en Labyrinth werkt veel met Universiteiten aan
wetenschappelijke onderzoeken, zoals bijvoorbeeld rondom de experimenten “Weten wat werkt” waarin wordt onderzocht
hoe werken en vrijwilligerswerk kan plaatsvinden met behoud van uitkering.
5 Vanuit haar wetenschappelijke achtergrond heeft Labyrinth juist getracht om bij aannames steeds niet de meest rooskleurige
te hanteren.
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2 Kwalitatieve analyse
2.1. De Doe- en Leerplaats
Het eerder aangehaalde onderzoek dat door Movisie is uitgevoerd in 2018: ‘Ondersteuning bewoners in Pilot
Ede Zuid’ geeft een goede beschrijving van wat de Doe- en Leerplaats (DLP) is en doet:

Vanuit de Doe- en Leerplaats wordt door 4 social workers en een kwartiermaker twee typen
ondersteuning
geboden:
1. Individuele ondersteuning aan bewoners van Ede-Zuid
2. Collectieve activiteiten, groepsactiviteiten zoals tekenles, huiswerkbegeleiding, opvoedings- en
empowermenttraining.
Ad 1) Met betrekking tot individuele ondersteuning bieden de social workers snelle, flexibele en
oplossingsgerichte hulp. Social workers werken daarbij volhardend en ‘vanuit de mens’ of ‘vanuit het
hart’ waardoor bewoners zich meer gesteund en geholpen voelen.
• De Doe- en Leerplaats komt in de casussen naar voren als een plek die veiligheid en rust biedt als dat in
de eigen woonsituatie beperkt is en waar gezelschap is als iemand zich thuis alleen voelt.
• De geïnterviewde bewoners wordt perspectief geboden door hen te helpen bij taal, scholing en kansen
op werk.
• Het verbeteren van Nederlandse taal gebeurt onder andere door contact en ontmoeting met anderen
in de Doe- en Leerplaats en door deelname aan activiteiten.
• In de casussen zien we ook wederkerigheid. Zoals één bewoner die zelf goed geholpen en opgebloeid
is, wil graag anderen – zijn vrienden – dezelfde positieve ervaring bieden als hij binnen de Doe- en
Leerplaats heeft gehad.
Ad 2) Met betrekking tot collectieve activiteiten bieden de social workers, samen met vrijwilligers en
verschillende partners groepsactiviteiten. Meerwaarde van deze activiteiten wordt op drie niveaus
ervaren:
1. Voor de individuele bewoner: toename sociale contacten, en daardoor toename vreugde, ontspanning
en stressreductie, bieden van toekomstperspectief, in contact met Nederlandse taal en cultuur, durven
delen van problemen en behoeften, bewustwording gezonde leefstijl, bewustwording duurzaamheid en
schone
leefomgeving.
2. Voor de buurt: versterken gevoel van verbondenheid met buurt, stimulering om zelf initiatieven te
nemen zoals het starten van een activiteit in de buurt, toename van woongenot.
3. Voor de gemeente: bewoners zetten zich als vrijwilligers in of nemen deel aan activiteiten, waardoor
het zelfredzame vermogen van bewoners versterkt wordt, positief effect op integratieproces van
bewoners, bijdrage aan positief imago van de buurt (bijvoorbeeld schoner, veiliger, meer contacten
tussen bewoners in de
In de opzet van de pilot en de werkwijze van de social workers zijn op de volgende werkzame elementen
te onderscheiden bij de ondersteuning:
• Laagdrempelig en outreachend
• Werken vanuit talenten en perspectief bieden
• Vertrouwen en veiligheid
• Perceptie van nabijheid
• Culturele sensitiviteit
• Niet regel en tijd gebonden
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Rol en functie van de social workers:
De vier social workers kunnen daarbij worden gezien als intermediairs. Dat houdt in dat zij contact (kunnen)
leggen met moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals migrantengroepen. Daarnaast leggen zij verbindingen
tussen deze doelgroepen en de voorzieningen. Binnen de individuele ondersteuning en collectieve
activiteiten van de Doe- en Leerplaats worden verschillende functies vervuld: de signaleringsfunctie,
empowermentfunctie,
brugfunctie en hulpfunctie.
• Signaleringsfunctie: social workers halen signalen op tijdens individuele contacten en collectieve
activiteiten.
• Empowermentfunctie: bewoners begeleiden bij de opzet van activiteiten, gericht op de talenten
van inwoners, bewoners doorverwijzen naar andere activiteiten of ondersteuning.
• Brugfunctie: tussen professionele organisaties en bewoners, tussen bewoners onderling.
• Hulpfunctie: bieden van individuele ondersteuning.

Citaten uit Movisie Eindrapportage Onderzoek ondersteuning bewoners in pilot hoogbouw EdeZuid

2.2. Resultaten gesprekken
Voor dit onderzoek zijn door Labyrint aanvullende gesprekken gevoerd met diverse betrokken personen vanuit
diverse organisaties:
• de social workers, vrijwilligers en kwartiermaker van de DLP
• het maatschappelijk middenveld
• de woningbouwcoöperatie
• werk/participatiewet
• de gemeente
(Een nadere duiding van de organisaties waarmee is gesproken als mede de bevindingen per organisatie/gesprek
is te vinden in bijlage 1)
Uit deze gesprekken blijkt dat alle geïnterviewden duidelijk de meerwaarde van de DLP erkennen. Er is niemand
die op de hamvraag: Stoppen of doorgaan? Zegt: Stoppen. Er wordt unaniem gezegd dat DLP een club is die vanuit
het perspectief van inwoners, mensen bereikt die “men” zelf niet of veel minder bereikt. En dat dit nodig is.
Sprekende voorbeelden die worden aangehaald door de geïnterviewden zijn:
•
•

•

•
•

Bijeenkomsten over opvoedingsondersteuning worden door de hulp en inzet van DLP goed bezocht en
mensen worden bereikt die anders niet of lastiger bereikt worden;
Doordat inwoners vanuit een informelere en gelijkwaardigere positie door DLP vanuit vertrouwen
worden bereikt, worden er nu in tegenstelling tot vroeger, geen vuile luiers meer uit de hoogbouw naar
beneden gegooid.
Veel mensen in de hoogbouw zijn erg op zichzelf en we merken dat de mensen niet met elkaar
communiceren. De Doe- en Leerplaats heeft daar verandering in gebracht en zorgt ervoor dat mensen
met elkaar in gesprek raken. Vroeger werden er hele bankstellen uit het raam gegooid, dat is nu door de
social workers echt verbeterd.
Bereiken van lastiger te bereiken doelgroepen, zoals Eritrese jongeren, in het bijzonder meiden lukt met
hulp van DLP wel;
Door de betrokkenheid vanuit het inwonersperspectief gaan de dames heel ver en zij kunnen
bijvoorbeeld ook zaken signaleren die door anderen pas in een verder gevorderd stadium in beeld komen.
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Samengevat komt uit de gesprekken dat de DLP van invloed is op een grote hoeveelheid van factoren, zie figuur 2

Figuur 2: DLP als spin in het web en van invloed op veel factoren.

