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Voorwoord 
 
Voor u ligt de scriptie ‘Gouden Mannen groeien door’. Het onderzoek is uitgevoerd bij het 
project Gouden Mannen dat onder de stichting Kantara-Brug valt. Een project dat werkt met 
de doelgroep sociaal geïsoleerde oudere migranten mannen en als enige in Amsterdam op 
deze manier werkt met de doelgroep. Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn 
afstuderen aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool 
van Amsterdam. Van september 2016 tot en met april 2017 ben ik bezig geweest met het 
kwalitatief onderzoek en het schrijven van deze scriptie. Mijn persoonlijke betrokkenheid 
werd versterkt gedurende het proces aangezien ik onderdeel ben van de organisatie als 
projectmedewerker. 
 
Samen met mijn scriptie begeleidster heb ik mijn signaal in de praktijk om kunnen zetten 
naar een onderzoeksvraag welke beantwoord heeft kunnen worden. Dit was niet gelukt 
zonder de medewerking van alle respondenten (de betrokkenen van het project Gouden 
Mannen). Ik wil de deelnemers en de organisatie bedanken voor het meewerken en de 
ruimte die me geboden is om het onderzoek uit te kunnen voeren. Ook wil ik mijn scriptie 
begeleidster Nienke Willemse benoemen; zij stond altijd voor me klaar en heeft steeds mijn 
vragen beantwoord en met me mee gedacht zodat ik verder kon met mijn onderzoek. 
 
Tot slot wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor de steun gedurende het proces en de 
motiverende woorden die mij geholpen hebben om deze scriptie te voltooien. 
 
Ik wens u veel leesplezier toe. 
 
 

Stella Groen 
 
Amsterdam, 10 april 2017 
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Samenvatting 
 
Het praktijkonderzoek ‘Gouden Mannen groeien door’ is uitgevoerd binnen het project 
Gouden Mannen van stichting Kantara-Brug. Het project richt zich op de participatie en 
emancipatie van sociaal geïsoleerde oudere migranten mannen in Amsterdam. Door middel 
van een curriculum bestaande uit een basis- en aanvullend programma en individuele 
begeleiding wordt er gestreefd om de doelgroep stappen richting zelfredzaamheid te zetten. 
De begeleiding wordt uitgevoerd aan de hand van een begeleidingsmodel dat opgezet is 
door een extern onderzoeksbureau. Aanleiding voor het onderzoek was het signaal in de 
praktijk dat in de evaluatie de cijfers van mannen die door- of uitstromen aan de lage kant 
was. Een fonds had de organisatie hierop aangesproken. Het doel van het project is de 
zelfredzaamheid van de doelgroep te vergroten: door de lage uitstroom leek het dat deze 
doelstelling niet behaald werd. Deelnemers blijven langer actief bij het project dan de 
achttien maanden die in het begeleidingsmodel beschreven staan. Door de organisatie werd 
verondersteld dat dit kwam door het ontstaan van een verenigingsgevoel onder de 
deelnemers. 
 
De centrale vraagstelling luidt: wat is de oorzaak van de beperkte groei in zelfredzaamheid 
bij de deelnemers van het project, wat leidt tot een lage uitstroom? Om deze te 
beantwoorden is er onderzoek gedaan naar de bevorderende en de belemmerende factoren 
en de werkwijze van de organisatie bij het vergroten van de zelfredzaamheid volgens de 
betrokkenen. Allereerst is er literatuuronderzoek gedaan naar zelfredzaamheid bij de 
doelgroep, de doelgroep zelf en de werkwijze bij deze doelgroep en de uitstroom en het 
bevorderen ervan. Daarnaast zijn er in totaal acht betrokkenen geïnterviewd: een stagiaire 
en medewerker, een deelnemer die korter dan een jaar deelneemt, een deelnemer die 
uitgestroomd is in 2016 en vier deelnemers die al langer dan twee jaar deelnemen aan het 
project. 
 
Opvallend is dat er andere oorzaken voor de lage uitstroom geconcludeerd werden dan 
vooraf verondersteld is. Allereerst kan er gezegd worden dat er geen sprake is van beperkte 
groei van zelfredzaamheid. De deelnemers geven aan dat het project invloed gehad heeft op 
de zelfredzaamheid. Allereerst lijkt het erop dat de visie van de organisatie niet duidelijk is: 
er wordt een beeld gecreëerd naar de deelnemers dat ze eindeloos lang deel kunnen nemen 
aan het programma. Deze werkwijze kan werken voor de meest extreem sociaal 
geïsoleerden onder de doelgroep, maar een groot deel kan meer dan de medewerkers lijken 
te denken. Angst voor terugval kan ervoor zorgen dat gedurende de begeleiding en de lessen 
er meer gewerkt wordt aan een dagbesteding voor de deelnemers. Ook is de werkwijze en 
het begeleidingsmodel niet duidelijk voor de deelnemers. Als laatste blijkt dat het WPI 
(sociale dienst in Amsterdam) een invloed heeft op de langere deelname. De aanbevelingen 
liggen in het verlengde van de conclusie: er moet een eenduidige visie uitgevoerd worden. 
Ook moeten de deelnemers goed geïnformeerd worden over het programma en goed 
ingelicht worden over de verplichtingen bij het hebben van een bijstandsuitkering. 
Vervolgens moeten de medewerkers het oplossingsgericht werken meer methodisch 
inzetten tijdens de individuele begeleiding. Als laatste aanbeveling zal de organisatie er 
rekening mee moeten houden dat zij de doelgroep onderschatten en dat de begeleiding 
mogelijk niet aansluit op de behoefte van de doelgroep. Wellicht is hiervoor een aanpassing 
aan het begeleidingsmodel nodig.   
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Deel I: Themaverantwoording 
1. Inleiding 

Deze scriptie is mijn eindopdracht voor mijn opleiding Maatschappelijk werk en 
dienstverlening (hierna benoemd MWD). Het onderzoek zal gaan over een kwetsbare 
doelgroep; geïsoleerde migranten mannen. Ik heb stage gelopen bij de Buurtwinkel voor 
Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (hierna benoemd BOOT) in het kader van het 
derde leerjaar van de opleiding MWD. Tijdens mijn stage voerde ik maatschappelijke 
spreekuren uit. Een daarvan was bij stichting Kantara-Brug in Amsterdam West. De stichting 
heeft een project dat heet ‘Gouden Mannen’ en veel van de deelnemers van het project 
maakten gebruik van het spreekuur. Op die manier leerde ik het project en doelgroep 
kennen. Na mijn stage ben ik bij het project gebleven als vrijwilliger, en na acht maanden 
bood de stichting mij een aantal uren betaald werk aan voor een paar projecten die binnen 
Gouden Mannen uitgevoerd werden.  
 
Het project Gouden Mannen richt zich op geïsoleerde migranten mannen in Amsterdam en 
wil op een duurzame manier de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare mannen 
vergroten  (Stichting Kantara-Brug, 2016). De deelnemers zijn voornamelijk mannen die 45 
jaar en ouder zijn. Bij deelname aan het project doorlopen de deelnemers een 
basisprogramma bestaande uit taal- en computerles, Sociaal Vaardig (welke zich richt op het 
ontwikkelen van sociale vaardigheden en het organiseren van uitstapjes) en Meer Mans 
(welke zich richt op omgaan met stress klachten). Naast het basisprogramma zijn er 
aanvullende activiteiten zoals sport en theater. De deelnemers krijgen individuele 
begeleiding gebaseerd op het begeleidingsmodel (opgezet door Bureau Queste). Dit model 
bestaat uit een aantal leefgebieden uit de zelfredzaamheidsmatrix en het traject duurt 
achttien maanden. Ter aanvulling is er ook een maatschappelijk spreekuur waar deelnemers 
terecht kunnen voor maatschappelijke ondersteuning en advies. 
 
In overleg met collega’s en met de signaleringen die ik tijdens mijn werk tegenkwam, ben ik 
ertoe gekomen om mijn onderzoek op deze doelgroep te richten, en dan voornamelijk de 
uitstroom van het project Gouden Mannen. 
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2. Praktijk en thema 
In dit hoofdstuk wordt het thema en de specifieke cliëntgroep van het onderzoek 
beschreven (2.1). Vervolgens wordt er gekeken naar de relatie tot de domeinen van het 
sociaal agogisch werk en de prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(hierna benoemd Wmo) (2.2). Tot slot wordt er beschreven hoe de professionele context 
tussen de relatie van de maatschappelijk werker en de cliëntgroep vorm krijgt (2.3).   
 

2.1 Beschrijving thema en cliëntgroep 
Het Oranje Fonds (hierna benoemd OF) signaleerde een zichtbare trend bij meerdere 
maatschappelijke organisaties: de participatie en emancipatie van sociaal geïsoleerde 
mannen. Veelal richtte de emancipatie zich op de maatschappelijke positie van de vrouw en 
waren er vele emancipatie projecten gestart om de positie van de vrouw te bevorderen. Met 
het aandeel van de mannen werd echter nog niets gedaan. Daarnaast bleek dat er gender 
specifieke aandacht nodig was voor projecten die met sociaal geïsoleerde mannen werkten.  
Het OF (2016) beschrijft de kenmerken van de cliëntgroep als volgt: 

 “Zij hebben weinig scholing gehad; 

 Zij zijn in zekere zin geïsoleerd; 

 Zij zijn veelal werkloos en ervaren thuis zitten als een probleem; 

 De mannen die aan de vaderprojecten meedoen, hebben vaker een gezin en sociale contacten 
buitenshuis. Een aantal heeft een baan; 

 Zij hebben veel tegenslagen gekend in de vorm van verlies van werk, lichamelijke of 
psychische aandoeningen, gebroken relaties, schuldenproblematiek en nare ervaringen in de 
jeugd; 

 Migrantenmannen die meededen hebben daarbij vaak te maken met taalbarrières, 
discriminatie, tijdelijk gebroken gezinnen in het migratieverleden en soms vluchttrauma’s 
(geciteerd van website Oranje Fonds, 2016)”. 

 
Het OF heeft, inspelend op de behoefte in de praktijk, het programma Man 2.0 in het leven 
geroepen  (Oranje Fonds, 2016). Vanuit dit programma is door stichting Kantara-Brug het 
Gouden Mannen project opgestart. Stichting Kantara-Brug heeft in het projectplan “Gouden 
Mannen 2016-2018” een omschrijving gegeven van een man uit de cliëntgroep welke 
overeen lijkt te komen met de kenmerken die het OF benoemd van deelnemers aan Man 
2.0. Het gaat om sociaal geïsoleerde mannen die (buiten de eigen familie) weinig of geen 
betekenisvolle contacten hebben, niet (meer) deelnemen aan het arbeidsproces en niet of 
nauwelijks vrijwilligerswerk. Er zijn veel psychosociale klachten zoals gevoelens van 
eenzaamheid, ongelukkig zijn, weinig zelfrespect en gevoel van eigenwaarde, weinig 
vertrouwen in anderen en de maatschappij, beperkte zelfredzaamheid en moeite om 
financieel rond te komen. Deze klachten gaan vaak gepaard met gezondheidsklachten  
(Stichting Kantara-Brug, 2016). Ter illustratie volgt een beschrijving van een deelnemer van 
het Gouden Mannen project, naam is gefingeerd  (Stichting Kantara-Brug, 2016): 
 
“Mohammed is via POH GGZ (de praktijkondersteuner bij de huisarts op het gebied van Geestelijke 
Gezondheidzorg) bij het programma Gouden Mannen terecht gekomen. Mohammed kwam binnen 
met depressieve klachten. Hij gaf ook aan erg somber te zijn door verschillende gebeurtenissen in zijn 
leven. Via de cursussen Meer Mans en Sociaal Vaardig zag je dat hij langzaam opkrabbelde. Na een 
tijdje zag je zijn lach terug en had hij vrienden gemaakt met medecursisten. Op dit moment doet hij 
vrijwilligerswerk bij een welzijnsinstelling.” 
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2.2 Relatie domeinen sociaal agogisch werk en prestatievelden Wmo 
In het beroepsprofiel staat beschreven dat de maatschappelijk werker werkt met de 
doelstelling “het bevorderen van participatie, autonomie en zelfredzaamheid van mensen 
binnen hun eigen sociale en maatschappelijke leefwereld” (Beroepsvereniging van 
Professionals in Sociaal Werk, 2016, p.6). Als gekeken wordt naar de eerder genoemde 
kenmerken van de cliëntgroep, zoals de geringe zelfredzaamheid en het niet meer 
meekomen in de maatschappij, sluit de doelstelling daar goed op aan. De maatschappelijk 
werker kan hulp bieden door het plegen van interventies welke zich richten op stimuleren 
van gebruik eigen kracht zodat de cliënt zijn eigen problemen kan oplossen of voorkomen 
(Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, 2016, p.6). Een onderdeel daarvan is 
individuen activeren en weer laten participeren in de maatschappij. 
 
Voorheen waren er negen prestatievelden van de Wmo. Sinds 1 januari 2015 is de Wmo 
aangepast en komen de prestatievelden niet meer voor. Er wordt van gemeenten verwacht 
dat zij zich bezig dienen te houden met een begripsomschrijving van ‘maatschappelijke 
ondersteuning’ die uit drie factoren bestaat. In deze factoren staan grotendeels de voorheen 
gebruikte prestatievelden beschreven. De tweede factor is van toepassing op de cliëntgroep: 
“ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met … chronisch 
psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving” (Movisie, 
2016). Door middel van het project dat stichting Kantara-Brug aanbiedt, wordt er 
dagbesteding ontwikkeld voor de cliëntgroep welke de Wmo realiseert: ondersteunen en 
stimuleren van zelfredzaamheid en de uitstroom naar maatschappelijk participatie in de 
vormen van werk, vrijwilligerswerk of andere vormen van dagbesteding.  
 

2.3 Professionele context – stichting Kantara-Brug 
De professionele context waarbinnen de relatie van de maatschappelijk werkers en de 
cliëntgroep kwetsbare geïsoleerde mannen vorm krijgt, is stichting Kantara-Brug. De 
stichting is gestart vanuit een signalering in stadsdeel Amsterdam West: na de aanslag op 
Theo van Gogh ontstonden spanningen tussen bevolkingsgroepen in de wijk de Baarsjes in 
Amsterdam West waaruit een werkgroep ontstond, genaamd ‘Marokkanen in de Baarsjes’ 
(Magdy Khalil, persoonlijke communicatie). Deze werkgroep is de start van het ontstaan van 
de stichting. De omschrijving van de stichting sluit bij de signalering aan: "Kantara-Brug wil 
de sociale cohesie tussen Nederlanders versterken door middel van het slaan van duurzame 
bruggen tussen mensen van uiteenlopende culturen, etnische en religieuze achtergronden"  
(Stichting Kantara-Brug, 2016). 
 
Door middel van het Gouden Mannen project slaat de stichting een duurzame brug tussen 
de kwetsbare geïsoleerde mannen en de maatschappij. De stichting wil de positie van 
mannen bevorderen, met bijzondere aandacht voor de mannen die al in een kwetsbare 
positie zitten of daarin dreigen te komen. Het doel van het project Gouden Mannen is om de 
participatie en zelfredzaamheid van de cliëntgroep te vergroten door middel van een 
duurzaam traject en individuele begeleiding.  
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3. Verantwoording themakeuze 
Het thema van dit onderzoek is de participatie en emancipatie van mannen. De cliëntgroep 
waar dit onderzoek zich op richt zijn, zoals eerder genoemd, sociaal geïsoleerde mannen met 
chronisch psychische of psychosociale problemen. Stichting Kantara-Brug wil de participatie, 
autonomie en zelfredzaamheid van deze mannen bevorderen door middel van het project 
Gouden Mannen als interventie. Echter roept het de vraag op of deze interventie 
daadwerkelijk een duurzaam effect heeft op de doelgroep. Er wordt gebruik gemaakt van 
het eerder genoemde begeleidingsmodel dat stelt dat een traject van een deelnemer 
achttien maanden volstaat. Tot dusver is het aantal mannen dat onder uitstroom valt niet 
hoog en blijven veel deelnemers langer dan achttien maanden actief bij de cursussen en 
activiteiten. Er wordt verondersteld dat onder de deelnemers een ‘verenigingsgevoel’ 
ontstaan is en dat ze er trots op zijn om een Gouden Man te zijn. “Als je je aanmeldt voor 
een leuke sportvereniging, wil je ook niet na achttien maanden weg omdat een 
begeleidingsmodel dat aangeeft” (Adri van Beers, persoonlijke communicatie). 
 

4. Probleemverkenning 
Het probleem wordt verkend door middel van vooronderzoek in de literatuur op macro-, 
meso- en microniveau. Vanuit macroniveau wordt er gekeken naar de maatschappelijke 
ontwikkelingen in relevantie met het thema van dit onderzoek (4.1). Hierna wordt op 
mesoniveau ingezoomd op de gemeente Amsterdam en de organisatie (stichting Kantara-
Brug) (4.2). Als laatste wordt er gekeken naar de vraag en behoefte van de cliëntgroep (4.3). 
 

4.1 Macroniveau: relevante maatschappelijke ontwikkelingen 
Als gekeken wordt naar het thema en de cliëntgroep komen de volgende relevante 
maatschappelijke ontwikkelingen naar voren; participatie, (mannen)emancipatie en sociaal 
isolement. De reden dat voor deze onderwerpen gekozen is, is omdat deze het beste 
aansluiten bij de omschrijving van het thema en de cliëntgroep en daardoor het probleem 
goed kunnen verhelderen.  
 

4.1.1 Participatie 

In 2013 benoemde Koning Willem-Alexander dat in Nederland de verzorgingsstaat aan het 
veranderen is naar een participatiesamenleving. Door de economische crisis in 2007 is de 
overheid meer gaan kijken naar wat men zelf kan en proberen zij erop aan te sturen dat 
mensen zorg dragen voor zichzelf en hun omgeving. “De burger zou een actieve houding 
moeten aannemen, zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving en niet passief 
wachten op de steun van de overheid”  (Hooijmans, 2012). Een voordeel van de 
participatiesamenleving, gelet op de cliëntgroep, is dat iedere burger zijn eigen kracht inzet 
en naar eigen vermogen meedoet aan de samenleving. Voorheen werd ieder die niet mee 
kon doen in de samenleving voorzien van voorzieningen en een inkomen met als gevolg 
eenzaamheid en gevoelens van nutteloosheid  (Movisie, 2016). Movisie heeft het 
Participatiewiel opgezet, welke een leidraad is voor integrale participatiebevordering: het 
toont de samenhang tussen activiteiten en de wettelijke kaders die participatie bevorderen. 
Hierin komt het informele netwerk naar voren waar stichting Kantara-Brug met het project 
Gouden Mannen een rol speelt voor de cliëntgroep. 
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4.1.2 Emancipatie voor mannen 

De Nederlandse overheid zet zich al langer in voor emancipatie, oftewel gendergelijkheid. In 
een kamerbrief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Jet Bussemaker) 
over beleidsconclusies en de beleidsdoorlichting over het emancipatiebeleid (2014) wordt 
het accent gelegd op meer aandacht voor mannen bij gendergelijkheid. De rol van mannen is 
belangrijk bij gendergelijkheid waardoor er de laatste tijd meer aandacht op nationaal en 
internationaal niveau er is voor dit onderwerp. Mannen hebben zelf ook veel baat op 
verschillende terreinen bij gendergelijkheid: (feitelijke en culturele) ruimte om zorg te 
verlenen, waaronder vaderschap. Het doorbreken van stereotypen speelt hierbij een rol  
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2016). De organisatie eMANcipator heeft 
met steun van het ministerie een publicatie en website ontwikkeld met tips en 
aanbevelingen omtrent mannenemancipatie, speciaal gericht op beleidsmakers, organisaties 
en professionals, genaamd “Handelingsperspectief mannenemancipatie”. 
 

4.1.3 Sociaal isolement 

Allereerst moet er uitgelegd worden dat er een verschil is tussen sociaal isolement en 
eenzaamheid. Eenzaamheid onder ouderen is een maatschappelijk probleem dat steeds 
meer onder de aandacht gebracht wordt en waar zowel landelijk als lokaal beleid op 
toegepast is. In dit onderzoek wordt gekeken naar sociaal isolement, en niet naar 
eenzaamheid. “De definitie van sociaal isolement luidt: het ontbreken van ondersteunende 
relaties in het persoonlijke leven. Relaties met familie, vrienden en bekenden waar je in geval 
van nood op terug kunt vallen” (Coalitie Erbij, 2016). Kort gezegd is het verschillend met 
eenzaamheid, omdat laatstgenoemde een cognitieve eenheid is. Sociaal isolement is een 
situatie. Een persoon kan zich eenzaam voelen maar nog wel een sociaal netwerk hebben.  
Anja Machielse toont in haar perspresentatie uit 2007 aan hoe sociaal isolement in onze 
samenleving voorkomt. Zij beschrijft het verschil als volgt: sociaal isolement is objectief, 
eenzaamheid is subjectief. Ze toont cijfers uit een onderzoek uit 2003 waar zij aan mee 
gewerkt heeft (zie figuur 1). Opvallend is dat de cijfers aantonen dat individuen van 65+, met 
een lage sociaal economische status en met een andere etnische achtergrond dan de 
Nederlandse, meer sociaal geïsoleerd zijn. Er kan mogelijk een correlatie aangeduid worden 
tussen leeftijd, sociaal economische status en etnische achtergrond met de mate van sociaal 
isolement.  
 
Figuur 1: Cijfers onderzoek 2003 sociaal isolement: leeftijd, SES en etniciteit  (Machielse A. , Onkundig en 
onaangepast: eenzaamheid en sociaal isolement, 2016). 
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In de Wmo is de aandacht voor sociaal isolement een onderdeel: immers wordt met de 
Wmo de participatie en zelfredzaamheid benadrukt, waarvoor een sociaal netwerk nodig is. 
Als burgers zelf, of door middel van het netwerk en/of informele zorg, niet het probleem 
kunnen oplossen, dan pas wordt er een beroep gedaan op professionals. Vanuit deze 
motivatie zijn vele interventies in Nederland uitgevoerd om te werken aan het sociaal 
isolement bij burgers. Echter uit evaluatieonderzoek blijk dat de meesten hiervan weinig 
effectief zijn en dat de interventies de doelgroep moeilijk bereiken (Findlay, Fokkema, Van 
Tilburg en Machielse, zoals geciteerd in Machielse, 2011). Machielse (2011) noemt hiervoor 
twee oorzaken: allereerst de relatieve onzichtbaarheid van de doelgroep. Vaak komen de 
sociaal geïsoleerden pas in beeld als de situatie uit de hand is gelopen en er complexere 
vormen van hulpverlening nodig zijn. Als tweede noemt Machielse (2011) de heterogeniteit 
van de doelgroep: de interventies zijn vooral gericht op activering en netwerkontwikkeling 
terwijl de aangrijpingspunten voor interventies sterk uiteen kunnen lopen. 
 

4.2 Mesoniveau: gemeente Amsterdam en de organisatie 

Vanuit de eerder beschreven maatschappelijke ontwikkelingen wordt er ingezoomd op de 
gemeente Amsterdam en vervolgens op de organisatie van het project Gouden Mannen met 
diens procedure en invulling. 
 

4.2.1 Maatschappelijke ontwikkelingen in Amsterdam 

Er wonen 45534 mannen van 65 jaar of ouder in Amsterdam  (CBS, 2016). Uit een enquête 
gehouden in Amsterdam is gebleken dat 21% van de mannen van 50 jaar en ouder in 
Amsterdam sterk sociaal geïsoleerd is (E. Lindeman, persoonlijke communicatie). Hierin 
wordt geen onderscheid gemaakt in etnische achtergronden. In een trendanalyse van de 
gemeente Amsterdam wordt aan de hand van cijfers laten zien dat de diversiteit en 
verschillende etnische achtergronden van Amsterdammers groeit. Oftewel, van diversiteit 
naar superdiversiteit  (Gemeente Amsterdam, 2016). De gemeente Amsterdam heeft in het 
lokaal beleid emancipatie meegenomen en de verbinding tussen Amsterdammers. 
Opvallend is dat vooral de nadruk gelegd wordt op emancipatie voor vrouwen. Het 
Servicepunt Emancipatie benoemd op hun website wel letterlijk de emancipatie van 
mannen, geciteerd: “Amsterdam is trots op de vele organisaties en initiatieven die zich … 
inzetten voor emancipatie van vrouwen, mannen en jongeren”  (Het Servicepunt 
Emancipatie, 2016). Echter wordt er verder niet inhoudelijk over mannenemancipatie 
gesproken.   
 

4.2.2 Organisatie project Gouden Mannen 

Stichting Kantara-Brug legt verbindingen tussen buurtbewoners: "Kantara-Brug wil de sociale 
cohesie tussen Nederlanders versterken door middel van het slaan van duurzame bruggen 
tussen mensen van uiteenlopende culturen, etnische en religieuze achtergronden"  
(Stichting Kantara-Brug, 2016). De stichting wil de positie van mannen bevorderen, met 
bijzondere aandacht voor de mannen die al in een kwetsbare positie zitten of daarin dreigen 
te komen. Door middel van het Gouden Mannen project slaat de stichting een duurzame 
brug tussen de kwetsbare geïsoleerde mannen en de maatschappij. Vijf jaar terug startte 
Kantara-Brug met de cursus Meer Mans (gebaseerd op het programma Man 2.0 van het OF). 
Zij signaleerden dat de kortdurende trajecten echter geen duurzaamheid creëerden: voor de 
cliëntgroep was een duurzamer traject nodig. Hieruit is het project Gouden Mannen 
ontstaan. Het doel van het project Gouden Mannen is om de participatie en zelfredzaamheid 
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van de cliëntgroep te vergroten door middel van een duurzaam traject en individuele 
begeleiding (Stichting Kantara-Brug, 2016).  
 
Het traject duurt achttien maanden met drie semesters van zes maanden. Bij deelname 
doorlopen de deelnemers eerst het basisprogramma, welke bestaat uit taal- en computerles, 
en daarnaast of de cursus Meer Mans, of Sociaal Vaardig. Daarnaast is er een aanvullend 
programma, welke op dit moment bestaat uit sport, muziek, theater (verhalenvertellers) en 
het maatschappelijk spreekuur. In figuur twee is een beknopte weergave te zien van het 
algehele programma Gouden Mannen. 
 
Figuur 2: Schema programma-indeling project Gouden Mannen. 

 
De deelnemers krijgen individuele begeleiding gebaseerd op het begeleidingsmodel (opgezet 
door Bureau Queste). Dit model bestaat uit een viertal leefgebieden uit de 
zelfredzaamheidsmatrix: sociaal netwerk, maatschappelijke participatie, activiteiten 
dagelijks leven (ADL) en tijdsbesteding. Een nieuwe deelnemer gaat eerst een ‘proef’-
periode door: hij kijkt een paar keer mee met de taal- en computerles. Vervolgens wordt er 
een intakegesprek ingepland als de deelnemer na het ‘proeven’ nog steeds deel wilt nemen. 
Het doel van dit gesprek is het leren kennen van een deelnemer en om een analyse te 
maken van iemands leefwereld. Deze analyse is op basis van de leefgebieden waar het 
project mee werkt. Er kan alvast gekeken worden naar welke leervragen of doelen een 
deelnemer heeft. Na ongeveer twee a drie maanden deelname wordt er een Persoonlijk 
Ontwikkelings Plan (hierna benoemd POP) met de deelnemer gemaakt aan de hand van de 
leefgebieden, waarin de leerdoelen opgesteld worden. Gedurende het traject worden ook 
veel informele gesprekken gedaan met deelnemers, en af en toe een tussen evaluatie. 
Gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep wordt er veel ingezet op binden en boeien. 
Hierdoor blijft de POP van een deelnemer zich steeds ontwikkelen. Aan het eind van het 
traject wordt er een zogenoemd ‘uitstroomgesprek’ afgenomen met de deelnemer. Hierin 
wordt overzichtelijk welke leerdoelen behaald zijn, en waar de deelnemer nog aan wil 
werken. De manier van instroom, doorstroom en uitstroom wordt schematisch weergeven in 
figuur drie (Stichting Kantara-Brug, 2016). 
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Elke deelnemer heeft zijn eigen competenties en 
ambities, wat betekent dat de mogelijkheden 
voor uitstroom en doorstroom verschillen per 
deelnemer en uitgezocht moeten worden (mede 
door de individuele begeleiding). “Uitstroom en 
doorstroom staan hierbij altijd in het teken van 
stabiliseren of vergroten van de zelfredzaamheid 
of zelfstandig functioneren in de samenleving”. 
De hoeveelheid uitstroommogelijkheden 
worden hierdoor ook groter. Stichting Kantara-
Brug (2016) noemt er vier: 

- “Vrijwilligerswerk (klussen, ander helpen, 
informele zorg etc.); 

- Samen met andere deelnemers 
opstarten van een activiteiten (koken, 
klussen); 

- Doorstroom naar een andere organisatie 
of activiteit; 

- Inzet als vrijwilliger naast professionals 
voor informele zorg”.    Figuur 3: Schema instroom, door- en uitstroom 

 
Echter signaleert stichting Kantara-Brug dat in de praktijk mannen niet zo snel uitstromen als 
in het begeleidingsmodel beschreven staat (na achttien maanden). Veel mannen blijven 
actief aan het programma deelnemen. Er wordt door de organisatie verondersteld dat er 
een verenigingsgevoel onder de mannen ontstaan is.  
 

4.3 Microniveau: cliëntgroep in de praktijk 

In het projectplan van Gouden Mannen 2016-2018 staat dat het programma ontwikkeld is 
voor mannen van 50 jaar en ouder in Amsterdam-West die sociaal geïsoleerd zijn (Stichting 
Kantara-Brug, 2016). Als gekeken wordt naar het eerder genoemde cijfer (21% sterk sociaal 
geïsoleerde 50-plus mannen in gemeente Amsterdam) en er een grove schatting gemaakt 
wordt, komt er uit dat er 3763 50-plus mannen in stadsdeel West sterk geïsoleerd zijn en 
4480 mannen in stadsdeel Nieuw-West (E. Lindeman, persoonlijke communicatie).  
De stichting beschrijft het profiel van een Gouden Man als volgt, welke overeenkomt met de 
cliëntgroep (Stichting Kantara-Brug, 2016): 

- Mannen met diverse etnische en culturele achtergronden; 
- Sociaal geïsoleerd en kwetsbaar (hebben weinig of geen betekenisvolle contacten 

buiten de eigen familie); 
- Nemen niet meer deel aan het arbeidsproces en doen niet of nauwelijks 

vrijwilligerswerk; 
- Ze voelen zich ongewaardeerd, ongelukkig en eenzaam; 
- Veel gevoelens van frustratie en wantrouwen; 
- Negatief zelfbeeld (zelfrespect en gevoel van eigenwaarde is laag); 
- Moeite om financieel rond te komen; 
- Beperkte zelfredzaamheid; 
- Vaak gezondheidsklachten, welke mogelijk psychosomatisch kunnen zijn; 
- Missen vaak sociale competenties en taalvaardigheid, ook computervaardigheden. 
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In hoofdstuk 2.1 staat beschreven hoe de cliëntgroep van het programma Man 2.0 van het 
OF eruit ziet. Deze punten lijken aan te sluiten bij het profiel van een Gouden Man. 
 
Anja Machielse (2003) beschrijft een aantal kenmerkende aspecten van de leefsituatie van 
een sociaal geïsoleerde aan de hand van bevindingen uit haar onderzoek: 

- Sociaal geïsoleerden vormen geen homogene groep; 
- Niet alle sociaal geïsoleerden leven helemaal alleen, onderscheiding van drie 

leefsituaties (alleenstaanden, de alleenstaande ouders en degene met een partner 
en/of een thuiswonend kind); 

- Sociaal isolement is niet altijd verbonden met werkloosheid; 
- Sociaal isolement is niet zozeer het gevolg van extreme omstandigheden (ingrijpende 

levensgebeurtenissen, grote en snelle veranderingen in het sociaal netwerk) maar 
van persoonskenmerken (sociale vaardigheden, coping strategie, 
beheersingsoriëntatie); 

- Tijdsbesteding wordt verschillend ervaren bij sociaal geïsoleerden (degenen met 
werk komen de dag beter door dan degenen zonder werk, wat invloed heeft op de 
gezondheidsklachten, alleenstaande ouders hebben het juist erg druk met het 
huishouden en verzorgen van de kinderen). 

Deelnemers aan het onderzoek zijn voornamelijk vrouw (maar 44% van de 95 respondenten 
is een man). Als verklaring wordt gegeven dat vrouwen vaak minder deelnemen aan het 
arbeidsproces. Hierdoor is het kenmerk ‘sociaal isolement is niet altijd verbonden met 
werkloosheid’ mogelijk niet van toepassing op mannen. Vandaar dat in het profiel van een 
Gouden Man juist het niet deelnemen aan het arbeidsproces genoemd wordt. De 
persoonskenmerken worden ook benoemd in het profiel, welke Machielse (2003) benoemd 
als een oorzaak van sociaal isolement. De invloed op de gezondheidsklachten wordt ook 
expliciet genoemd in het profiel van een Gouden Man.  
 

5. Doelstelling 
Het doel van deze scriptie is om verslaglegging te doen van het praktijkonderzoek dat bij het 
project Gouden Mannen uitgevoerd zal worden. Door middel van het onderzoek kan het 
voor stichting Kantara-Brug inzichtelijk worden hoe het komt dat het aantal deelnemers dat 
uitstroomt niet hoog is. Daarop kunnen interventies gedaan worden en onderzocht worden 
welke uitstroommogelijkheden er zijn. Dit onderzoek kan een leidraad worden voor het 
onderzoek naar de uitstroommogelijkheden.  
 
Mogelijk kan het onderzoek ook voor andere informele zorg iets opleveren: de uitstroom 
van sociaal geïsoleerden werd eerder aangekaart door Machielse (2011). Zij gaf aan dat 
interventies bij sociaal geïsoleerden vaak niet effectief zijn. Wellicht zouden andere 
informele zorg organisaties de inzichten kunnen gebruiken om de uitstroom van hun eigen 
organisatie te analyseren. 
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Deel II: Onderzoeksverslag 
In het tweede deel van dit onderzoek wordt er een probleemstelling, vraagstelling en doel 
onderzoek beschreven (1). Hieruit volgt een theoretische verdieping (2) waarna een 
onderzoeksopzet en meetinstrument wordt beschreven (3). Met de onderzoeksopzet wordt 
het onderzoek uitgevoerd: de data en resultaten worden beschreven (4) waarna er 
conclusie, discussie en aanbevelingen volgen (5). 
 

1. Probleemstelling, vraagstelling en doel onderzoek 
In dit hoofdstuk wordt eerst gekeken naar de probleem- en vraagstelling van het onderzoek 
(1.1) met daarbij behorende begripsverheldering (1.2), aan de hand van de 
themaverantwoording (deel I). Hier wordt tevens in meegenomen welke verwachtingen er 
zijn ten aanzien van de uitkomsten van het onderzoek. Vervolgens wordt het doel van het 
onderzoek (1.3) omschreven. 
 

1.1 Probleemstelling en vraagstelling 

Het praktijkprobleem dat onderzocht zal worden, heeft te maken met de uitstroom van 
deelnemers van het project Gouden Mannen. De deelnemers zijn sociaal geïsoleerde 
mannen, waarvan het overgrote deel een migranten achtergrond heeft en 45 jaar of ouder 
is. Het aantal deelnemers dat volgens het begeleidingsmodel uitstroomt, is laag: vanaf 1 
januari 2016 tot op heden zijn vier mannen officieel ‘doorgegroeid’ na het traject bij Gouden 
Mannen doorlopen te hebben. Deze cijfers zijn geteld aan de hand van de registratie en de 
laatste tellingen intern. Een deelnemer van het project Gouden Mannen zou volgens het 
model na achttien maanden op een van de beschreven manieren moeten ‘doorgroeien’. Er 
zou na achttien maanden een groei zichtbaar moeten zijn bij de zelfredzaamheid van de 
deelnemers in de vorm van uitstroommogelijkheden. Stichting Kantara-Brug (2016) noemt er 
vier:  

- “Vrijwilligerswerk (klussen, ander helpen, informele zorg etc.); 
- Samen met andere deelnemers opstarten van activiteiten (koken, klussen); 
- Doorstroom naar een andere organisatie of activiteit; 
- Inzet als vrijwilliger naast professionals voor informele zorg”.   

In de praktijk ligt dit anders. In de praktijk zijn er veel mannen die langer dan achttien 
maanden deelnemen aan het project. Er wordt verondersteld dat er onder de deelnemers 
een verenigingsgevoel ontstaan is. Echter wijzen de fondsen stichting Kantara-Brug op de 
uitstroom en dat er hier bepaalde verwachtingen bij zijn, wat invloed heeft op het besluit of 
de fondsen het project Gouden Mannen willen blijven financieren. Zoals een van de fondsen 
teruggekoppeld heeft aan de stichting: “Maar ze zouden ook zoveel mogelijk moeten 
uitstromen. Om twee redenen: als er geen uitstroom is, is er geen ruimte voor nieuwe 
deelnemers en wordt een deel van de doelgroep niet bereikt én de kans is groot dat mensen 
‘hospitaliseren’, ze raken gewend aan begeleiding” (persoonlijke communicatie). 
 
Aan de hand van de probleemstelling is de volgende centrale vraagstelling opgesteld: 
 
“Wat is de oorzaak van de beperkte groei in zelfredzaamheid bij het project Gouden Mannen, 
voor sociaal geïsoleerde migranten mannen, wat leidt tot een lage uitstroom?” 
 
Uit de centrale vraagstelling worden de volgende deelvragen herleidt: 
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1. Wat zijn de belemmerende en de bevorderende factoren voor de groei van 
zelfredzaamheid volgens de betrokkenen? 

2. Wat is de werkwijze van de organisatie en medewerkers met betrekking tot de groei 
van zelfredzaamheid volgens de betrokkenen? 

 

1.2 Doel onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te krijgen wat de oorzaak is van de beperkte 
groei in zelfredzaamheid wat leidt tot een lage uitstroom bij het project Gouden Mannen. 
Deze inzichten zullen tot stand komen aan de hand van de beantwoording van deelvragen 
welke zich toespitsen op de belemmerende en bevorderende factoren van zelfredzaamheid 
en het inzichtelijk maken welke werkwijze de organisatie en medewerkers hanteert tot de 
groei van zelfredzaamheid. Naar verwachting zullen de stichting en de medewerkers van het 
project met de nieuwe inzichten beter kunnen handelen op het gebied van zelfredzaamheid 
wat zal leiden naar een hogere uitstroom.  
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2. Theoretische verdieping 
Vanuit de centrale vraagstelling en de daarbij behorende deelvragen wordt er bij de 
theoretische verdieping gekeken naar de volgende onderwerpen: allereerst een verdieping 
op het begrip zelfredzaamheid en wat hiermee samenhangt (2.1). Daarna het bevorderen 
van zelfredzaamheid bij sociaal isolement met een verdieping op de doelgroep sociaal 
geïsoleerden. Vervolgens de belemmerende en werkzame factoren voor groei 
zelfredzaamheid bij sociaal isolement (2.2). Hieruit volgt de werkwijze van professionals met 
betrekking tot zelfredzaamheid (waar kan specifiek gericht op soortgelijke projecten met 
soortgelijke doelgroep) (2.3). Afsluitend volgt er theorie over uitstroom (2.4) een 
kanttekening omtrent de kritiek op zelfredzaamheid (2.5). 
 

2.1 Zelfredzaamheid: samenhang van begrippen 
Het komt veelvuldig terug in media en beleid: Nederland is overgegaan van een 
verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Woorden als zelfredzaamheid, zelfregie, 
actief burgerschap en maatschappelijke participatie worden veelvuldig gebruikt door 
beleidsmakers maar ook door de professionals zelf. Zelfredzaamheid hangt samen met 
meerdere begrippen die terugkomen tot de kern van de participatiesamenleving en de 
Wmo: er komt een einde aan de paternalistische hulpverlening en mensen worden weer 
burger in plaats van cliënt of patiënt en krijgen regie over hun eigen leven (Brabander, 
2016).  
 