2.3. Meerwaarde wordt breed onderkent
De meerwaarde en werkwijze van de DLP bij de individuele ondersteuning en collectieve activiteiten wordt
unaniem door de gemeente en het maatschappelijk middenveld erkend. Met behulp van 2 korte video
rapportages is dit verder in beeld gebracht:
Filmpje 1 : Meerwaarde DLP vertelt door de social workers en de kwartiermaker
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Filmpje 2: Meerwaarde DLP vertelt door maatschappelijke partner Werkkracht

Niet alles verloopt natuurlijk vlekkeloos, ondanks het feit dat duidelijk alle geïnterviewden vinden dat DLP nodig is
voor Ede•
•

nodig om mensen te bereiken die anders niet, moeilijk, of (te) laat pas bereikt worden,
nodig vanwege het inwonersperspectief en andere (informelere, laagdrempeligere) werkwijze-

- zijn sommige geïnterviewden ook kritisch. De kritiek zit hem dan vooral op:
•
•
•
•

Behoefte aan meer duidelijkheid over wat DLP biedt →focus
Opvolging geven aan afspraken richting professionals
Organisatorisch, er lijkt soms meer regie nodig te zijn
Er is richting de basis soms behoefte aan een pro-actievere houding

Deze kritische noten komen overeen met de adviezen die met het onderzoek van Movisie (pg 30-34) ook al zijn
meegegeven. Maar ondanks dat enkele partijen kritisch zijn en dit hebben geuit tijdens de interviews, willen zij
wel door met de DLP.
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3 Kwantitatieve analyse
3.1. Impact van DLP
Voor de kwantitatieve analyse is geprobeerd gegevens uit het in ontwikkeling zijnde registratiesysteem van de DLP
te relateren aan kengetallen en gemiddelde kosten uit de gemeentelijke databases. Let op, het betreft geen
wetenschappelijk onderzoek maar een analyse waarbij op basis van aannames en benaderingen kosten in beeld
zijn gebracht die door inzet van de DLP zijn voorkomen, dan wel verminderd. Op deze wijze is inzicht verkregen in
de preventieve waarde en de potentie m.b.t. maatschappelijk inverdienen. Hierbij is steeds uitgegaan van een
voorzichtige inschatting en is alleen gekeken naar effecten waarvan kengetallen en cijfers bij de gemeente
beschikbaar zijn.

3.2. Activiteiten en inzet DLP
Onderstaande tabel geeft voor de collectieve activiteiten het aantal deelnemers per activiteit en het aantal uren
ondersteuning daarbij door betaalde medewerkers als ook van de vrijwilligers weer. In de laatste regel staan het
aantal bewoners die per week individueel worden ondersteund en het aantal uren dat de medewerkers hiervoor
inzetten. Wekelijks hebben de medewerkers, inclusief de kwartiermaker, gezamenlijk 157 in te zetten betaalde
uren.
totaal
uren
aantal
deelgeno
inzet
uren
totaal
deelnem
aantal
men
betaalde
inzet
uren
Activiteit
.
ers per uren p/w
uren
medewer vrijwillig inzet per
week
deelnem kers DLP
ers
week
Tabel 1: Activiteiten en ondersteuning DLP per week,
Bron CMSp/w
DLP Ede Zuid
ers p/w
16
3
48
3
3
6
Kinderactiviteit
De
tabel laat zien dat …..
Empowermenttrainin
95
4
380
8
2
10
g
Afval is een grondstof

30

4

120

4

4

8

Leefstijltraining
Burgerschap
Huiswerkbegeleiding
Computertraining
Dialoog
Taalcafe
Schildercursus
themabijeenkomsten
moeders voor
moeders
Klussen met vrouwen
Netwerken
haken/breien/naaien
empowerment
mannen
Ambulante inzet
totaal

20

3

60

6

0

6

10

4

40

8

8

8

15

3

45

1

6

7

10

2

20

0

4

4

8

3

24

3

6

9

23

3

69

3

6

9

12

2

24

2

2

4

25

1,5

37,5

3

3

6

16

6

96

8

12

20
24

8

8

64

8

16

25

4

100

0

4

4

15

4

60

4

12

16

20

4

80

0

6

6

12

2

24

96

0

96

360

60,5

1291,5

157

94

243
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3.3. Jeugdzorg en DLP
Een van de doelgroepen die DLP bereikt zijn jongeren. Aan de hand van het aantal jongeren in Ede dat zorg krijgt
en de gemiddelde kosten die daar vanuit de Gemeente Ede bij horen, is in geschat wat het effect is van DLP m.b.t.
de Jeugdzorg van de Gemeente Ede. In heel Ede zijn er bijna vier duizend jongeren (zie onderstaande tabel)
waarvoor in totaal bijna 25 miljoen euro aan kosten door de gemeente worden gemaakt. In Ede Zuid, waar DLP is
gestationeerd gaat het om iets meer dan 300 jongeren en nog specifieker komt meer dan een derde van die 300
jongeren uit Hoogbouw Zuid (122). In de DLP is er contact met 39 jongeren. Van die 39 jongeren heeft de inbreng
van DLP ervoor gezorgd dat drie jongeren die in een zeer ernstige crisis situatie zaten (suïcidaal) zijn doorverwezen
naar de daarvoor geëquipeerde jeugdzorgorganisaties in Ede. Hierdoor zijn jongeren die nog niet in beeld waren
bij deze organisaties en de gemeente in een zorgtraject gekomen.
✓

Dit zorgt op de korte termijn voor hogere kosten voor de gemeente Ede. Deze zijn o.b.v. de gemeentelijke
kosten inschatting voor Hoogbouw Zuid (7.400 per jeugdige) ingeschat op 22.200 euro.

jeugdige
n met
zorg
Ede
Ede Zuid
Hoogbouw
Zuid
DLP
DLP crisis sit

gemiddeld

Euro's

3964

€

8.400,00 € 24.900.000,00

308

€

11.000,00 € 3.400.000,00

122

€

7.400,00 €

900.000,00

€

7.400,00 €

-22.200,00

39
3

Wanneer er verder wordt ingezoomd op de “DLP-jeugd” (zie onderstaande figuur) wordt duidelijk dat veel van de
jongeren bij DLP komen met onderwijs vragen (18). Bijvoorbeeld omtrent het school advies of omtrent de
schoolkeuze.

jeugdigen met
zorg
Ede
Ede Zuid
Hoogbouw
Zuid
DLP
DLP crisis sit
onderwijs
vragen
vsv
voorkomen

Euro's

3964

€

8.400 € 24.900.000

308

€

11.000 € 3.400.000

122

€

7.400 €

900.000

€

7.400 €

-22.200

€

14.000 €

56.000

39
3
18
9
4

detentie
schulden
werk
zorg
radicale
totaal

gemiddeld

1

€

3

€

220.000
15.000 €

preventie
45.000

8

€

14.000 €

112.000

5

preventie

2

preventie
€

190.800
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DLP heeft ervoor gezorgd dat jongeren bijvoorbeeld i.p.v. een MBO niveau 1 advies op het HBO of Universiteit
terecht zijn gekomen. Effectief heeft DLP ervoor gezorgd dat bij 9 jongeren schooluitval is voorkomen (VSV
=vroegtijdig schoolverlaten). In de berekening is voorzichtig ingeschat dat van deze 9 jongeren er bij 4 is
voorkomen dat zij een bijstandsuitkering wegens schooluitval hebben aangevraagd.
✓
✓
✓
✓

18 jongeren komen bij DLP met onderzoeksvragen
DLP heeft bij 9 jongeren schooluitval voorkomen
DLP heeft bij 4 jongeren ervoor gezorgd dat zij op een beter niveau verder konden gaan studeren en
hiermee voorkomen dat de jongeren een bijstandsuitkering moesten gaan aanvragen door uitval →
De besparing is daarmee ingeschat op 56.000 euro door het voorkomen van schooluitval door DLP voor
deze 4 jongeren