2.1.1 Zelfredzaamheid en zelfregie 

Het vinden van een eenduidige definitie van zelfredzaamheid is lastig. Het wordt vaak 
gekoppeld aan meerdere begrippen en verschillende partijen geven verschillende definities 
(die vaak op elkaar aansluiten). Movisie (2013) ontrafelt de begrippen die in de Wmo 
gebruikt worden: zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. 
Aangezien in dit onderzoek zelfredzaamheid centraal staat, wordt de tweeledige definitie en 
uitleg van Movisie als leidend gezien. Zelfredzaamheid is “het lichamelijke, verstandelijke, 
geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het 
normale maatschappelijke verkeer 
mogelijk maken” en “met zo min 
mogelijk overheidssteun een 
zelfstandig leven kunnen leiden”. 
Movisie (2013) benadrukt een 
samenhang tussen zelfredzaamheid 
en zelfregie. Zelfregie betekent “het 
richting geven aan het leven, ook 
wanneer men een beroep op 
anderen moet doen voor steun bij 
zelfredzaamheid of participatie”. De 
samenhang zorgt voor een verdeling 
in verschillende groepen burgers en 
hun zelfredzaamheid, zie figuur 4.  
De ‘onafhankelijken’ zijn zelfredzaam en Figuur 4: verdeling burgers zelfredzaamheid en zelfregie 

hebben regie over hun eigen leven. De  
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‘organisatoren’ zijn zelfbeschikkend maar met hulp van derden. ‘Betuttelden’ zijn niet 
zelfbeschikkend en hulpafhankelijk, waarbij ‘stuurlozen’ zelfredzaam zijn maar niet 
zelfbeschikkend. 
Samenvattend gebruikt dit onderzoek een samenvoeging van de tweeledige definitie van 
Movisie (2013) om zelfredzaamheid te definiëren:  
 
Zelfredzaamheid is het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om 
zelf voorzieningen te treffen met zo min mogelijk overheidssteun, wat deelname aan de 
maatschappij en zelfstandig leven mogelijk maakt.  
 

2.1.2 Empowerment 

Zelfredzaamheid richt zich dus op het individu en zijn of haar autonomie. De Brabander 
(2016) citeert een Britse filosoof: “individuele autonomie is het werk van onze verbeelding 
maar niet van de manier waarop wij leven”. Hiermee wordt verondersteld dat de 
omstandigheden die mensen kwetsbaar maken niet meegenomen worden. Hierdoor 
ontstaat het ideaal dat iemand zijn sociale omstandigheden kan overstijgen, het verleden 
achter zich kan laten en iemand zelf zijn of haar leven kan kiezen en bepalen (Brabander, 
2016). Daarom wordt, gezien de kwetsbare omstandigheden van de doelgroep sociaal 
geïsoleerden, in dit onderzoek het begrip ‘empowerment’ toegelicht. Empowerment laat 
volgens de Brabander (2016) zien dat “we enkel autonoom zijn in relatie tot anderen en in 
specifieke omstandigheden”. Een sociaal geïsoleerde mist vaak deze relatie met anderen en 
leeft in specifieke omstandigheden. Dit wordt in 2.2.2 nader toegelicht (typologieën sociaal 
geïsoleerden). Van Regenmortel (geciteerd in Boumans, 2016) beschrijft empowerment als 
volgt: “empowerment richt zich op het versterken van personen en groepen met als doel dat 
iedereen een volwaardige plek heeft in de samenleving”. Hierbij staat participatie centraal: 
een actieve uitnodiging om binnen onze samenleving te participeren (Boumans, 2016). 
Samenvattend gebruikt dit onderzoek een definitie van Van Regenmortel (geciteerd in 
Boumans, 2016) om empowerment te definiëren: 
 
Empowerment is een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en 
gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit bereiken via het 
verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van 
participatie. 
 

2.1.3 Maatschappelijke participatie 

Empowerment heeft als doel dat ieder persoon in de maatschappij kan participeren. Daarom 
wordt in dit onderzoek het begrip ‘maatschappelijke participatie’ nader toegelicht en 
gedefinieerd. Movisie heeft een participatiewiel opgezet welke een leidraad is voor integrale 
participatiebevordering: het toont de samenhang tussen activiteiten en de wettelijke kaders 
die participatie bevorderen. Participatie van het individu staat hierin centraal. Er worden 
doelen genoemd die participatie bevorderen, welke nader toegelicht worden in de de 
volgende paragraaf. Een van deze doelen is maatschappelijke participatie (Verschelling-
Hartog, 2009). Movisie beschrijft maatschappelijke participatie aan de hand van een definitie 
van Thesaurus Zorg en Welzijn. In dit onderzoek zal deze definitie gehanteerd worden omdat 
deze het best een van de doelstellingen van het project Gouden Mannen weet te 
omschrijven: 
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De deelname van (groepen) burgers aan de samenleving, zoals het hebben van werk, volgen 
van onderwijs en betrokken zijn bij leefbaarheid van de eigen omgeving. 
 

2.2 Bevorderen zelfredzaamheid bij de doelgroep 
De Wmo heeft speciale aandacht voor sociaal isolement onder burgers omdat deze als doel 
heeft de onderlinge betrokkenheid onder burgers te bevorderen, met als uitgangspunt dat 
mensen zo veel mogelijk voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Pas wanneer dit echt niet 
mogelijk is, kan er beroep gedaan worden op professionals. Zelfredzaamheid veronderstelt 
dat mensen deel uitmaken van een goed werkend sociaal netwerk. Mensen die het zonder 
zo’n netwerk moeten doen, verkeren in een kwetsbare positie en wie niet in staat is zelf 
sociale contacten op te bouwen en te onderhouden, komt in een sociaal isolement terecht. 
(Machielse A. , Sociaal isolement bij ouderen: een typologie als richtlijn voor effectieve 
interventies, 2011). Overkoepelend wordt daarom de term maatschappelijk participatie 
veelvuldig gebruikt. Hierdoor is zelfredzaamheid nauw verbonden aan maatschappelijke 
participatie, wat in de verkenning van Movisie (2009) centraal staat. 
 
Om de maatschappelijke participatie te bevorderen (en daaropvolgend de zelfredzaamheid), 
benoemt Movisie (2009) met het participatiewiel zes doelen: 

1. Zelfstandig functioneren: het gaat hierbij om motivering en ondersteuning bij de 
basiszorg en bij de zelfregie (“zelf weer dingen terug in handen nemen en zo weer 
meer grip op het eigen leven te hebben”); 

2. Sociale contacten: het in contact komen van kwetsbaren met anderen of het 
bestaande sociaal netwerk intensiveren; 

3. Maatschappelijke participatie: deelname aan vooral sociaal-culturele activiteiten 
buitenshuis en buiten het eigen sociale netwerk; 

4. Maatschappelijk bijdragen; het actief bijdragen aan de maatschappij door middel van 
activiteiten (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk); 

5. Arbeidsvaardigheden vergroten: door bijvoorbeeld aangepast of gesubsidieerd werk, 
stages, cursussen en opleidingen; 

6. Eigen inkomen verwerven: de stappen van een individu naar betaald werk. 
 
De deelnemers van het project Gouden Mannen worden in verslagen van de stichting 
benoemd als ‘oudere migranten mannen’. In de verkenning van Movisie uit 2009 wordt de 
maatschappelijke participatie van oudere migranten toegelicht. Hierin wordt de benaming 
‘allochtoon’ gebruikt ter verwijzing naar migranten. Ten tijde van dit onderzoek wordt er 
door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) gepleit de term niet meer te gebruiken maar dit is nog niet formeel 
vastgelegd (Het Parool, 2016). Vandaar dat gedurende dit onderzoek de term allochtoon nog 
wel toegepast zal worden.  
 

2.2.1. Fase-model voor allochtone ouderen 

Gelet op het bevorderen van de maatschappelijke participatie bij allochtone ouderen 
benoemt Movisie een model wat gebaseerd is de piramide van Maslov. Echter is dit model 
opgezet vanuit een onderzoek gericht op Zuid-Europese ouderen, maar hij kan ook van 
toepassing zijn op migranten met een andere afkomst. Centraal staat dat eerst goed 
uitgezocht moet worden in welke fase een allochtone oudere zich bevindt, waaruit 
vastgesteld kan worden welke ondersteuning diegene nodig heeft om de maatschappelijke 
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participatie te bevorderen. Het model kan daardoor gezien worden als een analyserend 
model. In fase één gaat het om overleven: oftewel zelfredzaamheid, bijvoorbeeld de 
Nederlandse taal leren, laagdrempeliger langs kunnen gaan bij instanties en informatie over 
belangrijke voorzieningen beschreven in de eigen taal. In de tweede fase staat ontmoeting in 
de eigen kring met dezelfde etnische achtergrond centraal. Om sociaal isolement te 
doorbreken is een eerste stap om ontmoetingen binnen de eigen etnische groep te 
realiseren belangrijk. In de derde fase komt “het mogelijk maken en stimuleren van de 
contacten en ontmoetingen buiten de eigen groep” aan de orde. In de vierde en laatste fase 
zijn mensen in staat om op basis van autonomie en gelijkwaardigheid samen te werken met 
anderen (zowel allochtoon als autochtoon) (Movisie, 2009).  
 
Het aanpakken van het sociaal isolement onder burgers, hangt samen met twee 
argumenten, waarbij een ervan zich richt op het bevorderen van de zelfredzaamheid. 
“Mensen die in een sociaal isolement leven, beschikken niet over een netwerk met personen 
die zo nodig mantelzorg of andere vormen van steun kunnen bieden” (Machielse, 2011, p. 
40). Als gekeken wordt naar sociaal isolement dan wordt er verondersteld dat het hebben 
van een (sociaal) netwerk zelfredzaamheid bevorderd, wat nauw samenhangt met in 
hoeverre iemand maatschappelijk participeert. Hierdoor zijn de fases (Hendriks, zoals 
benoemd in Movisie, 2009) een uitgangspunt om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij 
de behoefte van de doelgroep van het project Gouden Mannen. Anja Machielse (2003) 
beschrijft in een onderzoek dat verschillende typologieën van sociaal geïsoleerden een 
verschil maakt in de hulpvraag van deze doelgroep: het hebben van een sociaal netwerk, 
hoeft niet direct de oplossing te zijn voor het verminderen van sociaal isolement en 
versterken van zelfredzaamheid. Doordat er verschillende hulpvragen zijn, is er ook een 
verschillende aanpak nodig per typologie. 
 

2.2.2 Typologieën sociaal geïsoleerden 

Machielse (2003) heeft een onderzoek uitgevoerd waaruit diverse typologieën onder sociaal 
geïsoleerden vastgesteld zijn. Sociaal geïsoleerden vormen geen homogene groep waardoor 
elke typologie een andere benadering nodig heeft om activering of re-integratie te 
bewerkstelligen en waar interventies op kunnen inspelen, wat kan leiden tot het bevorderen 
van zelfredzaamheid. De typologieën zijn onderverdeeld in subgroepen aan de hand van of 
een individu maatschappelijk actief of passief is en of deze sociaal geïsoleerd is of niet. 
Omdat dit onderzoek zich focust specifiek op sociaal geïsoleerden wordt alleen een 
beschrijving gegeven van deze typologieën, onderverdeeld in de categorieën 
‘maatschappelijk actief’ en ‘maatschappelijk passief’, oftewel geïsoleerden met of zonder 
baan:  

 
 Tabel 1: Typologieën sociaal geïsoleerden (Machielse, 2003) 

Typologieën soci. geïsoleerden: Niet soci. Geïsoleerd Sociaal geïsoleerd 

Maatschappelijk actief 
(soci. geïsoleerden met een 
baan) 

De doorzetters De ‘zelfredzamen’ 
De afhankelijken 

Maatschappelijk passief 
(soci. geïsoleerden zonder 
baan) 

De weerbaren De buitenstaanders 
De hoopvollen 
De eenzamen 
De overlevers 
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1. De ‘zelfredzamen’: hebben weinig sociale contacten maar zijn wel graag onder de 
mensen. Naast werk vaak nog actief in het verenigingsleven of vrijwilligerswerk. Hebben 
vroeger wel een sociaal netwerk gehad. Werk is daardoor belangrijk: de contacten via het 
werk compenseren het gemis van het sociaal netwerk in het persoonlijke leven, het is een 
zinvolle tijdsbesteding en een mogelijkheid om structuur te brengen aan het dagelijks leven. 
Praktische of emotionele steun verwachten ze niet en ze hebben zich daarbij neergelegd. 
Nemen liever zelf initiatief en als het nodig is weten ze professionele instanties te vinden, 
maar vermijden dit liever.  
2. De afhankelijken: hebben nooit een sociaal netwerk gehad, hebben vaak één andere 
persoon waar ze hecht mee zijn waardoor er geen ruimte is voor anderen. Laten in 
privéleven geen anderen toe, kiezen er bewust voor geen andere contacten te hebben en 
vermijden liever situaties waarin ze andere mensen ontmoeten. Contacten met vreemden 
verloopt bij hen vaak moeilijk (vaak ruzie, wantrouwen en voelen zich snel bedreigd). 
Personen keren zich af van de samenleving en werk zien ze als een reden om geld te 
verdienen, ze halen er geen voldoening uit. De hechte relatie biedt alle vormen van steun 
wat ze zeer kwetsbaar maakt: ze hebben nooit geleerd met anderen om te gaan en relaties 
op te bouwen. 
3. De buitenstaanders: voelen zich niet thuis in de bestaande arbeidsstructuren, hebben het 
gevoel niet te passen in de samenleving (volgen ontwikkelingen wel, maar doen er niet aan 
mee). Geen moeite met contacten maar geen sociaal netwerk. Ervaren last van bemoeienis 
instanties (met name sollicitatieplicht). Worden liefst met rust gelaten of willen geholpen 
worden met de eigen doelen die ze gesteld hebben.  
4. De hoopvollen: willen wél ergens bij horen, maar hebben moeite met contacten leggen, 
ergens op af te stappen en hebben daardoor geen sociaal netwerk. Willen deelnemen aan 
het arbeidsproces maar lukt hun niet zonder hulp van professionals. Meesten hebben sociale 
contacten gehad via het werk wat ze deden, maar toen dat wegviel zijn ze er niet in geslaagd 
een nieuw arbeidsproces te vinden. Durven zelf geen initiatieven te nemen en doordat ze 
zolang op zichzelf gewezen waren, zijn er allerlei gezondheidsklachten. Mogelijkheden om 
aan arbeidsproces deel te nemen zijn hierdoor verminderd: vrijwilligerswerk of deelname 
aan sociale activiteiten kan voorkomen dat ze geheel buiten de samenleving komen te staan. 
5. De eenzamen: wensen liggen vooral op persoonlijk vlak (vooral ouderen die nooit een 
groot sociaal netwerk gehad hebben, omdat ze genoeg hadden aan hun partner, de kinderen 
of werk). Dat maakt hun kwetsbaar: wanneer het plotseling wegvalt, staan ze er ineens 
alleen voor. Ze hebben moeite om dagen door te komen en doen zoveel mogelijk 
buitenshuis: thuisblijven zorgt voor piekeren en de eenzaamheid voelt onverdraaglijk. Zien 
geen mogelijkheden situatie te veranderen en de emotionele eenzaamheid die ze ervaren, is 
moeilijk op te lossen. Ze vinden het moeilijk met anderen hierover te praten en de drempel 
naar professionals is voor de meesten te hoog. 
6. De overlevers: ook voor hen is de situatie uitzichtloos (kleine groep mensen die al jaren in 
sociaal isolement leven doordat ze nooit deelgenomen hebben aan het sociale of 
maatschappelijke leven). Vaak historie met psychische problemen, ze beschikken niet over 
sociale vaardigheden en voelen zich niet op hun gemak bij sociaal contact. Het gezin was 
vaak de enige sociale context; maar contact is minimaal en voelt plichtmatig. In een bepaald 
opzicht zijn deze mensen zeer zelfredzaam: kunnen meeste problemen zelf oplossen, en 
weten wanneer nodig professionals te benaderen. Zoeken niet naar emotionele steun, 
brengen vooral tijd binnenshuis door en vinden hun leven doelloos. Ze slepen zich hier 
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doorgaans doorheen (Machielse A. , Niets doen, niemand kennen; De leefwereld van sociaal 
geïsoleerde mensen, 2003). 
 
Machielse (2011) heeft de typologieën aangescherpt: ze riepen herkenning op bij 
ouderenwerk maar ervaringen en werkwijzen gaven nieuwe inzichten. Hieruit is de volgende 
onderverdeling gekomen, zie figuur vijf. Dit overzicht geeft het meest praktisch weer welke 
type interventies volgen vanuit de verschillende typologieën. 

Figuur 5: typologieën sociaal geïsoleerden door Anja Machielse (2011) 

 
In het onderzoek van Machielse uit 2003 zijn de verschillende typologieën uitvoeriger 
beschreven. Maar in dit onderzoek is ervoor gekozen om de benamingen uit figuur vijf te 
gebruiken omdat deze het meest recent zijn. De benamingen zijn anders maar de 
beschrijvingen van de typologieën zijn hetzelfde gebleven. 
Gelet op figuur vijf en de doelgroep van het project Gouden Mannen lijken de meeste 
deelnemers te passen binnen de typologieën van structureel isolement met of zonder 
psychiatrische problematiek (buitenstaanders, hoopvollen, compenseerders en overlevers). 
Samenvattend zijn er voor die categorieën verschillende benaderingen nodig: hoopvollen 
hebben behoefte aan sociale participatie en activering naar werk of vrijwilligerswerk, 
buitenstaanders willen hun eigen leven leiden maar kunnen begeleiding daarbij gebruiken, 
en bij compenseerders en overlevers sluit vooral begeleiding en ondersteuning aan bij hun 
behoeften (Machielse A. , Niets doen, niemand kennen; De leefwereld van sociaal 
geïsoleerde mensen, 2003).  
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2.2.3 Factoren van invloed op de mate van zelfredzaamheid 

Movisie (2009) benoemt een aantal factoren die invloed hebben op de maatschappelijke 
participatie (waar zelfredzaamheid onder valt) van de groep oudere migranten mannen.  
Naast de factoren die ook van toepassing zijn op autochtone ouderen, zijn er ook een paar 
specifiek van belang bij oudere migranten. Allereerst kennis en vaardigheden. De beperkte 
beheersing Nederlandse taal is een extra complicerende factor: communicatie met mensen 
buiten de eigen familie is hierdoor moeilijk. Nieuwe kennis krijgt men via vertrouwde 
personen via mondelinge overdracht. Daarnaast financieel: vaak hebben oudere migranten 
een onvolledige AOW opgebouwd wat leidt tot een kwetsbare inkomenspositie. 
“Alarmerend is het gegeven dat armoede onder allochtone ouderen zeven keer zo vaak 
voorkomt als bij autochtone ouderen” (Mertens, zoals benoemd in Movisie, 2009) Als laatste 
factoren worden het lage opleidingsniveau en specifieke gezondheids- en welzijnsproblemen 
benoemd. Deze factoren lijken de mate van zelfredzaamheid negatief te beïnvloeden. 
 

2.3 Werkwijze professionals zelfredzaamheid 
Terugkomend op de typologieën van sociaal geïsoleerden in 2.1.2. In welke mate 
interventies (en hun werkwijze) succesvol zijn, hangt af van het ontstaan sociaal isolement 
en bij de strategieën die mensen hanteren om met hun situatie om te gaan. Het type sociaal 
isolement geeft een indicatie voor de tijdsinzet die de interventie heeft: bij sociaal isolement 
als gevolg van recente life-events of ingrijpende omstandigheden hebben tijdelijke 
ondersteuning nodig, maar als er sprake is van structureel isolement (al vroeg in het leven 
geïsoleerd) dan is de problematiek complexer en langdurigere en intensievere 
ondersteuning nodig. Daarnaast hangt de typologie waar de sociaal geïsoleerde in past sterk 
samen met wat voor soort interventie succesvol kan zijn: iemand met sterke behoefte aan 
sociaal contact ligt netwerkontwikkeling en sociale activering voor de hand. Bij typen die niet 
gericht zijn op sociale participatie, kunnen interventies worden ingezet die gericht zijn op het 
vergroten van de zelfredzaamheid en het leren omgaan met gevoelens van eenzaamheid 
(Jonkers & Machielse, 2011). De hulpverlening aan sociaal geïsoleerde cliënten is intensief 
en kost veel tijd omdat ze vaak structurele ondersteuning nodig hebben. De professionals 
gebruiken ‘zoekerig’ vaak als term voor de werkwijze: maandenlang moeten ze outreachend 
te werk gaan voordat een sociaal geïsoleerde ze toelaat in zijn of haar leefwereld. De hulp 
wordt op deze leefwereld afgestemd en de situatie waarin de cliënt zit en er worden 
manieren gezocht om een vertrouwensrelatie te bewerkstelligen. Hierbij wordt aangegeven 
dat de professional langere tijd present zal zijn zonder de cliënt te belasten met duidelijke 
leerdoelen of de verwachting van grote resultaten. Hierbij worden verschillende werk- en 
benaderingswijzen toegepast (zowel sturend als steunend). Door deze ‘zoekende’ werkwijze 
wordt er verwacht van vrijwilligers dat zij bij het werken met deze doelgroep op deze manier 
te werk gaan, wat zorgt voor hoge eisen. “De vrijwilliger moet werkelijk in contact willen 
komen met een cliënt en opmerkzaam zijn op aangrijpingspunten om bepaalde zaken samen 
aan te pakken. Maar hij of zij moet ook begrijpen wanneer het beter is om de situatie te 
laten rusten. … Een vrijwilliger is iemand die ‘tussen de dozen kan zitten’, niet te snel denkt 
te snappen hoe het zit’ en kleine successen op waarde leert schatten” (Machielse & Runia, 
2012). 
 
Kijkend naar het project Gouden Mannen is er een langdurig traject ingezet (18 maanden 
volgens het begeleidingsmodel, maar in de praktijk ziet men nog langere deelname) 
(Stichting Kantara-Brug, 2016). Het zou kunnen dat de lengte van het traject niet op elk 
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individu van toepassing is als we kijken naar de theorie van Jonkers en Machielse (2011). 
Daardoor is de uitstroom volgens het begeleidingsmodel niet in alle gevallen van toepassing. 
Daarnaast beschrijft de stichting vier mogelijkheden van uitstroom, maar deze lijken niet 
gericht te zijn op het vergroten van zelfredzaamheid kijkend naar de cognitieve factoren 
(bijvoorbeeld dat iemand zelf kiest te stoppen met traject omdat hij er meer wil zijn voor zijn 
gezin, terwijl de deelname invloed gehad kan hebben op de persoonlijke ontwikkeling, 
zelfbeschikking en zelfvertrouwen van de man om tot die keuze te komen). 
 

2.3.1 Oplossingsgericht werken met ouderen 

Wanneer gekeken wordt naar de werkwijze van stichting Kantara-Brug bij het project 
Gouden Mannen is de methode oplossingsgericht werken hieraan te koppelen. Een aantal 
kenmerken van oplossingsgericht werken zijn bijvoorbeeld: kijken naar de oplossingen in 
plaats van de problemen, cliënt is de expert, wat niet stuk is moet je niet maken, als iets 
werkt ga er dan mee door en als iets niet werkt doe het dan anders. Iveson (zoals genoemd 
in Bannink & Haan, 2012) noemt twee voordelen wat betreft het gebruik van 
oplossingsgericht werken bij de doelgroep ouderen. Het eerste voordeel is dat 
oplossingsgericht werken zich richt op de sterke kanten van ouderen en gebruik maakt van 
wat er al is of kan zijn. Ouderen hebben door levenservaring genoeg informatie over hun 
zwakheden en een focus op juist de positieve kanten kan een boost geven. Als tweede 
voordeel wordt genoemd dat de methode zich richt op wat de cliënt zelf wil wat juist goed 
werkt bij ouderen. Er wordt vaak verwacht dat zij het altijd eens moeten zijn met wat 
volgens anderen goed voor hun is (Bannink & Haan, 2012). 
 

2.4 Uitstroom 
In een onderzoek van Movisie (2011) wordt gekeken naar effectiviteit van sociale 
interventies. Het programma dat de stichting biedt aan de doelgroep kan gezien worden als 
een sociale interventie. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van realistisch evalueren: 
deze methode geeft inzicht in de complexiteit van de sociale werkelijkheid door te 
analyseren wat precies werkt voor wie, en onder welke omstandigheden. Er wordt 
verondersteld dat het causaal verband ontstaat doordat er reeds al een interne potentie 
besloten ligt in de subjecten die de interventie ondergaan en dit produceert de werking van 
de interventie. Er zijn drie belangrijke drie belangrijke onderdelen bij deze vorm van 
evalueren: context, mechanisme en uitkomst (Movisie, 2011). In de volgende drie 
subparagrafen wordt elk onderdeel besproken. 
 

2.4.1 Uitkomst 

De ‘uitkomst’ van een interventie is het resultaat van veranderingsmechanismen in een 
bepaalde context. Voor deelname aan de sociale interventie zorgen bepaalde mechanismen 
voor een ‘regularity’, die als ongewenst bestempeld wordt: in dit onderzoek gaat het om in 
welke mate de doelgroep zelfredzaam is of participeert. Het gaat dus altijd om een 
verandering (change) bij de doelgroep (Movisie, 2011). 
In het onderzoek van Movisie (2011) gaat het om vier mogelijke uitkomsten: 

1. “Deelname aan de interventie. 
2. Het voorkómen van uitval uit het project. 
3. Doorstroom naar een volgende trede op de participatieladder, met als hoogst 

haalbare trede: betaald werk (zonder begeleiding). 
4. Duurzame participatie naar vermogen in de maatschappij”.  
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Deze uitkomsten zijn waarschijnlijk ook te gebruiken met het project Gouden Mannen. 
Opvallend is dat het project de uitstroom (oftewel uitkomst) beschrijft in vier mogelijkheden 
(zie 4.2.2) die allen te maken hebben met punt drie en vier die Movisie (2011) beschrijft. In 
het onderzoek wordt dan ook toegelicht dat voorheen re-integratie zich focust op snelle 
plaatsing en uitstroom voor voornamelijk de meest kansrijke cliënten, wat kan zorgen voor 
een ‘draaideureffect’ (terugval) (Movisie, 2011). 
 

2.4.2 Context 

Bij realistisch evalueren wordt gekeken naar de bepaalde context en hoe deze de 
verandering (het mechanisme) activeren of juist belemmeren om in werking te treden. Elke 
sociale handeling ontstaat door invloeden van vele andere sociale processen in een gelaagde 
sociale werkelijkheid. Bij het project Gouden Mannen zouden meerdere sociale processen  
invloed kunnen hebben op de verandering: het project zelf en de betrokkenheid van de 
medewerkers en stagiaires, het sociaal netwerk van de deelnemer en hoe de wisselwerking 
is tussen de maatschappij en de doelgroep. 
 

2.4.3 Mechanismen 

Hierbij gaat het om de werkzame bestanddelen bij een interventie. Oftewel: de 
mechanismen die de veranderingspotentie (intrinsieke motivatie) van de cliënten in werking 
zetten wat ervoor zorgt dat gedragspatronen veranderen. Mechanismen hebben de 
volgende eigenschappen: ze zijn ingebed in de context, bevinden zich op zowel micro- als 
macroniveau, ze refereren aan de keuzes en mogelijkheden die tot bepaalde 
gedragspatronen leiden en ze hebben altijd betrekking op verandering (Movisie, 2011). 
 

2.5 Kanttekening: kritiek op zelfredzaamheid 
In de literatuur is vaak een kritische kant op zelfredzaamheid terug te lezen. Daarom wordt 
er bij de theoretische verdieping een kanttekening geplaatst die de kritiek op 
zelfredzaamheid beschrijft. Er zijn vele bezuinigingen doorgevoerd door de overheid en 
volgens de premier Rutte zou kwaliteit van zorg en zelfredzaamheid hand in hand met elkaar 
moeten gaan. Het netwerk zal de zorg meer op zich moeten nemen en er moet minder 
gebruik worden gemaakt van overheidsdiensten. Peeters benoemt in zijn artikel een casus 
wat gaat over een 30-jarige man die samenwoont met zijn vriendin en professionele 
zorgbegeleiding krijgt: “Mensen als hij dreigen gedwongen te worden hun privé-leven te 
laten domineren door de zorg voor henzelf”. Daarnaast komen sommigen in de verleiding 
om te beamen dat ze meer zelfredzaam kunnen zijn, terwijl dat eigenlijk niet kan. Ook 
schaamte speelt een rol. En er zijn veel kwetsbare mensen die juist geen hulp vragen en te 
lang zelfredzaam zijn (zoals bijvoorbeeld sociaal geïsoleerde ouderen) (Peeters, 2016). 
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3. Methode van onderzoek 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke methode er toegepast wordt bij de uitvoering van 
dit onderzoek. Eerst wordt er gekeken naar de beschrijving en verantwoording van dit 
kwalitatieve onderzoek (3.1). Vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt wat de populatie is, hoe 
de interviews tot stand komen en de daarbij behorende dataverzamelingsmethode (3.2). 
Vervolgens wordt de kwaliteit van het onderzoek onderbouwd door middel van criteria van 
Bryman (3.3), waarna als laatst een toelichting gegeven wordt over de methode van het 
analyseren van de verkregen data (3.4). 
 

3.1 Beschrijving en verantwoording onderzoek 
Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt naar de 
belevingen van respondenten en wordt het onderzoek in het ‘veld’ uitgevoerd. Daarnaast 
kan de onderzoeker zich gedurende het onderzoek aanpassen aan omstandigheden en 
wordt er ingegaan op de achtergronden van verzamelde gegevens (Baarda, et al., 2010). 
Hierdoor is er een inductieve benaderingswijze: er wordt een theorie gevormd aan de hand 
van data (Bryman, 2012). Als gekeken wordt naar de onderzoeksvraag, wordt er exploratief 
onderzoek gedaan: er is een signalering in de praktijk (lage uitstroom) met nog onbekende 
oorzaken. Vanuit de data zullen mogelijk oorzaken gevonden worden voor de lage uitstroom 
waaruit een theorie kan ontstaan. Als onderzoeksdesign wordt er gebruik gemaakt van case 
study. Volgens Bryman (2012) wordt bij dit design gekeken naar een onderzoek over een 
groep op een bepaald moment. De groep is in dit geval de betrokkenen bij het project 
Gouden Mannen als het gaat om uitstroom (medewerkers, oud-deelnemers en deelnemers). 
De signalering waar het onderzoek zich op baseert doet zich voor in het heden (jaar 2016). 
 

3.2 Populatie, interviews en dataverzamelingsmethode 
De populatie van het onderzoek zijn de betrokkenen bij het project Gouden Mannen gericht 
op uitstroom onderverdeeld in de volgende subgroepen: medewerkers, oud-deelnemers (die 
uitgestroomd zijn) en huidige deelnemers. Daarnaast is er een keuze gemaakt dat de 
medewerkers, oud-deelnemers en huidige deelnemers in 2016 betrokken moeten zijn 
(geweest) bij het project. Dit zorgt ervoor dat het onderzoek zoveel mogelijk van toepassing 
is op de huidige situatie en signalering (afwijzing fonds was in 2016). Onder huidige 
deelnemers wordt verstaan: alleen de deelnemers waar inmiddels een intake mee 
afgenomen is en deelnemen aan het basisprogramma en/of aanvullend programma. Zij 
kennen het project langer dan deelnemers die ‘proeven’ (oftewel voor het eerst meekijken). 
Hierbij wordt verondersteld dat zij mogelijk beter een inzicht hebben in de werkwijze van de 
organisatie en hun eigen leerproces. Er wordt daarin een onderscheid gemaakt tussen 
deelnemers die langer of korter dan twee jaar actief zijn bij het project. 
De subgroepen zijn als volgt verdeeld:  

- Medewerkers: vier betaalde medewerkers en drie stagiaires; 
- Oud-deelnemers (uitstroom): tien mannen; 
- Deelnemers (actief in leerseizoen 2016-2017): ongeveer 70/80 mannen. 

Het doel is om een goede vertegenwoordiging te krijgen van elke subgroep, daarom is het 
streven om een betaalde medewerker, een stagiaire, minstens een oud-deelnemer en vijf 
deelnemers te interviewen. 
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Er wordt gekozen voor diepte-interviews zodat er zoveel mogelijk ruimte is om de 
respondenten hun zienswijze en mening te kunnen laten geven over het onderwerp. 
Daarnaast zijn de interviews semigestructureerd. Door middel van een topiclijst is het 
meetinstrument opgesteld. Bij het meetinstrument worden vijf hoofdonderwerpen met 
vragen opgesteld die aangepast zijn voor medewerkers of deelnemers, waardoor er twee 
verschillende vragenlijsten zijn. Echter moet er gelet worden op de oud-deelnemers en 
huidige deelnemers dat de vragen zo laagdrempelig mogelijk zijn. Het kan voorkomen dat 
extra uitleg gegeven moet worden per vraag en er doorgevraagd moet worden om het beeld 
van de respondent zo juist mogelijk boven tafel te krijgen. De interviews moeten dus met 
geduld afgenomen worden en de interviewer moet rekening houden met de cognitieve 
vaardigheden van de (oud-)deelnemers. Daarnaast zijn de interviews met de (oud-) 
deelnemers informeler van aard dan die met de medewerkers. Zo kunnen er meer mannen 
geïnterviewd worden in minder tijd. Hierbij wordt ook gelet op het taalniveau van de 
deelnemers. Mogelijk zal er getolkt moeten worden. De interviews worden gehouden op 
locaties die makkelijk te bereiken zijn voor de onderzoeker en de respondenten. Daarnaast 
worden ze opgenomen en om de privacy te waarborgen worden de namen gefingeerd. 
Tevens wordt vooraf aan het interview aangegeven dat de opnames niet verder gebruikt 
worden behalve om de interviews te transcriberen. 
 
De onderzoeker werkt bij het project Gouden Mannen en door middel van hun registratie 
kon er contact gezocht worden met de betrokkenen. Een voordeel hiervan is dat de 
betrokkenen de interviewer kennen, wat ervoor kan zorgen dat de vragen naar eerlijkheid 
beantwoord worden. Een kanttekening kan zijn dat het de antwoorden ook negatief 
beïnvloedt waardoor het gewenste antwoorden worden. Dit is iets waar de onderzoeker 
rekening mee moet houden tijdens de interviews, en daarom ook veel moet doorvragen. De 
kwaliteit van het onderzoek wordt in de volgende paragraaf verder beschreven. 
 

3.3 Kwaliteitscriteria van onderzoek 

De kwaliteit van een onderzoek is afhankelijk van een aantal criteria. Bryman (2012) 
beschrijft dat er andere begrippen dan validiteit en betrouwbaarheid nodig zijn om de 
kwaliteit van een kwalitatief onderzoek te bespreken. Dit onderzoek volgt de begrippen van 
Bryman en de bijbehorende criteria om de kwaliteit aan te tonen. 
 
Als eerste heeft Bryman (2012) het over trustworthiness (betrouwbaarheid) met daarbij vier 
criteria: 

1. Credibility. Met twee technieken kan aangegeven worden in hoeverre er een goede 
match is tussen de behaalde resultaten en de gebruikte theorie. Een van deze 
technieken heet respondent validation welke bij dit onderzoek gebruikt zal worden: 
er wordt constant heen en weer gecommuniceerd met de respondent of de 
transcriptie van zijn antwoorden klopt. 

2. Transferability. Er wordt een kleine steekproef gebruikt in dit onderzoek. De 
betrokkenen van het project kennen elkaar en het project goed wat mogelijk invloed 
kan hebben op de antwoorden die gegeven worden. Representativiteit is moeilijk te 
bepalen, dit wordt in de discussie nader toegelicht. 

3. Dependability. Dit begrip is parallel aan betrouwbaarheid en Bryman geeft hierbij de 
volgende tip: “ensuring that complete records are kept of all phases of the research 
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process in an accessible manner”. Voor zover het kan, wordt alle verkregen 
informatie, zowel formeel als informeel, gewaarborgd en genoteerd. 

4. Confirmability. Hiermee wordt de objectiviteit van de onderzoeker bedoeld. Het is 
belangrijk om tijdens een onderzoek objectief te blijven. De onderzoeker werkt bij 
het project Gouden Mannen en kent reeds de veronderstelling dat er een 
verenigingsgevoel onder de deelnemers ontstaan is goed. De onderzoeker is zich 
bewust dat dit de objectiviteit kan beïnvloeden maar heeft hierin de taak om het 
onderzoek gescheiden te houden van de werkzaamheden. 

 
De betrouwbaarheid van het meetinstrument van het onderzoek is terug te zien aan de hand 
van de topiclijst die opgesteld is, waaruit vervolgens een vragenlijst opgesteld is. Deze is ook 
voorgelegd aan een docent waaruit een verscherptere versie ontstond van het 
meetinstrument: vragen voor de medewerkers en deelnemers, die volgden uit vijf hoofd 
onderwerpen, welke weer gebruikt zijn als basis voor de coderingen in MAXQDA (zie 3.4).  
 
Ook heeft Bryman het over authenticity (authenticiteit), waar Lincoln en Guba (zoals 
geciteerd in Bryman, 2012) ook criteria aan verbonden hebben: 

- Fairness. Hierbij gaat het om de representatie van ver verschillende meningen van de 
deelnemers van de sociale setting; in dit geval de betrokkenen van het project 
Gouden Mannen. Door de diepte in te gaan bij de interviews wordt er genoeg ruimte 
gegeven voor ieders mening, en door de techniek respondent validation kan gekeken 
worden of de transcriptie adequaat de meningen van de respondent heeft 
vertegenwoordigd.  

- Ontological authenticity. In hoeverre helpt het onderzoek de respondenten hun 
sociale milieu beter te begrijpen? Dit onderzoek kan onder de betrokkenen meer 
begrip veroorzaken over zelfredzaamheid en de uitstroom van het project. De 
medewerkers zullen zich bewuster worden van hun werkwijze en methode, en de 
deelnemers krijgen meer bewustzijn over het project en de interne ontwikkelingen. 
Hierbij moet gelet worden op eventueel emotionele reacties van de deelnemers.  

- Educative authenticity. Accepteren en respecteren de deelnemers elkaars 
perspectieven (en die van ieders sociaal milieu) door middel van dit onderzoek?   

- Catalytic authenticity. Heeft het onderzoek een rol gespeeld om de deelnemers de 
omstandigheden te laten veranderen? Het onderzoek zal mogelijk meer inzicht 
kunnen geven bij het project hoe het komt dat de uitstroom laag is waarop zij 
kunnen anticiperen om hun project door te ontwikkelen en te professionaliseren. Dit 
zal na uitvoering meer inzichtelijk kunnen zijn en wordt meegenomen in het 
hoofdstuk met de conclusie en discussie. 

- Tactical authenticity. Heeft het onderzoek de deelnemers gestimuleerd om de 
stappen te ondernemen om de nodige actie te ondernemen? Het hangt af van het 
onderzoek in hoeverre het project stappen zal gaan ondernemen om te 
professionaliseren. Verbaal is bij de onderzoeker reeds bekend gemaakt dat het 
project zeker interesse heeft in de daaruit volgende aanbevelingen. 

 

3.4 Analysemethode 

De interviews zijn opgenomen en getranscribeerd om het analyseren mogelijk te kunnen 
maken. Om de verkregen data zo adequaat mogelijk te analyseren, wordt er gebruik 
gemaakt van een analyseprogramma gericht op kwalitatief onderzoek genaamd MAXQDA. 
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Dit programma zorgt ervoor dat er op een minder complexe manier coderingen en subcodes 
toegewezen kunnen worden aan de verkregen data en deze worden overzichtelijk getoond.  
Als basis zijn vijf hoofdonderwerpen gebruikt bij het coderen, welke terugkwamen uit de 
meetinstrumenten (zie bijlage 1).Tijdens het coderen zijn er nog nieuwe codes opgesteld als 
de onderzoeker belangrijke informatie tegenkwam in de data wat niet verloren mocht gaan. 
In het volgende hoofdstuk waarin de resultaten beschreven worden, is een overzicht te 
vinden van de uiteindelijke codes. 
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk wordt overzichtelijk genoteerd wat de resultaten zijn aan de hand van de 
data die verkregen is door middel van de interviews. De resultaten zijn geordend aan de 
hand van de hoofdcoderingen en subcodes: algemene informatie deelnemers en 
medewerkers (4.1 & 4.2), de organisatie Gouden Mannen (4.4), de zelfredzaamheid (4.5) en 
als laatste het onderwerp uitstroom (4.5). Eerst wordt er een kort overzicht gegeven van de 
analysemethode en de gebruikte codes en de respondenten. 
 

4.1 Uitvoering analysemethode 
In dit onderzoek zijn acht respondenten bevraagd aan 
de hand van het gebruikte meetinstrument (zie bijlage 
1). De interviews zijn geanalyseerd aan de hand van 
vijf hoofdcodes, onderverdeeld in subcodes. De codes 
zijn terug te vinden in figuur 1. Door het selecteren 
van een code of subcode wordt overzichtelijk gemaakt 
welke quotes en antwoorden van de respondenten bij 
de codes horen. Zo kunnen er verbindingen gelegd 
worden waarna in het volgende hoofdstuk een 
conclusie gegeven kan worden. 
 
In het methode hoofdstuk werd beschreven welke 
categorieën respondenten er zijn en gezien de 
validiteit was het belangrijk om elke categorie 
vertegenwoordigd te hebben. De populatie 
(betrokkenen van het project Gouden Mannen) is 
verdeeld in drie categorieën: medewerkers 
(bestaande uit betaalde medewerkers en stagiaires 
actief in 2016), oud deelnemers (uitgestroomd in 
2016) en huidige deelnemers (actief in 2016). Bij 
medewerkers is een onderscheid gemaakt in stagiaire 
of betaalde medewerker en bij huidige deelnemers 
een onderscheid tussen duur deelname langer of 
korter dan twee jaar. De respondenten worden per 
categorie overzichtelijk gemaakt in tabel 1. Gezien de 
privacy heeft elke respondent een code gekregen 
waarin R staat voor ‘respondent’. 

 
 
 
 

 

 

Medewerkers R1: stagiaire 

R2: betaalde medewerker 

Oud deelnemers R3: uitstroom naar MBO2 

opleiding via werkgever 

Huidige deelnemers R4: deelname korter dan 2 jaar 

R5, R6, R7 & R8: deelname 

langer dan 2 jaar 

Figuur 1: Codes en subcodes  

Tabel 1: Respondenten per categorie 
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4.2 Algemene informatie deelnemers 

De eerste hoofdcode is de algemene informatie van de respondenten die deelnemer zijn van 
het project Gouden Mannen. Deze bestaat uit de subcodes: hoe in aanraking gekomen met 
programma, start deelname, leeftijd, deelname aan basisprogramma of aanvullend 
programma en reden deelname. Aan de laatste subcode is een code ‘invloed DWI/WPI’ 
toegevoegd. In tabel 2 staan de start deelname, leeftijd en deelname aan basis- of 
aanvullend programma van de deelnemers. 
 

 

 
De leeftijden van de deelnemers variëren van 49 tot 65 jaar. R5, R6, R7 en R8 zijn al twee 
jaar of langer actief bij het project. Zij nemen deel aan het aanvullend programma van het 
project, R3 en R4 alleen nog basis.  
 
De deelnemers zijn veelal op de hoogte gebracht van het bestaan van het project door 
middel van netwerkpartners van de organisatie: R4 via Samen Doen, R5, R6 en R7 via de 
sociale dienst. In Amsterdam heet de sociale dienst Werk, Participatie en Inkomen (die de 
bijstandsuitkeringen van bewoners coördineert, hierna benoemd WPI). en R8 via het 
maatschappelijk werk. Daarnaast kunnen deelnemers zich ook op eigen kracht aanmelden; 
R3 kwam een folder tegen in het buurthuis en heeft zich zelf aangemeld. 
 
De redenen van deelname komen veelal overeen onder deelnemers. De reden die het meest 
genoemd werd, is het aanleren en ontwikkelen van de Nederlandse taalvaardigheden om 
brieven beter te kunnen begrijpen, zelf instanties te kunnen bellen of hetzelfde taalniveau te 
behalen als zijn kinderen. Ook computervaardigheden en het in contact komen met andere 
mensen wordt genoemd. Hierna volgt het iets willen doen in plaats van thuis zitten en niks 
doen. Tijdens de interviews kwam de invloed van het WPI hierin naar voren. Drie 
respondenten (R6, R7 en R8) benoemen dat ze door hun klantmanager naar het project 
doorverwezen of ‘toegestuurd’ zijn. R7 gaf bijvoorbeeld aan: 
 
“Mijn vroege klantmanager zei; je gaat niet de hele dag thuis zitten enzo, ga iets doen. Ik zei geen 
probleem, studeren, computer, computerles… Ja” 
R7: deelname langer dan 2 jaar 

 
R8 benoemt hetzelfde: 
 “Ik heb niks te doen thuis. Dus uh, ze hebben mij gevraagd of ik niet activiteiten wilde gaan doen en 
dat vind ik zelf ook.” 
R8: deelname langer dan 2 jaar 

Respondent Leeftijd Start deelname Deelname aan 
basis? 

Deelname aan 
aanvullend? 

R3 49 Februari of maart 2016 Ja Nee 

R4 52 September 2016 Ja Nee 

R5 58 Januari 2015 Ja Ja 

R6 59 December 2014 Ja Ja 

R7 60 November 2014 Ja Ja 

R8 65 Maart 2014 Ja Ja 

Tabel 2: Overzicht algemene informatie deelnemers 
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4.3 Algemene informatie medewerkers 
Bij dit onderdeel zijn drie subcodes opgesteld: sinds wanneer werkzaam bij het project, 
functie en leeftijd. Deze zijn overzichtelijk genoteerd in tabel 3. 

 
 

De stagiaire is later bij het project begonnen dan de medewerker. De stagiaire is bezig met 
de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. De medewerker heeft de 
lerarenopleiding Maatschappijleer gedaan. De stagiaire is individueel begeleider van 
deelnemers, en de medewerker coördineert deze begeleiding.  
 

4.4 Organisatie Gouden Mannen 
Tijdens de interviews is er gevraagd naar de organisatie van het project Gouden Mannen. 
Onder dit onderwerp valt de werkwijze van de medewerkers, doel van het project, 
doelgroep volgens medewerkers, procedure van een deelnemer en de leefwereld van de 
doelgroep. De vragen die gesteld werden aan de deelnemers en aan de medewerkers vallen 
onder de onderwerpen maar verschillen van elkaar. Hierdoor zijn er verschillende 
antwoorden. 
 

4.4.1 Werkwijze project en medewerkers 

Aan beide medewerkers is gevraagd naar de werkwijze van het project waarbij bij de 
deelnemers hun mening over de werkwijze van het project uitgediept is. De stagiaire 
benoemt zijn manier van werken als vrolijk, positief, geduldig, didactief en empathisch. Hij 
gebruikt oplossingsgericht werken en benoemt positiviteit: 
 
 “Ik denk dat ik zoveel mogelijk oplossingsgericht probeer te werken vanuit positiviteit. … Wat ik 
eerder al zei over ambities ik probeer het altijd veel meer daarheen te zoeken. Ok dit en dit kan je niet 
maar dit kan je wel, wat kan je wel, laten we ervoor zorgen dat je dat zoveel mogelijk zelf kan gaan 
doen. Ja dus ik denk iniedergeval veel de positiviteit en niet alleen korte termijn maar ook naar lange 
termijn oplossingen zoeken.” 
R1: stagiaire 

 
De werkwijze van de stagiaire en van de medewerker komen redelijk overeen. De 
medewerker geeft aan dat er begonnen moet worden op het taalniveau en dat er ‘vanuit de 
individuele situatie van de man zoveel als nog mogelijk eruit gehaald wordt’. De stagiaire 
geeft het ‘opbouwen van een band’ aan. De medewerker noemt dit ook: “het opbouwen van 
een relatie die in eerste instantie op vertrouwen en veiligheid gebaseerd is”. Verder 
beschrijft de stagiaire ook dat het de bedoeling is dat de organisatie de mannen de tools 
geeft om zelf dingen te kunnen gaan doen. De medewerker beschrijft dit iets uitgebreider: 
 

Respondent Leeftijd Werkzaam bij project: Functie 

R1 21 Vanaf 5/6 september 2016 - Stagiaire vanuit Hogeschool van 
Amsterdam; 

- Projectmedewerker Gouden 
Mannen. 

R2 55 Sinds januari 2013 - Gestart als vrijwilliger; 
- Inmiddels trainer en coordinator 

individuele begeleiding. 

Tabel 3: Overzicht algemene informatie medewerkers 
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 “Eigenlijk door ze zoveel mogelijk te laten en zelf te laten uh ontdekken hoe het is om weer eens in 
een groep bezig te zijn. Het van op zichzelf zijn en voor zichzelf bezig zijn langzaamaan op ons gericht 
raken en met hun vragen bij ons terecht komen naar een situatie toe dat ze zich op elkaar richten en 

uiteindelijk elkaar kunnen helpen kunnen vragen over wat ze zouden moeten doen.” 
R2: medewerker 

 
De deelnemers zijn zeer positief over de werkwijze van de medewerkers en beschrijven dit 
als “top, top, top”, “perfect” en “heel goed”. Bij het doorvragen geven de deelnemers over 
het algemeen dezelfde zaken aan wat ze zo goed vinden aan de werkwijze van het project: 

1. Het maatschappelijk werk. R5, R6, R7 en R8 benoemen het maatschappelijk werk 
(oftewel spreekuur) als iets zeer positiefs. R5 geeft aan dat hij hulp gekregen had bij 
zijn administratie en daardoor zelfs een geld teruggave kreeg van de Belastingdienst; 

2. Ook het soepel omgaan met aanwezigheid wordt benoemd en de punctualiteit (de 
deelnemers krijgen van de organisatie een sms ter herinnering dat die dag een cursus 
of activiteit zal zijn); 

3. Over de medewerkers worden de volgende eigenschappen benoemd die als prettig 
worden ervaren: vriendelijk, behulpzaam, laagdrempelig, positiviteit en respectvolle 
omgang. Of zoals R5 zegt: 

 
 “Ik heb veel welwillende mensen en lieve mensen meegemaakt, en dat was positief, het was zeg 
maar een soort warme deken, de houding van de mensen en welwillende mensen.” 
R5: deelname langer dan 2 jaar 
 

4.4.2 Procedure deelnemer 

Ook werd gevraagd naar de procedure van een deelnemer volgens de medewerker en 
volgens de deelnemers. De medewerkers vertellen helder hoe een traject voor een 
deelnemer eruitziet via het begeleidingsmodel dat gebruikt wordt door de organisatie. Bij de 
deelnemers is de kennis over het programma en over het begeleidingsmodel niet aanwezig. 
Bij R4, R6 en R7 moest er een uitleg gegeven worden van het programma (hoe het 
vormgegeven is, basis en aanvullend). Alle deelnemers wisten niet wie hun individueel 
begeleider was, of noemden de naam van een medewerker die trainer is. R3 geeft hierover 
kritiek: 
 
“Ja, maar ook jullie regels, je bent bij ons 1 of 2 jaar, wat heb je geleerd? Jullie (de medewerkers) 
moeten je (naar de mannen toe) meer houden aan de regels. Programma uitleggen.” 
R3: uitstroom naar MBO2 opleiding 
 

4.4.3 Leefwereld doelgroep en doel project 

De respondenten zijn bevraagd over de doelgroep van het project. De deelnemers 
beschreven hun leefwereld en de medewerkers legden hun beeld uit van de doelgroep. 
Daarnaast is aan de medewerkers gevraagd wat volgens hen het doel is van het project. 
 
Aan de deelnemers is gevraagd hoe hun leefwereld eruit zag vóór deelname en tijdens of na 
deelname. In een tabel is overzichtelijk de leefwerelden van de deelnemers vormgegeven 
voordat ze meededen aan het programma, en tijdens of na deelname: 
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Aan de medewerkers is gevraagd wat hun beeld is van de doelgroep. Ze noemen de 
volgende kenmerken: lage taalvaardigheid wat leidt tot eenzaamheid, niet heel breed sociaal 
netwerk, het niet hebben van vaste activiteiten en gevoelens van stress. R2 definieert de 

Resp.: Leefwereld vóór deelname: Leefwereld ná/tijdens deelname: 

R3 - Had een eigen pizzeria 5 jaar geleden; 
- Bij geboorte zoontje bleek dat de hersenen te 
groot waren/teveel vocht, na geboorte verbleef 
respondent met hele gezin voor drie maanden in 
Ronald McDonald huis bij AMC; 
- Pizzeria op moeten geven i.v.m. zorg voor kind; 
- Zocht extra daginvulling en had zwemles gedaan, 
vond daarna folder van Gouden Mannen en wilde 
de NLse taal beter leren. 

- Meer ontwikkeling computer en NLse taal; 
- Heeft mensen leren kennen via project; 
- Werkt parttime bij de bloemenveiling en doet een 
opleiding via hun; 
- Nog steeds zorgen omtrent zoontje en de 
ziekenhuisafspraken. 

R4 - Had een trauma ervaren waardoor hij psychisch 
depressief en somber werd; 
- Ging veel blowen, ontslag volgde in 2007 na 15 
jaar werken; 
- 10 jaar thuis gezeten, niks gedaan door psychische 
klachten; 
- Woont samen met vrouw en drie kinderen. 

- Voelt zich sinds deelname vrolijker; 
- Meer contact met mensen; 
- Speelt meer met de kinderen; 
- Gaat regelmatig langs bij ouders, mantelzorg. 

R5 - Woonde in Hoorn, 7 jaar samen met 
dementerende moeder; 
- Had Kunstacademie gedaan en was bezig met 
werk, werd behandeld door paragnost waar hij 
mentaal ziek van geworden is; 
- Had weinig sociale contacten in Hoorn, problemen 
met buren die drugsdealers waren, leidde tot 
sociaal isolement; 
- Na overlijden moeder verhuisd naar Amsterdam, 
werd in Hoorn door GGZ behandeld. 

- Veel nieuwe mensen leren kennen, praat weer 
met mensen; 
- Spreekt regelmatig met andere deelnemers af; 
- Meer rust, bewuster nieuws en televisie gaan 
kijken; 
- Het project heeft hem uit het sociaal isolement 
gehaald. 

R6 - Deed eerst vrijwilligerswerk maar mee gestopt, na  
8 maanden thuis zitten deelname aan programma; 
- Sportte veel. 

- Door deelname hele week volgepland (elke dag 
moskee, sporten of een activiteit van Gouden 
Mannen); 
- Helpt vrouw met schoonmaken en boodschappen. 

R7 - Mantelzorg voor ouders en sportte; 
- Broers en zussen woonden in Amsterdam; 
- 27 jaar gewerkt in detailhandel, wegens 
reorganisatie gestopt; 
- Daarna werk bij beveiliging, moest stoppen door 
fysieke klachten (rug en knie); 
- Zat 6 maanden thuis voordat hij begon bij Gouden 
Mannen. 

-  Door deelname hele week volgepland (elke dag 
moskee, sporten of een activiteit van Gouden 
Mannen). 
 

R8 - Werkte 15 jaar op Schiphol, vaste dienst; 
- Kwam in ziektewet na hartaanval in 2011; 
- Vervroegd pensioen aangevraagd en naar Pakistan 
verhuisd; 
- Na 11 maanden terugverhuisd naar NL en 
aanvullende bijstand aangevraagd. 

- Nederlandse taal verbeterd; 
- Kreeg suikerziekte, is gaan sporten. 

Tabel 4: Leefwerelden deelnemers voor en tijdens/na deelname 
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mannen ook als laag- of zwakbegaafd, door de taalachterstand. Hij benoemt ook de 
afhankelijkheid en onzelfstandigheid: 
 
“In het algemeen genomen vind ik het een groep mannen die over weinig vaardigheden beschikken 
en daardoor uiteindelijk in een hele hoop onderdelen van het maatschappelijk leven geen eigen weg 

weten te vinden of banen. Te afhankelijk, te onzelfstandig.” 
R2: medewerker  
 
Aan de medewerkers is ook gevraagd wat hun interpretatie is van het doel van het project. 
Deze komen bij beiden redelijk overeen. Als doel(en) benoemen ze; 

- Het dichter bij elkaar brengen van mannen die in sociaal isolement zitten of die 
daarin dreigen te raken/het wegnemen van de eenzaamheid; 

- Laten participeren en ervoor zorgen dat ze mee kunnen doen, dat ze los van het 
project beter mee kunnen doen met de samenleving; 

- Aanwakkeren van bestaande ambities en het aanreiken van tools en skills om de 
ambities te verwezenlijken. 

R2 geeft een beknopte beschrijving van het doel van het project: 
“Volgens mij is het doel om mannen uit een achterstands of geïsoleerde positie langzaamaan weer 
vertrouwd te maken met een sociaal netwerk en van daaruit komen tot een eigen activering in het 

dagelijks leven op welke wijze dan ook.”  
R2: medewerker 
 

4.5 Zelfredzaamheid 
Ook het onderwerp ‘zelfredzaamheid’ werd met de respondenten besproken. Aan de 
deelnemers werd een uitleg gegeven wat het begrip betekent op een laagdrempelige 
manier. Vervolgens werd er doorgevraagd óf en op welke manier het project hier wel of 
geen invloed op gehad heeft. Aan de medewerkers werd gevraagd wat ze verstaan onder 
zelfredzaamheid, wat volgens hen wél en wat níet werkt bij de doelgroep als het gaat om het 
vergroten van de zelfredzaamheid. 
 

4.5.1 Zelfredzaamheid van de deelnemers 

De deelnemers geven over het algemeen aan dat ze zelfredzamer geworden zijn, waarin ze 
dat zijn geworden en op welke manier het project daar invloed op heeft gehad. Dit is 
overzichtelijk genoteerd in onderstaande tabel. 
 

Resp. Heeft project 
invloed gehad? 

Op welke manier? 

R3 Ja - E-mail adres aangemaakt die hij nog steeds gebruikt, en weet 
hoe te gebruiken; 

- Meer kennis over de computer (openen en gebruiken); 
- Geleerd veel te concentreren, meer zelfvertrouwen en 

motivatie om door te leren gekregen. 

R4 Ja - Kan en durft weer met mensen te praten op straat; 
- Scherper geworden (“ik word beter en kijk beter zeg maar”); 
- Gebruik e-mailadres en brief schrijven via e-mail geleerd; 
- Doet meer door het contact met Gouden Mannen (durft meer 

naar buiten, meer dagelijkse activiteiten zoals kinderen ophalen 
en boodschappen doen, af en toe naar ouders). 
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R5 Ja - Iets nieuws leren samen met andere mensen zorgde voor 
realisatie dat hij meer kon dan voorheen; 

- Begon zich beter te voelen over zichzelf en door 
maatschappelijk werk kreeg hij meer ruimte mentaal om te 
leren; 

- Durft weer zelf te bellen naar instanties, betere omgang met de 
computer; 

- Als er terugval is, dan komt hij weer terug maar probeert nu 
eerst zelf zaken op te lossen; 

- Nieuwe culturen leren kennen door de andere deelnemers. 

R6 Ja - Durft een computer te gebruiken en meer kennis over gebruik 
computer; 

- Voorheen dacht altijd dat computer te moeilijk was, door 
project niet meer. 

R7 Ja Geen toelichting gegeven. 

R8 Ja - Voelt zich weer trots op zichzelf; 
- Veel informatie en taal geleerd, vertaalt zichzelf beter en durft 

over te spreken, sprak voorheen straattaal alleen; 
- Makkelijker geworden, kan nu zelf zaken regelen en weet 

anders waar hij de juiste hulp kan vragen; 
- Bewuster over gezondheid en invloed van sporten hierop. 

 
 

R3, R5 en R8 geven wel aan dat ze soms nog gebruik maken van de hulp van Gouden 
Mannen. R5 benoemt het als “toch nog een kleine beetje afhankelijk”. 
 
“En we hebben beetje geleerd hoe moet ik mijn eigen dinges zelf doen, en meestal doe ik mezelf ook 
alles, behalve soms echt moeilijke dingen, dan komen we bij jullie.”  
R8: deelname langer dan 2 jaar 
 

4.5.2 Zelfredzaamheid volgens medewerkers 

De medewerkers geven aan dat ze ieder zelfredzaamheid een andere betekenis geven bij de 
doelgroep van het project dan in het algemeen. R1, de stagiaire, vindt het begrip 
zelfredzaamheid een groot en hoogdrempelig begrip en dat het een ander begrip is voor de 
doelgroep omdat zij kwetsbaar zijn. R2 geeft aan dat hij het al veel winst vindt als de 
deelnemers weten waar en op welk moment ze hun hulpvraag neer kunnen leggen. 
R2 benoemt ook nog de kleine stappen vooruit. 
 
 “Bij onze mannen is zelfredzaamheid op zichzelf, waar wij toch wel op doelen, niet zozeer dat iemand 
zijn eigen brieven helemaal gaat beantwoorden, of zelf gaat bellen, maar iniedergeval dat iemand het 
probeert.” 
R1: stagiaire  
 

4.5.3 Het vergroten en belemmeren van de zelfredzaamheid 

Zowel de deelnemers als de medewerkers hebben verschillende factoren aangedragen wat 
kan werken tot het vergroten of het belemmeren van de zelfredzaamheid van de 
deelnemers. In onderstaande tabel staat een overzicht wat volgens de deelnemers en 
volgens de medewerkers werkt als het gaat om invloed hebben op de zelfredzaamheid. R1 
en R2 zijn de medewerkers, R3 tot en met R8 zijn de (oud-) deelnemers. 

Tabel 5: Invloed project op zelfredzaamheid deelnemers 
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Resp. Wat werkt wél? Wat werkt níet? 

R1 - Geduld zonder harde verwachtingen; 
- Onvoorwaardelijkheid, oplossingsgericht en 

positiviteit; 
- Non-directief zijn. 

- Ongeduldig zijn naar de deelnemers toe; 
- Niet teveel meegaan of zwelgen in de 

problemen van deelnemers; 
- Opleggen wat iemand misschien wil of wat jij 

denkt dat goed is. 

R2 - Met elkaar laten praten, in gesprek laten 
gaan en daarvan te leren; 

- Tijdens de programma’s de deelnemers 
steeds meer zelfstandig bezig te laten zijn; 

- Zelfstandig achter de computer oefenen, 
bewustzijn vergroten van gebruik stadspas en 
welke mogelijkheden ermee zijn, bewustzijn 
van stress en sport wat invloed heeft op de 
gezondheid en er grip op hebben; 

- Verwachtingen/eisen opstellen bij de 
deelnemers. 

- Dwang en druk; 
- Op je strepen staan omdat je de deelnemer 

geen stappen vooruit ziet zetten; 
- Door teveel geduld en meegaan in het tempo 

van de deelnemers; 
- Geen eisen of verwachtingen stellen. 

R3 - De mogelijkheid en laagdrempeligheid om te 
kunnen oefenen achter de computer; 

- De mogelijkheid tot hulp van maatschappelijk 
werk; 

- Meer communiceren met de deelnemers dat 
ze stappen moeten zetten: “jullie moeten 
daarin zeggen voor jou is het (traject)… zo 
lang… en daarna moet je verder gaan”; 

- Intrinsieke motivatie, iemand moet zelf 
stappen wíllen zetten; 

- Doelen voor ogen hebben. 

- Te groot niveauverschil onder de deelnemers, 
tip resp.: er moet meer gekeken worden naar 
het niveau van elke individuele deelnemer en 
de lessen moeten meer op maat; 

- Als een deelnemer niet wil verbeteren, geen 
doelen heeft. 

R4 - Door positiviteit krijgt de deelnemer meer 
zelfvertrouwen; 

- Door contact met de medewerkers ontstaat 
trots gevoel om verder te gaan; 

- Door iets te leren en te praten kom je vooruit; 
- De persoonlijke benadering (nabellen bij 

afwezigheid); 
- Complimenten en positiviteit; 
- Motiveren van ambities in plaats van denken 

in hindernissen. 

- Niveau verschil is te groot, tip resp.: de 
deelnemers die helemaal geen NLs kunnen 
aparte les aanbieden, en voor deelnemers die 
beter spreken; 

- Als de deelnemers niet voor zichzelf komen. 

R5 - Door ontmoeting en contact met andere 
deelnemers en medewerkers en de lessen 
zorgt voor afleiding: “het heeft me uit een 
bepaald isolement gehaald”; 

- Maatschappelijk werk leert waar je terecht 
kan met hulpvragen en hoe je zelf zaken 
oplost; 

- Door het bezig zijn mentaal rust wat zorgt 
voor ruimte om te ontwikkelen; 

- Focussen op de intrinsieke motivatie van de 
deelnemers; 

- Vriendschappen spontaan laten ontstaan. 

- Vriendschappen/dat deelnemers elkaar 
opzoeken en helpen niet forceren; 

- Te laag inkomen weerhoudt om sommige 
dingen te doen. 
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R6 - Herhaling van het geleerde, anders vergeten 
we het weer; 

- Nieuwe maatschappelijke onderwerpen 
bespreken tijdens spraakles; 

- Persoonlijke aandacht. 

- Teveel deelnemers/te grote groep. 

R7 - Medewerker moet zelfvertrouwen geven 
(‘niet bang zijn, als je niet weet kan je mij 
vragen’); 

- Herhaling anders vergeet ik het weer; 
- Les toespitsen op wat wij willen leren; 
- Trainer moet laagdrempelig zijn, veel 

herhalen en in hetzelfde tempo als ons gaan, 
veel praten en lachen (positiviteit). 

- Onduidelijke en/of te korte antwoorden op 
vragen. 

R8 - Door de lessen en het spreken met 
deelnemers en medewerkers ontwikkelt de 
taal zich, daardoor contact met anderen 
makkelijker. 

- Te weinig tijd om elke vraag van elke 
deelnemer te beantwoorden. 

 

4.6 Uitstroom 

De laatste hoofdcode gaat over de uitstroom van het project Gouden Mannen. Het 
onderwerp is met alle respondenten besproken.  
 
Bij de deelnemers werd gevraagd naar wat zij wilden bereiken met deelname aan het project 
en of ze dat hebben kunnen bereiken of dat denken te gaan bereiken. Ook de reden van 
langere deelname dan het begeleidingsmodel werd aan de deelnemers gevraagd.  
Het overgrote deel van de geïnterviewde deelnemers wilde door middel van deelname aan 
het project de Nederlandse taal verbeteren en leren omgaan met de computer: 

 
 

Resp.: Wat wilde deelnemer bereiken met deelname project? Heeft het bereikt/denkt het te bereiken: 

R3 - Verbetering NLse taal om beter te kunnen praten 
met eigen kinderen (hoger taalniveau): “ik wil niet 
zulke grote verschillen tussen mij en mijn kinderen” 

Nog niet, misschien na diploma opleiding 

R4 - Leren omgaan met stress en psychische problemen; 
- Betaald werk (stap ertoe: leren schrijven om te 

solliciteren). 

Geen antwoord 

R5 - Niet echt met een bepaald doel gekomen, eigenlijk 
vanwege het leren omgaan met de computer. 

Ja 

R6 - Taal- en computervaardigheden verbeteren. Nee 

R7 - Taal- en computervaardigheden verbeteren. Nee 

R8 - Taal- en computervaardigheden verbeteren. Nee, wil extra verdiepingscursus 

Tabel 6: Werkzame en niet werkzame factoren vergroten zelfredzaamheid volgens betrokkenen 

 

Tabel 7: Doel deelname aan het project volgens deelnemers 
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4.6.1 Succesvolle uitstroom 

Aan de medewerkers is gevraagd wanneer volgens hen een deelnemer klaar is om uit te 
stromen. R1, de stagiaire, geeft aan dat deelnemers volgens hem uit kunnen of mogen 
stromen als een deelnemer aangeeft het project los te laten omdat het niet meer lukt mee 
te doen omdat hij andere dag invullingen heeft. R2 de medewerker laat het ook heel erg bij 
de man zelf liggen: als de deelnemer niet meer bij het project vindt wat hij wil vinden en af 
begint te haken. R2 benoemt wel te zien dat er ook deelnemers zijn waar hij denkt nooit van 
af te komen: 
 
“Maar ik zie ook wel uhm ik zie ook wel mannen bij ons waarvan ik denk komen we daar ooit nog van 
af? Niet dat dat moet maar als we kijken naar onze doelstelling uitstroom komen we met sommigen 
mannen gewoon niet toe. Ik vind het op zich ook niet zo erg.”  
R2: medewerker 

 
Voor R1 is het het belangrijkst dat de deelnemers een andere dagbesteding vinden dan 
Gouden Mannen. Volgens R1 is er sprake van succesvolle uitstroom als deelnemers: 

- Het basisprogramma loslaten en andere activiteiten buiten het project om gaan 
doen; 

- Zelf aangeven niks meer te kunnen leren en een geavanceerde cursus gaan doen; 
- Niet persé het gehele aangeboden programma van Gouden Mannen volgen maar 

met een specifiek doel zoals werk vinden en alleen sollicitaties wil doen en daarna uit 
beeld raken; 

- Vrijwilligerswerk willen doen. 
 
R2, de medewerker, vindt succesvolle uitstroom het realistisch als het gaat om activiteiten of 
vrijwilligerswerk binnen de stichting waar het project onder valt. Wel geeft R2 aan dunne 
lijnen te willen houden tussen de deelnemer en het project. 
 
Ook aan de deelnemers is gevraagd hoe zij hun eigen uitstroom zouden willen zien. Er werd 
gevraagd welke doelen de deelnemers hebben als ze klaar zijn bij Gouden Mannen. R4 wil 
gaan werken en geld verdienen, R5 wil onafhankelijk worden en zelf geld gaan verdienen om 
te gaan reizen. R6 en R7 weten nog niet goed wat ze willen doen maar geven voorbeelden 
als praatgroepjes of een andere cursus of opleiding. R5 wilde een trommel club beginnen 
maar kon niet andere deelnemers daarin meenemen. R8 wil na het project nog een cursus of 
betaald taalprogramma doen, maar zodra hij met pensioen is gaan reizen. Ook wordt 
‘mensen helpen’ genoemd door R7. R5 zegt als vrijwilliger aan de slag te willen gaan om 
mensen te helpen maar hij wil daar mentaal en psychisch voor klaar zijn: 
 
“Later dacht ik toen ik me een beetje slechter voelde, is het wel de moeite waard om dat te gaan doen 
maar dan krijg je ook veel mensen die veel problemen hebben en dan moet je je daarin gaan 
verdiepen. Misschien is het teveel hooi op mijn vork. Misschien moet ik nog even wachten voordat ik 
iets wil doen.”  
R5: deelname langer dan 2 jaar 
 

4.6.2 Werkwijze bevorderen uitstroom 

Aan de medewerkers is gevraagd welke werkwijze ze hanteren om de uitstroom van het 
project te bevorderen. R1 (stagiaire) beschrijft een van de onderdelen van het 
begeleidingsmodel (het POP gesprek) en gedurende het hele traject informeel met de 
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deelnemers spreken over hun ambities en hoe en welke stappen ze willen gaan zetten om 
dit te bereiken. 
 
“(Aan) de mannen blijven vragen wat ze willen doen met hun leven en hoe we daarbij kunnen helpen 
dat ze het kunnen gaan doen en we ook kunnen zeggen van nou ga eens doen. Dat ze dat zelf 
denken.” 
R1: stagiaire 
 

R1 geeft wel aan dat de organisatie zich meer zou moeten inzetten op uitstroom door van 
het begin af aan een soort afstand te houden naar de deelnemers toe. R1 beschrijft dat als 
volgt: 
 
“Dus ik denk dat we in de methodiek misschien met ietsje meer als een grote welzijnsorganisatie 
zouden moeten gaan spelen, toch ietsje meer vantevoren duidelijk maken nou u bent hartstikke 
welkom, maar het is wel de bedoeling dat we ook door willen met u, of dat u eigenlijk zelf door 
moet.”  
R1: stagiaire 
 
R2 geeft ook een zelfreflectie over zijn werkwijze: “ik ben nog niet echt op die manier met de 
mannen bezig geweest dat ze het hele traject (volgens begeleidingsmodel) doorlopen 
hebben”. Volgens de medewerker zou veel gerichter de ontwikkeling van de mannen een 
richting gegeven moeten worden. Tot nu toe is er nog niet genoeg aandacht besteedt op wat 
de deelnemers misschien nog zouden willen doen. Op de vraag wat de organisatie nodig 
denkt te hebben om die richting te geven, antwoordt de medewerker dat er meer 
mogelijkheden opgezet moet worden die op de een of andere manier een dunne link met 
het project houden. 
 

4.6.3 Reden langere deelname dan begeleidingsmodel 

Aan de respondenten is gevraagd wat volgens hen de reden is dat deelnemers langer 
deelnemen aan de programma’s dan volgens het begeleidingsmodel beschreven is (achttien 
maanden). 
 
R1, de stagiaire, legt uit dat het komt doordat het niet duidelijk is voor de deelnemers dat ze 
niet voor eeuwig deel kunnen nemen aan het programma. Volgens R1 is er een sfeer dat de 
organisatie uitstraalt wat hij benoemt als ‘clubhuisachtig’. Ook de omgang van de 
medewerkers met de mannen is volgens R1 erg vriendelijk en warm wat de mannen erg 
bindt. R1 legt uit dat uitstroom mogelijk alleen kan als er doelen gesteld gaan worden met 
de deelnemers maar vreest dat dan de luchtigheid van het project in gevaar komt. 
 
“En ik denk juist dat dat, dat is helemaal niet zo’n kleine schakeling ik denk dat dat een hele grote 
schakeling is omdat, juist onze hele methodiek is gebaseerd op geduld, stap voor stap, de motor bij de 
mannen leggen en niet bij ons. Als zij iets willen dan gaan zij iets doen. En dan opeens gaan wij 
zeggen wij willen eigenlijk ook iets en niet eens iets kleins maar wel iets groots dat je op een gegeven 
moment ff ophoepelt. Zo kan het voelen voor de mannen.”  
R1: stagiaire 
 

R2 geeft aan dat bij de begeleiding van de deelnemers ze teveel zijn blijven hangen in een 
situatie waarin nog geen duidelijke vervolgstappen gemaakt zijn met deelnemers. Redenen 
daarvoor zijn het tempo van de mannen en te lang afwachten tot er ‘doorgepakt wordt’ bij 
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een deelnemer. R2 kaart ook aan dat er deelnemers zijn die de basis van het programma niet 
los laten en haakt erop in dat dat ook komt door een angst om de deelnemers aan hun lot 
over te laten: 
 
 “Maar ik vraag me af of je ze aan hun lot moet overlaten. Misschien ben ik wel te bang hoor, maar ik 
denk dat er heel snel een terugval komt.” 
R2: medewerker 

 

4.6.4 Invloed sociale dienst op langere deelname 

Bij de deelnemers is er een reden dat door allen (behalve R3) genoemd wordt en dat is dat 
ze zich verplicht voelen om te komen door het WPI. R5, R6, R7 en R8 zeggen dat dat de 
reden is dat ze blijven komen omdat ze een bijstandsuitkering hebben en dat zij of verplicht 
vrijwilligerswerk moeten doen als ze stoppen met het programma, of dat de sociale dienst ze 
oproept voor andere activiteiten. Ze geven wel aan dat ze het nu ook leuk vinden om te 
komen naar de lessen en van een bepaalde leraar elke week nieuwe dingen leren. Hieronder 
staat een deel van de transcriptie van het interview met R6 en R7 waarin de verplichting en 
angst voor consequenties verwoord wordt (I staat voor interviewer): 
 
I: Want jullie zijn allebei door DWI bij ons terechtgekomen, is dat ook iets wat ervoor zorgt dat jullie 
bij ons blijven? 
R7: Ja ik denk het wel. Van DWI moet je iets doen. 
R6: Ja. 
I: Kunnen jullie daar iets meer over vertellen?  
MR: ja die klantmanager heeft mij gestuurd, en dan heb ik ja gezegd. Ja. 
I: En stel je voor je zou stoppen, heeft dat denk je gevolgen voor het DWI? 
Allebei tegelijk: Ja dat denk ik wel! 
I: En wat zou dat kunnen zijn? 
R6: Jullie hebben contact met DWI zij kan ook sturen andere kant op. 
…  
I: Stel je voor je zou op de woensdagmiddag niet meer komen, welke gevolgen heeft dat denk je voor 
het DWI? 
R7: Ja dan zal DWI zeggen waarom ga jij er niet heen wij hebben jou daarheen gestuurd. 
R6: Ja DWI dan zeggen ik ga je naar andere projecten sturen.  
I: Wat voor invloed heeft het DWI en het moeten op het feit dat jullie elke keer weer komen bij ons? 
R7: Ik denk het wel ja, want uh, ja ik hoor nu niks meer van DWI en ze hebben ons mij gestuurd naar 
de school, dus ik ga bijna elke week nooit misschien 1 keer was ik ziek ofso. 
R6 + R7: deelname langer dan 2 jaar 

 
R4 is een deelnemer die nog niet lang deelneemt aan het programma en niet via het WPI 
dienst ingestroomd is. Hij zegt dat hij de deelnemers onderling in eigen taal hoort praten dat 
ze naar de lessen komen omdat het moet van het WPI. R4 zegt dat de reden daarvoor is dat 
vooral ouderen bang zijn voor consequenties: 
 
 “Ik heb zo’n idee, die mensen die blijven plakken, die zijn bang voor hun uitkering maar het is niet zo. 
Als je tijdens de les gaat slapen kan je beter thuis blijven vind ik. Ja ik hoor ze in eigen taal, ja we 
moeten gaan ik hoef hier niet te komen. Ja eigenlijk wil ik niet zeggen maar ik hoor het wel af en toe.” 
R4: deelname korter dan 2 jaar 
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R3, de deelnemer die uitgestroomd is, geeft ook zijn mening over hoe het komt dat 
deelnemers langer deelnemen. Hij geeft aan dat er volgens hem niet gesproken wordt over 
de toekomst tijdens de begeleiding en dat er deelnemers zijn die niet verder gaan omdat zij 
geen intrinsieke motivatie hebben.  
 
“Meer druk, een man moet verder gaan, voor jullie en voor hem. Sommigen zijn eerlijk en hij doet het, 
sommigen niet. Ze moeten verder. 
… 
Praten, gewoon praten. Over ja wat wil je, wij zijn hier voor jullie, maar ik wil weten hoe jij je gaat 
verbeteren en ik wil dat zien, als je dat niet wil, hoef je niet te komen.”  
R3: uitstroom naar MBO2 opleiding  
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5. Conclusie, discussie en aanbevelingen 
In het laatste hoofdstuk van dit onderzoek wordt aan de hand van de literatuurstudie en de 
resultaten een antwoord gegeven op de hoofd- en deelvragen (5.1). Vervolgens worden er 
aanbevelingen voor de organisatie geformuleerd (5.2) en in de laatste paragraaf is de 
discussie opgenomen over in hoeverre de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd is (5.3). 
 

5.1 Conclusie 

Om de centrale vraagstelling te beantwoorden, wordt er eerst antwoord gegeven op de 
deelvragen door middel van verbindingen tussen de resultaten en de literatuurstudie. 
 

Wat zijn de belemmerende en de bevorderende factoren naar de groei van 
zelfredzaamheid volgens de betrokkenen? 

 
De genoemde factoren door de respondenten zijn toegespitst op het project Gouden 
Mannen en de werkwijze.  
 