3.3.1. Voorkoming criminaliteit en detentie
DLP geeft ook aan dat zij hierdoor jongeren ook hebben behoed voor het “slechte pad”. Wetenschappelijke
literatuur toont aan dat schooluitval veel negatieve en kostbare gevolgen heeft en significant vaak leidt tot
detentie. In een eerder onderzoek in 2013 voor SPIRIT en Streetcornerwerk rondom vroegtijdig schoolverlaters
(VSV) in Amsterdam had Labyrinth al in kaart gebracht welke significante verbanden er bestaan tussen VSV en tal
van preventieve en repressieve maatregelen waaronder detentie (zie bijlage2). Voorzichtigheidshalve zijn deze
maatregelen in bovenstaande tabel niet gemonetariseerd. Ook omdat bijvoorbeeld de kosten van detentie niet
voor rekening van de Gemeente Ede komen.
Samenvattend leidt VSV aantoonbaar tot:
•
•

•

hogere individuele kosten. Een jongere zonder startkwalificatie heeft bijvoorbeeld een grotere kans op
werkloosheid6 , vaker een slechtere gezondheid7 en een grotere kans op lager opgeleide kinderen8
hoge maatschappelijke kosten:
o grotere kans op criminele activiteiten.9
o Grotere kans op dakloosheid
o handhaving
o mindere sociale cohesie10
o en lagere economische groei door een lager opgeleide beroepsbevolking 11.
Fiscale gevolgen vanwege lagere belastinginkomsten, hogere uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen en
hogere kosten voor de gezondheidszorg12

DLP heeft voorkomen dat jongeren vroegtijdig schoolverlater zouden worden en daarmee besparingen
gerealiseerd. Deze besparingen zijn niet meegenomen in de monetarisering van de impact van DLP voor Ede.

3.3.2. Schulden
Meerdere DLP jongeren hadden schulden. Een schuldenaar heeft gemiddeld een schuld van iets meer dan
43.000 euro. Voorzichtigheidshalve is er ingeschat dat de besparende, preventieve werking effectief betrekking

6Psacharopoulos

en
Layard,
1979
in
Vorotijdig
Schoolverlaten
Rapportage
van
https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/23/81/voortijdig_schoolverlaten-1400572255.pdf
7 Groot en Maassen van den Brink, 2007 in TIER/Platform31 2014
8
Bowles, 1972 in TIER/Platform31 2014 in TIER/Platform31 2014
9
Lochner en Moretti, 2004 in TIER/Platform31 2014
10 Milligan et al., 2004 in TIER/Platform31 2014
11 Hanushek en Wößmann, 2007 in TIER/Platform31 2014
12 voor een overzicht: Psacharopoulos, 2007

TIER/PLATFORM31
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had op drie jongeren en dat hiermee voor 15.000 euro per jongere is bespaard. Dit levert een totale besparing
aan schulden op van 45.000 euro.
✓

Er is door DLP naar schatting voor minstens 45.000 euro aan schulden onder jongeren voorkomen. Er is
aangenomen dat de Gemeente Ede voor een deel voor de kosten en problemen die gepaard gaan met
schulden zou opdraaien.

3.3.3. Werk
Een bijstandsuitkering betreft gemiddeld 14.000 euro per jaar in Ede. Door inmenging van DLP zijn 8 jongeren
begeleid naar werk en is daarmee voorkomen dat zij een bijstandskering zouden aanvragen ten koste van de
Gemeente Ede. Bovendien geldt dat voor de meeste mensen die in een bijstandsuitkeringssituatie terecht
komen, dat zij daar meerdere jaren, zo niet langdurig, in terecht komen. Voorzichtigheidshalve is er hier alleen
met 1 jaar besparing gerekend.
✓

DLP heeft 8 jongeren naar werk begeleid en er is dus voor 8 jongeren een bijstandsuitkering bespaard
van naar schatting in totaal 112.000 euro

3.3.4. Zorg
Zoals te zien is in het VSV effectenschema in bijlage 2 heeft vroegtijdig schoolverlaten effect op gezondheid en
de zorg. . De inzet van DLP heeft een sterk preventieve werking gehad op de zorg. Deze preventieve werking is
niet gemonetariseerd bij deze impactmeting.
✓

5 jongeren hebben dankzij de hulp van DLP geen verder beroep op jeugdzorg hoeven doen, dit is niet
gemonetariseerd in deze impactmeting

3.3.5. Radicalisering
DLP stelt daarnaast ook dat door hun inmenging jongeren zijn behoed voor radicalisering Ze menen daarmee dus
een preventieve werking te hebben gehad op radicalisering. De werkwijze van DLP sluit goed aan op wat door het
Platform JEP13 wordt aanbevolen. Platform JEP staat voor Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie en
ondersteunt professionals en vrijwilligers die met en voor jeugd werken bij vragen rond polarisatie, radicalisering
en extremisme. Labyrinth heeft voor de ESS waarvan het JEP onderdeel uitmaakt onderzoek gedaan naar de
effectiviteit van interventies. Platform JEP verwijst via het onderzoek van NJI14 naar de factoren die beschermend
en preventief werken tegen radicalisering. Dit betreft ook de factoren die voor de algemene positieve ontwikkeling
van de jeugd van belang zijn. Het gaat om de volgende factoren:
1.
2.
3.

13
14

de warme en ondersteunende relaties in gezin, school, met vrienden en in de wijk. Jongeren het gevoel
geven dat ze erbij horen (sociale binding).
Kansen voor betrokkenheid: kinderen en jongeren leveren een concrete, betekenisvolle en gewaardeerde
bijdrage aan de verbanden waarvan ze deel uitmaken, zoals familie, school en de buurt.
Positieve identiteit: kinderen en jongeren met eigenwaarde, positieve verwachtingen over de toekomst en
wat ze willen bereiken, stellen zichzelf hogere doelen en zijn gemotiveerd om deze doelen te bereiken.

https://www.platformjep.nl/over-platform-jep
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Sterke-basis-voor-de-jeugd/Positieve-ontwikkeling-van-jeugd
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Hoe meer beschermende factoren aanwezig zijn in het leven van een kind en jongere, des te beter. Uiteraard
wordt er ook gezegd dat deze factoren geen garantie voor het voorkomen van radicalisering zijn. Om
radicalisering te voorkomen is het van groot belang om de voedingsbodem te verkleinen. Hiervoor zijn van
belang:
•

werken aan de positieve identiteit van jongeren15

•

Opvoedingsvaardigheden ouders1617.

•

Werken aan sociale competenties en democratisch burgerschap 18

•

Werken aan vaardigheden van professionals en vrijwilligers die met jongeren werken. Het belang van
samenwerking en afstemming tussen professionals wordt ook genoemd19.

•

Tenslotte wordt de meest op DLP toegesneden factor aangehaald: “Inzetten van sleutelfiguren die
nauwe banden hebben in een gemeenschap20”.

Dit allen zijn factoren en vraagstukken waar DLP zich samen met haar partners intensief mee bezighoudt.