Als eerst wordt gekeken naar wat volgens de medewerkers de belemmerende en de 
bevorderende factoren zijn. De belemmerende factoren zijn meer gericht op technieken en 
gespreksvaardigheden die invloed hebben op zelfredzaamheid: 

- Ongeduldig zijn naar de deelnemers toe; 
- Teveel meegaan of zwelgen in de problemen van de deelnemers; 
- Wanneer de medewerker de deelnemer oplegt wat hij of zij denkt dat goed is voor 

de deelnemer den wat de deelnemer wil; 
- Dwang en druk; 
- Wanneer de medewerker grenzen aangeeft als die de deelnemer geen stappen 

vooruit ziet zetten; 
- Teveel geduld en meegaan in het tempo van de deelnemers; 
- Geen eisen of verwachtingen stellen naar de deelnemer toe. 

 
Bij de bevorderende factoren valt het op dat de factoren die de medewerker noemt redelijk 
overeen lijken te komen met een aantal van de doelen van het participatiewiel van Movisie 
(2009). Hieronder staan de factoren die de medewerker benoemd heeft met daarachter 
welk doel van het participatiewiel erbij past: 

- De deelnemers met elkaar laten praten en daarvan laten leren (doel twee: in contact 
komen van kwetsbaren met anderen of het bestaande sociale netwerk intensiveren); 

- Tijdens de programma’s de deelnemers steeds meer zelfstandig bezig laten zijn en 
zelfstandig achter de computer laten oefenen (doel één: motivering en 
ondersteuning bij de basiszorg en de zelfregie); 

- Bewustzijn vergroten van gebruik stadspas en welke mogelijkheden ermee zijn (doel 
drie: maatschappelijke participatie door deelname aan sociaalculturele activiteiten 
buitenshuis) 

- Bewustzijn vergroten hoe stress en sport invloed hebben op de gezondheid en er grip 
op krijgen (doel één: motivering en ondersteuning bij de basiszorg en de zelfregie). 

 
Andere bevorderende factoren die de medewerker en stagiaire noemen, zijn meer gericht 
op de technieken en gespreksvaardigheden die ingezet kunnen worden.  

- Geduldig zijn zonder harde verwachtingen; 
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- Onvoorwaardelijkheid, oplossingsgericht en positiviteit; 
- Non-directief zijn; 
- Verwachtingen of eisen opstellen bij de deelnemers. 

Het valt op dat de stagiaire en medewerker over het algemeen dezelfde factoren benoemen 
maar soms eenzelfde factor plaatsen onder zowel belemmerend als bevorderend. 
Bijvoorbeeld geduld: de medewerker ziet het als belemmerend als er teveel geduld is, terwijl 
de stagiaire geduld juist als een bevorderende factor ziet. Ook bij het stellen van eisen of 
verwachtingen: de stagiaire benoemt dit als ‘geduldig zijn zonder harde verwachtingen’. De 
medewerker geeft juist aan dat het niet stellen van eisen of verwachtingen de groei naar 
zelfredzaamheid belemmert. 
 
De deelnemers geven de volgende factoren, vaardigheden en gesprekstechnieken als het 
gaat om het bevorderen van de zelfredzaamheid. Een aantal lijken overeen te komen met 
de doelen van het participatiewiel (Movisie, 2009), het bijbehorende doel is erachter 
genoteerd: 

- Het sociaal contact met andere deelnemers en medewerkers ter ontwikkeling van 
taal- en sociale vaardigheden (doel drie: sociale contacten intensiveren); 

- Het maatschappelijk werk oftewel spreekuur (doel één: motivering en ondersteuning 
bij zelfregie, deelnemers leren zaken zelf op te lossen of weten waar ze hulp kunnen 
vinden); 

- De mogelijkheid en laagdrempeligheid om te kunnen oefenen achter de computer 
(doel één; ondersteuning bij zelfregie). 

 
Daarnaast noemen de deelnemers diverse gespreks- technieken en vaardigheden die de 
medewerkers moeten bezitten om de zelfredzaamheid te bevorderen: 

- Zorgen dat de deelnemers doelen voor ogen hebben;  
- Het aanwakkeren van de intrinsieke motivatie door meer te communiceren met de 

deelnemers dat ze stappen moeten zetten om hun doelen te behalen; 
- Motiveren in ambities in plaats van denken in hindernissen; 
- De deelnemer zelfvertrouwen geven door positiviteit en complimenten; 
- Persoonlijke aandacht en benadering (als voorbeeld de herinnering sms) wat zorgt 

voor een gevoel van betrokkenheid; 
- Veel herhaling door de trainers zodat het geleerde niet vergeten wordt en meegaan 

in het tempo van de deelnemers. 
 
Ook noemen de deelnemers diverse praktische zaken omtrent de indeling van de groepen 
en lessen wat de zelfredzaamheid belemmert. Het gaat dan vooral over het niveau-verschil 
wat op het moment te groot is onder de deelnemers. Daarnaast wordt de groep als te groot 
ervaren en lijkt het erop dat dat ervoor zorgt dat vragen te kort of te onduidelijk beantwoord 
worden wat mogelijk de zelfredzaamheid belemmert. Andere zaken die genoemd worden 
zijn als een deelnemer niet wil verbeteren, geen doelen heeft of niet voor zichzelf komt, 
moeten vriendschappen of dat deelnemers elkaar opzoeken en helpen niet geforceerd 
worden en een te laag inkomen weerhoudt deelnemers om stappen te zetten.  
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Wat is de werkwijze van de organisatie en medewerkers met betrekking tot de groei van 
zelfredzaamheid volgens de betrokkenen? 

 
De organisatie heeft een goed beeld van de doelgroep en hoe hun leefwereld eruit ziet. Het 
lijkt erop dat daardoor de werkwijze zeer toegespitst is op het beeld dat zij hebben van de 
doelgroep: de medewerker benoemt zelfs laag- of zwakbegaafdheid. Het lijkt erop dat de 
organisatie een bepaald beeld heeft van de respondenten wat ertoe leidt dat er gedacht 
wordt dat de doelgroep alleen maar kleine stappen vooruit kan zetten. De medewerker en 
stagiaire beschrijven ook dat zelfredzaamheid voor de doelgroep iets anders betekent dan 
de algemene betekenis. Er wordt generaliserend gedacht over de doelgroep. Dit kan ertoe 
leiden dat niet elke deelnemer een individuele werkwijze krijgt. Iets wat in de literatuur 
beschreven wordt als nodig bij deze doelgroep: Machielse (2011) heeft verschillende 
profielen van sociaal geïsoleerden beschreven die ieder een eigen manier van hulp nodig 
hebben.  
 
De werkwijze met betrekking tot de groei van zelfredzaamheid is volgens de stagiaire en de 
medewerker als volgt: er zal begonnen moeten worden op het taalniveau en er wordt 
ingezet op het opbouwen van een relatie die gebaseerd is op vertrouwen en veiligheid. Dit is 
iets wat in het begeleidingsmodel ook terugkomt: het binden en boeien van de deelnemers. 
Doordat de deelnemers starten in een groep ontdekken ze hoe het is om in een groep bezig 
te zijn. Er wordt een transformatie gestimuleerd van op zichzelf en voor jezelf bezig zijn naar 
gericht raken op de organisatie. Zodat de deelnemers met vragen bij hen terecht kunnen, 
waarna gestimuleerd wordt dat de deelnemers zich op elkaar gaan richten om elkaar te 
helpen. De stagiaire en medewerker beschrijven het begeleidingsmodel dat de organisatie 
hanteert zeer helder. Opvallend is dat de deelnemers geen weet hebben van het 
begeleidingsmodel, wie hun individueel begeleider is en hoelang ze deel mogen nemen aan 
het programma. Ook is het programma en de procedure van een deelnemer niet helder voor 
ze. 
 
Het oplossingsgericht werken is een terugkerend onderwerp als het gaat om de werkwijze 
met betrekking tot de groei van zelfredzaamheid. De kenmerken van oplossingsgericht 
werken met ouderen (Iveson, zoals genoemd in Bannink & Haan, 2012) lijken overeen te 
komen met wat de respondenten benoemen: door de positiviteit en het empathisch 
vermogen van de medewerkers, kijken naar de sterke kanten van de deelnemers en het 
focussen op wat de deelnemers wel kunnen in plaats van wat er niet meer kan. Dit wordt 
door de deelnemers ook als zeer positief ervaren. Elke deelnemer was zeer positief over de 
werkwijze van de organisatie. Opvallend was dat de twee deelnemers die niet via het WPI 
ingestroomd zijn bij het project kritiek toonden op de manier waarop de organisatie omgaat 
met de regels en in hoeverre de deelnemers zich eraan houden. De organisatie zou volgens 
hen meer verwachtingen en eisen moeten opstellen naar de deelnemers toe wat kan leiden 
tot het aanwakkeren van de intrinsieke motivatie. De deelnemers moeten voor zichzelf 
komen en niet vanwege externe factoren. Dit lijkt een van de redenen te zijn waardoor er 
een lage uitstroom is bij het project, wat verder besproken zal worden bij de beantwoording 
van de centrale vraagstelling. 
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Centrale vraagstelling: 
“Wat is de oorzaak van de beperkte groei in zelfredzaamheid bij het project Gouden Mannen, 

voor sociaal geïsoleerde migranten mannen, wat leidt tot een lage uitstroom?” 
 
Allereerst kan er geconcludeerd worden dat de er geen sprake is van beperkte groei van 
zelfredzaamheid bij het project Gouden Mannen. Alle geïnterviewde deelnemers geven aan 
dat het project invloed gehad heeft op hun zelfredzaamheid op de volgende manieren: 

- Hulp bij het aanmaken van een e-mailadres en het aanleren van het gebruik ervan; 
- Meer kennis over de computer en vergroting van de taalvaardigheden; 
- Sociale ontwikkeling: andere mensen leren kennen met verschillende achtergronden 

(sociale netwerk en de sociale vaardigheden zijn gegroeid); 
- Een groei in zelfvertrouwen en mentaal en psychisch welbevinden; 
- Door maatschappelijk werk meer kennis en kunnen gekregen voor het zelf oplossen 

van problemen (zelf bellen naar instanties of weten waar de deelnemers de juiste 
hulp kunnen vinden). 

 
Wat opvallend is, is dat bijna alle deelnemers aangeven niet hetgeen bereikt te hebben met 
het project wat ze wilden bereiken. De meesten willen de taal- en computervaardigheden 
blijven ontwikkelen. Deelnemers die langer dan twee jaar deelnemen, geven zelfs aan niks 
meer te leren bij de computerlessen. Het lijkt erop dat er niet met ze gekeken wordt naar de 
volgende stap waardoor de deelnemers in een groep zitten met nieuwe deelnemers die op 
een lager niveau zijn dan zij. 
 
Er zijn andere oorzaken wat mogelijk geleid heeft tot een lage uitstroom. Allereerst lijkt het 
erop dat de visie van de organisatie niet duidelijk is: er wordt een beeld gecreëerd naar de 
deelnemers dat ze eindeloos lang deel kunnen nemen aan het programma. Het 
begeleidingsmodel focust zich op een groei in de ontwikkeling van deelnemers door middel 
van het oplossingsgericht werken en het opstellen van doelen maar de medewerkers geven 
aan dat ze nog weinig hiermee werken. Ze benoemen het wel, maar, mogelijk doordat ze de 
ontwikkeling van deelnemers onderschatten, worden zeer kleine stappen als voldoende 
gezien. Deze werkwijze kan werken voor de meest extreem sociaal geïsoleerden onder de 
doelgroep, maar een groot deel kan meer dan de medewerkers lijken te denken. De 
medewerker beschreef ook een angst voor terugval en dat het loslaten daardoor lastig is. Dit 
kan ervoor zorgen dat gedurende de begeleiding en de lessen er meer gewerkt wordt aan 
een dagbesteding voor de deelnemers wat niet overeenkomt met wat het 
begeleidingsmodel beschrijft. Ook is de werkwijze en het begeleidingsmodel niet duidelijk 
voor de deelnemers. Dit leidt er toe dat de deelnemers niet weten hoe het programma eruit 
ziet of wie hun individueel begeleider is wat er mogelijk voor zorgt dat de deelnemers ook 
niet gaan nadenken over de toekomst. 
 
Tijdens het onderzoek kwam een opvallende andere oorzaak aan het licht: het 
verplichtingsgevoel wat mogelijk ontstaan is door de sociale dienst WPI. De deelnemers 
geven aan dat ze blijven meedoen omdat ze anders verplicht vrijwilligerswerk moeten doen 
of opgeroepen worden door het WPI om aan andere activiteiten deel te nemen. 
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5.2 Aanbevelingen 

Vanuit bovenstaande conclusie kan de onderzoeker een aantal aanbevelingen noemen. 
Allereerst de visie van de organisatie: de beschreven visie in het begeleidingsmodel komt 
niet overeen met de praktijk. Er wordt een beeld gecreëerd naar de deelnemers toe dat het 
een project is waar ze voor altijd aan mee kunnen blijven doen. Dit komt overeen met de 
veronderstelling die de organisatie maakte voordat het onderzoek begon: dat er een 
verenigingsgevoel ontstaan is bij de deelnemers. Echter lijkt het erop dat dat gevoel niet 
ontstaan is bij de deelnemers zelf maar gecreëerd door wat de organisatie uitstraalt. De 
onderzoeker beveelt aan dat de organisatie aan de hand van het onderzoek met de 
medewerkers in gesprek gaat om tot een eenduidige visie te komen en deze ook uit te 
voeren in de praktijk.  
 
Daarnaast is het belangrijk dat de deelnemers goed geïnformeerd worden over het 
programma en de individuele begeleiding. De wederzijdse verwachtingen lijken niet 
besproken te worden tijdens de begeleiding. Dit kan de organisatie als vast onderdeel 
toevoegen bij een intakegesprek. Ook moet er aandacht besteeds worden aan of een 
deelnemer via het WPI instroomt in het project. Het lijkt erop dat de deelnemers weinig tot 
geen kennis hebben over welke verplichtingen er zijn als je een bijstandsuitkering ontvangt. 
De organisatie moet de deelnemers inlichten over het hebben van een bijstandsuitkering en 
welke verplichtingen hierbij komen kijken en benadrukken dat deelname aan het project 
niet verplicht is. 
 
Vervolgens moeten de medewerkers die de deelnemers individueel begeleiden het 
oplossingsgericht werken meer uitvoeren in de praktijk. Het lijkt erop dat ze weten wat het is 
en dat ze denken zo te werken, maar dat dat in de praktijk in mindere mate gebeurt. 
Gesprekstechnisch gebeurt het wel maar methodisch lijkt het van niet. Met de deelnemers 
moet er meer gekeken worden naar de toekomst van een deelnemer. Een aanbeveling is dan 
ook om het begeleidingsmodel te herzien en aan te passen naar de praktijk. Hierbij kan de 
literatuur over oplossingsgericht werken met ouderen en uitstroom toegepast worden. Ook 
zijn de resultaten van dit onderzoek een goede leidraad in wat volgens de deelnemers werkt 
ter bevordering van de zelfredzaamheid en de uitstroom.  
 
Daarnaast is het nodig om de lessen en de begeleiding toe te spitsen op het individu. De 
organisatie kan aan de hand van de type beschrijving van sociaal geïsoleerden van Machielse 
(2011) iedere deelnemer onderverdelen bij een type en op die manier een traject opzetten 
wat past bij het individu. Wat hierbij kan helpen is het fase-model beschreven door Movisie 
(2009) gericht op allochtone ouderen. Ook kan met het fase-model gekeken worden naar de 
niveauverschillen in de lesgroepen. De klassen kunnen ingedeeld worden op niveau, iets wat 
nu nog te weinig lijkt te gebeuren.  
 
De onderzoeker heeft als laatste aanbeveling om ermee rekening te houden dat de 
organisatie mogelijk de doelgroep onderschat. Dit sluit aan bij de eerder genoemde 
aanbeveling dat er per individu gekeken moet worden naar een traject dat aansluit op de 
behoeften van de deelnemer. Het lijkt erop dat er een generaliserend beeld ontstaan is dat 
alle deelnemers zeer kwetsbaar zijn en dat zeer kleine stappen vooruit daarom genoeg zijn. 
Mogelijk sluit daardoor de begeleiding niet aan op de deelnemers die juist niet onder de 
extremen binnen de doelgroep vallen.   
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5.3 Discussie 
Allereerst moet er een kanttekening gegeven worden over de centrale vraagstelling: daarin 
is te lezen dat de onderzoeker ervanuit ging dat de zelfredzaamheid van de deelnemers 
beperkt is en dat dat leidde tot een lage uitstroom. Echter was dit te subjectief wat ook bij 
de conclusie te lezen is: de deelnemers zijn zeker zelfredzamer geworden en de oorzaak van 
de lage uitstroom had te maken met zowel externe als interne factoren van de organisatie 
van het project. 
 
De stichting en de organisatie kunnen verwachten dat de resultaten van dit onderzoek een 
goede werkelijkheid geven van wat er zich in de praktijk afspeelt bij het project gericht op de 
zelfredzaamheid en de uitstroom van deelnemers. In totaal zijn er acht betrokkenen 
geïnterviewd, waarvan één stagiaire, één medewerker, één deelnemer die uitgestroomd is in 
2016, één deelnemer die gestart is met deelname in 2016 en vier deelnemers die al langer 
dan twee jaar deelnemen aan het project. De geldigheid van het onderzoek is hierdoor 
redelijk. Om de geldigheid te vergroten kan er een vervolgonderzoek gedaan worden met 
meer respondenten. 
 
De mate van intersubjectiviteit van de verzamelde data gaat over de kleuring van de 
verzamelde data door de onderzoeker, oftewel de objectiviteit (Baarda, et al., 2010) van het 
onderzoek. De onderzoeker werkt bij het project Gouden Mannen. Dit kan ertoe leiden dat 
de respondenten sociaal wenselijke antwoorden gegeven hebben tijdens de interviews. De 
onderzoeker heeft daarom zoveel mogelijk geprobeerd door te vragen tijdens de interviews. 
Daarnaast stond de onderzoeker niet geheel blanco tegenover het onderwerp. Het lijkt er 
wel op dat de resultaten echt iets over de respondenten en de organisatie vertellen en niet 
over de onderzoeker zelf. 
 
De antwoorden op de centrale vraagstelling en deelvragen kunnen generaliserend zijn naar 
andere betrokkenen van het project toe. Een aantal van de factoren kunnen in zijn 
algemeenheid generaliserend zijn voor andere sociaal geïsoleerde oudere migranten 
mannen, maar het overgrote deel is specifiek gericht op het project. Hierdoor is de mate van 
generaliseerbaarheid van de verzamelde data verminderd. Het doel van het onderzoek was 
om inzichtelijk te krijgen wat de oorzaak is van de beperkte groei in zelfredzaamheid wat 
leidt tot een lage uitstroom bij het project Gouden Mannen. De medewerkers kunnen door 
middel van dit onderzoek beter handelen door de nieuwe inzichten op het gebied van 
zelfredzaamheid. Daardoor is generaliseren naar de doelgroep op grotere schaal niet nodig. 
Voor vervolgonderzoek zou er onderzoek gedaan kunnen worden bij vergelijkbare projecten 
die werken met deze doelgroep om op die manier de generaliseerbaarheid te vergroten. Dit 
onderzoek kan een onderdeel ervan zijn.  
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Bijlage 1: Topiclijst en meetinstrumenten 

Hoofdtopics Subtopics Sub-subtopics 
Zelfredzaamheid/zelfregie - Zelfbeschikking 

- Hulp(on)afhankelijk 
- Autonomie 

Typologie: 
- Organisatoren 
- Onafhankelijken 
- Betuttelden 
- Stuurlozen 

Empowerment - Proces van versterking bij 
personen en groepen 

- Grip krijgen op eigen 
situatie en omgeving 

- Verwerven van controle 
- Aanscherpen kritisch 

bewustzijn 
- Stimuleren participatie 

Maatschappelijke participatie - Deelname van 
groepen/personen aan 
samenleving 

- Werk 
- Scholing 
- Betrokkenheid 

leefbaarheid eigen 
omgeving 

Bevorderen zelfredzaamheid - Participatiewiel - Zelfstandig functioneren 
- Sociale contacten 
- Maatschappelijke 

participatie 
- Maatschappelijke 

bijdragen 
- Arbeidsvaardigheden 

vergroten 
- Eigen inkomen verwerven 

 - Fase-model - Overleven 
- Ontmoeting in de eigen 

kring met dezelfde 
etnische achtergrond 

- Het mogelijk maken en 
stimuleren van de 
contacten en 
ontmoetingen buiten de 
eigen groep 

- Mensen in staat om op 
basis van autonomie en 
gelijkwaardigheid samen 
te werken met anderen 
(zowel allochtoon als 
autochtoon) 

Sociaal geïsoleerden Onderscheid op basis van: 
- Persistentie en ontstaan 

van isolement 
- Uitgangssituatie m.b.t. 

sociale participatie 

Typologieën Machielse: 
- Actieven 
- Achterblijvers 
- Compenseerders 
- Hoopvollen 
- Geborgenen 
- Afhankelijken 
- Buitenstaanders 

- Overlevers 
Factoren invloed mate 
zelfredzaamheid 
 
 
 
Werkwijze 

- Negatieve invloed 
- Positieve invloed 

 
 

 
- Intensief/kost veel tijd 

- Kennis en vaardigheden 
- Financieel 
- Opleidingsniveau 

- Specifieke gezondheids- 
en welzijnsproblemen 
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- Zoekerig 
- Outreachend 
- Vertrouwensrelatie 
- Geduld 
- Geen duidelijke 

leerdoelen of 
verwachting grote 
resultaten 

- Verschillende 
benaderingswijze 
(sturend of steunend) 

- Oplossingsgericht 
werken met ouderen 

- Kijken naar oplossingen 
ipv problemen 

- Cliënt is expert 
- Wat niet stuk is moet je 

niet maken 
- Als iets werkt ermee 

doorgaan, als iets niet 
werkt doe het dan anders 

- Richt zich op sterke 
kanten 

- Twee voordelen ouderen: 
kennen zwakke kanten, 
focus op positieve geeft 
boost; focus op wat cliënt 
zelf wil 

Uitstroom - Uitkomst 
- Context 
- Mechanismen 

- Deelname aan interventie 
- Voorkomen uitval 
- Doorstroom volgende 

trede participatieladder 
- Duurzame participatie 

naar vermogen 
- Sociale handeling ontstaat 

door invloeden van sociale 
processen in gelaagde 
sociale werkelijkheid 

- Werkzame bestanddelen 
bij een interventie: micro 
en macro niveau, ingebed 
in context, refereren aan 
keuzes en mogelijkheden 
die tot gedrag leidt, 
hebben altijd betrekking 
op verandering 



 
54 

Meetinstrument medewerkers project Gouden Mannen 

1. Leeftijd: 

Functie binnen project: 

Hoelang werkzaam bij project: 

 

2. Wat is volgens u het doel van het project Gouden Mannen? 

 

3. Hoe typeert u de doelgroep bij project Gouden Mannen? 

 

4. Hoe zou u uw werkwijze met de doelgroep omschrijven? 

- Wat is uw beeld over de werkwijze die Gouden Mannen hanteert 

(begeleidingsmodel)?  

- Hoe werkt u met het begeleidingsmodel? 

 

5. Wat verstaat u onder zelfredzaamheid bij het project Gouden Mannen? 

- Wat werkt volgens u wél bij de doelgroep als het gaat om het vergroten van de 

zelfredzaamheid? 

- Wat werkt volgens u niet bij de doelgroep als het gaat om het vergroten van de 

zelfredzaamheid? 

 

6. Wat verstaat u onder uitstroom bij project Gouden Mannen? 

- Wanneer vindt u dat een deelnemer toe is aan uitstroom?  

- Wanneer is volgens u een deelnemer succesvol uitgestroomd? 

- Welke werkwijze hanteert u om uitstroom te bevorderen? 

- Wat is de reden dat deelnemers langer dan het begeleidingsmodel deelnemen? 

 

7. Wat zou u verder nog graag kwijt willen over het onderwerp (uitstroom, bevorderen 

zelfredzaamheid, werkwijze)? 

Meetinstrument (oud-)deelnemers project Gouden Mannen 

1. Leeftijd: 

Reden deelname Gouden Mannen: 

 

2. Deelname project: 

- Aan welke cursussen en/of activiteiten heb je deelgenomen bij Gouden Mannen? 

 

3. Leefwereld: 

- Hoe was jouw leven (leefwereld) voordat je deelnam aan Gouden Mannen? 

- Hoe is jouw leven nu (ná of tijdens) deelname aan Gouden Mannen? 

- Wat wilde je graag leren bij Gouden Mannen?  
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4. Werkwijze: 

- Wat merkte je van de werkwijze van de medewerkers? Wat viel je op? Wat vond je 

prettig en wat vond je minder prettig? Wat werkte juist wel, en wat juist niet? 

- (uitleg zelfredzaamheid, meer op jezelf dingen kunnen doen) Heeft het project 

invloed gehad hierop? Op welke manier wel/niet? 

 

5. Uitstroom: 

- Wat wilde u bereiken met deelname aan het project Gouden Mannen? 

- Heeft u dat kunnen bereiken, of denkt u dat u dat gaat bereiken? Op welke manier 

heeft het project een positieve invloed hierop volgens u? 

- Wat is de reden dat deelnemers langer dan het begeleidingsmodel deelnemen? 

- Op welke manier heeft de sociale dienst hierop invloed (een vraag die na eerste 

interview met deelnemers terug bleef komen)? 

 

6. Wat zou u verder nog graag kwijt willen over het project Gouden Mannen 

(werkwijze, effectiviteit)? 
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Bijlage 2: Transscripties interviews respondenten 

R1 – stagiaire 
I: Oke alleereerst hartstikke bedankt dat je mee wil doen aan het interview. Ik zou eerst graag je 
leeftijd willen horen en je functie binnen het project, en hoe lang je nu al werkzaam bent bij project 
Gouden Mannen. 
 
R1: Nou ik ben 21, ik ben projectmedewerker bij Gouden Mannen als stagiaire vanuit de Hogeschool 
van Amsterdam vanuit mijn derde jaar Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en ik loop 32 uur 
per week stage als projectmedewerker, dat doe ik vanaf 5/6 september. Het is nu december dus dat 
is iets meer dan drie maanden.  
 
I: Super, kun je me ook iets meer vertellen over wat je doet bij het project? 
 
R1: Ik heb drie hoofdwerkzaamheden, het draaien van spreekuren, meewerken op de cursussen op 
woensdag, en losse modules daar nog van en individueel begeleider van een aantal mannen. Ik heb 
nu ongeveer 20 mannen die aan me toebedeeld zijn dus war ik individueel begeleider van ben. De 
week ziet er als volgt uit, op de woensdag is de basis dus de standaard cursussen taal, computerles 
zeg maar, en dan heb je nog A. die zijn eigen les doet. Paralel aan de computerles zijn dan nog sociaal 
vaardig en meer mans waar ik niet aan meedoe dat doen andere stagiaires. Op de woensdag ben ik 
altijd hulp bij taal- en computer. Ik help de mannen oefeningen doen en allerlei vragen die daarbij 
komen. Ik doe iedere dinsdagochtend vast een spreekuur in buurtcentrum de Horizon, daar ben ik 
spreekuurmedewerker en mensen komen daar met vraagstukken, heel uitlopend, en dan hebben ze 
een uur de tijd en dat zijn meestal gecompliceerde vraagstukken, zoals een brief van de 
belastingdienst, wat ook heel kort kan zijn maar meestal lang, en vragen zoals kan je me helpen 
belastingaangifte doen. Of kun je me helpen met kwijtschelding of bezwaar maken tegen deze en 
deze betaling die ik moet doen, of kun je me helpen een instantie bellen. 
 
I: En de individuele begeleiding, zou je daar iets meer op kunnen ingaan? Mijn onderzoek gaat 
namelijk meer over de individuele begeleiding en de uitstroom zoals ik eerder uitgelegd had.  
 
R1: Goed, uhm. Naj ik zie die mannen op verschillende momenten in de week en op verschillende 
locaties. Daar ben ik zeg maar overkoepelend begeleider van de mannen, dat wil zeggen in eerste 
instantie hou ik in de gaten hoe het met ze is en wat ze doen in hun leven hoe het met ze gaat 
gewoon. En los daarvan doen we, dat is wel heel standaard, doen we een intakegesprek als een man 
3 of meerdere keren geweest is, kun je een intakegesprek gaan doen met de bijbehorende 
formulieren en vragen. Een tijd later, zeg maar drie maanden later, kun je een POP gesprek, zeg maar 
een persoonlijk ontwikkelingsplan gesprek houden met de mannen. En als het dan nog nodig is, als er 
meerdere zaken aandacht nodig hebben of als er grote veranderingen geweest zijn in het persoonlijk 
leven van de mannen dan kun je nog tweede, derde volgens mij zelfs een vierde gesprek doen met 
de mannen en dat zijn eigenlijk voortgangsgesprekken. Hoe vind je het gaan met de cursussen, hoe 
gaat het in je leven, vind je dat het goed gaat bij ons, en dan gaat het vooral over de cursussen zelf. 
Los daarvan zijn er ook mannen die en dat is toch een beetje kijken hoe en wat op individueel, zeg 
maar een aanvraag, heb ik zeg maar af en toe losse afspraken. Zoals eerder dit seizoen had ik een 
man die wilde graag samen met mij solliciteren, dus hebben we een aantal keer, als je tijd hebt 
spreek je met de man af en dan zijn we dat een aantal keer gaan doen. Dat is nu overgedragen. Ik 
heb ook wel telefonisch contact met mannen waarvan ik specifiek weet het gaat niet zo goed met de 
gezondheid, dan bel ik ze even of neem ik ze even apart om te vragen van hey hoe is het daar en daar 
mee.  
 
I: Ik ga straks ook meer vragen stellen over jouw werkwijze daarin en wat verdieping daarin, maar ik 
zou eerst graag willen weten wat volgens jou het doel is van het project Gouden Mannen.  
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R1: Goeie vraag. Uhm, naja ik weet natuurlijk wat de officiële doelstelling is, het dichter bij elkaar 
brengen van verschillende bevolkingsgroepen en dan bij ons met name oudere migranten mannen. 
En dan mannen die in sociaal isolement zitten, eenzame mannen, of die daarin dreigen te raken. Ik 
denk eigenlijk dat het voor mij best een goeie beschrijving is. In de ervaring gaat het ook over 
eenzamen mannen, bij elkaar brengen, laat ze participeren, zorg dat ze iets te doen hebben maar dat 
ze ook mee kunnen doen, dat ze niet alleen iets leuks komen doen maar ook daaruit kunnen halen 
dat ze zelfredzamer zijn. Dus dat ze los van ons ook beter mee kunnen doen met de samenleving. En 
ik denk dat het project, dat het de bedoeling is dat ze de mannen ook de tools geeft om zelf dingen 
te kunnen gaan doen, te kunnen gaan organiseren, zoals bijvoorbeeld sociaal vaardig dat je mannen 
kan leren, als je dingen wil doen dan kan je dat zo en zo plannen. Maar ook uhm hoe ga je om met je 
taal, hoe ga je om met stress als je het hebt over meer mans bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het doel... 
het bij elkaar brengen van eenzame mannen is dus het wegnemen van de eenzaamheid of 
iniedergeval daar een leuke optie voor bieden zeg maar. Maar ook toch wel heel praktisch mannen 
aanleren van verschillende skills, ik denk dat ze bij ons een stuk zelfverzekerder worden, een stuk 
vrolijker. Ik heb weer doelen in mijn leven, dus zeg maar het aanwakkeren van al bestaande ambities 
en het aanreiken van tools hoe kan ik praktisch dingen managen zo. Hoe ga ik om met dat soort 
dingen.  
 
I: Je zei net al over de doelgroep, oudere migranten mannen, sociaal geisoleerd, eenzaam... Hoe 
typeer jij de doelgroep? Als je ook hun leefwereld erbij pakt? 
 
R1: Ik denk dat de mannen die wij proberen aan te spreken en de mannen waarbij het ook lukt aan te 
spreken dat dat eenzame mannen zijn, mannen die weinig vaste activiteiten hebben in hun leven. 
Niet altijd maar vaak ook niet heel breed sociaal netwerk. Misschien wel paar familieleden, maar 
vaak zie je toch en dat is ook wel de aard van de doelgroep dat veel familie ver woont, ofwel niet in 
Nederland ofwel ver verspreid. Of nog in geboorteland. En er zijn ook wel wat mannen die vrienden 
hebben volgens mij en in ons project ook nieuwe vrienden maken maar iniedergeval daarvóór niet 
bijzonder veel vrienden en ook niet een bijzonder actief contact. Ik denk dat het mannen zijn die ook 
als je het hebt over hoe zorg je voor jezelf dat dat mannen zijn die niet altijd even goed voor zichzelf 
zorgen. Ik weet het niet van ze allemaal over het algemeen denk ik wel dat het mannen zijn die uhm 
noem es wat, die niet zo goed slapen. Ik denk dat er mannen zijn die veel stress door allerlei dingen 
vooral extern vooral veel, dat is toch moeilijk als je de taal niet goed spreekt om dan mee te doen 
met de maatschappij. Allemaal brieven waar je dan wat mee moet, huh hoe moet je dat dan doen. Ik 
denk dat het mannen zijn die gestresst zijn over dat soort dingen, die ook misschien niet zo goed 
slapen. Ik denk dat het mannen zijn die, waar ook veel eer en schaamte inzit. Dus die als we dan, die 
dan de stap naar ons niet zo makkelijk vinden. Dus daardoor is het ook goed dat wij ze vanuit ons 
benaderen denk ik. Mannen die niet zo makkelijk praten over dingen die ze dwars zitten. Ik denk dat 
het uhm zijn wel vaak mannen die het wel willen maar ik denk ook dat het vaak mannen zijn die bij 
ons komen en geen idee hebben hoe maar het wel willen. Ze weten iniedergeval ongeveer wat maar 
niet vaak specifiek wat. Bijvoorbeeld ik wil meer Nederlands, maar dat ze zich niet heel erg bewust 
zijn van hun eigen ambities vaak. Die ze wel hebben hoor maar je moet er dan lang naar vragen en 
die gewoon niet zo heel bewust daarmee bezig zijn. 
 
I: Je had al eerder in het gesprek eventjes over hoe je te werk gaat. Hoe zou jij jouw werkwijze met 
de mannen, met de doelgroep, willen omschrijven? 
 
R1: Nou ik denk dat ik ben, uh vrolijk, of uh positieve houding probeer ik heel erg op na te houden bij 
de mannen. Ik denk dat dat ook wel vaak zo is. En ook wel dat ik een redelijk geduldige werkwijze 
heb, ik weet ook, en dat probeer ik ook actief te doen, als we het zeg maar hebben over Nederlands 
dat ik dan rustig en langzaam duidelijk zeggen wat je bedoeld. Maar ook heel erg opletten. Ik denk 
ook wel geduld en een beetje aanvoelen met wat voor man heb je voor je en de doelgroep in het 



 
58 

algemeen, ik moet het ook wel klein beetje bij mezelf houden. Dat ik mijn werkwijze vooral uhm nou 
toch wel noem het maar empathisch. Beetje flauw want het is zo’n veelgebruikt woord maar ik denk 
het wel. Wat heeft deze man nodig, ok nou luister meneer, ik weet hoe dit werkt als het gaat om een 
proces belasting ofso en ik ga het u nu vertellen. En ik denk dat daarbij, dat de man het ook 
belangrijk vindt dat je ze niet alleen uitlegt van dit moet gebeuren en dat moet je zo doen, maar dat 
je ook uitlegt waarom en wat het grotere idee erachter is. Bijvoorbeeld belasting en iemand is boos 
waarom moet ik dit nou weer betalen dat je iniedergeval uitlegt waarom we dat in Nederland 
bedacht hebben ooit. Wat het idee daarachter is, zodat je dus ook iemand het idee geeft van ik ben 
nu in Nederland en ik wil wel participeren. Ik denk dat het daarvoor belangrijk is dat je veel uitlegt en 
didactief prettig aan mannen uitlegt waarom bepaalde dingen zijn, en welk gedachtegoed dat is en 
hoe dat mogelijk anders is met hun eigen gedachtegoed.  
 
I: Kan je mij ook iets vertellen over jouw werkwijze als je uh als het gaat om het begeleidingsmodel?  
 
R1: Het begeleidingsmodel vanuit de Gouden Mannen? 
 
I: Ja het begeleidingsmodel dat gehanteerd wordt voor de individuele begeleiding.  
 
R1: Uhm, moet ik even goed kijken of ik voor ogen heb wat je bedoeld. Uhm, heb je het ook over het 
ADL, hoe noem je dat nou, naja we hebben een aantal leefgebieden waaruit we... doel je daar ook 
op?  
 
I: Uhm voornamelijk het begeleidingsmodel als in dat wij uh eerste drie weken intake, dan een POP 
gesprek... 
 
R1: Oh zo, ja ok. 
 
I: Dus daar meer op gericht in plaats van de meer praktische materiele hulpverlening zeg maar. 
 
R1: En dan mijn werkwijze daarin dat is je vraag? 
 
I: Ja jouw werkwijze daarin als het gaat om de individuele begeleiding van de mannen. 
 
R1: Ik vind dat wel een moeilijke vraag, dat wil zeggen als in om dat kort te houden. Iniedergeval 
denk ik dat uhm ja uhm, ik probeer dus vanuit het model zoveel mogelijk te werken. Dat van nou 
luister laat de mannen eerst ‘proeven’ en dan naja het idee is als ze drie keer zijn geweest vanaf dat 
moment kan je een intakegesprek doen maar ik moet zeggen dat schiet er nogal eens bij in om dat 
meteen na drie keer te doen, sommige mannen zijn moeilijk te bereiken. Maar ik probeer dat zoveel 
mogelijk te doen, uhm... Ik merk dat ik het moeilijk vind om precies, hoe vind je dat? Of hoe doe je 
dat? 
 
I: Hoe jij werkt, die gesprekken met mannen, hoe werk je met ze etc. En uh inhoudelijk zeg maar. 
Mijn volgende vraag is, misschien dat dat een beetje helpt bij het antwoorden, is dan ook wat jouw 
mening is over het begeleidingsmodel. 
 
R1: Ik zal het als twee vragen beantwoorden dan. 
 
I: Dus eerst hoe ga jij ermee te werk en daarna wat is jouw mening. 
 
R1: Ok. Nou een intakegesprek noem ik zelf vaak een kennismakingsgesprek want dat begrijpen de 
mannen gewoon beter. Dat is ook wat laagdrempeliger. Dat vind ik gewoon fijn dat zo snel mogelijk  
te doen om een man te leren kennen van, nou je bent nu een paar keer geweest je hebt nu bedacht 
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dat je wel wil blijven ongeveer, laten we dan een kennismakingsgesprek doen en alle 
standaardgegevens vastleggen en dan kijken hoe je je leven ongeveer indeelt en wat je bij ons 
misschien wilt gaan doen. Unm iniedergeval hoe het nu met je is en dan na drie maanden is het de 
bedoeling dat je dan een POP gesprek doet van nou je bent nu een tijdje bij ons hoe gaat het nu, vind 
je het fijn, wat wil je nog doen, hoe wil je dat doen. Dus dat is uh ik denk eigenlijk dat dat heel 
vanzelfsprekend is ik denk dat het een fijne duidelijke opzet is en dat dat ook voor de mannen wel te 
begrijpen is. Je bent nu een tijdje aan het werk geweest en nu spreek ik je weer. Dus dat is, zo gaat 
dat eigenlijk. Nou moet ik zelf zeggen verdere gesprekken heb ik nog niet gevoerd omdat ik dus nog 
maar drie maanden er ben dus uhm. Dus ik heb de meeste mannen nog niet langer dan dat gezien. 
Zodoende. Heb je daar wat aan is dat een goed antwoord? Nou en mijn mening daarover is dat ik, en 
dat heb ik al laten doorschemeren ook is dat ik, ja het voelt heel logisch, ik vind het heel 
vanzelfsprekend. Tuurlijk doe je eerst een kennismakingsgesprek en dat is ook prettig dat is voor de 
man leuk dat ie niet alleen maar een beetje langskomt en dan weer naar huis gaat maar dat hij ook 
een beetje een band kan opbouwen en dat vind ik zelf ook heel prettig dat je de man persoonlijk kent 
dat het in die zin ook wel gezellig informeel kan zijn af en toe. Niet alleen maar dat je daar bent om 
de mannen wat te leren maar ook gewoon informeert hoe is het met je, het maakt me namelijk uit 
hoe het met je gaat. Ik vind dat heel prettig dat je daar gewoon de tijd voor kan nemen. 
 