3.3.6. Optelsom besparing JEUGD door DLP
✓

✓

✓
✓
✓

De doorverwijzing van jongeren richting jeugdzorg zorgt voor hogere kosten voor de gemeente Ede. Deze
zijn o.b.v. de gemeentelijke kosten inschatting voor Hoogbouw Zuid (7.400 per jeugdige) ingeschat op +
22.200 euro.
Er is ingeschat dat er bij 4 jongeren is voorkomen dat zij een bijstandsuitkering aanvragen doordat zij
schoolverlaters waren, door DLP zijn op hun hoger niveau verder gaan studeren en hiermee is 56.000
euro voorkomen door DLP
Er is door DLP naar schatting voor minstens 45.000 euro aan schulden onder jongeren voorkomen.
Er is voor 8 jongeren een bijstandsuitkering bespaard, door ze aan een baan te helpen. Dit betreft een
besparing van naar schatting in totaal 112.000 euro
In totaal is de besparing door DLP op uitgaven JEUGD door Gemeente Ede ingeschat op (22.200 euro
min 56.000 euro min 45.000 euro min 112.000 euro) = besparing van 190.800 euro

15

Zie bijv proefschrift Amy Jane Gielen (2008). Radicalisering en identiteit: Radicale rechtse en moslimjongeren
vergeleken
In
het
kort:
https://www.socialevraagstukken.nl/wp-content/uploads/2010/08/TSS_2008_mei_radicale_identiteit.pdf
16
Pels, T., & de Ruyter, D. (2011). De relatie tussen opvoeding, socialisatie, ontwikkeling en radicalisering: overzicht
van en hiaten in de beschikbare kennis. Pedagogiek, 31(2), 117-133.
17
Sikkens, E., van San, M. ., Sieckelinck, S. M. A., & de Winter, M. (2017). Parental Influence on Radicalization and
De-radicalization according to the Lived Experiences of Former Extremists and their Families. Journal for
Deradicalization, 12, 192-226.
18
Met betrekking tot democratisch burgerschap zie Sieckelinck, S. (2017). Reradicaliseren: Ronselen voor een
betere wereld. Lannoo Meulenhoff-Belgium.
19

Zie ook ons onderzoek https://www.platformjep.nl/documenten/verslagen/2019/12/18/evaluatie-trainingomgaan-met-extreme-idealen-omei Van Eerten, J.J.C., De Wolf, A., Sleijpen, S. Huiberts, E. (Forthcoming). Omgaan
met extreme idealen: evaluatie van een trainingsprogramma. Labyrinth Onderzoek: Utrecht.
20
Zie ook ons onderzoek https://www.platformjep.nl/documenten/verslagen/2019/12/18/evaluatie-trainingomgaan-met-extreme-idealen-omei Van Eerten, J.J.C., De Wolf, A., Sleijpen, S. Huiberts, E. (Forthcoming). Omgaan
met extreme idealen: evaluatie van een trainingsprogramma. Labyrinth Onderzoek: Utrecht.
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3.4. WMO
Wanneer er wordt ingezoomd op de gemeentelijke WMO geldstromen dan zijn er in het deelgebied Hoogbouw
Zuid 191 mensen die gebruik maken van de WMO. Dit gaat gepaard met ongeveer 695.000 euro. Bij DLP zijn er 15
deelnemers die gebruik maken van de WMO. Door inzet van DLP is er 1 persoon die nog geen WMO gebruikte,
maar dat wel nodig had geholpen om gebruik te maken van de WMO.
✓

Door DLP is 1 persoon richting WMO begeleid, hierdoor zijn de gemeentelijke kosten ongeveer 3.600
hoger geworden

DLP verzorgd zowel op collectief als op individueel niveau begeleiding en activiteiten voor ouderen. Er is ingeschat
dat door de inzet van DLP van de groep van 25 ouderen, er 8 ouderen preventief uit de WMO worden gehouden.
✓

Door DLP is er WMO geld voor 8 ouderen bespaard het gaat om een besparing van bijna 29.000 euro.

Ede
Ede Zuid
Hoogbou
w Zuid
DLP
DLP-###WMO
door DLP
geen
WMO
ouderen

aantallen
WMO

Aantallen
PGB

5366

251

€ 28.500.000,00 €

5.100,00

553

21

€ 3.700.000,00 €

6.400,00

191

10<

€

695.000,00 €

3.600,00

€

3.600,00 €

3.600,00

kosten WMO

Gem/ kosten
pp

15
1

aantal

70plus

25

8

gem. Kosten
wmo
€

besparing

3.600,00 €

28.800,00

Bron: O& S Ede, Databestand Stapeling van zorg-en voorzieningengebruik, 2018. en
CMS DLP EDE ZUID bewerkt door Labyrinth

3.5. Bijstand
3.5.1. Bijstand
In Ede Zuid hebben 410 huishoudens een bijstandsuitkering. Voor de Hoogbouw Zuid zijn dat er 240. DLP bereikt
260 huishoudens met een bijstandsuitkering. Dit aantal is iets hoger dan het totale aantal van Hoogbouw Zuid en
komt doordat er bij DLP meer mensen komen dan alleen uit Hoogbouw Zuid. DLP heeft er dankzij haar
empowerende werkwijze voor gezorgd dat 6 bezoekers hun uitkering (gemiddeld 14.000 euro per jaar) hebben
verruild voor een betaalde baan en dat er 13 bezoekers actief vrijwilliger zijn geworden. Hierbij dient in het
achterhoofd te worden gehouden, dat net zoals eerder bij de paragraaf over Jeugdzorg werd gezegd, het
besparende effect bij het verlaten van een uitkering in werkelijkheid nog veel hoger kan zijn doordat het vaak om
een besparing over meerdere jaren gaat.
✓

DLP heeft 6 mensen uit een uitkering begeleid, dit zorgt voor een gemeentelijke besparing van 84.000
euro
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✓

DLP heeft 13 mensen aangezet om vrijwilligerswerk te gaan doen zonder vrijwilligersvergoeding. Er is
voorzichtig ingeschat dat er per geactiveerde vrijwilliger 300 euro bespaard wordt. In totaal is er dan
ingeschat dat er 3.900 euro is bespaard door de activering richting vrijwilligerswerk.

Aan tal h h
b ijstan d
gemid d el
de
k o sten
p/j
to taal

€

EDE

Ed e Zu id

Ho o gb o u w

DLP

DLP u it
u itk erin g

DLP
geac tiv eerd ->
v rijwilligers
werk

1795

410

240

260

6

13

14.000,00

€ 25.130.000,00

€

14.000,00

€ 5.740.000,00

€

14.000,00

€ 3.360.000,00

€

14.000,00

€ 3.640.000,00

€

14.000,00

€ 84.000,00

€

300,00

€ 3.900,00

Bron: O& S Ede, Databestand Stapeling van zorg-en voorzieningengebruik, 2018. en
CMS DLP EDE ZUID bewerkt door Labyrinth

3.5.2. Bijzondere Bijstand en statushouders

p erso n en
b ijzo n d er
e
b ijstan d

EDE

Ed e Zu id

Ho o gb o u w

DLP

2290

517

326

40

Bron: O& S Ede, Databestand Stapeling van zorg-en voorzieningengebruik, 2018. en
CMS DLP EDE ZUID bewerkt door Labyrinth

Statushouders/bijstand
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aantal
statusho
uders
aantal
statusho
uders
met
bijstand
gem.
Bijstand €
p/j p hh
waarde
uitkering €
en

EDE

Ede Zuid

Hoogbouw

DLP

1380

393

283

175

308

103

85

60

14.000,00 €

14.000,00 €

14.000,00 €

14.000,00

4.312.000,00 €

1.442.000,00 €

1.190.000,00 €

840.000,00

Bron: O& S Ede, Databestand Stapeling van zorg-en voorzieningengebruik, 2018. en
CMS DLP EDE ZUID bewerkt door Labyrinth

In Hoogbouw Zuid zijn 326 huishoudens die bijzondere bijstand krijgen van de gemeente en bij DLP gaat het om
40 huishoudens.
✓

✓

Er zijn 40 huishoudens bij DLP die bijzondere bijstand krijgen. DLP kan preventief zorgen voor lagere
kosten, door gedoneerde witgoed artikelen, hulp bij het inrichten van een woning door vrijwilligers etc.
Uit voorzichtigheid is deze preventieve waarde niet gemonetariseerd.
DLP bereikt 60 statushouders met een bijstandsuitkering. In totaal kosten deze de gemeente bij elkaar
al gauw 840.000 euro. DLP kan hier in samenwerking met Werkracht21 concrete besparingen voor gaan
opleveren

3.6. Schuldhulpverlening
In het algemeen geldt dat een schuldenaar gemiddeld 43.300 euro schuld en veertien schuldeisers.
Ondernemers met schulden staan gemiddeld 105.000 euro in de min. De dominante 'klanten' van de
gemeentelijke schuldhulpverlening zijn alleenstaande mannen tussen de 26 en 45 jaar, vaak zonder werk, lager
opgeleid en laaggeletterd

21

zie ook het filmpje met het interview met Werkracht
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In heel 2018 komen er 48 mensen, wonend in Hoogbouw-Zuid, in de caseload van Budgetbeheer van de
Gemeente Ede voor. DLP bereikt 50 huishoudens die in de schulden zitten en heeft 5 huishoudens behoed voor
schulden.
✓

Er wordt ingeschat dat DLP voor bijna 22.000 euro aan besparingen op schulden zorgt.

EDE

Ed e Zu id

b u d getb e
h eer
Gemeen t
e Ed e/
Sc h u ld en
gemid d el
d sc h u ld
To taal

Ho o gb o u w

DLP

gesc h atte
P rev en tiev e
waard e

48

50

5

€

43.300,00

€

43.300,00

€

4.330,00

€

2.078.400,00

€

2.165.000,00

€

21.650,00

Bron: O& S Ede, Databestand Stapeling van zorg-en voorzieningengebruik, 2018. en
CMS DLP EDE ZUID bewerkt door Labyrinth

3.7. Niet-kwantificeerbare effecten
Zoals vaker in bovenstaande paragrafen is aangehaald zijn in deze kwantificering en monetarisering van de
impact van DLP veel preventieve – en potentiele inverdieneffecten nog niet meegenomen. DLP heeft een
belangrijke verbindende werking in de wijk en zorgt voor hernieuwd vertrouwen van wijkbewoners richting
gemeente en hulpverleners. DLP werkt vanuit inwoners en vanuit een informele houding, hierdoor bereiken zij
vaak sneller en laagdrempeliger bewoners dan via reguliere organisaties. De niet kwantificeerbare effecten zijn
dus niet meegenomen in deze meting, terwijl deze naar verwachting ook substantieel zullen zijn. DLP heeft o.a.
invloed op de volgende belangrijke factoren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociale cohesie
Inburgering
Sociaal kapitaal
Vertrouwen richting overheid
Zelfredzaamheid en eigenwaarde
Gezonde leefstijl
Pedagogische civil society
democratisch burgerschap
Etc etc. .…………………………..

Het is de verwachting dat de niet kwantificeerbare effecten van de DLP minstens zo groot zullen zijn als de
voorzichtig gekwantificeerde effecten.
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3.8. Jaarlijkse besparing DLP
Wanneer de voorzichtige inschattingen van de besparingen die DLP doet ten bate van de uitgaven van de
Gemeente Ede worden opgeteld zorgt dit voor een totale som van besparingen van 321.650 euro (zie
onderstaande tabel).

besparing
Jeugd
bijstand
wmo
schulden

€

190.800,00

€

84.000,00

€

25.200,00

€

21.650,00

totaal

€

321.650,00

✓

De voorzichtige totaalsom aan gekwantificeerde besparingen door DLP bedraagt 321.650 euro

Wanneer de voorzichtig gekwantificeerde besparingen worden opgeteld bij de niet gekwantificeerde effecten zal
de totaalsom van besparingen hoger zijn.
De inzet van DLP kost geld. Het gaat in de kern om de inzet en verloning van 4 social workers en een kwartiermaker
gekoppeld aan het huren van de DLP locatie en enkele faciliteiten. De kosten hiervan bedragen op jaarbasis
225.000 euro
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4 Conclusies
M.b.t de meerwaarde van DLP kunnen verschillende conclusies worden getrokken.

1) Kwantitatieve meerwaarde: DLP levert
meer op dan het kost
Wanneer voorzichtig wordt gekeken naar de aantoonbare effecten van DLP kan worden gesteld dat DLP de
Gemeente EDE in totaal voor minstens 325.550 euro aan kosten bespaart. Deze besparing is het resultaat volgende
deelbesparingen:
-

190.900 op het thema jeugd
87.900 aan bijstandsuitkeringen door mensen naar werk toe te geleiden
25.200 euro aan WMO besparing
21.650 euro aan schulden besparing

Totaal van 325.550 euro aan besparingen
Ten opzichte van de huidige kosten van DLP van rond de 225.000 euro kan worden gesteld dat het verschil tussen
besparingen en kosten positief is. Met andere woorden, ook zonder de niet kwantificeerbare effecten mee te
nemen bespaart DLP meer, dan dat zij kost.

2) Kwalitatieve Meerwaarde: DLP wordt
breed erkend door het Middenveld
Kwalitatieve gesprekken met DLP en het veld leiden vervolgens ook tot een aantal conclusies:
•
•
•
•

Het merendeel van het Middenveld geeft aan dat DLP een belangrijke rol vervult die zij zelf niet kunnen
vervullen. DLP is een onmisbare schakel.
DLP is qua organisatie momenteel nog te kwetsbaar en zoekende naar de juiste samenwerkingen en
afspraken met het middenveld
Er is behoefte aan meer focus, afbakening en prestatieafspraken bij DLP in relatie tot de samenwerking
met het middenveld
Werkkracht heeft zich aangediend als de natuurlijke verbinder om de meerwaarde van DLP voor 20202025 verder te gaan verzilveren
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3) 1+1=3
In deze afsluitende paragraaf hebben de onderzoekers van Labyrinth de kwantitatieve en de kwalitatieve
conclusies in perspectief gezet ten opzichte van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van
zelfbeheer, eigen kracht, democratische vernieuwing, ABCD22, zeggenschap en participatie.
Labyrinth is betrokken bij veel sociale ondernemingen en maatschappelijke initiatieven in Nederland en was
bijvoorbeeld betrokken bij de visitatiecommissie Wijkaanpak23. Hierbij zijn de 40 toenmalige Vogelaarwijken
bezocht en is een heel spectrum van pilots, projecten en voorbeelden aan de orde gekomen. Vanuit dit
landelijke perspectief vallen, wanneer er naar DLP in Ede wordt gekeken, een aantal zaken in het bijzonder op.
Dit kan worden samengevat met de volgende kernwoorden:
• Informele kracht, vertrouwen, laagdrempelig, bereikbaar, diversiteit, persoonlijk aanspreekbaar
DLP onderscheidt zich doordat:
• De gemeente Ede en DLP zijn nauw met elkaar verbonden en ondanks dat DLP tot nu toe volledig door
de gemeente wordt betaald en ondersteund, heeft dit niet geleid tot het “overnemen” door de
gemeente, maar juist ruimte krijgt van de gemeente. Waardoor de inwoners in hun kracht blijven en
zelf bepalen wat belangrijk is en hoe en op welke wijze zij de inwoners het beste kunnen helpen.
Hierdoor ontstaan kruisverbanden tussen thema’s die normaliter vanuit de gemeente of het
middenveld minder snel tot stand zullen komen.
• De dienstverlening van de social workers van de DLP beter aansluit op de behoefte en
(culturele)achtergrond van de bewoners;
• Bewoners de social workers van de DLP vertrouwen en daardoor in een eerder stadium meer
informatie prijsgeven dan dat ze aan medewerkers van professionele organisaties doen. Dit komt de
preventieve waarde ten goede.
• Wat DLP tenslotte uniek maakt is dat zij niet een initiatief zijn met maar 1 of 2 culturele groepen, maar
juist een grotere diversiteit kennen qua culturele achtergronden. De meeste andere zelfbeheer en
bewonersorganisaties bestaan vaak maar uit een meer homogene groep waardoor het bereik ook veel
minder divers is. Bij DLP komen statushouders, Turken, Marokkanen, Somaliërs, Eritreeërs, autochtone
Nederlanders, mannen, vrouwen, kinderen, ouderen. De diversiteit komt ook terug in het diverse
aanbod aan activiteiten, scholing, sport, voeding, zwerfafval, schulden en omgaan met geld. DLP is
instaat gevoelige thema’s en taboes aan te pakken en dit zijn vaak onderwerpen die voor het
middelveld heel lastig zijn.