I: Welke methodes gebruik je? 
 
R1: Welke methodes... Uh kan je een voorbeeld noemen waar je op doelt? 
 
I: Nou als je kijkt naar je achtergrond, maatschappelijk werk en dienstverlening student, welke 
methodieken... 
 
R1: Ik denk dat ik, en dat is ook wel een theorie die een beetje vanuit de organisatie komt maar ik 
denk dat ik zoveel mogelijk oplossingsgericht probeer te werken vanuit positiviteit en uh nou oke er 
zijn veel dingen die je niet kan dat zie je gewoon bij de mannen dat veel niet lukt en dan zegt moet je 
luisteren er zijn ook dingen die je wel kan laten we dat vooral aanboren. Wat ik eerder al zei over 
ambities ik probeer het altijd veel meer daarheen te zoeken. Ok dit en dit kan je niet maar dit kan je 
wel, wat kan je wel, laten we ervoor zorgen dat je dat zoveel mogelijk zelf kan gaan doen. Ja dus ik 
denk iniedergeval veel de positiviteit en niet alleen korte termijn maar ook naar lange termijn 
oplossingen zoeken. Ja ik zal vooral oplossingsgericht werken denk ik. Ik heb ook wel het idee ook 
gesprekken gehad zeg maar vanuit, ben even de naam ervan kwijt, zeg maar verlieskunde. Er zijn 
mannen die dingen verloren hebben, het gevoel van hun jeugd verloren te zijn of uberhaupt een 
trauma, sprekend voorbeeld is natuurlijk een oorlogstrauma er zijn mannen die dat hebben. En dat 
heb ik ook wel meegemaakt of ander soort trauma’s, dan zet je natuurlijk een heel ander soort 
gesprek in. Laten we het helemaal niet de positiviteit op zoeken dan heb je het heel erg over, dan wil 
ik gewoon erkennen, luister dat is ook supererg, dat is ook hardcore. Je hebt gelijk dat is heel erg, en 
zorgen dat mannen het kwijt kunnen in zo’n gesprek, dat is voor mij dan veel belangrijker dan laten 
we zoeken naar wat je allemaal kan. Daar gaat het dan niet om die zijn daar nog niet, dan heb je nog 
een heel proces daarvoor.  
 
I: Dus als je ook kijkt naar wat je zei eerder in het gesprek dat met iedere man werkt het weer wat 
anders en andere methodes. Uit de theorie wordt vaak gezegd namelijk dat mensen die, hulpleners 
die vaak met sociaal geïsoleerden werken dat zij hun werkwijze vaak zoekerig typeren. Wat is jouw 
mening daarop? 
 
R1: Nou daar herken ik me wel in. Ik ja, eigenlijk toch wel per definitie niet zoekerig als in laat ik maar 
ff wat gaan doen maar zoekerig als in het gesprek dat je de eerste aantal minuten even erachter wil 
komen wat is het gevoel bij de man, wat is de sfeer van dit gesprek, hoe ga ik het opbouwen. Vind ik 
zelf niet zomaar beginnen met een voorbedacht idee van laten we het lekker positief doen, soms is 
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het gewoon niet positief. Soms is er niet sprake van rouwverwerking en dan kan je juist heel erg 
positiviteit in gaan zetten en kijken iemands leven in kaart te brengen. Ik denk inderdaad dat in alle 
hulpverlening maar vooral hier ook het even aankijken is maar ook oprecht vragen van naja, wat 
zullen we hier samen doen in dit gesprek. Ik denk eigenlijk wel dat het zo is, maar dan wel zoekerig 
op een positieve manier. Niet ik heb geen idee wat ik doe maar zoekerig als in samen met de man 
even komen tot oke we doen het gesprek niet op die manier oke, ongeveer deze manier willen we 
het doen. Op die manier zoekerig ja.  
 
I: Wat versta jij onder zelfredzaamheid als je kijkt naar het project Gouden Mannen? 
 
R1: Ik denk dat het begrip zelfredzaamheid op zichzelf een heel groot begrip is en ook een best wel 
hoogdrempelig begrip toch wel. Er wordt vaak gezegd ja dan moet je een beetje dit en dan moet je 
een beetje dat en beetje zelf hupakee klaar ermee, en ik denk dat dat voor de meeste doelgroepen 
ook wel kan maar ik denk dat het voor onze mannen een ander begrip is want het zijn toch mannen 
die altijd kwetsbaarder zijn dan je denkt. Ook als je er zelf, naja niet dat ik superervaren maar wel in 
deze drie maanden bouw je op een gegeven moment een beeld op en iedere keer moet je dat toch 
een beetje bijstellen van oja deze man spreekt echt nog minder goed Nederlands dan ik denk of deze 
man is nog minder handig in het regelen van zijn eigen administratieve zaken dan ik dacht. Uhm, dus 
als ik het moet toespitsen op de gouden mannen dan is zelfredzaamheid hele kleine stappen vooruit 
uhm dus. Bij onze mannen is zelfredzaamheid op zichzelf, waar wij toch wel op doelen, niet zozeer 
dat iemand zijn eigen brieven helemaal gaat beantwoorden, of zelf gaat bellen, maar iniedergeval dat 
iemand het probeert. Ik denk dat er dan sprake is van een vooruitgang in de zelfredzaamheid bij de 
mannen. Als ie tien seconden aan de telefoon hangt met de belastingdienst en dan de telefoon aan 
mij geeft, terwijl in andere soorten van hulpverlening je zou zeggen iemand is zelfredzaam wanneer 
hij dat hele telefoontje ongeveer zelf kan doen. Dus ik denk dat het gaat over wanneer ben je of voel 
je je comfortabel in het zelf oplossen van problemen of en uh. Nee ja dat eigenlijk heb je de juiste 
tools, dus kan je dat oplossen inhoudelijk en durf je dat op te lossen, en ook is je eerste insteek om 
dat zelf te doen of is je insteek om het te vragen aan iemand anders en als die zegt doe het eens zelf 
dat je het dan doet, dan heb je het denk ik over zelfredzaamheid in het algemeen. Bij onze mannen is 
dat nog een paar treetjes lager dat ook de bedoeling is omdat we weten dit is een hele kwetsbare 
doelgroep, je wil deze mannen hele kleine stapjes laten zetten. 
 
I: En wat werkt volgens jou wél bij de doelgroep als het gaat om het vergroten van de 
zelfredzaamheid? 
 
R1: Ik denk in eerste instantie geduld en geen, heel duidelijk laten doorschemeren dat je geen 
keiharde verwachtingen hebt. Misschien zelfs wel die ook echt niet hebben, nou kan dat niet altijd 
maar ik denk dat dat wel ideaal is. Uh ik denk dat dus mannen heel goed voelen als je het gesprek wil 
gaan sturen en veel van de mannen zijn in aanraking geweest met hulpverlening of andere instanties, 
veel mannen hebben daar een beetje een hekel aan gekregen of een lichte afkeer iniedergeval. Die 
zijn dan een beetje huiverig en dan willen ze niet meer. Ik denk dat we het heel erg zoeken in de 
intrinsieke motivatie van mannen dus niet omdat ik het zeg maar omdat jij het wil vanuit jezelf. Dat 
je dan iets gaat doen, dus uh ik denk in de eerste plaats geduld maar ook erkennen dat, ik begrijp dat 
het voor jou duizend keer zoveel moeilijker is als voor mij maar daar oordeel ik niet over. Dus ik denk 
onvoorwaardelijkheid, toch wel weer beetje oplossingsgericht, positiviteit, dat hebben veel mannen 
wel nodig velen zijn van nature een beetje, of meer door wat ze hebben meegemaakt negatiever 
ingesteld dan eerst. En ik denk dus geduld zonder harde verwachtingen. Als een man al komt op 
zichzelf dat is goed genoeg. 
 
I: En wat werkt volgens jou juist niét bij de doelgroep als het gaat om het vergroten van de 
zelfredzaamheid? 
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R1: Ik denk heel erg het tegenovergestelde van wat ik net zei. Ik denk dat ongeduldig zijn, als je 
ongeduldig bent dan houdt het vrijwel meteen op. Dat vinden die mannen ook irritant die mannen 
hebben genoeg uh van dat soort gesprekken gehad met hulpverleners, met mensen die misschien 
wel willen helpen maar niet echt geduldig genoeg waren, dan komt het niet over wat ze zeggen dan 
kan je meteen ophouden. Ik denk dat het ook niet helpt, je kan wel erkennen dat iets vervelend is 
voor iemand maar niet samen daarin gaan zwelgen, dus echt oh wat vervelend en helemaal daarin 
meegaan want ik denk dat je helemaal niet vooruit komt. Dan ben je met zijn tweeën gewoon 
verdrietig en daar heb je ook niet zoveel aan. En het gaan bedenken wat een ander misschien wil of 
wat jij denkt dat goed is. Het opleggen van. Ik denk dat je heel erg non directief wil doen, echt heel 
erg, nog meer zelfs dan dat ik nu even non directief zeg. Dus echt helemaal: ok, zeg het maar. Ik denk 
juist omgekeerd, je wil ze, je wil dat ze zelf gaan inzien waarom het misschien leuk zou zijn als je iets 
op een bepaalde manier zouden doen en niet dat jij ze gaat vertellen waarom dingen onhandig zijn, 
ookal is dat misschien wel erg zo, ik denk dat dat helemaal niet werkt. 
 
I: En wat versta jij onder uitstroom bij het project Gouden Mannen? 
 
R1: Vind ik een moeilijke kwestie. Want naja ik denk dat je dan weer terugkomt op zelfredzaamheid 
en je hebt ons doel wat is om mannen toch wel redelijk zelfredzamer te maken. Ik denk dat ze ook 
pas weg kunnen of van mij weg zouden mogen als ze ook zelf het idee hebben van ok, nou weet je 
jongens, ik heb nu dingen te doen in mijn leven en het lukt me niet meer om bij jullie te komen want 
ik heb genoeg leuke of fijne dingen te doen. Dus nu kan ik jullie loslaten. Dus ik denk uitstroom zou 
zijn als een man uhm zeg maar bijvoorbeeld meer mans sociaal vaardig helemaal heeft doorlopen, 
met taal en computer ook en dat ie niet veel verder komt en zoiets heeft van nou het is goed 
geweest ik haal hier niet zo heel veel meer uit. Wat ook positief is want dan kunnen ze dus door. Ik 
zou zeggen dat in het begrip uitstroom dat wij daarin een medium zijn waar ze kunnen beginnen en 
echt *onverstaanbaar* aan cursussen kunnen beginnen. Ok nu ben je klaar, nu heb je onze zeg maar 
mini opleiding afgemaakt nu kan je door met je leven. Dus ik denk dat als je het hebt over ik zou geen 
namen noemen maar uhm. Nee ja eigenlijk zo, als mannen, misschien nog een aanvullende module 
doen bij ons maar niet het hoofdprogramma meer nodig denken te hebben. Ik denk dat ze dan klaar 
zijn voor uitstroom. Dus ik denk uiteindelijk dat je… Als ze zelf zouden zeggen nu is het klaar dat dan 
dat de ideale vorm van uitstroom zou zijn. Maar goed, wel moeilijk. 
 
I: Welke manieren van uitstroom zijn er allemaal volgens jou? 
 
R1: Uhm. Ja, ik vind het moeilijk ik denk dat we op het moment, nu niet heel veel manieren zijn om 
echt makkelijk uit te stromen. Maar ik denk iniedergeval, ik denk bijvoorbeeld dat, we gaan nu dus 
uh de kookactiviteit opzetten en daar ben ik zelf heel erg actief in, ik denk dat het heel leuk zou zijn 
als de mannen daar dan naartoe gaan en dat er op een gegeven moment een punt komt dat we ze 
een beetje los kunnen laten. Het hoofdprogramma zoals taal en computer zodat ze die loslaten bij 
ons aan het koken gaan, leuk allemaal mensen leren kennen, de mannen zelf maar ook mensen uit 
de buurt. En dat ze uiteindelijk daar hun eigen netwerk en hun eigen manier van leven eraan 
overhouden. Ik denk dat dat een hele mooie manier zou zijn, zeg maar langzaam uitstromen, 
misschien blijven ze daar nog wel heel lang dat doen. Ik zou dat ook wel uitstroom vinden als ze 
iniedergeval elke week dat doen en de rest van hun leven andere dingen doen en wij dat op een 
gegeven moment dus los kunnen laten. Dus dat wij het programma niet eens meer zelf hoeven te 
coördineren, dat ze uiteindelijk dus zelf doen. Dat zou ik een hele mooie uitstroom casus vinden. En 
ook mannen die eigenlijk al uitgestroomd zijn, mannen die gewoon tegen ons zeiden, nou ik kan bij 
jullie niks meer leren, dat is uitstroom op zichzelf denk ik, ik heb alles geleerd en ik spreek best al 
redelijk goed Nederlands nu, ik ga misschien wel een meer geavanceerde taalcursus doen en dan 
door. Ik denk dat dat ook een hele mooie manier van uitstroom zou kunnen zijn. En een man hebt die 
niet perse heel erg veel komt leren maar die zegt ik wil werk. Zoals die man die ik eerder had 
genoemd en die sollicitaties wilde doen en als die dan zegt nou jongens ik heb werk, ik heb een 



 
62 

levensinvulling, de mazzel. Dat zou ik ook een hele mooie manier van uitstroom vinden. 
Vrijwilligerswerk ook, zolang ze maar een andere daginvulling gevonden hebben dan bij ons die ze 
leuk genoeg vinden. 
 
I: Welke werkwijze hanteer jij om die uitstroom te kunnen bevorderen zeg maar bij mannen? 
 
R1: Nou in het begin al meteen iniedergeval bij het pop gesprek en als je het een keer tussendoor kan 
vragen of de intake dan vind ik dat eigenlijk altijd wel mooi, van wat zijn nou eigenlijk je ambities dus 
wat wil je uiteindelijk doen met je leven, en als iemand dan iets concreets noemt wat niet altijd zo is, 
dan nou bijvoorbeeld zoals die ene man die wil graag in de horeca werken of een taxichauffeur 
worden een van de twee. Dus ik denk dat je dan vanaf het begin af aan al kan zeggen, wat denk je 
daarvoor nodig te hebben, heb ik ook gevraagd aan hem en hij had wel een paar dingen. Niet 
superveel maar hij had wel wat ideeën. Ik zei nou kan je dat gaan doen bij ons mwah, kon ie wel 
redelijk bij ons gaan doen, en dan gaan we er ook in deze gesprekken aan werken. Dus het ging 
vooral over het zelf kunnen solliciteren en dat je er ook naartoe gaat zonder mij of andere begeleider 
en dat je ernaartoe gaat en dat het je lukt alleen die sollicitatie te doen. Uhm ik denk dat heel erg een 
goed voorbeeld is, vanaf het begin vragen wat wil je en hoe kunnen we ernaartoe gaan werken, nou 
een soort pop he, en dat dan ook doen. Dus dat het vanuit hem zelf komt en je het niet hebt 
opgelegd. Dus zo he. De mannen blijven vragen wat ze willen doen met hun leven en hoe we daarbij 
kunnen helpen dat ze het kunnen gaan doen en we ook kunnen zeggen van nou ga eens doen. Dat ze 
dat zelf denken. 
 
I: Ik neem heel even de vragen nog een keer door om te kijken of ik iets vergeten ben. 
 
R1: Ja hoor. Je moet het ook zeggen als je vindt dat ik ergens fout antwoord geef hoor. Dat kan ook 
wel. 
 
I: Nee ik vind dat je hele mooie uitgebreide antwoorden geeft hoor. Misschien alvast de laatste vraag 
anders misschien dat me dan nog iets te binnen schiet. Wat zou jij nog verder graag kwijt willen over 
het onderwerp dus als je kijkt naar uitstroom, bevorderen zelfredzaamheid, de werkwijze, 
begeleidingsmodel… Wat zou je verder nog graag kwijt willen over het onderwerp? 
 
R1: Ja. Nou ik denk eigenlijk dat ik wel blij ben met hoe we dingen doen. Uhm dus daar eigenlijk niets 
over, maar dat schiet me nu te binnen als je zegt naja uitstroom dat zou toch eigenlijk te gek zijn als 
we dat op een of andere manier kunnen doen. Niet dat we de mannen dan kwijt zijn maar dat ze dan 
zelf iets rijker zijn. Maar ik heb toch het idee.. Ik denk dat we goeie stappen maken om dat te gaan 
doen. Dus dat is denk ik wel gecoverd, maar misschien, ik denk dat het niet duidelijk genoeg is bij de 
mannen dat het iniedergeval de bedoeling is dat ze niet voor eeuwig bij ons zijn. Ik denk dat de sfeer 
van het project en hoe we dingen doen het wel eigenlijk leuk maakt maar ik denk dat die sfeer ook 
een beetje nou laat ik zeggen clubhuisachtig is. Zeg voor de rest van je leven kan je hierheen als je wil 
zeg maar. Dat is te gek en hartstikke leuk en voor heel veel mannen erg fijn dat het juist zo 
onvoorwaardelijk is. Maar ik denk dat wij ook wel, dat het uiteindelijk een beetje verwarring kan 
veroorzaken, want wij weten uiteindelijk wel dat ze je ze uiteindelijk zegt van nou wanneer denk je 
hier klaar te zijn. Dat die dan vraagt, huh klaar zijn? Wat is dan de bedoeling? Ik weet niet hoe hoor 
want dat lijkt me wel heel moeilijk, dat we op de een of andere manier misschien wel daar wat meer 
op mogen inzetten, vanaf het begin duidelijk maken je kan bij ons anderhalf jaar komen en dan is het 
leuk als je daarna weer andere dingen kan gaan doen in je leven. Niet dat ik daar een oplossing voor 
heb maar ik denkt dat, dat iets is wat me nog te binnen schiet hierover. 
 
I: Het is ook mooi wat je zegt, maar als je kijkt naar de werkwijze die we hebben, het 
begeleidingsmodel, als je kijkt naar wat je nu dan zegt. Wat zou het project nodig hebben om 
daaraan te gaan werken? 
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R1: Nou dat maakt het voor mij zo’n moeilijk vraagstuk. Ik realiseer me nu ook meteen nu je dat zegt 
van ja wat ik nu zeg is eigenlijk uitstroom kan alleen als we een soort van doelen gaan stellen en dan 
is meteen de hele luchtigheid van het project waardoor wij volgens mij… Dan is die luchtigheid weg 
want dan ben je ineens dus van niet naar wel doelen stellen overgestapt. En ik denk juist dat dat, dat 
is helemaal niet zo’n kleine schakeling ik denk dat dat een hele grote schakeling is omdat, juist onze 
hele methodiek is gebaseerd op geduld, stap voor stap, de motor bij de mannen leggen en niet bij 
ons. Als zij iets willen dan gaan zij iets doen. En dan opeens gaan wij zeggen wij willen eigenlijk ook 
iets en niet eens iets kleins maar wel iets groots dat je op een gegeven moment ff ophoepelt. Zo kan 
het voelen voor de mannen. Dus eigenlijk denk ik dat, dat is wel heel contraductief. Want ja je doet 
het een je wil het een doen, en stiekem wil je eigenlijk ook nog het andere uiteindelijk een keer. Dus 
dat lijkt me heel moeilijk juist bij die mannen die zich toch vastklampen hieraan ja, juist. Door het 
dagelijks leven, eigenlijk zou het logisch zijn om te zeggen eigenlijk moete we ietsje kouder daarin 
zijn, ietsje afstandelijker van hey uhm. Als we met de mannen omgaan zijn we heel vriendelijk en 
warm, zo ervaar ik dat ook; jullie zijn allemaal welkom hier, kom lekker meedoen. Dat is natuurlijk 
wat de mannen heel erg bindt. Maar misschien, ik vind dat persoonlijk niet maar als je zegt we willen 
uitstroom bevorderen, dan vind ik dat je in het begin dus al dat je ietsje meer afstand tussen jezelf en 
de mannen zou moeten creëren. Omdat het anders gewoon te raar voelt. Dus ik denk dat we in de 
methodiek misschien met ietsje meer als een grote welzijnsorganisatie zouden moeten gaan spelen, 
toch ietsje meer vantevoren duidelijk maken nou u bent hartstikke welkom, maar het is wel de 
bedoeling dat we ook door willen met u, of dat u eigenlijk zelf door moet. Ik denk dat dat turbo 
moeilijk is, daarom vind ik het ook te gek dat je daarmee bezig bent ik denk dat er iets te geks uit 
komt. Maar het lijkt me een heel moeilijk vraagstuk.  
 
I: Oke, zijn er verder nog andere dingen die je kwijt wil? 
 
R1: Nee nee volgens mij niet nee, ik heb het geloof ik zo gezegd. 
 
I: Nou heel erg bedankt voor het interview, ik heb genoeg informatie denk ik. 

 

R2 – medewerker 
I: Nou allereerst bedankt dat je mee wilde werken aan dit interview, heel erg fijn. Zou je eerst je 
leeftijd kunnen noemen, welke functie je binnen het project Gouden Mannen hebt en hoelang je 
werkzaam bent bij het project. 
 
R2: Uh ik ben 55 jaar, ik ben coördinator individuele begeleiding en 8 uur ook als trainer bij Kantara 
en ik ben begonnen als vrijwilliger. In januari 2013.  
 
I: En vanaf wanneer was je betaald medewerker? 
 
R2: Ik denk, weet nou niet meer zeker of het nou najaar 2013 of voorjaar 2014 was dat ik voor 4 uur 
als trainer betaald werk ging doen. Volgens mij was dat al in het najaar. 
 
I: En vanaf wanneer werd je coördinator individuele begeleiding? 
 
R2: Dat is sinds augustus 2015. 
 
I: Eerste vraag is eigenlijk wat volgens jou het doel is van het project Gouden Mannen. 
 
R2: Uh volgens mij is het doel om mannen uit een achterstands of geïsoleerde positie langzaamaan 
weer vertrouwd te maken met een sociaal netwerk en van daaruit komen tot een eigen activering in 
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het dagelijks leven op welke wijze dan ook. Kan zijn met werk maar dat is het hoogst haalbare maar 
dat is voor de meeste niet neergelegd tot aan het opbouwen van een kennissenkring waarin ze 
uiteindelijk elkaar zien of aan kunnen bellen. Dat is denk ik het doel. 
 
I: Hoe typeer je de mannen die meedoen aan ons project? 
 
R2: Uh in het algemeen genomen vind ik het een groep mannen die over weinig vaardigheden 
beschikken en daardoor uiteindelijk in een hele hoop onderdelen van het maatschappelijk leven geen 
eigen weg weten te vinden of banen. Te afhankelijk, te onzelfstandig. 
 
I: Kan je wat voorbeelden noemen vanuit de praktijk? 
 
R2: De eerste is natuurlijk taalvaardigheid die ze in de weg zit als het gaat om zich duidelijk kunnen 
maken en hun vragen goed voor te kunnen elggen waar ze mee zitten. Dus dat, daardoor ook de taal 
staat ze denk ik in de weg in het snel kunnen vinden van de juiste instantie of organisatie waar ze 
met hun vragen terecht zouden kunnen als ze zo al weten dat ze aan iemand een vraag zouden 
kunnen stellen. En uhm… even denken hoor. Uhm. Op sociaal gebied, ja misschien kan je daar ook 
direct weer de link kunnen leggen aan taalvaardigheid. Maar denk niet alleen dat ik denk ook op 
socuiaal gebied moeilijk in staat zijn om contacten te leggen en onderhouden.  
 
I: Als je dan naar de doelgroep ook kijkt, hoe zou je dan jouw werkwijze beschrijven? Met deze 
doelgroep? 
 
R2: Uhm opbouwen van een relatie die in eerste instantie op vertrouwen en veiligheid gebasseerd is 
om dat zo snel mogelijk te realiseren. Om van daaruit met ze verder te kunnen doen. 
 
I: Hoe doe je dat dan? 
 
R2: Eigenlijk door ze zoveel mogelijk te laten en zelf te laten uh ontdekken hoe het is om weer eens 
in een groep bezig te zijn. Het van op zichzelf zijn en voor zichzelf bezig zijn langzaamaan op ons 
gericht raken en met hun vragen bij ons terecht komen naar een situatie toe dat ze zich op elkaar 
richten en uiteindelijk elkaar kunnen helpen kunnen vragen over wat ze zouden moeten doen. En zo 
uiteindelijk een beetje een vertrouwensband met elkaar te laten opbouwen. Dat is denk ik wat ik hier 
als belangrijkste onderdeel van mijn werk naar de deelnemers toe zie. 
 
I: En als je ook het begeleidingsmodel daarin meeneemt, hoe werk je daarmee? 
 
R2: Nou dan is het eigenlijk wel op hetzelfde gericht. Het onderhouden van of het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie en uhm daarin uiteindelijk ja toch kijken of je steeds meer het aan hun zelf over 
kan laten. Dus uh in eerste instantie veel aanbieden, ze veel proberen te bevragen en te motiveren 
om iets vanuit zichzelf te kunnen bedenken, en later uiteindelijk steeds meer het op hun eigen 
manier een vorm te laten geven. 
 
I: Vind je dat het begeleidingsmodel dat Gouden Mannen nu hanteert daarin ook goed op aansluit? 
Als je kijkt naar intakegesprek, POP formulieren, traject van achttien maanden etc.? 
 
R2: Ja op zich denk ik wel en het voornamelijke uh het grootste voordeel van ons model vind ik toch 
nog steeds de duur. Waarin we onszelf toestaan om toch echt anderhalf jaar de tijd mogen nemen 
om zo’n man een klein beetje weer zichzelf tot zichzelf te laten komen. Dat vind ik een grote pre van 
dit begeleidingsmodel. Ik vind het aandacht besteden aan de domeinen die we omschreven hebben 
vind ik een uh, ik zou niet zeggen dat het optimaal werkt maar ik vind het wel een heel goed 
uitgangspunt om zo met de mannen uiteindelijk uhm ja goed een beeld te kunnen krijgen en houden 
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hoe ze ermee voorstaan en hoe ze ermee verder kunnen. Dat vind ik ook wel een… uh…. Wat zou er 
nog meer zijn met het begeleidingsmodel wat echt een groot voordeel is, want ik vind ook een 
heleboel niet.  
 
I: Je mag ook nadelen noemen hoor. 
 
R2: Nou wat ik denk, naja wat niet werkt wil ik niet zeggen maar waar ik niet zo ontzettend veel uh 
van opsteek is eigenlijk dat we ons nog steeds niet genoeg, ja hoe moet ik dat omschrijven. Ik vind 
het wel belangrijk dat ze leerdoelen moeten leren maar ik vind het nog steeds moeilijk in hoe wij het 
doen om de juiste snaar bij de mannen te raken om ze zelf te laten zoeken naar wat ze graag zouden 
willen leren. Dat vind ik nog steeds moeilijk. Dat zou misschien dat nieuwe pop formulier verandering 
in kunnen brengen voor een deel. Ik denk dat we in het begin wat te hoog hebben gedacht of we 
hebben het eigenlijk klakkeloos overgenomen van C (onderzoeksbureau) met het idee dat de 
mannen dat wel zouden kunnen of wel vrij snel zouden begrijpen en dat vind ik eigenlijk niet goed uit 
de verf gekomen. 
 
I: En je hebt het dan over leerdoelen he uhm als je dan kijkt naar de uitstroom en werkwijze om de 
uitstroom te bevorderen, zou je daar iets over kunnen zeggen of de kritiek die je op het 
begeleidingsmodel hebt? 
 
R2: Ja ik denk dat we daarin wel teveel zijn blijven hangen in een situatie waarin we nog niet duidelijk 
vervolgstappen hebben weten te maken met een hoop mannen. En dat heeft meerdere redenenen, 
het tempo van de mannen, maar goed we hebben gelukkig achttien maanden, maar daarin zijn we 
ook nog wel nog denk ik wel te laks, naja laks we laten het wel een beetje erop aankomen en het 
lang voort kabbelen voordat we pas doorpakken met de mannen. Dat vind ik een nadeel, wat de 
uitstroom volgens mij toch wel voor een deel stagneert.  
I: Als je zometeen daar wat meer over kan vertellen graag. 
 
*Intermezzo: stagiaire neemt afscheid van respondent, aangezien hij ivm medische redenen lange tijd 
niet meer aanwezig zal zijn* 
 
I: We waren er net dus bij he over het begeleidingsmodel… 
 
R2: En de uitstroom he, wat ik daarvan uh…? 
 
I: Nou je gaf bepaalde kritiek op het begeleidingsmodel, misschien dat je dat kort kan herhalen? 
 
R2: Nou het gaat me denk ik als het gaat over die uitstroom is dat we in die begeleidingsmodel ook 
niet heel duidelijk hebben dat uh bedacht of nagedacht of vastgelegd hoe we die uitstroom echt in 
gang kunnen gaan zetten. Dus ik denk dat het modderen en aanmodderen ook voor een deel nog 
mee t emaken heeft, niet alleen, we zijn ook gewoon wie we zijn, maar de traagheid van het traject 
en de ontwikkeling van de mannen speelt in die zin daar gewoon niet mee. En het is… 
 
*Intermezzo: tweede stagiaire neemt afscheid van respondent* 
 
R2: En het (begeleidingsmodel) ook niet echt goeie handvaten geeft aan ons om die uitstroom goed 
vorm te geven. 
 
I: Wat zou ervoor kunnen zorgen dat dat wel vormgegeven wordt? 
 
R2: Het zou daarin wel uh, ja misschien is dat tussen pop formulier tussenevaluatie vanaf dat 
moment waar we nu mee aan de gang gaan tot het eindstuk daarover uh goed moeten proberen om 



 
66 

dat op de rails te kunnen krijgen. Want met dat pop formulier kan je misschien toch wel veel 
gerichter de ontwikkeling van hun een beetje richting geven, en je kan misschien wel nu gaan 
toeleggen op wat zou je misschien nog willen, dat we veel meer daar aandacht aan besteden want 
dat hebben we helemaal niet zo erg gedaan. 
 
I: Wat versta jij onder uitstroom bij Gouden Mannen? 
 
R2: Als het echt om uitstroom gaat dan zie ik inderdaad wel dat dit activiteiten zijn die, ja ik durf het 
niet met 100% zekerheid te zeggen die helemaal los van ons staan, maar wel in grote mate los van 
het project Gouen Mannen. Dus een huiskamerproject waarin ze zelfstandig uiteindelijk activiteiten 
en de bijeenkomsten en die in staat zijn om die zelf te organiseren. Een kookclub, waarin ze redelijk 
zelfstandig, met ons misschien toch wel een klein lijntje in redelijke zelfstandigheid kunnen draaien. 
Ja dat wij daar niet meer wekelijks herinneren, aanzwengelen, dat we daarin uiteindelijk het gevoel 
krijgen dat ze gewoon zo goed kennen en kunnen en leuk vinden dat wij dat niet meer hoeven aan te 
jagen. 
 
I: En wat versta je dan onder zelfredzaamheid bij het project? 
 
R2: Ja die vind ik eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ja nou dat is niet helemaal waar wat ik zeg, 
zelfredzaamheid vind ik wel belangrijk, in die zin dat als wij hen weten bij te brengen waar ze op welk 
moment voor welk ding hun hulpvraag neer kunnen leggen dan denk ik al dat ik het heel veel winst 
vind. Als ze dat weten. 
 
I: Wat werkt dan volgens jou wel bij het project als het gaat om het bevorderen van die 
zelfredzaamheid?  
 
R2: Uhm nou het met elkaar laten praten. Ik heb wel een hele hoge pet op van het ruimte in je 
portemonnee project. Waarin ze op toch financieel gebied over interessante onderwerpen dus 
blijkbaar wel de interesse hebben om daar met elkaar over in gesprek te gaan en dingen mee te 
nemen en te proberen om daar dus echt van te leren. Dat vind ik wel… 
 
I: En als je kijkt naar het begeleidingsmodel? 
 
R2: Ja dan geloof ik dat daarin wel dat we nog heel op onszelf intern zijn gericht en dan is het nog wel 
erg de vaardigheid computer en taal bevorderen om ze daarmee uiteindelijk al wat meer 
gereedschap te geven. Maar als het gaat om zelfredzaamheid in de zin, naja misschien toch ook wel 
een beetje dat. Nee toch meer intern. 
 
I: En wat bedoel je precies met ‘intern’? 
 
R2: Nou dat we proberen de activiteiten uh in een basisprogramma of een aanvullend programma 
aan te bieden en uiteindelijk in die programma’s proberen we ze de zaken steeds meer op eigen 
houtje te doen. Dat kan zelf echt zelfstandig bezig zijn op de computer met oefenen.nl zijn, dat vind 
ik al een hele grote sprong, sociaal vaardig als het al zover zou komen dat ze bewust worden dat ze 
met de stadspas mogelijkheden hebben om iets voor zichzelf te kunnen gaan doen buiten de deur, 
dat ze dat in hun systeem kunnen gaan krijgen. Uh (meer manI: omgaan met) stress en sport dat dat 
uiteindelijk hun gezondheid bevordert en er grip op hebben. Dat is denk ik voor mij wel de 
zelfredzaamheid binnen de organisatie vergroten.  
 
I: Dus als je zeg maar kijkt naar, dat is ook de reden dat ik je vroeg wat is het doel van Gouden 
Mannen. Wat ik vaak teruglees is dat het doel is het bevorderen van de zelfredzaamheid onder deze 
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doelgroep, en uhm van daaruit, maar ik begrijp dus eigenlijk dat er een bepaalde manier is van 
vergroten van zelfredzaamheid, dat speciaal is voor deze doelgroep. Klopt dat? 
 
R2: Uh naja het is basaler. Het is basaler ja. Omdat we erachter komen met deze groep dat we toch 
eigenlijk op een taal niveau moeten beginnen en ze in die achttien maanden ook niet in gezien ook 
vaak de leeftijd en de mankementen die ze al hebben ze ontzettend veel verder kunnen brengen. Het 
is je ook neerleggen bij, dit is de situatie en daaruit haal je dan zoveel als nog mogelijk is deruit.  
 
I: Want hoe zou jij de doelgroep typeren bij het project? 
 
R2: Ja als toch wel ja…  
 
I: Als je ook een beetje kijkt naar alle leefgebieden enzo. 
 
R2: Ja niet heel veel boven zwakbegaafd. Nou wil ik niet teveel generaliseren maar ik vind ze toch wel 
behoorlijk onzelfstandig. Hun taal niveau staat alles in de weg. Waar ik geen idee van heb, nog steeds 
niet, en ik weet wel dat het er is hoor maar ik zou niet weten hoe ik dat in moet schalen, is uhm het 
niveau waarop ze met elkaar communiceren in hun eigen taal daar zou ik welleens wat meer van 
willen weten. Of ze dan in staat zijn om op een hoger niveau met elkaar te communiceren en elkaar 
op de hoogte te brengen van problemen en dingen waar ze tegenaan lopen waar ze in het 
Nederlands maar niet uit komen omdat het een eeuwigheid zoeken is naar woorden, de zinnen. De 
ander duidelijk maken ja. En dat vind voor veel mannen. Ik heb soms nog steeds, naja soms als ik dan 
zit te kijken en ze aan hun tafeltjes in hun eigen taal babbelen denk ik van, volgens mij moet het 
niveau ook gewoon dan wel een stuk hoger liggen als waar ze zich in het Nederlands uiteindelijk 
duidelijk in kunnen maken of ook kunnen ontvangen. Want begripsvermogen in de Nederlandse taal 
is ook… En bij sommigen denk ik ook dat het niveau zo laag is dat het bijna, nah, nou sociaal zwak. 
Zwak begaafd. Iniedergeval onder de 100. 
 
I: We hadden het net over de zelfredzaamheid bij deze doelgroep. Wat zou volgens jou juist niet 
werken als het gaat om het bevorderen daarvan? 
 
R2: Nou iniedergeval dwang en druk.  
 
I: Heb je er weleens voorbeelden van meegemaakt in de praktijk? 
 
R2: Ja ik ben het ook weleens zat geweest en dat ik een beetje op mijn strepen ben gaan staan omdat 
ik uiteindelijk een paar weken later dacht van ‘pfff daar ben ik dus echt geen reet mee opgeschoten’. 
Alleen maar uh de vertrouwensband mee gekwetst waar je weer een beetje opnieuw aan moet… Dus 
in die zin. 
 
I: En zeg maar onder de gouden mannen zelf heb je het weleens gezien? 
 
R2: Nou weet je waar je een beetje een uh ik weet niet of dat ook komt omdat je er al een tijdje aan 
het werk bent. Ik moet wel uitkijken dat me het gevoel, nou niet het gevoel van onverschilligheid 
maar het gevoel van ‘laat maar’, dat ik dat niet teveel naar boven laat komen. 
 
I: En wat bedoel je daar dan mee? 
 
R2: Dat ik dan ook wel in een situatie kan zou kunnen komen dat ik uiteindelijk minder bereid ben om 
me in te zetten en het geduld op te brengen om daar echt werk van te maken. Dan wordt mijn 
geduld wordt meer iets van laat maar zitten, en dan kan geduld misschien ook wel prettig overkomen 
voor de ander maar dan schiet niemand er echt iets mee op, snap je, want dan stel ik dus helemaal 



 
68 

geen, naja eisen is een groot woord, maar kan ik iniedergeval wel iets van iemand verwachten. Dus 
dat vind ik el uh, dat merk ik wel met werken met deze mannen dat het er dreigt in te sluipen. Want 
het heeft toch geen zin, snap je? En dan ben ik denk ik nog wel prettig voor de ander maar denk ik 
niet echt goed mee bezig. Dat zijn wel dingen die ik voel. Dat ik daaruit toch wel uh… 
 
I: We hadden het net ook over de uitstroom en wat je eronder verstond, wanneer vind jij dat een 
man toe is aan uitstroom? 
 
R2: Ja ik laat het heel erg bij de man zelf liggen. Wat hij bij ons niet meer vindt wat hij misschien, 
waar die nog voldoende plezier in heeft en hij begint dan af te haken, dan is het voor mij ook het 
moment dat ik denk van dan ben je misschien wel klaar bij ons. Dat vind ik ook nog steeds een lastig 
punt want wat dan? Laat je iemand los zonder dat je hem eigenlijk ergens bewust naartoe hebt 
geholpen. Dus dat vind ik, maar ik zie wel dat het heel veel voorkomt. Ik denk sowieso dat een derde 
van onze mannen wel op die manier wegglijdt.  
 
I: Wegglijdt dus… 
 
R2:Ja ik zie sowieso al een aantal namen die ik al een tijd niet meer zie en waarvan toch geprobeerd 
hebben een poging eens te bellen voor een eindgesprek en dat we het ook laten. Dat we hem 
uiteindelijk gewoon als klaar bij ons hebben afgeschreven. 
 
I: Als je dan kijkt naar het begeleidingsmodel, waarin staat dat een traject van achttien maanden 
aangeboden wordt. Wat je eigenlijk zegt is dat een man zelf zou mogen kiezen wanneer die weggaat 
dus dat een man ook langer dan achttien maanden zou kunnen doorgaan. 
 
R2: Ja we hebben het ook altijd wel zo voorgenomen dat we het als een indicatie aanhouden en dat 
het geen vastgelegd iets is. Daar ben ik het ook nog steeds mee eens. Maar ik zie ook wel uhm ik zie 
ook wel mannen bij ons waarvan ik denk komen we daar ooit nog van af? Niet dat dat moet maar als 
we kijken naar onze doelstelling uitstroom komen we met sommigen mannen gewoon niet toe. Ik 
vind het op zich ook niet zo erg. Ik denk ook dat wij langzaamaan, ik zie dat uh. Het op elkaar gericht 
raken dus in gesprek met elkaar zijn, elkaar opzoeken, een sociaal netwerk met elkaar hebben op de 
een of andere manier. Het hoeft ook maar heel summier te zijn maar als het er is levert dat 
uiteindelijk volgens mij ook een situatie waarop waarin ze volgens mij en dat zou… en dat vind ik nog 
steeds echt een goed plan, waarvan ik weleens zou willen weten: neemt het doktersbezoek af? 
Neemt het medicijngebruik misschien af? Is het algehele welbevinden van zo’n man uiteindelijk 
aanleiding dat ie een stuk leuker is voor zijn omgeving dus ook thuis? Snap je? En dat vind ik eigenlijk 
al best wel bij sommige mannen een groot doel, als we daar zitten. Maarja wat dan? Ja dan zou dat 
netwerk zo in stand kunnen blijven op de een of andere manier dat het ook zichzelf onderhoudt. 
Naja dat hoop ik dan meer te zien bij een huiskamer project, een restaurant of een kookclub, dat. 
Dus in die zin ben ik al heel erg bijgesteld als het om uitstroom gaan zou.. Is het algehele 
welbevinden, de rust, minder stress… 
 
I: Begrijp ik dan dat je dat eigenlijk ook als uitstroom ziet? 
 
R2: Naja dat vind ik wel als een heel gunstig behaald resultaat. En als uitstroom zien, nee want ik 
weet ook wel dat we dat als project toch anders zouden willen zien maar ik neig dan toe dat dit wel 
een mooi behaald doel is voor een deel van onze mannen. En ook voor onszelf. 
 
I: Want ook in het begeleidingsmodel wordt ook gezegd naar wat ik heb gelezen dat er vier 
uitstroommogelijkheden zijn en dat is werk, vrijwilligerswerk, activiteiten buiten gouden mannen of 
actief binnen gouden mannen zoals vrijwilligerswerk. Wat vind jij daarvan? Zie je dat ook in de 
praktijk? 
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R2: Nou ik vind die laatste die je noemt eigenlijk het meest realistische. Als het gaat om dat op de 
een of andere manier vorm te geven bij ons. En dan via die projecten of via een gouden gidsen of wat 
dan ook, maar ook dan weer zie je die lijnen op de een of andere manier wel blijven bestaan hoe dun 
ook kan zo dun mogelijk. Maar ik vraag me af of je ze aan hun lot moet overlaten. Misschien ben ik 
wel te bang hoor, maar ik denk dat er heel snel een terugval komt. De mannen die weg willen die 
blijven toch weg. Maar de mannen die het nodig hebben die blijven komen. 
 
I: Wat is dan jouw mening dat de uitstroomcijfers laag zijn? 
 
R2: Ik ben er helemaal niet mee bezig. Het interesseert me eigenlijk niet zo heel veel. Als ik heel erlijk 
ben dan vind ik dat wat ik bij de mannen terugzie in het project in ons programma vind ik een veel 
beter graadmeter voor mezelf of we goed bezig zijn of niet. En ik vind het leuk, ik vind het geweldig 
als S een tijdelijk dienstverband heeft omdat ie graag werk wil, vind ik echt te gek. En sommige 
mannen die werk hebben gevonden en ons komen bedanken vind ik echt top. Er blijft ergens voor 
mij ook wel een soort gradatie in zitten, ook omdat ze het vanuit een uitkering moesten of wat dan 
ook, maar dat ze het dan toch gelukt is ja dat vind ik wel erg top. Maar ik ben eigenlijk ook wel heel 
tevreden met de groep van R, N, S (respondent noemt een aantal mannen die al lange tijd bij het 
project aanwezig zijn). Ik vind het eigenlijk al een clubje mannen geworden waarvan ik denk ja weet 
je jongens, jullie draaien top. 
 
I: Zouden zij volgens jou al toe zijn aan uitstroom? 
 
R2: Naja maximaal, aan uh kijk dat sport gebeure vind ik eigenlijk ook al iets dat meer op afstand zou 
kunnen zijn maarja het is net wat R (coördinator taal- en computercursus) al zegt ze zeggen toch vaak 
tot woensdag. En dat zeggen ze bij ruimte in je portemonnee en dat zeggen ze bij sport… Ja. Dat is 
toch op de een of andere manier de basis waar ze nog steeds niet van los willen. Maar ik vind sport 
en uhm met name sport eigenlijk vind ik toch wel iets van een vorm van uitstroom. Ik hoop gouden 
gidsen, ik hoop het echt. 
 
I: Want hoe ga jij zelf te werk met uitstroom in de individuele begeleiding? 
 
R2: Nou we hebben het er weleens over bij de sociaal vaardig en de meer mans dingen maar het is 
geen vaste onderdeel van de training natuurlijk. Naja ik moet je eerlijk zeggen, het moet op de een of 
andere manier in het gesprek.. Ik initieer het weleens maar heel vaak wel dat ik iets hoor of meekrijg 
waarvan ik denk oke hier gaan we toch wel verder op in. Kijken wat we hier verder mee kunnen 
doen. Om het uitstroom te laten zijn. Ik ben nog niet zo heel bewust als in het traject is gedaan, alles 
heb je nu doorlopen, je zou nu eens moeten gaan nadenken over… Nee dat ben ik eerlijk gezegd 
nooit echt op die manier al met de mannen bezig geweest. 
 
I: Zou dat een werkbare manier zijn voor deze doelgroep? 
 
R2: Naja ik heb het gevoel dat je uiteindelijk omdat je ziet dat uh waar ze mee bezig willen zijn en wat 
ze leuk vinden om te doen en als dat eens voorbij komt om daar uiteindelijk aandacht aan te 
besteden om te kijken of ze daar warm van worden om dat zo te doen dat werkt volgens mij beter. 
Waarmee niet gezegd is dat zo’n uitstroomgesprek natuurlijk ook een functie kan hebben. Ik heb er 
nog geen heel bevredigende dingen… Naja misschien H. B. maarja goed die kwam ook in een ander 
traject terecht omdat die uiteindelijk, ja. In zo’n werkervaringsplek terecht kon komen. Ik zit even te 
denken wie daar nou… Uhm… Die Egyptenaar, nog niet zo lang geleden, kwam ook met werk aan die 
is een nieuwe opleiding gaan doen. Hoe heet ie nou ook alweer, beetje dikkige man. 
 
I: Was dat die bloemenveiling opleiding ofsoiets? 
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R2: Ja, ja je weet wie ik bedoel. Dat was ook zo’n man. Maarja hij kwam uiteindelijk door ons op het 
idee om zelf werk te zoeken, daar hebben we ook niet zoveel op hoeven in te steken. Het was er 
ineens. Hij ging het ineens zelf doen, ja dat vind ik dan toch eigenlijk wel. Je zit ook met die mannen 
vaak in een fase dat, zouden ze nog wel willen? 
 
I: Hoe bedoel je dat dan? 
 
R2: Nou zie je R. nog iets van betaald werk zoeken? 
 
I: Nee, maar… 
 
R2: Terwijl ze toch eigenlijk qua level toch zo op ons niveau zitten. S. zit er dan heel anders in, die 
gaat vanuit zichzelf, en dat vind ik veel leuker om te stimuleren. 
 
I: Je doelt nu wel op het hoogst haalbare als je zeg maar de participatieladder hebt noem je wel het 
hoogst haalbare als werk. 
 
R2: Ja ik geloof niet dat ik daarop in zou zetten bij deze doelgroep. Ik denk dat ik toch meer kijk, 
onbewust aanvoel of kijk naar waar ligt jouw interesse. En als iemand zijn gezondheid voorop stelt en 
die vind dat belangrijk en die kan daarin uiteindelijk, neem bijvoorbeeld S., en die zou wel, ja dat vind 
ik toch eigenlijk veel beter.  
 
I: Is er nog iets wat je verder kwijt zou willen over de uitstroom, zelfredzaamheid, de werkwijze… 
Doorstroom noem maar op? 
 
R2: Nou ik zou inderdaad waar we het dan nu over hebben uiteindelijk die nadruk op het hoogst 
haalbare op die participatieladder eigenlijk gewoon eigenlijk wel helemaal los willen laten. Niet niet 
meer aan willen bieden als het er is komt het wel maar uh.  
 
I: Wat is volgens jou het hoogst haalbare nu bij de mannen? 
 
R2: Sociaal netwerk. Het onderhouden daarvan. Volgens mij hebben ze daar ook het meeste aan voor 
de laatste jaren. Dat ze weten dat ze ergens een praatje kunnen maken, waar ze naartoe kunnen 
voor een babbeltje. Niet zo vaak naar de dokter hoeven. Pijn in mijn rug dit, pijn in mijn nek dat. Dus, 
volgens mij. Ik zag een programma pas geleden in Zeeland ook met uh ex-psychiatrische patiënten en 
dat was ook interessant he een werkplaats die echt commercieel een paar ton per jaar winst maakt 
draaien nog maar een paar jaar, en alleen op basisonderzoeken alleen op basis van het aantal 
bezoeken aan de psychiater en het slikken van de antidepressiva… Uh antipsychotica, die afname 
ervan als maatstaf nemen wat het de maatschappij scheelt aan geld, om mensen op die manier te 
laten draaien. Op hun eigen tempo en werk. Dat is voor ons misschien wel het hoogst haalbare. Maar 
als wij nog verder gaan als wij nog uitrollen dan zou ik eigenlijk wel uh. 
 
I: Wat denk je dat Gouden Mannen nodig zou hebben om dat te kunnen doen? 
 
R2: Uhm. Nou iniedergeval meer mogelijkheden om activiteiten op te zetten die op de een of andere 
manier een dunne link met ons kunnen houden, dus het faciliteren van die huiskamerprojecten van 
eetclubs van noem maar op wat we er nog bij kunnen bedenken, dat we dat kunnen faciliteren en 
dat daar een potje voor zou zijn om dat ook een paar jaar de tijd te geven om te kijken of we dat 
succesvol kunnen maken. 
 
I: Een mooie afsluiter van het interview, dankjewel. 
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R3 – deelnemer uitstroom naar MBO2  
I: Allereerst hartelijk bedankt dat u mee wilde doen aan mijn onderzoek. Ik zal even uitzoeken wat 
het inhoudt. Ik ben bezig met mijn afstuderen voor maatschappelijk werk, ik doe mijn onderzoek bij 
Gouden Mannen en ik onderzoek dan de uitstroom. We zijn erg gegroeid sinds u bij ons gestopt bent 
en we zien eigenlijk dat een heleboel mannen al langer dan twee jaar bij ons zijn, maar eigenlijk na 
18 maanden zouden moeten doorstromen. U bent juist wel doorgestroomd of uitgestroomd zoals we 
dat noemen. U heeft uiteindelijk werk gevonden, dus ik wilde graag uw mening en zienswijze hierin 
meenemen. Ik zou eerst graag uw leeftijd willen en wat de reden is dat u mee ging doen aan Gouden 
Mannen. 
 
R3: Eigenlijk ik uh, ik ben M M. Ik ben 49 jaar oud en ik was met Gouden mannen, door de reclame in 
het buurthuis bij ons in Westerpark. Ik heb contact opgenomen met een van uw collega’s. En die zegt 
ja kom bij ons langs, ik begin bij hun in februari of maart tot het einde van het jaar. En toen ik bij hun 
begon, kreeg ik later een kans om een opleiding te doen via mijn werk. Ik werk bij de bloemenveiling. 
En bij de logistiek. Ik werk halftime, 22,5 uur per week, vier ochtenden. Wij werken tijdens de veiling. 
Ik had kans om op woensdagmiddag bij Gouden mannen, beetje verder studeren beetje leren, meer 
ontwikkeling. Voor Nederlandse taal, voor als er een brief komt, ik kan zelf begrijpen, begrijp je? Wat 
ik mis, ik zoek naar zoiets. Ik wil graag officieel dan kan ik meer lezen en schrijven, veel woorden die 
ken ik niet die kan ik leren, en ik heb dat gevonden bij Gouden mannen. Zij doen veel activiteiten en 
praten over veel dingen, zij hebben voor mij email gedaan en zij leerden mij hoe ik die kan gebruiken. 
Nu heb ik gmail via jouw collega. En ik gebruik hem nog steeds met school. Ik heb nu in plaats van 
Gouden mannen op woensdagmiddag de lessen via de opleiding van mijn werk. In Aalsmeer, voor 
MBO2.  
 
I: Wat mooi, waar heeft u allemaal aan mee gedaan bij Gouden mannen? 
 
R3: We hebben paar dingen bezocht, en oefenen.nl heb ik veel gedaan. Grammatica, lezen, beetje 
schrijven. Plus wij hebben discussies. Bijvoorbeeld verschil in Marokko en in Nederland enzo. Toen 
die koning van Marokko langs kwam enzo, wij praten over wat is nieuws wat is er gebeurd en hij gaat 
dat uitleggen. 
 
I: U bedoelt de les van A? 
 
R3: Ja A. Ja precies, en naast die lessen wij hebben paar dingen bezocht, oude fabrieken enzo. Was 
leuk, maar ik heb niet zo lang de tijd gebleven. Ongeveer 5/6 maanden. Ik heb zelf contact 
opgenomen, wat ik merkte bij de mannen is dat ze allemaal komen via de gemeente. Ik heb een paar 
gehoord zij zeggen wij komen via de gemeente, er werd gekeken naar hij is aanwezig of niet 
aanwezig, begrijp je. Maar ik was anders, ik was anders, ik kom vanzelf en zocht naar iets wat ik mis. 
Ik heb werk gewoon weet je en ik kreeg geen brief ofso dat ik moest komen. Ik wilde zelf verder gaan 
met studeren. Maar ik heb geen contact met gemeente. Ik heb alleen ROC contract gedaan. 
 
I: Wat bijzonder dat u de gemeente noemt. 
 
R3: Ja de rest he ik niet. 
 
I: Wat bedoelt u precies met de rest en de gemeente? 
 
R3: Veel van hun komt via de gemeente. 
 
I: Via de sociale dienst, het DWI? 



 
72 

 
R3: Ja zoiets ja. Maar ik niet, ik kom vanuit mezelf. 
 
I: Dus u zegt eigenlijk dat de andere mannen verplicht zijn om te komen? 
 
R3: Ik dacht zo, maar weet niet zeker. 
 
I: Het is namelijk niet zo, hoorde u dat andere mannen zeggen? 
 
R3: Nee nee weinig, niet allemaal, ik dacht het altijd. Veel van hun komt te laat, paar van hun komt te 
laat, maar iedereen heeft dan zorgen van hij heeft getekend aanwezig of niet begrijp je. 
 
I: De aanwezigheid die we bijhouden is meer van als iemand een paar keer niet komt om na te gaan 
of alles wel goed gaat met een man. 
 
R3: Ja ik heb de contracten gelezen.  
 
I: Maar het is niet dat wij die aanwezigheid doorgeven aan de gemeente, het is meer dat we in de 
gaten kunnen houden of alles wel goed gaat met een man of dat we ons zorgen moeten gaan maken. 
 
R3: Maar ik bedoel, ik kom vanzelf. Ik heb vanuit reclame in buurthuis gekomen en ik vind dat leuk.  
 
I: Hoe zag uw leven eruit voordat u mee ging doen bij Gouden mannen? Uw leefwereld, uw 
omgeving, hoe uw leven was voor deelname. 
 
R3: (Meneer begreep de vraag niet goed, ging meer in over hoe hij het project vond) Ja was leuk was 
heel goed. Voelde me prima, ik leerde meer mensen kennen toen ik begon. Vroeger met computer 
als zeg maar, ik kan niet de website openen, dan waren er 5 of 6 collega’s van jou die dan helpen en 
dat vond ik heel erg goed. 
 
I: Wat vond u van onze werkwijze? 
 
R3: Ja heel goed, veel aandacht geven aan de deelnemer zeg maar. En voor de les begon altijd een 
smsje of telefoon van ja je komt vandaag ook weer toch? Bericht twee uur vantevoren, op het werk 
kreeg ik dan het bericht, dat is veel aandacht. En plus zij willen jou helpen, met het programma willen 
ze jou helpen en daarom ik heb respect voor de afspraken en toen in september ik heb gehoord van 
de bloemenveiling en ik heb test gedaan toen kreeg ik een brief als deze en ik heb toen hier gebracht 
naar hun. En ik zitten te praten dit is gebeurd dat dat en ze waren heel blij voor mij. Hoefde de brief 
niet te laten kopiëren of achterlaten ofso. Want ik kon niet meer naar Gouden mannen omdat ik hele 
dag bloemenveiling en daarna les tot 15.00 ofso. Ik vond dat een goeie kans dus ik stopte bij Gouden 
mannen. Bij de opleiding is er meer persoonlijke aandacht voor als ik iets niet begrijp. Bij Gouden 
mannen waren veel mannen die niks hadden of problemen dan zij naar maatschappelijk werk en dat 
vond ik heel goed. Hij kan dan bij jou komen, met een brief van belasting ofso. Maar als iemand wil 
leren dan kan hij dat doen op de computer. Plus wij vragen zelf, ik wil graag leren, en daar werd dan 
naar geluisterd. Ik vond ook sport leuk met R. Donderdag altijd, veel mensen van die oude mannen. 
 
I: Je zegt eigenlijk van voordat ik mee ging doen was mijn leven al goed, u wilde graag Nederlands 
meer leren en was daarin heel gemotiveerd, hoe ziet uw leven er nu dan uit? Nu u bij ons weggegaan 
bent? 
 
R3: Uh goed. Stuk beter, ik heb bij jullie altijd achter de computer kunnen oefenen oefenen oefenen. 
Meer ontwikkeling. Wanneer ik heb toets gedaan, kwam uit jij gaat naar MBO2, was heel fijn. 
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I: Wat heeft Gouden mannen erin betekent dat u die toets gehaald heeft? 
 
R3: Door het oefenen, elke woensdag, meer aandacht, ik word meer enthousiast om door te gaan 
leren. Ik heb echt zin gekregen om verder te gaan. Dat heb ik aan meneer A verteld, ik begin met 
jullie maar ik kreeg de kans om nog een stap extra te doen. 
 
I: Begrijp ik dat het project dan meer zelfvertrouwen en motivatie gegeven heeft? 
 
R3: Ja ja ja. Zeker. Door het ROC ja, daarom ik zeg tegen jou, veel mensen kunnen beter worden, als 
iemand alleen maar komt en beetje gaat zitten en wachten… tja. 
 
I: We merken inderdaad dat een volgende stap zetten vaak lastig is voor de mannen en ze blijven 
komen. 
 
R3: Ja zij moeten dat zelf doen. Ik was niet zo, ik kreeg de website en deed zelf mijn best, na twee 
maanden ik moest meer lezen. Ik heb kinderen en mijn kinderen zijn groter geworden, de grootste 
meisje zij doet gymnasium. De ander gaat vwo doen. Ik wil niet zulke grote verschillen tussen mij en 
mijn kinderen, verschil in de taal. Ik wil ook mee kunnen praten. 
 
I: Hoe komt het denkt u dat zoveel mannen te lang bij ons blijven hangen, dat ze niet doorgaan? 
 
R3: Ik denk jullie programma moet beetje meer serieus. Jullie moeten diploma geven voor de 
mensen die enthousiast zijn, vorig jaar ik was hier, jullie keken naar wie is aanwezig, fysiek, maar niet 
met hoofd. Wie doet thuis ook nog wel zijn best enzo. Als voorbeeld ik ben vorig jaar tijdens gesprek 
met A en S, als ik zeg tegen hem ik wil een stukje niveau, wat jullie doet is goed maar ik wil ook iets 
meer. Ik praat nu over mijzelf, maar er zijn mannen daar die goeiere taal hebben dan mij, maar ze 
komen om iets te doen te hebben, terwijl ze denk ik beter kunnen. Dan zouden mannen mij kunnen 
volgen met volgende stap. Wat ik zie voor verschil tussen mijn opleiding nu en jullie; wij hebben 
toetsen, door de toets weet ik of ik mezelf verbeter of ik goeier word. 
 
I: U krijgt zeg maar bevestiging hoe uw leerproces gaat bedoeld u? 
 
R3: Ja. Maar ik zag gewoon dat het voor sommige mannen tijdverspilling is. Voor mij niet, maar ik 
heb een doel voor mezelf gehad en ik wil ook graag meer leren en meer begrijpen. 
 
I: Wat vond u van hoe wij met u gewerkt hebben zeg maar, volgens mij heb ik dat al gevraagd, wat u 
vond van de werkwijze van de medewerkers enzo? 
 
R3: Ja perfect perfect, jullie allemaal perfect. Allemaal hulp, allemaal enthousiast. Maar ik zeg ook 
veel mensen is echt positief, maar jullie, veel is, veel doen niet zelf ze mogen blijven twee jaar bij 
ROC en hij praatte als voorbeeld minder, dan wat je verwacht van hem. 
 
I: Hoe bedoelt u dat precies? 
 
R3: Ja paar mensen zijn er al langer dan twee jaar bij jullie maar de Nederlandse taal gaat niet 
omhoog, er gebeurt niks. Jullie moeten daarin zeggen voor jou is het een jaar of hoe lang dan ook en 
daarna zeggen jij moet verder gaan. Nu jij bent bezig met iets, maar je moet doel hebben. Ik moest 
van mezelf verbeteren, maar sommigen van de mannen niet verbeteren. 
 
I: Hoe komt dat denkt u? 
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R3: Dat is jullie programma. Niet alle mannen moeten hetzelfde, ik bedoel dat niet nadelig voor jullie 
werk, maar ik merk veel mensen die daar waren praten heel goed. Als ik als hun sprak, dan helemaal 
toppie, en sommigen waren heel laag. 
I: U bedoelt dat de verschillen qua niveau tussen de mannen groot is? 
 
R3: Ja. Ik merk, ik dacht eerst daar ik vragen meneer A, maar was een andere man die mij moest 
helpen want toen eerste dag ik wilde beginnen moest er gekeken worden naar mijn niveau. Ik wilde 
horen waar ik was en hoe ik verder moest, maar dat gebeurde niet. Wij zitten allemaal samen, er 
waren grote verschillen in de mannen. Ik vind dat meer gekeken moest naar wie iemand is waar 
iemand staat wat iemand moet doen en dat gebeurde nu niet, begrijp je? 
 
I: Goeie tip. Wat vond je juist prettig en wat niet aan gesprekken met de begeleiders enzo? 
 
R3: ja ik vind allemaal goed en positief, voor mijzelf ik begrijp het. 
 
I: Is er ook iets wat u minder prettig vond? 
 
R3: Nee allemaal netjes, allemaal aardig. Ook toen wij naar buiten gingen, niks is verplicht. Ik vind 
allemaal echt netjes. 
 
I: Wat werkte er juist, he wat deden wij dat uw motivatie omhoog ging, wat deden wij dat er werkte 
bij u? 
 
R3: Ja dat ik kon oefenen op de computer. Maar ik wilde dat zelf graag. Ik zag dat… Voor veel 
buitenlandse mannen is schrijven belangrijk. Maar werd niet echt naar gekeken. Dat programma… 
Het hielp voor mij want ik wilde zelf veel leren. Maar wij missen allemaal dat schrijven. Bijvoorbeeld 
een klachtenbrief schrijven, veel dingen, mis ik veel. Ik dacht toen ik bij ROC kwam, zij doen hetzelfde 
als hoe ze mijn vrouw hielpen. Zij deed voor verblijfsvergunning, verplicht was dat, inburgering. Zij 
kreeg grammatica, meer schrijven. Zat ook wel in oefenen.nl maar je wilt iemand die je gaat helpen, 
wat is het advies etc. Ik merkte dat het veel tijd kostte om dingen te leren. Ik werk er nu naar om 
diploma te krijgen, bij ROC krijg je niet, je hebt je website en klaar. Ik kon veel van de website maar ik 
wil beter schrijven, dan moet ik meer dicteren. Maar dat was er niet. En dan blijf je stil staan. Bij 
mannen moet meer gekeken naar niveau. Sommige van hun, veel oude mensen, kunnen echt niet 
lezen, zien letters niet, begrijpen niet. Hoe moeten zij leren? Iedereen is goed, elke buitenlander is 
goed en heeft eigen taal, niemand is dom, maar ik wilde leren Nederlandse taal en wat is dan de 
beste manier. Daarnaar moet gekeken worden bij de mannen. Ik wilde als ik zitten met meester of 
juf, dat er dan een toetsje gedaan werd, of elke week dictee, begrijp je? 
 
I: Dus je zegt eigenlijk, de lessen moeten meer op maat zijn, en er moet meer gekeken worden naar 
het niveau van een deelnemer? 
 
R3: Ja, daarom inderdaad. Kijken naar individu en dan helpen. 
 
I: Ik ga nu een begrip uitleggen, zelfredzaamheid, wat betekent dat je meer op jezelf dingen kunt 
gaan doen. Dus jezelf redden zeg maar. En het doel van Gouden mannen is dat mannen meer op 
zichzelf dingen kunnen gaan doen en ze meer zichzelf kunnen redden in de maatschappij zeg maar. 
Heeft het project daar bij u invloed op gehad? Dat u meer zelf heeft kunnen doen? 
 
R3: Ja ja ja. 
 
I: Op wat voor manier? 
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R3: Alleen op die computer. En, voor de computer, hoe kan ik die openen en gebruiken, komt door 
Gouden mannen. Het gebruik van de computer. 
 
I: Zijn er nog andere dingen waar het project invloed op heeft gehad? Dat we u daarin meegeholpen 
hebben? 
 
R3: Ja ik begrijp het, nee was allemaal goed. 
 
I: Heeft het project ook geen goeie invloed gehad op de zelfredzaamheid? 
 
R3: Nee was helemaal goed. Ik heb bijna alles gedaan bij oefenen.nl en ik snap de computer beter. 
 
I: U bent officieel uitgestroomd bij ons, u heeft via uw werk een opleiding kunnen gaan doen, wat 
heeft Gouden mannen gedaan dat u die keuze heeft gemaakt? 
 
R3: Ik heb geleerd veel te concentreren en ik was goed bezig, als ik kwam dan ging ik goed bezig met 
spraak en luisteren en met de computer. Als ik vragen had kon ik die stellen. Ik stopte mijn tijd erin. 
Vaak ging ik naar huis maar was ik nog enthousiast om door te gaan, mijn dochter hielp me soms met 
grammatica. Ik ging thuis verder schrijven, klaar. 
 
I: U bent mee gaan doen omdat u met de computer meer wilde leren, en meer taal? Wat wilde u 
bereiken door mee te doen met Gouden mannen? Wat voor doelen had u? 
 
R3: Ik wilde graag gewoon doorgaan, maar ik heb alleen maar woensdagmiddag. Ik probeerde altijd 
te komen naar Gouden mannen geen een dag gemist, een keer alleen te laat door werk. Door de 
opleiding kan ik niet meer komen helaas want dat is ook woensdagmiddag. Ik doe voor mijzelf, niet 
voor iets. Vroeger was bijna mijn hele leven druk, werk werk werk. Laatste tijd mijn omstandigheden 
thuis is niet zo goed, mijn kind was ziek, mijn vrouw geholpen. Mijn zoontje heeft geboren met 
vochtige hersenen, hij heeft een drain, 5 jaar hard werken. De specialist van ziekenhuis hij moet 
contact opnemen nog een keer met de chirurg, want achter de ogen zag hij veel vocht. Morgen is er 
een MRI voor hem.  
 
I: Hoe oud is hij? 
 
R3: Nu vier jaar, vier jaar was hard. Mijn vrouw was zwanger en op de controle zag je dat hersenen te 
groot waren. Toen na weeen keizersnee, hij bleef bijna in AMC drie maanden. Toen had ik een 
winkel, pizzeria, na drie maanden in AMC had ik geen zin meer om te gaan. We bleven drie maanden 
in Ronald Mcdonald huis. Deze jaar gaat iets beter. 
 
I: U had de pizzeria moeten verkopen dus? 
 
R3: Ja helaas. Nu ik werk dus bij de bloemenveiling. Had ik zelf gevonden, heb vast contract. En dat is 
nu mijn leven. Gouden mannen vind ik goed, het verhaaltje, als man, thuis zitten niks doen. Ik heb 
voor Gouden mannen gezwommen dat was donderdagochtend 9.00 zodat ik kon zwemmen met mijn 
kinderen op zondag. Dat was klaar in april 2016 en toen vond ik het foldertje van Gouden mannen. Ik 
dacht, misschien de Nederlandse taal dan aan werken. Maar het kostte wel meer tijd dan ik dacht, 
om Nederlands beter te leren. 
 
I: U zegt dus wat u wilde bereiken met Gouden mannen is de NLse taal, zodat u beter kan praten met 
uw kinderen. Heeft u dat al bereikt? Of denkt u dat te gaan bereiken? 
 
R3: Uh nee nu nog niet, als ik klaar ben dit jaar en ik krijg diploma na opleiding, misschien. 
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I: Hoe heeft Gouden mannen daarop invloed gehad? 
 
R3: Ja is echt goed, voor mijn niveau was echt goed, wat ik heb gezocht ik heb gevonden. Voor mij 
was het niet zo moeilijk valt mee, veel zinnen kan ik gebruiken buiten op straat. Niet echt wat ik nu 
zie in onderwijs. Oefenen.nl hielp echt veel, en hoe A praatte ook heel netjes. Meneer A hij bleef 
buiten twee of drie uur praten en dan koffie drinken enzo over vanalles praten, dat hielp. Ook de 
stagiaires, die hielpen als we hulp nodig hadden. 
 
I: Heeft u nog tips voor ons om voor de mannen die zo lang bij ons blijven door te laten stromen? 
 
R3: Ik ben in jouw klas, jij bent onze juf. Ik ben niet eerlijk, of ik kom elke dag op tijd en ik leer wat en 
doe mijn best, of niet. Als voorbeeld geen testjes, geen toetsjes… Je moet voor hen een hoger 
programma want anders ga je naar achter en niet beter. 
 
I: Dus als ik het goed begrijp, eigenlijk zouden we met de mannen die op een hoger niveau zitten, een 
volgende stap mee zetten? 
 
R3: Ja, maar ook jullie regels, je bent bij ons 1 of 2 jaar, wat heb je geleerd? Jullie moeten je meer 
houden aan de regels. Programma uitleggen. Meer druk, een man moet verder gaan, voor jullie en 
voor hem. Sommigen zijn eerlijk en hij doet het, sommigen niet. Ze moeten verder. Stukje verder is 
normaal, mensen blijven hetzelfde, of doorgaan, of anders plek voor iemand die wel wil. 
 
I: Wat zouden we kunnen doen met de mannen die wel gemotiveerd zijn voor een volgende stap, om 
ervoor te zorgen dat ze die stap maken? 
 
R3: Praten, gewoon praten. Over ja wat wil je, wij zijn hier voor jullie, maar ik wil weten hoe jij je gaat 
verbeteren en ik wil dat zien, als je dat niet wil, hoef je niet te komen. 
 
I: We zijn door de vragen heen, is er nog iets wat u graag kwijt wil over ons programma, hoe wij 
werken, de effectiviteit… 
 
R3: Allemaal perfect, maar er wordt niet gesproken over de toekomst. Wat ben je van plan, wat wil je 
doen, wat ga je voor ons doen… Bijvoorbeeld ik ben hier een jaar, wat ik krijg van het programma, 
heb ik geleerd en ik wil meer en doorgaan. Als mensen niet gemotiveerd zijn, ja wat ga je dan doen? 
 
I: Dus we zouden meer in gesprek moeten met de mannen over hun toekomst, wat ze willen gaan 
doen? 
 
R3: Ja, precies. Alle mensen bij jullie, wij hebben niks nodig, of ik kom voor mezelf. Je moet zelf 
merken dat het beter gaat maar als ik kom bij jou en het is alleen maar ikke ikke ikke… Ja als je niks 
wil waarom kom je dan nog? 
 
I: Bedankt voor het interview. 
 

R4 – deelname korter dan 2 jaar 
I: Allereerst fijn dat u mee wilt doen met het interview en het onderzoek. Ik wil je eerst vragen wat 
jouw leeftijd is en wat de reden is dat je mee ging doen met Gouden Mannen. 
 
R4: Ok, mijn leeftijd is 52. En waarom zo zeg maar meedoen toch? 
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I: Wat de reden is dat je met ons mee ging doen zeg maar ja. 
 
R4: Gouden mannen ja, dus ja, ik heb ongeveer 15 jaar gewerkt, laatste tijd ben ik alleen maar thuis 
beetje depressief en psychische problemen. Met gouden mannen wilde ik iets leren en contact 
maken met de mensen. Ja gewoon verder gaan. 
 
I: Aan welke cursussen en activiteiten heb je met ons meegedaan? 
 
R4: Ja computercursus, ja af en toe zeg maar, ja gewoon met mensen praten. 
 
I: Ja taal en computerles, en Meer mans dacht ik toch? Les met T en S? 
 
R4: Ja en die andere blonde vrouw, en ook keer met iemand anders. Turkse vrouw… Ja Sevim heet ze. 
 
I: Hoe vindt je de les tot nu toe? 
 
R4: Ja ik vind ok wel, ja ik heb ook zeg maar beetje psychische problemen en wil weten hoe ik 
daarmee om kan gaan. Ja ik leer een beetje om zeg maar met stress om te gaan. 
 
I: Hoe zag je leven eruit voordat je mee ging doen met het project? Je noemde je werkjaren al en dat 
je thuis zat? 
 
R4: Ja laatste tijd ik merk dat ik beetje vrolijk ben. Ja en contact met de mensen daaro dus gaat stuk 
beter. 
 
I: Hoe was het voordat je met ons mee ging doen dan? 
 
R4: Ja was moeilijk. Ja was moeilijk in groep te komen of iets te vragen wat je niet begrijpt, was 
moeilijk eerste keer. 
 
I: Hoe zagen je dagen eruit, je daginvulling, voordat je meedeed? 
 
R4: Ja ik vind beetje moeilijk concentratie enzo. 
 
(Kwam een groepje langs in het café met een monteur die hard naast ons aan het praten waren, 
hebben paar minuten gewacht tot ze weg gingen, respondent had moeite met concentreren erdoor) 
 
I: Hoe je leven er zeg maar uit zag voordat je mee ging doen, hoe je netwerk eruit zag, hoe je je 
voelde, ook fysiek? 
 
R4: Uh ja hoe moet ik dat zeggen. Het gaat nu gewoon beter stuk beter dan in het begin. 
 
I: Hoe merk je dat het nu beter gaat? 
 
R4: Ik kan weer met de mensen praten en ik durf weer met de mensen te praten ook op straat enzo. 
Ik ben beetje scherper geworden. Dus uh ik word beter, ik kijk beter zeg maar. Maar vorig jaar was ik 
helemaal, ik durf niet naar mensen te kijken of iets te vragen, was veel somber zeg maar. Laatste tijd 
gaat het wat beter ik voel me beter. 
 
I: Hoe heeft het project je daarbij geholpen? 
 
R4: Bij Gouden mannen? Ja hoezo geholpen zeg maar? 
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I: Nou hoe het project invloed gehad heeft op dat jij je beter voelt, eerst voelde je je minder goed en 
nu beter, hoe heeft Gouden mannen daaraan meegeholpen zeg maar? 
 
R4: Ja ok dus ik ken meer mensen daaro nu laatste tijd, de eerste keer ik ken niemand. Ik vind het zo 
moeilijk begrijp je. De laatste tijd als je daar gaat, groet je deze man of deze vrouw, je voelt je beetje 
blij. Door tussen de mensen kan je wel praten zeg maar en kijken en ik doe weer iets. Enne twee jaar 
geleden ik doe gewoon niks.  
 
I: Hoe was je ook alweer bij het project terecht gekomen? 
 
R4: Door een mevrouw ofso, Samen Doen ofso. Mevrouw S ofso, Y. heet ze dacht ik. Zoveel namen, 
ja mevrouw Y ja, die hielp zeg maar mijn vrouw met solliciteren. 
 
I: Wat wilde je graag leren? 
 
R4: Eigenlijk wil ik alleen maar leren schrijven, ik heb moeite met schrijven ik zit altijd te twijfelen. Ik 
schrijf wel goed maar onzeker en dan maak ik teveel fouten.  
 
I: Doe je ook met T het brieven schrijven? 
 
R4: Nee. 
 
I: Sinds kort doet ie dat helpen met brieven schrijven, maar je zit nu bij Meer mans natuurlijk maar 
zal aan T doorgeven dat je daarna graag hulp erbij wilt. 
 
R4: Ja want ik heb zeg maar moeite met schrijven, ik wil alleen maar schrijven. 
 
I: Alleen maar schrijven, een heel boek? (haha) 
 
R4: Ja ik wil gewoon schrijven, als ik kan schrijven dan kan je zeg maar solliciteren en werk zoeken. Ja 
laatste tijd is moeilijk, het is niet meer als 20 jaar 25 jaar geleden zeg maar. Verleden was makkelijk, 
nu moet alles via e-mail, wordt alleen maar moeilijk. 
 
I: Heb je nu al het idee dat je meer leert daarover? 
 
R4: Ja ik een beetje beter dan vorig jaar eigenlijk. Ik heb iets geleerd maare. 
 
I: Wat heb je allemaal geleerd bij Gouden mannen tot nu toe? 
 
R4: Ja emailadres bijvoorbeeld, en wachtwoord intoetsen en lopen zeg maar, brief schrijven via 
email. Dat heb ik geleerd bij Gouden mannen en ja dat is het. 
 
I: En als je kijkt naar onze werkwijze van de medewerkers, wat vond je daar fijn aan? 
 
R4: Ja ik vind uh, ja ik vind goed. 
I: Wat vond je zo goed? 
 
R4: Ja als je vraagt word je meteen geholpen. Dus als er iets is je wordt meteen geholpen, dat vind ik 
goed. 
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I: En als je iets meer kan vertellen over de medewerkers hun werkwijze, houding, hoe ze met jullie 
omgaan, en ook juist wat je niet prettig vindt. 
 
R4: Ik vind alles is ok hoor. Ik heb geen problemen met je collega’s, ik heb niks gemerkt. Ik vind 
allemaal, ze zijn allemaal top. 
 
I: Je zei ik vind fijn als ik een vraag heb dat ik meteen geholpen word, zijn er nog meer dingen wat je 
fijn vond? 
 
R4: Ja ik vond heel fijn. Ja, maar ik kom zo een keer in de week, dus gewoon ja, krijg 2/3 uurtjes les en 
ik kan niks merken eraan. Maar als je T vraagt of S hij doet gewoon wat ik zeg. 
 
I: Want je wordt begeleid door T he? 
 
R4: Ja en door Sandro, eigenlijk door Sandro. 
 
I: Ok, want wij bieden de mannen een traject en met individuele begeleiding, en dan wijzen we een 
begeleider aan een gouden man, en wij hebben T aan je toegewezen. Hoe vind je de begeleiding 
gaan met T, hij heeft intakegesprek met je gedaan en de gesprekken met T, hij is jouw begeleider 
hierin. Hoe vind je zijn begeleiding? 
 
R4: Ja ik vind goed.  
 
I: Kan je iets meer vertellen over wat je er goed aan vindt? 
 
R4: Ja we gaan voor de deur staan eigenlijk en sigaretje roken en praten over iets problemen ofso. 
We kunnen gewoon met elkaar over praten. 
 
I: Hoe komt het dat je het bij hem op tafel legt? 
 
R4: Ja ik vind het een aardig mannetje.  
 
I: Wat maakt hem een aardig mannetje? 
 
R4: Ja hij is nog jong toch, hij si gewoon altijd vrolijk en praten en zegt tegen mij steeds je doet het 
goed begrijp je. 
 
I: Ah positief, bedoel je dat? Dat is iets wat bij jou werkt? 
 
R4: Ja zeker dan krijg ik meer vertrouwen in mezelf.  
 
I: En als je verder kijkt naar onze lessen enzo, is er dan iets waarvan je denkt, dat kunnen jullie beter 
doen? 
 