22

ABCD staat voor Asset-Based Community Development en heeft als overkoepelend doel om van binnenuit te werken aan een in economisch,
cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt. Door sociale relaties tot stand te brengen en capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen
binnen de lokale gemeenschap te mobiliseren, zie ook https://www.lsabewoners.nl/kennis/asset-based-community-development-abcd/
23 https://www.labyrinthonderzoek.nl/actueel/eindrapport-visitatiecommissie-wijkaanpak-doorzetten-en-loslaten/
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5 Advies verduurzaming
Met de DLP in Hoogbouw Zuid is er een unieke en bijzondere basis gelegd voor een preventieve samenwerking
met inwoners uit de wijk. DLP biedt veel verschillende kansen en is een voorbeeld en voorloper voor andere wijken.

5.1. Doorgroeipotentie
DLP heeft potentie om door te groeien tot een overkoepelend wijkbedrijf of wijkcoöperatie. In het land zijn er op
dit vlak verschillende initiatieven die hier op lijken, alleen deze hebben meestal nog niet de diversiteit qua
bemensing en bereik die DLP wel heeft. Meestal zijn het de hoog opgeleiden met veel bestuurskracht en minder
doe-kracht. Bij DLP ligt dit eerder andersom. Daar waar bij de “hoogopgeleide” initiatieven het vaak heel lastig
blijkt te zijn om aan te haken bij de doeners en de lagere SES, is het voor DLP de uitdaging om meer bestuurskracht
en kader uit de omgeving binnen te halen.
DLP is gelegen in een bijzonder deel van Ede, de hoogbouw Zuid. Dit is een deel waar een cumulatie van
maatschappelijke problemen en uitdagingen samenkomt. Juist in dit deel, waar op alle sociale indicatoren de wijk
fors achter loopt t.o.v. Ede als geheel, zit veel potentie.
DLP bereikt in de huidige vorm juist veel wijkbewoners die normaliter niet door de reguliere basis en de gemeente
bereikt worden. Hierin zit potentie om op voort te borduren en om nog meer impact mee te maken. Een
aandachtspunt zit hem in de samenwerking van de DLP met het Middenveld en vice versa en het zichtbaar maken
van de impact. Hiervoor ligt er tot op heden een belangrijke rol voor de kwartiermaker en de gemeente. Deze rol
kan niet van de ene op de andere dag zomaar verdwijnen, hiervoor zal een overgangsfase nodig zijn. Er lijkt
behoefte aan een tussenstap.

5.2. DLP verbinden met het middenveld
DLP is op dit moment nog teveel een apart fenomeen binnen Ede. De rondgang bij het middenveld leert dat
iedereen de meerwaarde onderschrijft, maar ook dat sommigen zoekende zijn naar de concreetheid en afspraken
rondom een effectieve samenwerking. DLP raakt voor veel organisaties uit de basis een nieuwe soort nul-de-lijn
van wijkbewoners die voorheen niet bereikt werkt, of soms pas later als er al veel problemen ontstaan zijn. Het
lijkt er echter ook op dat het Edese maatschappelijke middenveld, niet snel vanuit zichzelf een gezamenlijke
businesscase met DLP gaat opzetten. Dit leidt tot de volgende afsluitende aanbeveling:
➢

Om de inbedding van DLP binnen de gemeente en het middenveld te verduurzamen is sturing van
bovenaf vanuit de gemeente noodzakelijk. De gemeente moet meer de regie nemen. Dit kan enerzijds
door voldoende ruimte te bieden voor bewonersorganisaties zoals DLP. En anderzijds door het uit te
besteden werk (allereerst in het sociaal domein) zo uit gaan vragen dat DLP een schakel wordt die door
het middenveld zowel inhoudelijk als zakelijk wordt meegenomen. Net zo goed als dat gemeenten dat nu
bijvoorbeeld al doen bij het uitbesteden van werk met een social return verplichting.

M.a.w. Middenveld formuleert samen met de Doe en Leerplaats maatschappelijke opdrachten welke door de
inwoners worden uitgevoerd of ten goede komen aan de inwoners via de inzet van social workers.
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5.3. Overgangsfase
Voor de overgangsfase wordt het volgende aanbevolen:
➢

➢

➢

➢

➢

Zet in op het doorgroeien naar een fase van verduurzaming. DLP heeft een uniek bereik in Ede’s meest
kwetsbare wijk en het is daarom voor Ede van essentieel belang dat DLP naar de volgende fase door gaat
groeien. Doorgroeien naar een fase van verduurzaming, van grotere zelfredzaamheid door ervoor zorgen dat
de geldstromen die door de wijk24 gaan, meer in de wijk cumuleren. In plaats van dat alle ‘diensten’ in de wijk
door de overheid of andere partijen zoals woningbouwcorporaties worden ingekocht bij formele organisaties
(die veelal een beperkte tot geen binding hebben met de wijk) kunnen bewoners deze vanuit een collectiviteit
uitvoeren op een wijze die vaak beter aansluit op wat nodig is en waardoor bewoners meer kansen krijgen en
vertrouwen toeneemt. In plaats van aan de zijkant te staan en toe te kijken hoe anderen in hun wijk werken,
komen bewoners dan zelf in de lead.
De eerste tussenstap richting het doorgroeien wordt het verder vormgeven en inrichten van het werk dat de
DLP nu doet waar het Middenveld baat bij heeft, of zelf niet toe in staat is, via maatschappelijke opdrachten.
Als eerste opstap om geldstromen meer in de wijk te laten cumuleren.
De kunst is om in de overgangsfase niet door te slaan in professionalisering en regulering. Een van de
onderscheidende krachten van DLP is juist ook de informelere werkwijze, deze moet gekoesterd worden.
Via een handige registratietools kan bereik en impact daarbij worden vergroot en kan de verslaglegging
worden gefaciliteerd .
De Gemeente Ede zal hierin een sturende rol moeten nemen, want het maatschappelijk Middenveld zal dit
niet uit eigen beweging gaan doen. De gemeente dient daarbij zo te sturen dat het Middenveld meer als een
spelverdeler samen met bewoners in het veld staat om daarbij de ‘ballen’ goed te richten zodat de bewoners
zelf kunnen scoren.
In de overgangsfase is er een praktisch ingestelde coördinator nodig, die als doelstelling moet hebben om zich
ASAP misbaar te maken en dus DLP qua organisatiekracht zelfredzaam te maken. Het liefst komt de
coördinator uit de eigen kweek van DLP of de nabije omgeving. Hiervoor is dan waarschijnlijk wel coaching
benodigd. De coördinator opereert op strategisch niveau en zal de lijnen moeten uitzetten voor de latere
bedrijfsleider die in een latere fase dan het stokje overneemt.