R4: Bij jullie les? 
 
I: Of ja het hele project an sich, zijn er dingen die we kunnen verbeteren? 
R4: Geen idee. Ja ik vind zo is goed. 
 
I: Ja kan natuurlijk ook. 
 
R4: Ja ik vind zo prima ja, ik heb er geen last van. 
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I: Wat zorgt ervoor dat je blijft komen? 
 
R4: Als ik daar kom word ik beetje blij. Ik kan nergens heen ik doe niks, en 1 keer in de week kan ik 
weer met mensen praten en dan kom ik daar en dan zeg ik nou ik heb dit gedaan en dan ben ik 
beetje trots. En ik wil ook eigenlijk verder gaan. 
 
I: Dus eigenlijk wat je zegt is ik blijf omdat ik me op mijn gemak voel bij Gouden mannen en dat je het 
fijn vindt om met de mensen te praten daar? 
 
R4: Ja bij Gouden mannen ik kan weer iets leren, praten, ja dan kom je zeg maar vooruit. Ja ik ben 
echt blij he bij de Gouden mannen. 
 
I: Je zei het gaat nu wat beter, wat werkt juist bij jou zodat je je beter voelt? 
 
R4: Ja uh, beter gaat, uh ok is moeilijke vraag. Ik vind moeilijk. Noem nog een keer op? 
 
I: Wat ervoor zorgt dat je je beter bent gaan voelen, wat deden wij dat werkte zodat jij je beter bent 
gaan voelen? 
 
R4: Ja maar als je dan gaat ik zie alleen maar vrolijke mensen zeg maar, positiviteit. Je collega’s zijn 
vrolijke mensen. Als je 10 minuten te laat bent is geen probleem, en gewoon beetje vrolijk, ik was 
wel te laat eigenlijk mag niet maar je mag gewoon binnenkomen zonder dat iemand boos wordt. Je 
krijgt weer zin, moet je volgende keer op tijd komen he vorige keer was ik ook te laat kwam ik een 
week wel week niet maar laatste tijd kom ik altijd. Maar als je zeg maar, ik ben beetje psychische 
problemen, als iemand beetje boos kijkt dan krijg ik rare gedachten en kom ik niet terug. Ja, ik heb 
ook problemen ik heb zeg maar tot behandeling bij GGZ gehad, ik kom af en toe beetje laat, ik zie 
heel groep voor de deur te roken, ja ik ga niet via de deur ik ga gewoon terug naar huis. Ja voorbij de 
groep maar laatste tijd bij Gouden mannen niet, gaat goed. 
 
I: Wat fijn om te horen. Ik ga nu een begrip uitleggen, dat is iets wat wij in het vak welles als term 
gebruiken: zelfredzaamheid, en dat betekent dat je meer dingen op je jezelf kunt gaan doen. Vaak als 
mannen bij ons komen kunnen ze nog niet veel zelf, of zoals jij zegt door mijn psychische problemen 
kon ik me niet goed concentreren, en ons project is er om die zelfredzaamheid te vergroten. We 
willen dat jullie meer dingen op jezelf kan gaan doen. Hoe heeft het project daar bij jou tot nu toe 
invloed op gehad? Kan je nu meer dingen zelf? 
 
R4: Ja laatste tijd doe ik meer, ja ik durf meer naar buiten, door Gouden mannen en bij de mannen 
heb nu ¾ maanden in de groep gezeten, ik doe meer kinderen ophalen en boodschappen doen, ik ga 
af en toe naar mijn moeder toe, die woont bij Marnix. Maar vorig jaar ik doe gewoon helemaal niks, 
door die groep ben ik, ik doe meer eigenlijk. 
 
I: Wat hebben wij gedaan dat jij dat doet zeg maar? 
 
R4: Ja als je niet komt ik word gebeld, van niet naar project gaan ofso, word ik gebeld van hey waar 
blijf je kom je wel kom je niet, als je nu niet komt dan wel volgende week begrijp je. Ja, door dat ben 
ik gewoon uh. 
I: Want je zei ook dat als je elke keer komt bij ons dat je je daardoor blij voelt, voel je je ook verplicht 
om naar ons toe te gaan? 
 
R4: Is het verplicht? 
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I: Nee. 
 
R4: Nee dat voel ik niet is niet verplicht. Maar ik vind wel als je niet goed dan shit waarom ben je niet 
gegaan, ik vind het gewoon leuk. 
 
I: Je vindt onze persoonlijke benadering prettig dus. 
 
R4: Ja. Ja eigenlijk door jullie ik voel beter, ik doe iets meer, iets meer ja. Ja maar ik wil wel eigenlijk 
meer leren, ja. 
 
I: Heb je het idee dat je dat bij ons kan? 
 
R4: Bij Gouden mannen? Uh ja hoeveel dagen hebben jullie? 
 
(S doet uitleg programma Gouden mannen) 
 
I: Officieel loopt een man bij ons achttien maanden en doorloopt het basisprogramma, deze bestaat 
doorlopend uit taal- en computer en daarnaast 1 keer sociaal vaardig en 1 keer meer mans. Jij doet 
nu meer mans, weet niet of je ook sociaal vaardig al gedaan hebt… 
 
R4: Sociaal vaardig? 
 
I: Ja die uitstapjes organiseren enzo. 
 
R4: Oja met A en S is dat. 
 
I: Ja klopt, daarnaast hebben we een aanvullend programma met maatschappelijk spreekuur en 
sport. Hebben ook welles een foto project gedaan, we hebben ook theater maar dat gaat binnenkort 
stoppen. Dus dit is een beetje hoe ons project eruit ziet. Je bent dus bijna aan het eind van het 
basisprogramma. Dus het doorlopen van sociaal vaardig en meer mans en daarna kan je aanvullend 
programma doen. Aan het eind van die achttien maanden gaan we in gesprek met jullie van wat zou 
je nog graag willen leren of doen. 
 
R4: Dus alleen maar achttien maanden? 
 
I: Ja inderdaad, maar wat wij dus nu zien is dat, wij veronderstellen, denken dat de mannen zich 
prettig bij ons voelen, zoals ongeveer 15 a 20 mannen die al langer dan twee jaar bij ons zijn, de oude 
garde noemen we ze.  
 
R4: Zo. 
 
I: Ja, dus dat is het probleem waar we nu een beetje tegenaan lopen, we krijgen veel nieuwe 
mannen, maar de oude mannen gaan niet weg zeg maar. We zitten een beetje op onze taks, het is 
niet dat we met teveel mannen zijn maar we moeten wel kijken naar de doorstroom van de oude 
garde aan mannen. Dat is eigenlijk waar het onderzoek over gaat; hoe komt het dat ze bij ons blijven. 
Wat vind je ervan als ik het zo uitleg? 
 
R4: Ja ik weet niet, jullie, maare als je achttien maanden hebt gedaan moet je dan weg ofso? 
 
I: Naja wij als visie willen dat liever niet doen, maar dat is dus een beetje het probleem we moeten 
de doorstroom hebben om ruimte te hebben voor nieuwe mannen terwijl we eigenlijk de mannen 
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die twee jaar terug bij ons kwamen nog bij ons mee laten doen. Tot nu toe de mannen die ik 
geinterviewd heb zeggen dat ze zich zelfredzamer voelen maar komen nog wel elke week terug.  
 
R4: Dat is lastig. 
 
I: Ja heel lastig. Maar we hadden het over die zelfredzaamheid en dat volgens jou het project daar 
wel invloed op heeft gehad bij je. Hoe heeft het project daarop invloed gehad? Wat hebben wij 
gedaan dat jij dat meer bent gaan doen? 
 
R4: Ja toch dat persoonlijke, als met activiteiten, we gaan van huis dan komt iemand me thuis 
ophalen. Je hebt me de eerste keer opgehaald, was echt moeilijk de eerste keer. Ja toen ja als je daar 
gaat contact met die man en die vrouw, is beter. Ik voel me lekker als ik weer naar buiten ga en als ik 
iets doe, ik ja, ik, ja die angst ofso is gewoon weg. Ik heb ook trauma gehad vroeger. Ben ik zo’n drie 
maanden bij psychiater geweest en gaat gewoon beter, volgende week woensdag als jij mij zie ik ben 
blij ja.  
 
I: Volgende week hebben we weer een open dag, een aantal nieuwe mannen vanuit het WPI die 
mogelijk bij ons zouden passen, groepje van 8-10 mannen die een dagje mee gaan draaien. Weer 
nieuwe mannen terwijl eigenlijk een aantal door zouden moeten stromen haha. 
 
R4: Ah oke leuk. Ja als je twee jaar erbij blijft, vind ik lang hoor. 
 
I: Hoe lang denk jij bij het project te blijven? 
 
R4: Ja niet meer dan 2 jaar, ik weet niet, tot ik werk vind. 
 
I: Dat is je doel zeg maar met het project? 
 
R4: Ja ik wil iets leren en als je werk vindt gewoon gaan werken. 
 
I: Is dat ook wat je wil bereiken? 
 
R4: Ja werk vinden. 
 
I: Hoe heeft het project tot nu toe daar invloed op gehad? 
 
R4: Ja invloed gehad, uh ja wat bedoel je daarmee. 
 
I: Uhm of het project daarin al een beetje meegeholpen heeft? 
 
R4: Oh ja zeker, ik durf weer te praten eigenlijk. Dus, durf weer te praten. Enne, kan zeg maar beetje 
met computer werken nu. Dus heeft mij geholpen. Daarom wil ik binnenkort volgend jaar ofso gaan 
werken dat je weer beter wordt.  
 
I: Heb je ook wat meer rust in je hoofd om je daarop te focussen? 
 
R4: Ja ik was helemaal kapot. Ik heb vanaf 2007 al ontslag gehad, ik heb sinds die tijd niks gedaan, 10 
jaar niks geleerd niks alleen maar thuis en alleen de kinderen om me heen. Wordt alleen maar 
moeilijk. Maar laatste tijd ik speel meer met de kinderen. Door de Gouden mannen alleen maar 
eigenlijk. 
 
I: Alleen maar door Gouden mannen haha, door al die sigaretjes die je rookte met T (zijn begeleider)? 
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R4: Ja ‘gaat goed jij doet het goed!’ begrijp je? Haha. Ja dat gaat goed. 
 
I: Over wat je wil bereiken met het project dat is dus werk, denk je dat te gaan bereiken? 
 
R4: Is ja, dat weet ik niet is echt lastig. Laatste tijd is sowieso geen werk. Maare ik was vroeger in zeg 
maar bij reclamebedrijf, dus ik wil graag ZZP’er worden eigenlijk. Ik heb vorige keer aan T gevraagd 
hij zegt ja is goed idee ik ga met jou kijken, dat vond ik fijn. Door het roken met hem begin ik te 
praten ik zeg pam pam pam weet je. Ik was vroeger bij reclame bedrijf reclame plakken trams bussen 
auto’s, dat vak daar zit wel geld in en dat vind ik leuk, ik heb wel ervaring zo’n 15 jaar. T zei ja is goed 
idee we gaan kijken wanneer heb je tijd. Ja ik krijg daar meer zin van begrijp je, niet meteen van ja 
maar dat is moeilijk begrijp je? Hij is altijd vrolijk begrijp je is een rustige jongen. 
 
I: Voor nieuwe mannen in de toekomst die bij ons komen, heb je tips voor ons, doe dit vooral of dit 
juist niet? 
 
R4: Af en toe vind ik het moeilijk in die groep. Sommigen mannen kunnen wel Nederlands praten 
sommige helemaal niet. Dat is echt lastig. Voor die anderen die wel beetje praten begrijp je. Er zitten 
heel veel in die groep, drie/vier man begrijpen alles en drie/vier man begrijpen niks. Die zitten samen 
in de groep, dat vind ik beetje. 
 
I: Niveau verschil is iets te groot bedoel je. 
 
R4: Ja. 
 
I: Wat is je tip dan? 
 
R4: Mijn tip is, die mensen die helemaal geen Nederlands kunnen praten apart doen. Speciale les 
ofso. Die andere die praten beter die kunnen gewoon betere les krijgen begrijp je. 
 
I: Mijn laatste vraag is, is er nog iets wat je kwijt zou willen aan ons of mee zou willen geven over het 
project, hoe wij werken, positieve of negatieve invloed, alles wat je nog graag kwijt zou willen aan 
ons. 
 
R4: Ja dat weet ik niet. Nee ik heb alleen maar die niveau gezien in die groep en ja, wat betekent ja. 
Eentje slaapt in die les, kan toch niet. Kom je daar slapen kan je beter thuis blijven. 
 
I: Ja toch komen ze op de een of andere manier. 
 
R4: Ja zijn zieke mensen. Ik denk is het verplicht ofso. Als je uitkering hebt, je moet iets doen begrijp 
je anders krijg je probleem, daarom gaan die mensen komen, ja als je thuis blijft dit en dat. Van het 
DWI ofso begrijp je.  
 
I: Hoe kom je daaraan? Want het is niet verplicht ofso. 
 
R4: Ja maar die mannen denken zo. Ik heb gemerkt, die oude mensen die hebben andere gedachte. 
Ja ik hoor het ze zeggen in hun eigen taal, jonge mensen dan niet gaan uitkering gestopt, hij kan 
praten, maar deze mensen kunnen geen Nederlandse praten. Hij zit bij Gouden mannen maar hij is 
bang begrijp je. Ik vind het beetje minder. Ik ben nog jong, ik ben niet verplicht van DWI. Maar die 
oude mensen die al twee jaar zitten bij jullie ja hij komt daar en daar begrijp je voor die uitkering, 
want anders hij krijgt te horen solliciteren enzo. Ja echt waar. Dat is de reden dat ze blijven komen, ja 
ik ken vroeger veel ouwe mensen en die denken heel anders. Als je taal niet praat is moeilijk je wordt 
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bang, ja krijg problemen met uitkering dat is probleem. Maarja het is niet zo. Ik heb ook uitkering en 
nooit van DWI gehoord ik moet solliciteren of ik moet gaan ofso. Ik belde hun ik zeg ik wil werk en ik 
wil dat en dit en geen werk geen school niks. 
 
I: Grappig dat je het noemt het DWI. Ik heb al een paar mannen geinterviewd en ze vertelden me dat 
ook dat als ze stoppen ze verplicht vrijwilligerswerk moeten gaan doen. Maar bij jou is dat eigenlijk 
niet zo? 
 
R4: Nee, ja ik ben ziek geweest toen ik ontslag krijg ik was zeg maar blowen vroeger, deed ik ook op 
werk, was in de nacht, toen ik ontslag krijg ik bleef alleen maar thuis blowen en verkeerd denken. Dat 
anderen denken jij bent dit of dat jij bent stom ofso. Ik kreeg rare gedachten, toen ben ik naar 
huisarts gegaan ik heb verteld ik heb dit en dit en dit. Hij zegt jij hebt psychische problemen en toen 
ben ik doorgestuurd naar een psychiater. 
 
I: Wat goed dat je die stap zette! 
 
R4: Ja ik ken die huisarts heel goed is goeie huisarts, die vrouw. Die ouwe generatie is wel goed. Ja jij 
bent nog jong dus uh. 
 
I: Is er verder nog iets dat je kwijt wil over het onderwerp dat mannen zo lang bij ons blijven? 
 
R4: Ik heb zo’n idee, die mensen die blijven plakken, die zijn bang voor hun uitkering maar het is niet 
zo. Als je tijdens de les gaat slapen kan je beter thuis blijven vind ik. Ja ik hoor ze in eigen taal, ja we 
moeten gaan ik hoef hier niet te komen. Ja eigenlijk wil ik niet zeggen maar ik hoor het wel af en toe.  
 
I: Wat zeggen ze dan bijvoorbeeld? 
 
R4: Ja ik hoef hier niet te komen maar ik moet van DWI of dit ofso begrijp je. Is helemaal verkeerd als 
je zo denkt, je moet voor jezelf komen. Ik woon hier al 25 jaar en het werkt niet zo, je hoeft niet 
verplicht. Als DWI zegt je moet werken gaat ie vervolgens elke week bellen en elke maand moet je 
solliciteren enzo. Er is geen werk, ik zei het ook tegen DWI. Toen zeiden ze maar dan hoef je niet te 
solliciteren. Ik ben gewoon thuis gebleven want er was geen werk. Mijn vrouw heeft opleiding en die 
zit ook thuis geen werk. Laatste tijd moet je achter een computer werk zoeken, maar DWI gaat je 
bellen en zeggen ga aan het werk maar er is geen werk. Ja dat is heel anders en die mannen die 
denken als die stoppen dan probleem met DWI begrijp je. Je mag niet uitkering stoppen ofso, 
wanneer je iets verkeerd doet mogen ze dat niet stoppen, ik heb vier kinderen en die moeten eten.  
 
I: Ja het is eigenlijk niet verplicht vanuit ons of vanuit DWI. Nou iniedergeval ik ben door mijn vragen 
heen, bedankt voor het interview 
 

R5 – deelname langer dan 2 jaar 
I: Ja want het onderzoek gaat een beetje over de uitstroom of doorstroom van mannen buiten het 
project om zeg maar. Want wat we nu heel erg zien is dat mannen bij ons blijven, we hebben heel 
veel mannen maar we zitten eigenlijk een beetje te kijken of we ze ook kunnen helpen buiten het 
project om door kunnen gaan zeg maar. 
 
R5: Ja door dat ze verder kunnen gaan zeg maar. 
 
I: Ja we hadden toen ook al een keer een mooi gesprek samen dus vandaar dat ik u graag mee wilde 
nemen in het onderzoek. De eerste vraag is meer een beetje algemeen, en dat is je leeftijd… 
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R5: Ik ben 58 jaar. 
 
I: En wat is volgens jou jouw reden dat je meedoet met Gouden mannen. 
 
R5: De reden, ik ben verhuisd naar, ik woonde in Hoorn. Ik was uh ziek geworden mentaal ziek. Kwam 
door de verkeerde behandeling van een paragnost, ik kon niet meer mijn administratie doen. De GGZ 
heeft me geholpen door me te helpen met mijn administratie te doen, maatschappelijk werk van 
GGZ in Hoorn en dat heeft heel lang geduurd het gaat nou beter. En toen ben ik verhuisd, ik heb aan 
woningruil gedaan en toen ben ik verhuisd naar Amsterdam. Maar het was niet goed voor mij om te 
gaan solliciteren want ik zou er niks aan hebben. Ik kan niet goed werken met de computer, ik voelde 
me beroerd. En dat heb ik ook gezegd hier bij het DWI. En toen hebben ze me naar jullie gestuurd, 
Kantara heeft een brief gestuurd met een uitnodiging om te komen praten. En toen vertelde ik ze 
wat ik eigenlijk wilde doen. Ik wilde beter worden met de computer, ik was een digibeet, ik wist niet 
goed, ik kon het een en ander maar niet al teveel. En toen hebben ze me gestuurd naar Kantara 
gewoon om met de computer bezig te zijn. Ik voelde me echt niet lekker, en toen ben ik bezig 
geweest met de computer. Ik sprak ook weinig met andere mensen in die periode uhm. Nouja daar 
heb ik een heleboel mensen leren kennen, je praat weer met mensen, ik keek niet echt.. Ik heb zeven 
jaar voor mijn moeder gezorgd die dementerend was, het gaat in fases, het werd steeds slechter en 
slechter. En het laatste jaar anderhalf jaar heb ik niet eens meer naar de televisie gekeken. Op een 
gegeven moment hield ik me ook niet echt meer bezig met het nieuws enzo. En toen ik naar Kantara 
ging ben ik meer nieuws gaan kijken en echt televisie. Ik keek eerst niet echt meer ik zocht echt naar 
rust. En ik merkte dat als ik naar de televisie keek werd het rustig, maar dat was niet echt de 
oplossing. En die rust begint nu langzaam te kijken. Nou en daardoor ben ik eigenlijk beland bij 
Kantara. 
 
I: En wanneer was dat? 
 
R5: Ik ben slecht in datums maar volgens mij twee jaar geleden. 
 
I: Aan welke cursussen en activiteiten heb je allemaal mee gedaan? 
 
R5: Meer Mans, uh… Ik had een probleem daarmee hebben ze me geholpen dat Surinaamse meisje, 
misschien voor jou. S en dat Turkse meisje hebben me geholpen om mijn map te ordenen. Mijn 
administratie want ik had alles los enzo, ik heb het nou later heb ik het weer beetje verwaarloosd, 
heb ik het hier (Mansveltschool) gedaan, ben ik bezig geweest met een cursus je map te ordenen. En 
fotografie, toneel. Toneel is ook heel leuk. En uh, wat nog meer, fotografie… Iets met taal om… Bij R. 
Hij had iets gedaan om een foto van Bos en Lommer te verbinden aan een tekst. Naja dat heb ik 
gedaan enzo. 
 
I: En je had net al bij de reden genoemd hoe op dat moment je leven was, zou je nog iets meer 
daarop in kunnen gaan hoe je leven was voordat je bij ons mee ging doen? 
 
R5: Ik zat op de kunstacademie. Ik was bezig met werk en toen ben ik een keer behandeld door een 
paragnost. En daar ben ik heel ziek van geworden. 
 
I: Wat is een paragnost ook alweer? 
 
R5: Een, is iemand die zich bezig houdt met paranormale genezingswijzes, helderziendheid en 
hypnose en dat soort dingen. Maar het was een flutkerel een domme man eigenlijk die met domme 
dingen bezig was, een negatief persoon. En daarvan ben ik heel ziek geworden, toen ben ik bij mijn 
ouders gaan wonen en toen kon ik niet werken, ik voelde me misselijk, mijn hoofd, ik voelde mijn 
subtiele lichaam om me heen. Je hebt je normale lichaam maar ook een lichaam om je heen en dat 
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was in beweging. Ik was aan het werk enzo maar ik wist toen niet precies wat het was, ik vond het 
niet leuk. Op een gegeven moment ben ik zelfstandig gaan wonen ik woonde eerst bij mijn ouders, 
mijn vader, toen mijn vader doodging heb ik mijn moeder geholpen en toen heb ik een huis gekregen 
in Hoorn. Ik heb wel een paar keer geprobeerd te werken, makkelijk werk in de fabriek. Ik heb een 
keer geholpen met inpakken enzo en een keer met peren geplukt. Ik zocht naar een manier om beter 
te worden, ik dacht als ik ga werken ga ik me beter voelen, maar dat werkte niet. Ik was langzaam, ik 
voelde me niet goed in mijn hoofd enzo. En toen ben ik weer een keer behandeld door een andere 
paragnost en toen is het echt veel erger geworden. Hij heeft mijn vader behandeld die kanker had, 
maar die was ook heel erg negatief bezig. En toen ben ik echt veel zieker geworden. En mijn moeder 
werd ook ziek, was aan het dementeren en toen was ze bij mij komen wonen. Er was iets gebeurd in 
het huis en toen was ze bang geworden.  
 
I: Iets paranormaals…? 
 
R5: Ja zij, het kan ook te maken hebben met dementie. En toen was het ook niet goed voor der, ik zei 
kom maar voorlopig even bij wonen maar dat heeft zeven jaar geduurd, ik wou haar ook niet op een 
gegeven moment wegsturen weetjewel. Maar op een gegeven moment werd het steeds zwaarder en 
zwaarder en plotseling kan je het huis niet meer uitgaan, je moet altijd erbij zijn, ze was bang voor 
vuur, sigaretten. Ze rookte ook, ze ging dingen gooien door het huis. Ze heeft mijn dure boxen 
vernield door een emmer zeepsop erin te gooien. Al dat soort dingen. 
 
I: Op dat moment woonde je moeder bij jou in, maar had je verder nog vrienden of familie? 
 
R5: Ja ik had nog contact met mijn zus. Maar naast mij woonden mensen die met drugshandel bezig 
waren. Met die mensen heb ik ruzie gekregen want ze dachten dat ik ze verraadden had. Op een 
gegeven moment kon ik niet meer naar, ik ging wel naar het winkelcentrum maar elke keer was er 
toch een dreiging dat ze daar stonden en dat ze dingen riepen enzo. Op een gegeven moment is het 
bijgedraaid maar het is nooit goed gaan komen, ik ben ook een keer naar de politie geweest vanwege 
ze. En toen kon ik op een gegeven moment aan woningruil doen met een vrouw die woonde in Bos 
en Lommer. En die wou graag in Hoorn wonen. En toen hebben we aan woningruil gedaan en 
sindsdien is het een stuk beter. Ik heb geen problemen met de buurt, het werd rustig, die spanning 
als je naar buiten ging die was weg. En toen begon mijn leven anders te worden.  
 
I: Had je veel kennissen in Amsterdam? 
 
R5: In Hoorn had ik weinig kennissen, ik voelde me ziek en had weinig contacten. Hier in Amsterdam 
wonen neven en nichten, ik heb vrienden van vroeger ook. Er zijn redelijk een aantal mensen in 
Amsterdam en daarom wilde ik er ook heen. Omdat heir meer te doen is het is een grote stad. 
 
I: Hoe is je leven nu je al een tijdje bij Gouden Mannen zit? 
 
R5: Wat ik persoonlijk wil is gezonder en gezonder worden, op een gegeven moment wil ik 
onafhankelijk worden. Ik zit ook na te denken over wat ik kan gaan doen om geld te gaan verdienen. 
Op een gegeven moment zal ik wel wat vinden hoop ik, maar ik probeer gezonder en gezonder te 
worden en dat gaat stap voor stap. Het gaat steeds beter, maar af en toe maak ik wel dingen mee, 
terugvallen of hinderingen over dingen van het verleden. En dat ik me daardoor heel gespannen voel 
als ik thuis ben, als ik met mensen ben is het rustig, maar als ik thuis ben begint het te praten en 
dingen te doen enzo. Om me heen luid te praten, en te hinderen, of me bezig te houden met dingen 
uit het vervelend en dat is heel vervelend. 
 
I: Hoe heeft het project invloed erop gehad, dat je onafhankelijker wil worden etc? 
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R5: Nouja wat ik wel positief vond aan het project is dat mensen, ten eerste was computerles leuk, 
ookal ben ik er nog geen kei in. Ik heb lange tijd problemen gehad sinds die behandeling dat ik niet 
goed, ik had problemen gekregen met taal, met leren, ik kon niet goed meer nadenken over zaken 
want ik werd telkens gehinderd. Ik had aandacht en concentratieproblemen, heb ik nog steeds maar 
het wordt beter. Maar uhm, dat was eigenlijk het grote probleem. Ik kon niet goed nadenken en dat 
was heel frustrerend, ik kon niet echt meer leuk doen. Alleen televisie kijken was het enige dat en 
het praten met mensen maar in Hoorn sprak ik niet veel met mensen, want sommigen dachten dat ik 
gek was en hier kende niemand me. Want ik ben niet zo gek snap je, maar die drugsdealers hebben 
ook praatjes, die mensen die naast me woonden hadden mensen beïnvloed want die kenden er wel 
veel. Ze zijn geboren en getogen in Hoorn dus ze konden mij heel gemakkelijk isoleren. Dat was er 
gebeurd, ze hadden mij geïsoleerd. Doordat ze heel veel mensen kenden want het is hip onder 
bepaalde jongeren om drugsdealer te zijn, en ze konden mij dan manipuleren door veel mensen te 
bereiken die een bepaalde houding aannamen. En ik kon er niks aan doen. Dus dat heb ik 
meegemaakt, ik voelde me op een bepaalde manier daar geblokkeerd in de buurt. En hier is het veilig 
geworden, bij de Gouden Mannen. In het begin vond ik het wel vervelend om te komen. Ik zat op een 
ander niveau, ik heb de mavo en de havo gedaan en een gedeelte van de kunstacademie. Mijn taal is 
heel goed, maar uh het was wel goed om tussen die mannen te zijn met ze te praten gezelschap te 
hebben, leuke mensen. Uh ook, ik kende geen moslims voordat ik meedeed. Ik weet nou heel goed 
wat moslims zijn en dat heb ik geleerd, een soort verrijking in mijn leven. Want ik hou van de wereld 
en verschillende bevolkingsgroepen, en mensen gewoon om ze te leren kennen. Ik kende Surinamers 
en Antilianen, en moslims nu ook. En mensen uit het midden-oosten. Dat vond ik goed dat vond ik 
prettig, het heeft mijn wereld weer ruimer gemaakt en daardoor kon ik veel beter praten weer. Dus 
alles werd beter. Ik mediteer ook. Het was heel goed om verschillende mensen mee te maken, die 
lessen waren ook heel goed, want als ik veel alleen was, dan was ik met andere zaken bezig. Met een 
les van A dan was ik met andere dingen bezig. Kijk bijvoorbeeld hoe A. ervan houdt les te geven, hij 
doet zijn best en is creatief en dat was heel leuk om naar te kijken. En hoe die mensen reageerden 
erop dat ze ook getriggerd zijn. En de computerles ook. Het heeft me bezig gehouden, het heeft me 
uit een bepaald isolement gehaald.  
 
I: Dat is heel mooi hoe je dat benoemd, dat uit het isolement halen. Want hoe, heeft het project 
ervoor gezorgd als je kijkt naar de werkwijze van de medewerkers bijvoorbeeld? 
 
R5: Wat ik heel prettig vond van jullie was maatschappelijk werk. Ik had, op een gegeven moment 
mijn administratie, en te zorgen dat dat allemaal in orde was. Maar jullie hebben me bijvoorbeeld 
geholpen dat ik veel geld terugkreeg met maatschappelijk werk. In het begin dingen gedaan met de 
computer, dingen waarin ik me niet kon verdiepen omdat ik me te slecht voelde. Dus 
maatschappelijk was het een groot voordeel, en door begrijpende en welwillende mensen. En I. is 
ook bij me thuis gekomen om me te helpen met, ik had problemen met mijn waternet en ze wilden 
dat ik een foto maakte van mijn meter dus I. ging mee en het te sturen naar waternet. Ik heb veel 
welwillende mensen en lieve mensen meegemaakt, en dat was positief, het was zeg maar een soort 
warme deken, de houding van de mensen en welwillende mensen. Ik ben gewend aan een harde 
maatschappij. Ik ben heel open maar kan ook heel hard zijn. Ik heb ook om hulp moeten vragen om 
beter te worden. Bij de GGZ in Hoorn, dus die kant heb ik ook meegemaakt dat je niks anders kan 
doen dan hulp vragen om door te gaan met bepaalde dingen in je leven omdat je voorlopig niet kan. 
Nouja, lieve mensen en welwillende mensen dat was heel goed. Ik heb ook, ik heb dingen begrepen 
het gaat beter met me met de computer, en ook met mijn hoofd. 
 
I: Hoe hebben de medewerkers daar invloed op gehad? 
 
R5: Misschien doordat ik rust heb gehad, met toneelles heb ik me beetje kunnen uiten en kunnen 
praten. M is heel leuk die kan heel leuk praten die is creatief, en ze bracht me op dingen. Op een 
gegeven moment merk je ik kan dit weer en dat weer, en dat is ook heel prettig. Samen met andere 
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mensen, in het begin vond ik toneel ook niet interessant hoor maar dat is ook langzaam gegroeid en 
nu vind ik het heel leuk, het is iets nieuws, iets nieuws leren.  
 
I: Je benoemd een prettige werkwijze, de betrokkenheid, bedoel je dan ook laagdrempelig? 
 
R5: Ja want ik hoefde niet echt mijn best te doen. Ik hoefde mijn hoofd niet echt moe te maken, of 
zwaar te gebruiken. Het liep op rolletjes en ik kwam toch ontspannen en stelde me open, misschien 
kunnen jullie dat ook voor andere doen die overspannen zijn of problemen hebben. Die ook naar de 
Gouden Mannen kunnen komen, kunnen ook mensen zijn die gestudeerd hebben maar grote 
problemen hebben. En die kunnen jullie ook toelaten dat ze een mix vormen samen met die andere 
mensen, dat ze van twee kanten geholpen worden door jullie en dat is heel fijn. 
 
I: Je benoemd veel dingen die je prettig vond, waren er ook dingen die je minder prettig vond? 
 
R5: Ik heb geen negatieve dingen ervaren. 
 
I: Dat is heel mooi. Want er was ook niet zoiets waarvan je dacht dit werkt totaal niet bij mij of? 
 
R5: Nee, ik ben ook heel easy going. Ik heb geen eisen gesteld omdat ik ook dacht van ja eigenlijk 
wilde ik alleen maar met de computer bezig zijn en voor de rest interesseerde me het echt niet, maar 
toen kwam maatschappelijk werk, en die andere mannen die leuk zijn, ik kom bij ze op bezoek of zij 
bij mij, we doen soms dingen samen. Plotseling leerde ik heel veel mensen kennen en dat is goed 
voor de mens om veel mensen te kennen, de andere mannenm die moslim mannen Marokkanen en 
Turkse mensen, mensen uit het Midden Oosten, leren plotseling ook veel mensen kennen. Als ik 
langs de moskee liep zie ik ook veel mannen die een praatje met me komen maken. 
 
I: Dus je netwerk is best wel verbreed? 
 
R5: Op een bepaalde manier wel ja. 
 
I: Zijn er nog tips die je ons wil geven voor nieuwe mannen, ga daar vooral mee door of doe dat juist 
niet? 
 
R5: Nee ik vind het eigenlijk heel goed gaan ik weet niet wat ik zou willen veranderen. Het is een 
mannengroep maar eigenlijk noem ik het een jongensinternaat. Het zou wel leuk zijn als er ook 
vrouwen bij waren, maar jullie willen perse mannen bij elkaar zodat die moslim mannen zich 
makkelijker voelen. Maar misschien voelen ze zich ongemakkelijk met vrouwen, als iets goed werkt 
waarom niet. 
 
I: Ja we hebben een idee, dialoog met vrouwen, een ambitie die we uit willen laten voeren. Ik zal 
onthouden dat je dat interessant vindt. Je noemde al eerder in het gesprek die onafhankelijkheid, in 
het werk gebruiken wij een begrip dat heet zelfredzaamheid en officieel zeggen wij altijd dat wij de 
zelfredzaamheid van onze mannen willen vergroten. Snap je wat dat inhoudt? 
 
R5: Naja in deze tijd is het heel belangrijk om goed te zijn met de computer, ik kan goed de 
Nederlandse taal dat is ook belangrijk daar heb ik op zich geen probleem mee. Met instanties praten 
of bellen… Maar toendertijd kon ik niet zo goed bellen maar dat is nu beter. En nu ook beter met de 
computer en maatschappelijk werk heeft me ook geholpen. Sommige dingen zijn wel vervelend en 
voor die mannen is het nog vervelender, het is heel goed dat jullie er zijn met maatschappelijk werk. 
Maar wat zelfredzaamheid betreft uhm ik ben een beetje beter met de computer, die begrijp ik 
beter, in het begin voelde ik me slecht, ik moest veel zelf doen en werd ook een periode geholpen 
door maatschappelijk werk. En dat ik niet altijd, naja ik belde wel met iemand erbij en als het dan 
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vervelend werd kon ik het doorgeven. En dat is bij jullie ook in het begin gebeurd, en nu bel ik zelf, ik 
probeer dingen zelf op te lossen maar als dingen vervelend zijn kom ik nog wel naar jullie toe. Dat als 
ik me daarmee bezig houd en dingen beginnen te plagen weet je wel. En dan krijg ik teveel spanning 
of stress en het gaat te lang duren, dan kom… Op een bepaalde manier ben ik misschien nog wel een 
beetje afhankelijk maar wat de zelfredzaamheid betreft het heeft me toch wel inzicht gegeven in die 
materie en ik probeer ook heel veel dingen zelf op te lossen, ook omdat het beter gaat he want ik 
voelde me gewoon rot.  
 
I: En dat is iets waar het project invloed op heeft gehad, je beter voelen? 
 
R5: Als je je beter voelt en je voelt je slecht en je kan niet echt nadenken over dingen omdat je wordt 
gehinderd, voordat je wil gaan bellen, dan is er vroeger als ik iets wilde doen dan ging ik er altijd over 
nadenken van hoe ga ik dit, hoe kan ik dit het beste aanpakken. Maar als dat niet kan want je wordt 
de hele tijd gehinderd, dan is het heel frustrerend om zomaar de telefoon op te pakken en een 
gesprek te hebben. En dan moet je je toch kunnen verdiepen, en als je niet kan lezen wordt 
gehinderd, dat is heel vervelend geweest. Maar nou gaat het beter, ik kan weer een beetje beter 
langer lezen ik kan me concentreren, en nadenken over dingen. Toen ik dat niet kon was het wel heel 
positief dat ik gewoon met je, bij jullie ermee aan kon. 
 
I: Heeft het project ook geen invloed gehad op het beter voelen en je zelfredzamer voelen? 
 
R5: Ik heb ook andere dingen gedaan. Ik wandel elke dag, ik ga veel naar buiten. Ik kan goed met 
mensen praten dus dat is geen probleem. Ik mediteer, ik probeer yoga te doen, 
ademhalingsoefeningen. Ook in Hoorn deed ik dingen om me beter te voelen. Dus daarmee ben ik 
gewoon bezig geweest, ik ben dieper en beter gaan mediteren. Dus uh. 
 
I: Wat heeft ervoor gezorgd dat je die drive had van ik wil me beter voelen? 
 
R5: Vanaf toen ik ziek werd van die man, want vroeger was ik heel, altijd bezig met mijn hoofd en de 
mind om ook beter te worden op andere manieren, beter in wat ik deed. En dat kon ik plotseling niet 
meer, en het was toch een streven ik wilde toch altijd weer beter worden. Ik wilde niet altijd in die 
situatie blijven zitten want het was een rotsituatie. 
 
I: Wel bijzonder hoor dat je zo’n drive hebt om er wat aan te gaan doen. 
 
R5: Ja want me eraan overgeven was de hel. Het was verschrikkelijk, niet prettig. Ik voelde me 
vroeger altijd goed was gewend me blij te zijn en me goed te voelen, ik wil me zo goed mogelijk 
voelen. 
 
I: Ik ben nog wel benieuwd naar, je zegt eigenlijk het project is heel goed het project heeft jou 
geholpen, vooruit. Ik kan me ook voorstellen dat er dingen zijn, dat onze werkwijze bij andere 
mannen misschien niet zo goed is. Of zie ik dat verkeerd? 
R5: Ik zie het niet, ik vind dat het maatschappelijk werk heel sterk en heel goed punt is van jullie, dat 
jullie de mannen echt helpen in hun leven. 
 
I: Bedoel je dan het spreken of echt de individuele begeleiding? 
 
R5: Ja ook de begeleiding dat als ze problemen hebben met brieven of rekeningen of met papieren 
dat ze daarmee geholpen kunnen worden, dat het geen probleem meer is hun leven. Dat is 
fantastisch toch. Dat is heel goed, je haalt een blok van iemands hart af. Omdat dat mogelijk is. En 
dat is al zo’n groot pluspunt, dat ze daartoe gemakkelijk toegang hebben bij jullie, vind ik geweldig. 
En ze krijgen sport, hier wordt gekookt door S en ik zie nog een andere Gouden man die daar aan het 
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koken is. En S heeft het naar zijn zin, andere mannen, misschien hebben ze niet altijd zin om te 
komen maar als ze er zijn vinden ze het wel leuk om te praten met een grote groep mensen. Een keer 
in de week, of twee keer in de week is het leuk om deruit te gaan. Over verzekeringen... Ik wou van 
verzekering veranderen. Marlot heeft me es een keer geholpen, maar dit jaar wilde ik naar een 
andere verzekering gaan en toen hebben ze me hier fantastisch geholpen, ik wilde niet veel en grote 
vellen alleen gaan lezen want dat zou vervelend voor me worden. Ik ben in een half uur of uurtje 
geholpen om grote beslissingen te nemen, als ik het alleen zou doen zou dat dagen duren en zou ik 
me heel naar voelen.  
 
I: Even kijken hoe ik het uitleg, wat we nu zien in het project is dat we een grote groep mannen, er 
zijn heel veel vergeleken met twee jaar terug. Veel nieuwe mannen, maar we zien dat de mannen 
van de oude garde, dus van twee jaar geleden, nog heel erg actief bij ons zijn en elke week komen… 
 
R5: Zijn ze niet verplicht om te komen? 
 