5.4. Middellange termijn
Voor de middellange termijn is het van belang om al in een zo vroeg mogelijk stadium te starten met het zoeken
naar een organisatie- en rechtsvorm die :
o
o

o

Aan de ene kant de zeggenschap bij de inwoners laat en stimuleert
En aan de andere kant een duurzame professionele bedrijfseconomische exploitatie kan
bewerkstelligen via het praktisch vormgeven van opdrachten met het Middenveld en de
gemeente.
Daarnaast is het van belang dat:
▪ Er kan worden aangehaakt op fondsen en middelen naast die van de Gemeente Ede:
• Werkzaamheden worden verbreed. Denk aan werkzaamheden die dicht bij de
behoeften uit de wijk staan, zoals kinderopvang, na-schoolse educatie en
opvang, klussen en werk voor het onderhoud van de hoogbouw25, etc.

24

Zie ook www.geldstromendoordewijk.nl
voorbeelden wijkbedrijf Selwerd en wijkcoöperatie Afrikaanderwijk, Wijkcoöperatie Kanaleneiland,
Wijkcoöperatie Oost
25
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•

o

Diverse fondsen die zijn gericht op stimuleren van ontmoetingsruimten,
vermindering eenzaamheid, stimuleren van participatie, diversiteit etc.
• Verdere samenwerking met het Midden en kleinbedrijf en de wijkeconomie
Voor het uitvoeren van de opdrachten voor het Middenveld en voor de doorkijk naar de
verbreding van werkzaamheden voor en door de wijk ontstaat de noodzaak voor een praktisch
ingestelde bedrijfsleider die heel concreet toeziet op de prestatieafspraken tussen DLP, de
gemeente en het middenveld.
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van en hiaten in de beschikbare kennis. Pedagogiek, 31(2), 117-133.
Sikkens, E., van San, M. ., Sieckelinck, S. M. A., & de Winter, M. (2017). Parental Influence on Radicalization and
De-radicalization according to the Lived Experiences of Former Extremists and their Families. Journal for
Deradicalization, 12, 192-226.

Met betrekking tot democratisch burgerschap zie Sieckelinck, S. (2017). Reradicaliseren: Ronselen voor een betere
wereld. Lannoo Meulenhoff-Belgium.
https://www.platformjep.nl/documenten/verslagen/2019/12/18/evaluatie-training-omgaan-met-extremeidealen-omei Van Eerten, J.J.C., De Wolf, A., Sleijpen, S. Huiberts, E. (Forthcoming). Omgaan met extreme idealen:
evaluatie van een trainingsprogramma. Labyrinth Onderzoek: Utrecht.

https://www.platformjep.nl/documenten/verslagen/2019/12/18/evaluatie-training-omgaan-met-extremeidealen-omei Van Eerten, J.J.C., De Wolf, A., Sleijpen, S. Huiberts, E. (Forthcoming). Omgaan met extreme
idealen: evaluatie van een trainingsprogramma. Labyrinth Onderzoek: Utrecht.
https://wijikcommunity.nl/
https://www.labyrinthonderzoek.nl/wp-content/uploads/2018/04/Sociaal-Bestek-Community-DevelopmentTrusts-april-mei-2018.pdf
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/de-wijk-bv-ombuigen-van-geldstromen-zorgt-voorkwaliteitsimpuls-in-de-wijk/
https://www.lsabewoners.nl/kennis/asset-based-community-development-abcd/
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Bijlage 1: Geïnterviewde
partijen / personen
Interviews
Er zijn tussen na de zomervakantie interviews afgenomen met:
DLP
•
•

•

Kwartiermaker DLP, Amal Aljadidi
Social Workers van DLP
o Zeijnab Jaballa Hakiri
o Ifakat Erdem
o Sahar Khatab
o Ayaan Abukar
Vrijwilligers van DLP

Gemeente Ede
•
•
•
•
•

Gemeente Ede, Dave van der Linden (P&O)
Gemeente Ede, Anneke Doornbos (Sociale Basis)
Gemeente Ede. Jolanthe Bokhorst (INK)
Gemeente Ede, Bram Koppenaal, (WMO),
Gemeente Ede, Rinus Boortman, programma Schoon en Wijkbeheer

Werk/Participatiewet
•

Werkkracht, Anja van der Veen, Rik Middelbos en Saliha Abba (trajectbegeleiders) en Bor Veen
(directeur)

Woningcorporatie
•

Woonstede, Hans Gaal (woonconsulent)

Maatschappelijk middenveld
Onder maatschappelijk middenveld verstaan in deze rapportage de formele organisaties bedoeld die een
financiële relatie hebben met de gemeente Ede
•
•
•
•

Cultura Karlijn Mulders
Malkander, Maarten Boele
Pro Persona, Henriette Polderman
Indigo, Karin Aries
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Bevindingen per organisatie
DLP
➔ DLP geeft aan veel potentie te zien in doorgroei en verduurzaming. Dames zijn bereid de schouders
eronder te zetten, zelf een bestuur te zoeken, keihard te werken aan de verzelfstandiging. Dat wil niet
zeggen dat ze het niet spannend vinden. Zij voelen momenteel de druk en het is belangrijk om die druk
wel nog vast te houden, want het moet anders.
• DLP en kwartiermaker geven aan veel bereikt te hebben, vanwege het informele werken en vanwege het
feit dat zij intermediair zijn, een verbindende schakel, wordt het voor de vervolgfase volgens hen van
groot belang om hele duidelijke en meetbare afspraken te maken. Alle social workers zetten zich
ongelofelijk in, zeker ook buiten de kantoortijden. Hierdoor voelen inwoners zich serieus genomen en
worden problemen, die grote impact hadden kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld schooluitval, langdurige
werkloosheid, vereenzaming of mishandeling, preventief aangepakt. Zij geven een vertrouwd gezicht aan
hulpverlening en dat is in Ede Zuid hard nodig.
• De vrijwilligers van DLP geven tal van voorbeelden aan waaruit blijkt hoe DLP inwoners helpt met de
vraagstukken waar zij echt mee zitten, zoals rondom, taal/inburgering, opvoeding, werk, discriminatie,
mishandeling, armoede, schulden,
Gemeente Ede
Met de gemeente is met verschillende afdelingen gesproken. In de kern zijn alle afdelingen overtuigd van nut en
noodzaak, sommigen zijn kritisch op de aanspreekbaarheid en organisatie, maar niet over de effecten en nut en
noodzaak. De kritische houding heeft ook te maken met gepercipieerde onduidelijkheid bij de afdelingen. Wat kan
en mag ik nu concreet van ze verwachten? Waar kunnen ze op aan worden gesproken? Wie is opdrachtgever?
Wat zijn de gevolgen als er niet geleverd wordt? Dit alles heeft juist ook met de USP van DLP te maken, de
informaliteit, werken op basis van laagdrempeligheid, vertrouwen en zonder bureaucratie. Voor de toekomst is
het onvermijdelijk om output gerichter te worden. Het DLP team is zich hiervan bewust en lijkt aan Werkkracht al
een partner te hebben gevonden die de handschoen oppakt om dit samen met hen op te gaan voor het gedeelte
arbeidsactivering en voorlichting.
Wijkbeheer/ Programma Schoon
Programma Schoon is heel positief en geeft aan dat er pro-actief projecten rondom afval en inburgering op gang
worden gebracht, waarbij het bewustzijn van de inwoners rondom afval zichtbaar toeneemt. Het initiatief is vanuit
DLP zelf gekomen, de gemeente heeft meegedacht en gefaciliteerd en hier liggen kansen en behoeften voor de
toekomst
Kans
Een kans rondom aanwezige geldstomen rondom afval en hergebruik zou kunnen zitten in het samenwerken, of
werk laten uitvoeren door DLP m.b.t schone buurtcoaches. Daarnaast kan het project rondom benutten van afval
in combinatie met kunst en taal (inburgering/ verminderen taalachterstanden) verder worden uitgebreid
P&O
Met P& O is vooral praktisch gesproken over de huidige situatie van de payrol constructie, voorwaarden voor
inhuur professionals, opgebouwde rechten etc. Het is voor de gemeente van belang dat er gewerkt wordt aan
diversiteit en inclusiviteit, hier kan DLP een belangrijke rol in spelen en speelt het nu al doordat zij zaken vanuit de
inwoners, vanuit de wijk vertalen naar de gemeente, vanuit hun verbindende rol.
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BSD/ INK/ SD Zorg en Wonen
Er werken vanuit de wijk en met inwoners wordt als heel belangrijk gezien. Er ligt een dilemma op de loer omtrent
subsidies en de vele initiatieven die daar in Ede een beroep op doen. Dit geldt ook in relatie tot het maatschappelijk
middenveld, die juist als taak heeft om initiatieven te ondersteunen en te stimuleren.
Daarnaast speelt er een verantwoordingsvraagstuk voor initiatieven door inwoners. De gemeente wil meer grip
op het effect van DLP, wat zijn de (maatschappelijke) kosten en baten? En hoe verhoudt zich dit tot de andere
initiatieven.
De vraag die dan opkomt is in hoeverre het mogelijk is om om krachten rondom de wijk en inwoners te bundelen
vanuit de zeggenschap van inwoners. Er is behoefte aan laagdrempelige ontmoeting, aan informeel schakelen,
aan een nul-de-lijn. DLP kan bij krachtenbundeling onderdeel van het vliegwiel worden.
De gemeente erkent dat er een belangrijk vraagstuk ligt rondom het krijgen van vertrouwen van inwoners. DLP
kan hier een belangrijke rol in spelen. Er wordt gezegd dat het voor de toekomst belangrijk is om meer
duidelijkheid te krijgen over de concrete rol die DLP kan spelen en welke concrete resultaten er gehaald kunnen
gaan worden. Afbakening, focus, resultaten zijn sleutelwoorden.
Rondom de zorg wordt de noodzaak van een verschuiving van formele naar informele zorg benadrukt. DLP kan
hier een hele belangrijke rol in spelen en dit is een toenemende behoefte, hier ligt meerwaarde. De vraag is alleen
hoe dit en hoe preventie in het bijzonder, gekapitaliseerd kan worden. Hoe kan dit specifiek worden gemaakt en
worden uitgedrukt in euro’s. Waarbij er dan meteen het risico komt dat het te beheersmatig aangevlogen gaat
worden. Maar aan de andere kant is het een feit dat er tekorten zijn (en groter worden) in het Sociaal Domein en
daarom is geld wel een issue. Binnen het Sociaal domein moet er steeds weer de afweging worden gemaakt wat
de meerwaarde is. Welk gevolg heef het kiezen voor het ene, voor het ander? Er liggen kansen m.b.t. de WMO en
DLP en mbt ambulante begeleiding. DLP kan een preventieve werking hebben op het gebruiken van WMO/zorg
budgetten. Het is ingewikkeld om dit scherp te krijgen en daar moeten binnen de gemeente ook de verschillende
afdelingen goed met elkaar over nadenken. DLP kan ervoor zorgen dat mensen geactiveerd worden en niet naar
dure dagbesteding hoeven.
Werk/Participatiewet
Werkkracht is overtuigd van nut en noodzaak en heeft behoefte aan de kracht van de DLP -social workers.
Werkkracht wil graag samen met DLP verder nadenken over hoe dit kan leiden tot een duurzame businesscase.
Hiervoor wordt momenteel door DLP een plan gemaakt wat met Werkkracht besproken gaat worden en ook de
directie gaat binnenkort in overleg met DLP om spijkers met koppen te gaan slaan.
Woningcorporatie
Woonstede ziet meerwaarde en wil in overleg met directie/ management dit verder samen met gemeente en DLP
gaan verkennen.
Maatschappelijk middenveld
•
•
•
•

Malkander
Pro Person
Indiego
Cultura

Alle hierboven genoemde partijen vanuit het middenveld zien meerwaarde. Vooral Pro Persona en Indiego kunnen
in praktische zin heel goed illustreren hoe DLP voor hen van meerwaarde is: zij zorgen ervoor dat er vertrouwen
en ingangen ontstaan, iets wat zonder heen veel lastiger is en veel langer gaat duren, als het überhaupt al gaat
lukken.
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Cultura heeft ook mooie resultaten van uitwisselingen gezien, ook omtrent statushouders en bijeenkomsten met
autochtone Edenaren en de uitwisselingen met statushouders en andere niet westerse migranten.
Malkander is ook positief over de laagdrempelige outreachende werking van DLP. Hij heeft net als sommige
anderen wel kritische kanttekeningen bij het organisatorische deel. Daarnaast heeft Malkander ook een andere
kijk op vrijwilligerswerk. Een discussie hierover met elkaar is nodig. Waar liggen de grenzen van vrijwilligheid van
inwoners? De kracht van DLP ligt ook in het feit dat zij juist niet HBO’ers zijn
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Bijlage 2: Effecten VSV model
Kosten en Baten begeleiding t.b.v. vroegtijdig schoolverlaters: sociaal-maatschappelijke en monetariseerbare consequenties in kaart gebracht door Labyrinth voor de aanpak van VSV
gemaakt in 2013 in opdracht van SPIRIT en Streetcornerwork in 2013. (Zie volgende pagina).

Labyrinth Onderzoek & Advies
Labyrinth is een full-service onderzoeks- en adviesbureau dat bestaat uit een uitstekend op elkaar ingespeeld
team van specialisten met ruime ervaring op diverse onderzoeksterreinen. Zo is Labyrinth actief binnen
verschillende maatschappelijke werkvelden, zoals diversiteit, migratie, integratie, leefbaarheid, sociale
veiligheid, wonen, zorg & welzijn, arbeidsmarkt en jeugd. Labyrinth weet hierbij als geen ander iedereen te
bereiken, ongeacht taal, achtergrond en sociaaleconomische status. Niet praten óver hen, maar mét hen, is
daarbij de visie.