I: Mensen die nu nieuw zijn? 
 
R5: Nee die oude. 
 
I: Nee die zijn niet verplicht. 
 
R5: Oh, maar ik moet komen van het DWI.  
 
I: Oja? Dat is iets nieuws, want je bent van ons niet verplicht. 
 
R5: Maar als je een uitkering hebt, moet je daar naar toe komen. 
 
I: Naar Gouden Mannen bedoel je? 
 
R5: Ja. 
 
I: Nou, nee.  
 
R5: Oh. Nou ik heb, want zes maanden geleden was er in dit gebouw een bijeenkomst van het DWI, 
hadden ze me ook voor uit genodigd, mensen van het DWI weten dat ik bij jullie zit, die Surinaamse 
mevrouw… En die was erbij en dus het ging over vrijwilligerswerk… Is het in Amsterdam verplicht dat 
je vrijwilligerswerk moet doen als je uitkering hebt? Anders moet je solliciteren toch?  
 
(Interviewer geeft uitleg over transitie DWI naar WPI en uitleg verandering werkwijze van de sociale 
dienst, aangezien deze uitleg niet relevant is, ga ik verder naar de volgende vraag die ik gesteld heb) 
 
I: Hoe komt het dat, want je kreeg een uitnodigingsbrief van het DWI twee jaar geleden, wil je 
meedoen met gouden mannen? 
 
R5: Bij wat ze toenmalig DWI noemden, zei ik tegen die mevrouw ik kan niet solliciteren ik ben te 
ziek. Ik zou er niks aan hebben om te solliciteren want ik heb een bijstandsuitkering, ik heb er niks 
aan om te solliciteren. Er was ook een brief van de GGZ dat het eigenlijk niet de moeite waard was. 
Toen zei ze maar je moet toch wel iets doen hier in Amsterdam. Toen heb ik de uitnodiging gekregen 
van Kantara dat ik moest komen, en toen heb ik gesproken met ze en ben ik de computerlessen gaan 
doen. Dus dat is. 
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I: Maar begrijp ik dan goed dat je elke week komt omdat je het idee hebt, als ik niet meer kom, dan 
krijg ik een probleem? Of heb ik dat verkeerd begrepen? 
 
R5: Nou eigenlijk wel maar eigenlijk ben ik dat vergeten, het is naar het onderbewuste gegaan. 
 
I: Maar je dacht dus wel van elke man die met ons meedeed dat die verplicht mee moest doen? 
 
R5: Ja eigenlijk wel. 
 
I: Is dat iets wat onder meer mannen speelt? 
 
R5: Ik heb het vermoeden, ik heb er niet echt over gesproken maar ik heb het vermoeden dat ze dat 
hebben. 
 
I: Bijzonder, we hebben wel de samenwerking met WPI maar dat is meer om die mannen te bereiken 
die lastig te bereiken zijn. 
 
R5: Die in een isolement zitten zeg maar. Dus ik zit eigenlijk bij Kantara om een soort misverstand 
haha. 
 
I: Maar het heeft je wel geholpen, uit het isolement waar je in was? 
 
R5: Het heeft me wel wat dingen geholpen om toch naar buiten te gaan en met mensen te praten,  ik 
heb mensen leren kennen, ik weet wie moslims zijn… Het heeft aan een kant wel mijn leven verrijkt 
om me inzicht te geven in bepaalde dingen waarin ik me eigenlijk niet zou verdiepen. Voor mij was 
het wel goed, in het begin had ik niet echt zin in, maar het project hielp me de week te doorbreken 
en eens wat anders te doen, ookal is het niet helemaal jouw ding. Om gewoon met andere dingen 
bezig te zijn juist omdat ik niet echt kon werken, om mijn eigen dingen te doen, was het toch fijn om 
naar buiten te gaan en andere dingen te doen. Het heeft me toch wel beter doen voelen. 
 
I: Dus in het begin had je het gevoel van ik moet erheen van het DWI, maar dat was getransformeerd 
naar ik wil hier ook wel graag heen? 
 
R5: Ja ik, niet dat ik echt helemaal wil maar ik vond het ok ik vind het ok, ik vind het goed dat dit is 
gebeurd. Ik zal er niet voor gekozen hebben, maar het is, soms gebeuren dingen en dan denk je 
achteraf het is helemaal niet slecht dat dit gebeurd is.  
 
I: Er zijn best wel flink wat mannen van ons die best wel lang bij ons zijn, wij hebben een 
begeleidingsmodel opgesteld wat betreft de individuele begeleiding aan onze mannen en daarin 
staat eigenlijk dat een traject 18 maanden duurt.  
 
R5: Oh duurt dat 18 maanden? Ok. 
I: Veel mannen blijven langer bij ons en we hebben nu ook een heleboel nieuwe mannen. 
 
R5: Eigenlijk moet je doorstroom hebben ja. 
 
I: Wat zou je ons mee kunnen geven van, wat werkt juist? 
 
R5: Ik weet niet, sommige mannen, ik ga nu over individuele mannen praten, bijvoorbeeld N houdt 
van koken. Voor de vakantie was hij bezig hier in de keuken dat hij ook iets met koken zou willen 
doen. Dat soort dingen, ik had ook gedacht, dat zou dan ook weer via Kantara gaan, een trommel 
club. Dat iedereen zou drummen maar de mannen waren daar niet echt geinteresseerd in dus heb ik 
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dat maar gelaten. Maar ik weet niet echt wat ze echt interesseert en wat ze echt willen doen. N vindt 
die lessen van A extra leuk hij komt met nieuwe onderwerpen, gister wou hij dingen weten van DNA. 
Ook driedimensionale computer en printers, technologie. En dat zijn nieuwe onderwerpen die die 
mannen niet echt kennen. Iedereen vond het heel leuk, dus er zijn wel, bijvoorbeeld A doet het al als 
je hem vraagt als hij lessen moet geven over iets en de mannen dat vragen dan verdiept hij zich erin. 
Maar voor N en voor die mannen was het ook heel leuk dat ze nieuwe dingen gaan leren. En hij 
vertelde me ook dat hij erover kan praten over nieuwe moderne onderwerpen. Misschien wel, A is 
een goeie leraar voor taal en voor lessen maar misschien kunnen jullie iets uitbreiden met A ofso, dat 
zou heel leuk zijn. De computer is interessant, ik kon hele lange tijd niet thuis werken op de 
computer met die oefeningen want ik werd teveel gehinderd en als ik daar naartoe ging als ik me 
rustig kon houden dan kon het wel. Dus dat vond ik wel goed, maar jullie zouden dan ook op een 
bepaalde manier. L doet dat wel, ik vergeet zijn naam steeds, maar die zijn bezig ook met de 
computer maar die is eigenlijk het belangrijkst voor die mannen, misschien kunnen jullie een vervolg 
hebben dat er een hoger model van leren komt met de computer. En maatschappelijk werk ik denk 
dat dat iets is wat moet kunnen blijven bestaan. Ze krijgen informatie waar ze naartoe kunnen gaan, 
ze kunnen ook naar de Mansveltschool gaan. En andere centrums. Dus mensen leren heel veel, het is 
eigenlijk Meer Mans, je weet naar welke instantie je kan gaan om hulp te krijgen. 
 
I: Je bent al een beetje aan het einde van het traject, maar als je het idee loslaat van ik moet hier elke 
week heen, wat zou voor jou de ideale vorm van uitstroom zijn? 
 
R5: Ik weet het niet, omdat ik dacht dat ik vrijwilligerswerk moest doen, maar is het zo in Amsterdam 
moet je verplicht vrijwilligerswerk doen als je een uitkering hebt? 
 
I: Dat zou ik even moeten opzoeken. Het kan een vorm van uitstroom zijn maar ook, hier dat koken in 
de Mansveltschool of een trommelclub opstarten. Het kan op verschillende manieren. 
 
R5: Dat weet ik, ik voelde me een poos geleden een stuk beter maar het gaat op en down en toen 
was ik eigenlijk geinteresseerd om mensen te helpen met de telefoon die problemen hadden. Later 
dacht ik toen ik me een beetje slechter voelde, is het wel de moeite waard om dat te gaan doen maar 
dan krijg je ook veel mensen die veel problemen hebben en dan moet je je daarin gaan verdiepen. 
Misschien is het teveel hooi op mijn vork. Misschien moet ik nog even wachten voordat ik iets wil 
doen. Nouja ik ben gewend om zelf dingen te doen altijd, ik wil gaan nadenken hoe ik geld kan 
verdienen eigenlijk. Ik wil nog gaan reizen ook de wereld gaan zien, dus eigenlijk  zit ik te denken aan 
een manier om geld te verdienen. Ik ben niet direct gefixeerd, ik vind toneelles heel leuk, ik ben de 
enige die dat doet met M en A. We kunnen de diepte ingaan weet je wel dat vind ik ook leuk, ik leer 
toch heel veel daarvan, dingen die ik later kan gebruiken. 
 
I: Dus het echte loslaten, ik zeg ook niet meteen dat je dat moet doen maar ik probeer een beetje te 
onderzoeken… Wat wij veronderstelden was dat er een soort verenigingsgevoel ontstaan is, we zien 
elkaar elke week, en het is erg gezellig. Alleen zien we nu dat er nieuwe mannen bijgekomen zijn en 
dat er nu een soort doorstroom moet zijn. 
R5: Ja dus dat mensen naar een hoger niveau moeten komen. 
 
I: Wat voor tips zou je ons geven als je kijkt naar jezelf maar ook naar andere mannen? Wat werkt 
juist wel en wat niet? 
 
R5: Ik zou het niet weten. Ik weet niet hoeveel mensen er op sport zitten. 
 
I: Ik gok een stuk of 8/9? 
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R5: Dat is weinig dat is jammer, er zijn nog wel dingen die mensen uit zichzelf niet zo snel kunnen 
doen ook omdat ze geen geld hebben. Een heleboel dingen doe ik niet omdat ik geen geld heb. En, 
nouja, dus jammer dat niet meer mensen andere dingen te gaan doen om het huis uit te gaan. Dat 
vind ik wel heel belangrijk. Sommige mensen willen wel, iemand uit Eritrea die vertelde mij dat hij 
graag een conversatieclub wilde hebben. Maar ik vind het persoonlijk niet interessant, hij kan naar 
toneel bij M en dan kan hij heel goed beter Nederlands leren praten. Als hij naar toneel bij M zou 
komen zou hij heel veel Nederlands kunnen leren en praten. Ik hoef niet, ik voel mezelf heel jong en 
ik zie er ouwer uit maar ik ben nog wel heel jong. Ik heb geen zin om met allemaal ouwe mannetjes, 
dat is ook een, nouja als je dat elke week moet doen dan is het wel vervelend. 
 
I: Dus dat moeten liever niet, je wil de intrinsieke motivatie van de mannen, daar moeten we op ons 
focussen. 
 
R5: Ja dat bedoel ik, maar ik bedoel ook dat er spontaan ontstane vrienden clubjes met mensen. Ik 
kook met N we ontmoeten elkaar en drinken een biertje. Ik kom al een jaar thuis, we draaien muziek. 
Ik ga hem binnenkort helpen zijn erf op te hogen. Spontane dingen die ontstaan dat is wel mooi. 
Maarja ik weet niet precies hoe je die mensen naar een hoger plan kan brengen. 
 
I: Dus dat spontane forceren moeten we niet doen juist. 
 
R5: Ja.  
 
I: Want we willen ruimte maken voor de mannen die nu nieuw zijn en op het punt zijn waar jij twee 
jaar geleden was. Mijn volgende vraag is meer wat heb je willen bereiken met het project, heb je dat 
bereikt of denk je dat te bereiken en op welke manier hebben wij daar een positieve invloed op 
gehad?  
 
R5: Ik ben niet echt met een bepaald doel gekomen, eigenlijk vanwege de computer. Om beter te 
worden ermee, dat ben ik, ik ben nog geen expert maar ik heb wel nieuwe dingen geleerd, ik kan er 
beter mee bezig gaan. En dat was eigenlijk mijn doel, daarvoor ben ik geweest. Maar ik heb ook 
sociaal mensen leren kennen, ik ben maatschappelijk geholpen. Ik heb heel veel dingen geleerd die ik 
normaal niet zou leren. Het is eigenlijk heel goed voor mij geweest. 
 
I: En wat zou je nog meer kwijt willen over het project als je kijkt naar de werkwijze, onze 
effectiviteit… 
 
R5: Ik zie geen punten die verbeterd kunnen worden op het ogenblik, want voor jullie is het 
maatschappelijk werk en organisatie om met die mannen om te gaan eigenlijk het belangrijkste en 
dat is helemaal tip top. 
 
I: En dan nog, maar dit is buiten het interview om, want je vroeg moet ik perse vrijwilligerswerk 
doen, heb je dan een beetje het idee, ik ben uitgenodigd vanuit het DWI om mee te doen, ik moest 
meedoen. Heb je ook het idee stel je voor je stopt met komen dat dan het DWI tegen jou zegt van 
dan moet je vrijwilligerswerk doen in de plaats? Heeft het consequenties denk je als je niet meer zou 
komen? 
 
R5: Consequenties op een bepaalde manier wel maar ik denk er helemaal niet aan, ik ben gewoon 
hiermee bezig maar zolang ik me niet lekker voelde heb ik geen zin om me echt in dingen te raken. 
Maar ik denk dat ze me toch gaan vragen om vrijwilligerswerk te gaan doen.  
 
I: Hoe denk je dat ze daarachter gaan komen? 
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R5: Ik weet niet, moeten jullie… Bij A wordt er elke week getekend als we daar komen. 
 
I: Maar dat heeft niets met DWI te maken. Die handtekening heeft ermee te maken dat je elk jaar 
moet je als je meedoet met ROC computer, een contract ondertekenen, maar dat is zodat wij het 
project en het ROC geld krijgen om die lessen te geven maar dat heeft niks met DWI te maken. En 
onze aanwezigheid zelf is meer voor stel je voor een man is al drie keer ziek of niet geweest dat we 
dan eventjes vragen hey gaat het wel goed, kunnen we ergens mee helpen. Maar verder melden wij 
niks bij het DWI daarover. 
 
R5: Ok ik dacht dat wel maar, aan de ene kant zou ik, ik ben bezig ik wil na gaan denken om beter te 
worden om geld te gaan verdienen. Ik wil iets creatiefs doen om aan geld te komen, en het is niet 
gemakkelijk om een idee te hebben of te gaan doen. 
 
I: Wie is jouw begeleider bij ons? 
 
R5: Dat weet ik niet. 
 
I: Die kan dit soort dingen met je bespreken en deze leerdoelen.  
 
R5: Dat is waar, maar in de tussentijd als ik toch vrijwilligerswerk zou doen zou ik graag mensen 
willen helpen telefonisch, maar stel je voor je krijgt mensen die zeggen dat ze zelfmoord willen 
plegen en dat je ’s avonds alleen met die persoon zit. En je moet hem weerhouden en hij springt toch 
en dan heb je een groot probleem. Dus toen dacht ik ik wacht nog even ermee tot ik me echt goed 
voel.  
 
I: En Gouden Gidsen dan? 
 
R5: Dat vind ik niet echt leuk want ik vind dat dat spontaan moet gebeuren. Samen te koken of 
ondersteunen met iemand die je belt en ik ben naar de dokter geweest, en N is naar de dokter 
geweest en die praat daarover met me en hij voelt zich nou goed of hij vindt het jammer dat hij zich 
niet zo goed voelt. Meer op vriendschappelijke manier. Er was ook een andere man die toneel 
speelde toen is die ook een vriend van me geworden, die kwam ook bij me thuis dronken we een 
biertje en praatten we over dingen. We praten over zijn leven en mijn leven en soms blijft hij twee 
drie of vier uur en praten en brengt eten mee om te koken. Maar dat ontstaat spontaan en dat is 
leuker dan als je plotseling iemand moet gaan begeleiden. Ik begrijp wel dat jullie een structuur van 
mensen willen om daarop aanspraak te maken. Ik begrijp dat maar het is ook heel prettig als het 
spontaan ontstaat op vriendschappelijke basis. 
 
I: Zou het helpen als we een gesprek aan gaan met jullie wat jullie nog graag zouden willen bereiken, 
of misschien lessen? 
 
R5: Mijn zus is werkloos geworden en zij heeft een van de gemeente de mogelijkheid om misschien 
een bakkersopleiding te volgen. Dat soort dingen, maar voor mij is dat een stuk moeilijker ik ben al 
ouder weetjewel. Ik krijg niet zo’n kans. Maar ik vind het wel leuk om te praten over wat de 
mogelijkheden zijn. 
 
I: Dankjewel voor het interview. 
 

R6 + R7 – deelname langer dan 2 jaar 
I: Allereerst fijn dat jullie mee willen werken aan mijn onderzoek. Jullie zijn met zijn tweeën dus ik 
zou het wel fijn vinden als jullie allebei ieder individueel antwoord geven op de vragen die ik ga 
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stellen. Dus dat jullie allebei jullie eigen antwoorden gaan geven. Jullie kunnen elkaar wel helpen met 
vertalen of aanvullen. Allereerst zou ik graag van jullie allebei jullie leeftijd willen en wat de reden is 
van deelname aan Gouden mannen. 
 
R6: Uh 21 april, mijn leeftijd, 21 april 1957, ik word 60 jaar binnenkort. 
 
I: Mooie leeftijd, dat is al snel. 
 
R7: Mijn leeftijd ik ben ouder dan hem bijna een jaar ouder, ik ben al 60 jaar. In juni word ik 61. 
 
I: R6, hoezo ging je meedoen met Gouden mannen? 
 
R6: In verband met computer en lezen. En met mensen spreken, en sommige.. Programma van 
Gouden mannen is uh, je kan zeggen bij het programma… (Arabisch sprekend, R7 gaat vertalen voor 
R6) 
 
R7: We gaan erop uit, uitstapjes enzo. Musea enzo. 
 
R6: Ja en je komt ook R6men spreken met docent A. 
 
R7: Als er wat nieuws komt of zaken in het nieuws dan horen wij dat van A.  
 
I: Hoe zijn jullie bij het project terecht gekomen? 
 
R6: Wij zijn door DWI uitgenodigd. 
 
I: Voor een gesprek ofso? 
 
R6: Ja 
 
R7: Ik ook, hetzelfde. 
 
I: En wat was voor u de reden om mee te doen met Gouden Mannen? 
 
R7: Ik heb eigenlijk last van mijn rug en knie en moetgeopereerd worden, mijn vroege klantmanager 
zei je gaat niet de hele dag thuis zitten enzo, ga iets doen. Ik zei geen probleem, studeren, computer, 
computerles. Ja. 
 
R6: Vroeger met DWI stuurden ze me naar vrijwilligerswerk, heb 2 jaar dat gedaan. En daarna gaf ik 
aan ik wil werken maar hij zei er is geen werk. Toen gaf ik aan ik naar huis zitten en niks doen en toen 
hij mij sturen naar deze school (Gouden mannen).  
 
I: Dus allebei vanuit het DWI. En welke cursussen en activiteiten hebben jullie gedaan? 
 
R6: Oefenen.nl, taal- e computerles en ook uh oefenen van NLse taal en computer. 
 
I: Hebben jullie ook sociaal vaardig en meer mans gedaan? 
 
R7: Uh ja met A was dat, ja. 
 
I: Ik ben wel benieuwd en dat vraag ik aan jullie allebei apart, R6, hoe zag jouw leven eruit voordat je 
mee ging doen bij Gouden mannen? 
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Allebei: Arabisch vertalen. 
 
I: Hoe zagen je dagen eruit, je netwerk etc. 
 
R6: Ja dit is beter dan thuis zitten, met mensen praten. 
 
I: Dus voordat je mee ging doen met Gouden mannen zat je veel thuis? 
 
R6: Ja. 
 
I: En hoe zag verder je leven eruit? Hoe voelde je je, hoe was het fysiek met je, etc. 
 
R6: Ja nu is alles goed met mij. Twee jaar geleden was ik bij jullie gekomen. Ik deed eerst 
vrijwilligerswerk, daarna 8 maanden thuis en toen stuurde DWI me naar jullie. Ik deed toen niks 
alleen sporten. 
 
I: En hoe zag het bij u (R7) eruit voordat u bij ons kwam twee jaar geleden? 
 
R7: Ja ik heb uh 27 jaar gewerkt bij een bedrijf, wegens reorganiR6tie moesten wij weg. Bij de Maxis 
Ijmuiden, detailhandel. Daarna bij de beveiliging gewerkt, Amsterdamse bos, Schiphol enzo, wegens 
de rug en de knie ik kan niet de hele dag staan enzo toen stopte ik. Ik zat toen ook thuis, 6 maanden 
en toen kwam ik hier. 
 
I: Wat deed u zoals toen u thuis zat? 
 
R7: Ik heb ouwe ouders, soms ga ik boodschappen doen voor hun enzo. Ik heb ook op sport gezeten. 
 
I: Had u ook veel vrienden? 
 
R7: Ik heb broers en zussen hier.  
 
I: Hoe ziet jullie leven er nu uit, nu jullie twee jaar bij Gouden mannen zijn geweest? 
 
R7: Ik ben uhm, hele week is vol bij mij.  
 
R6: Ja bij mij ook elke maandag sport. 
 
R7: Ja en dinsdag bij R bij RIJP, woensdag naar school en donderdag hier sporten. En vrijdag uh. 
 
R6: Ja vrijdag naar moskee en boodschappen doen enzo. Met mijn vrouw helpen schoonmaken thuis. 
 
I: Dus jullie week zit helemaal vol sinds jullie bij Gouden mannen meedoen. Wat wilden jullie graag 
leren bij Gouden mannen? 
 
R6: Voor mij NLse taal beter ik niet goed spreken. Echt probleem voor mij, ik lezen maar niet hier 
blijven ach moeilijk moeilijk. 
 
R7: Ja mijn taal is een beetje gaat wel. Gewoon, eigenlijk vorig jaar met A hebben wij goed computer 
geleerd, maar nu A weg, jammer.  
R6: Ja vorig jaar beter dan deze jaar. 
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I: Vorig jaar beter? 
 
R7: Ja vorig jaar was veel beter ook met computer enzo. Fotos sturen en brieven sturen. Maar dit jaar 
leren we sorry helemaal niks. Ja misschien jij moet tegen hen zeggen juist.  
 
I: Ja ik zal het onderzoek beetje uitleggen, in jullie groep zijn veel mannen die twee jaar of langer bij 
ons zijn. Ons begeleidingsmodel zegt eigenlijk maar achttien maanden, maar we zien dat veel 
mannen langer bij ons zijn ze komen elke week terug. Maar ze stromen niet door of uit, ze laten het 
project niet los, en wat we zien is een heleboel mannen die nieuw bij ons zijn gekomen terwijl we op 
onze grens een beetje zitten. 
 
R7: Jullie zijn vol nu? 
 
I: Ja dus die mannen die al langer bij ons zijn dan het begeleidingsmodel zegt, hoe komt het dat ze 
nog steeds bij ons zijn? Wij willen de zelfredzaamheid vergroten, dat zal ik nog later vragen, maar ik 
onderzoek of die zelfredzaamheid groter. Ik ga anders nu naar die vraag. Dat woord betekent 
eigenlijk dat de mensen meer op zichzelf dingen kunnen gaan doen, dus onafhankelijker. Dus dat je 
meer zelf kan doen en dat betekent zelfredzaamheid. 
 
R7: Moeilijk woord zelfredzaamheid. 
 
I: Ja dat je jezelf kan redden zeg maar. En, naja je zegt eerst hebben we veel geleerd en nu leren we 
niet zoveel meer, maar hebben wij Gouden mannen invloed erop gehad dat jullie nu meer zelf dingen 
kunnen doen? 
 
R7: Wacht even ik snap de vraag niet helemaal kan die opnieuw. 
 
I: Ja hoe het project eraan meegeholpen heeft dat jullie meer op jezelf dingen kunnen gaan doen. 
Kunnen jullie meer op jezelf dingen doen? 
 
R7: Ja ik wel denk ik. 
 
I: Zo ja, hoe hebben wij daaraan bijgedragen? 
 
R7: Ja voorheen als ik computer zie denk ik altijd dit is te moeilijk voor mij. Maar nu met A hebben wij 
goed geleerd, nu kan ik wel omgaan met computer, niet helemaal goed maar gaat wel. 
 
I: Hoe hebben wij daarvoor gezorgd? 
 
R7: Ja is allemaal te danken aan jullie en A. 
 
R6: A heeft goeie systeem voor uh bij ons. 
 
R7: Ik vind jammer dat hij weg is. 
 
I: Dus A was een belangrijke factor om meer zelf bezig te kunnen zijn, wat vinden jullie van de 
werkwijze van de medewerkers dus van ons, hoe wij met jullie werken? 
 
R7: Ja, ik klaag niet, jullie doen jullie best. 
 
I: Wat doen wij dat zeg maar jullie zelfredzamer gemaakt heeft, we doen het goed zegt u, wat doen 
wij dat zo goed is? 
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R7: Zoals A het deed zoals vroeger hij geeft jou laptop. En hij ‘niet bang gewoon hier’, hij geeft jou 
zelfvertrouwen, als je niet kan moet je mij vragen ja. Hij geeft jou zelfvertrouwen. 
 
I: En R6 wat vindt jij ervan? 
 
R7: Arabisch vertalen. 
 
R6: Ja ik vind A (taaldocent) grappig spreken en goede man, en ook A heel goed. R niet echt. 
 
R7: Ja de manier… maar hij is wel goed. 
 
R6: Ja R is net hetzelfde als A en A. 
 
I: Wat doet hij anders? 
 
R6: Hij heeft niet hetzelfde systeem als A en A. Voor ons moeilijk sommige dingen niet goed 
begrijpen. 
 
R7: A die, als je hem iets vraagt dan vertelt hij het heel duidelijk en begrijp je dat, bij R… 
 
R6: Ja R is een goeie man maar ik weet niet… 
 
R7: Ja hij geeft korte antwoorden. Geeft hij. Maar hij is wel goeie man. 
 
I: Als je zeg maar al onze medewerkers ook onze stagaiaires en mij en M bijvoorbeeld. Wat vinden 
jullie juist prettig hoe wij met jullie werken? 
 
R7: Ja altijd lachen dat is belangrijk. ‘Dag meneer Rahili’ ja de manier hoe en met respect dat vind ik 
heel belangrijk. Jullie zijn allemaal lief allemaal goeie mensen. 
 
R6: Ja jullie zijn goed. 
 
R7: Ook de stagiaires allemaal goed. 
 
I: Weten jullie ook wie jullie begeleider is? 
 
R7: A was toch de onze? 
 
I: Eerst wel maar toen de stagaiires, wat vinden jullie van deze begeleiding? Merken jullie daar wat 
van? 
 
R7: Begeleiding… (Vertalen Arabisch) Ja. Vroeger merk je vorig jaar, maar dit jaar vind ik ja ik weet 
niet wie mijn begeleider is alleen A. Is niet erg maar we gaan eerst les bij A en dan klaar dan gaan we 
naar R naar computer. 
 
I: Dus jullie merken niet zoveel van de individuele begeleiding? 
 
R7: Nee maar vorig jaar wel. Drie groepen, meer mans… 
 
R6: Er zijn nu veel meer mensen, vroeger minder en ja ik weet niet. 
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I: Want eigenlijk zouden jullie moeten uitstromen of doorstromen, wat zorgt ervoor dat jullie bij ons 
blijven? 
 
R7: Ja… Jullie kunnen ons niks meer leren denk ik. De lessen die A geeft over ja over vanalles, bij hem 
leer je iets.  
 
I: Dus A zorgt ervoor dat jullie blijven komen?  
 
R7: Ja. 
 
R6: Vorig jaar was twee dagen met A, woensdag en donderdag. Meer mans. 
 
I: (Uitleg programma Gouden mannen waarom beide dagen was en ze nu geen Meer mans en sociaal 
vaardig meer hebben of gaan doen) 
 
I: Dus dat is waar jullie nu zijn: basisprogramma is klaar en jullie doen nu aanvullend programma 
sport. Er zijn een boel nieuwe mannen die het basisprogramma moeten doorlopen, dus we 
onderzoeken hoe het komt dat jullie bij ons en de basis blijven hangen. Wat zorgt er naast de taalles 
van A nog meer voor dat jullie blijven? 
 
R7: Ja donderdag de groepstraining sporten, en gaan we naar buiten met die Turkse vrouw deden we 
dat met Meer mans, veel dingen vorig jaar gedaan en vonden we heel goed. 
 
I: Denken jullie dat jullie ooit eens gaan stoppen? 
 
R7: Ja komt toch een dag ooit. 
 
R6: Ik weet het niet. 
 
I: Je zagt op een dag, wanneer zou deze komen? 
 
R7: Ik weet niet, ik wil doorgaan. 
 
R6: Ja ik ook. 
 
I: Wat zouden jullie willen doen om door te gaan? 
 
R7: Misschien een andere activiteit.  
 
I: En wat doen? 
 
R7: Ja weet ik niet. 
 
I: Is er iets wat je nog graag wil leren, of vrijwilligerswerk. 
 
R6: Ik weet niet maar, kan ook 1 dag vrijwilligerswerk doen, ik weet niet. 
 
I: Toen jullie bij ons kwamen bij Gouden mannen, wat wilden jullie graag bereiken door deelname? 
 
R7: Ja die mevrouw heeft mij gestuurd wij hebben iets voor jou voor computer, is beter dan thuis 
zitten. Ik heb ja gezegd. 
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R6: Ja de oefeningen van computer, hele jaar hetzelfde. Ik doe 1 of twee weken foto’s sturen en dan 
is het klaar, en niet terug naar andere dagen, we moeten oefeningen doen en herhaling. Alles 
verdwijnt alles, A deed dat goed elke keer opnieuw doen en dan het blijft hangen. Anders stopt het. 
 
R7: Ja herhaling anders vergeet ik het weer. 
 
I: Want jullie zijn allebei door DWI bij ons terechtgekomen, is dat ook iets wat ervoor zorgt dat jullie 
bij ons blijven? 
 
R7: Ja ik denk het wel. Van DWI moet je iets doen. 
 
R6: Ja. 
 
I: Kunnen jullie daar iets meer over vertellen?  
 
R7: ja die klantmanager heeft mij gestuurd, en dan heb ik ja gezegd. Ja. 
 
I: En stel je voor je zou stoppen, heeft dat denk je gevolgen voor het DWI? 
 
Allebei tegelijk: Ja dat denk ik wel! 
 
I: En wat zou dat kunnen zijn? 
 
R6: Jullie hebben contact met DWI zij kan ook sturen andere kant op.  
 
R7: Maare ja, voor sport kan ik altijd doen he? 
 
I: Ja dat kan. Stel je voor je zou op de woensdagmiddag niet meer komen, welke gevolgen heeft dat 
denk je voor het DWI? 
 
R7: Ja dan zal DWI zeggen waarom ga jij er niet heen wij hebben jou daarheen gestuurd. 
 
R6: Ja DWI dan zeggen ik ga je naar andere projecten sturen.  
 
I: Wat voor invloed heeft het DWI en het moeten op het feit dat jullie elke keer weer komen bij ons? 
 
R7: Ik denk het wel ja, want uh, ja ik hoor nu niks meer van DWI en ze hebben ons mij gestuurd naar 
de school, dus ik ga bijna elke week nooit misschien 1 keer was ik ziek ofso. 
 
I: Is het dan zo, subjectieve vraag maar, komen jullie dan omdat jullie denken dat het verplicht is om 
te komen of komen jullie ook omdat jullie dat zelf graag willen? 
 
R7: Voor mij alletwee he. 
 
R6: Ja alletwee.  
 
R7: Ik kom met plezier. 
 
R6: Je kan niet altijd thuis zitten je moet wel iets doen, beter voor ons en mijzelf. 
R7: Televisie kijk ik alleen ’s avonds, ik ben niet iemand die de hele dag tv kijkt dan word ik gek. 
 
I: Toen jullie er net waren bij ons, hadden jullie toen dat gevoel wel van moeten? 
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R7: Nou die vrouw heeft tegen mij gezegd niet je moet komen maar alleen als je wil en ik heb ja 
gezegd was niet verplicht nee nee nee. 
 
I: Hoe komt het dat jullie toch het gevoel hebben dat jullie moeten komen van DWI? 
 
R7: Ja, zij heb mij gestuurd dus doe ik het. Ja dan doe ik het. 
 
I: Stel je voor je had nee gezegd, wat was er dan gebeurd? 
 
R7: Ja dan probleem ofso. Ik weet niet wat voor problemen, misschien andere plek praten? 
 
[Intermezzo, er schoof iemand erbij aan tafel wat respondent niet prettig vond, deze ging weg na 
paar minuten en toen gingen we weer verder] 
 
I: Even kijken dus wat ik al uitlegde was het verenigingsgevoel waarvan we dachten dat er bij de 
mannen ontstaan is en in de interviews hoor ik steeds meer het DWI ook terugkomen. Toch dat 
moeten, en eventuele gevolgen als iemand niet meer meedoet bij ons, dat dat wel een rol speelt dat 
mannen blijven komen. Wat is jullie mening daarover? 
 
R7: Ja ik heb daar dezelfde mening over denk ik. In eerste plaats kom ik omdat ik het hier leuk vindt, 
ik had ook tegen die klantmanager kunnen zeggen nee nee nee dan doe ik wat anders. Maar ja ik 
kom ook met dat ik het DWI zegt jij dat doen dat doe ik dan. 
 
I: Wat vinden jullie echt leuk aan ons of bij ons? 
 
R7: ja je leert altijd iets met A dan uh ja. Nieuwe dingen, zoals gisteren over de verkiezingen. 
 
R6: Ja of NUON of belasting of DigiD allemaal dingen. 
 
I: Maken jullie ook weleens gebruik van het spreekuur? 
 
R7: Ja een keer bij die belasting van de gemeente, een keer. 
 
R6: Ja ik ook. (Arabisch) 
 
R7: (Vertaling): Ja hij ook gisteren ook. 
 
R6: Ja maatschappelijk werk ik brief niet begrijpen en dan naar maatschappelijk werk zij mij helpen. 
 
I: En wat vinden jullie van die hulp? 
 
R7: Ja heel goed. 
 
R6: Ja voor ons belangrijk. 
 
R7: Die jongen U had veel geholpen. 
 
R6: Vroeger was goed hoe zij deden. 
R7: Ja met S enzo en jammer dat ze weg zijn.  
 
I: Wat vonden jullie ervan hoe het dit jaar gaat? 
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R7: Ja… Ik alleen gisteren ben ik bij O geweest. 
 
R6: Ik twee of drie keer. Mijn verblijfsvergunning is op en ze stuurden mij brief en toen 
maatschappelijk werk mij helpen. 
 
I: Wat vinden jullie zo goed aan het spreekuur? 
 
R6: Voor ons helpen heel fijn. 
 
R7: Vorige keer bij belasting die U heeft mij goed geholpen, had gebeld enzo. Was druk hij had mij als 
eerste geholpen. 
 
I: Wat wilden jullie graag bereiken door mee te doen aan Gouden mannen? 
 
R6: Ja beter met computer en taal Nederlands, en nu beter dan vroeger, vroeger veel dingen niet 
begrijpen en nu wel begrijpen. 
 
R7: Ja ik wil misschien andere activiteit doen. 
 
I: Wat zou u graag willen doen? 
 
R6: Met mensen R6men spreken en niet alleen. Praten en doet en met R soep eten. En komt iemand 
voor uh, zorgverzekering praten. 
 
R7: Dinsdag was een vrouw een dietist, over gezond eten enzo was heel interesR6nt. 
 
R6: En keer iemand van Zilveren Kruis praten en uitleg over prijs enzo elke maand betalen en het 
bedrag uitleg enzo. 
 
I: Dus jullie zeggen allebei ik wilde beter met de computer en de Nederlandse taal, hebben jullie dat 
kunnen bereiken? 
 
R7: Nog niet, met computer niet, vorig jaar als misschien A dit jaar nog was het nog, zoals tempo van 
vorig jaar dan was ik nu een geniaal haha. 
 
I: Wat bedoel je met tempo? 
 
R7: Vorig jaar met A elke dag leer je, elke dag als je daar komt dan leer je iets. En nu helemaal niet. 
Het enige het inloggen en dan gaan wij naar youtube ofso. 
 
I: Wat doen jullie nu zoal met computer? 
 
R7: Ja oefenen.nl of betalen ofso of gezond eten. 
 
I: Wat is er nu anders dan toen met A? 
 
R7: Ja was toen veel beter. A die uh kijk die vraagt wat kan je niet en dan leer je dat. 
 
I: Dus hij vraagt wat willen jullie graag leren? 
 
R7: Ja precies brieven schrijven, sturen, fotos sturen, ja. 
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I: Is dat iets wat jullie nog steeds willen leren? 
 
R7: ja ik weet nu niet meer hoe het moet ben vergeten van vorig jaar. 
 
I: Zijn jullie daar ook mee naar R gegaan? Hebben jullie dat gevraagd? 
 
R7: Bij R is te druk denk ik ofso, ik heb het gevoel hij kan niet… 
 
I: Dus als ik het R6menvat, jullie vonden die persoonlijk aandacht en tempo bij A, en jullie konden 
zeggen wat jullie wilden leren, en dat missen jullie een beetje? 
 
R7: Ja, heel erg. Ik hoop dat hij terugkomt. Is hij al geopereerd of niet? 
 
(Gesprek over ziekte afwezigheid van collega A., individueel begeleider coördinator en trainer, niet 
relevant voor onderzoek) 
 
I: Wel jammer om te horen dat jullie niks meer leren bij computer. 
 
R7: Ja maar bij A (de taaldocent) wel. Dat zorgt ervoor dat we blijven komen, maar computer ik leer 
niks meer daar. 
 
I: Durf je ook aan R te vragen van we willen graag dit of dit leren? 
 
R7: Ja hebben we gedaan. 
 
R6: Gevraagd over brieven sturen nog eens doen, zijn we allemaal vergeten van vorig jaar. 
 
I: Wat doen jullie nu bij computer dan? 
 
R7: Ja vorige keer opdracht, maar R heeft het niet gezegd. A zegt gaan jullie maar op de computer 
zoeken, later heb ik tegen R gezegd, heeft hij me gevraagd, toen zei  ik ik was het vergeten. Niet zoals 
vorig jaar. 
 
I: Als jullie klaar zijn bij Gouden mannen wat zouden jullie graag willen doen? 
 
R7: Ja praatgroepjes en met elkaar praten enzo. 
 
R6: Ja ik ook. 
 
R7: Ja of andere opleiding ofso. 
 
I: Een opleiding voor wat? 
 
R7: Ja of een cursus ofso of bij een vereniging ofso, praten. 
 
I: Waar willen jullie graag over praten? 
 
R7: Ja… of misschien mensen helpen ofso. Ja zoals mensen die problemen hebben met bellen ofso. 
I: Wat zouden jullie nog graag aan mij mee willen geven voor het onderzoek, hoe de werkwijze is, 
hoe effectief het project is? 
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R7: Ik snap het niet. 
 
I: Wat je nog kwijt wil over het onderwerp, hoe wij jullie zelfredzamer maken, etc? 
 
R7: Ik vind dat jullie je werk goed doen. 
 
I: Wat doen we dan goed? 
 
R7: Ja… Ik praat over vorig jaar was het allemaal perfect. Ja jullie doen jullie best. Ik heb geen 
problemen, jullie praten met respect normaal en dat is belangrijk. Alleen sommige deelnemers zoals 
H dan word ik echt boos. Ja dat gedrag van hem soms he… 
 
I: Wat vinden jullie daaraan vervelend? 
 
R7: Ja hoe hij praat enzo, soms zitten wij bij A en dan gaat hij als eerste koffie drinken ‘ah ik wil 
koffie’. 
 
I: Wat vervelend dat jullie daar last van hebben. 
 
R7: Ja ik persoonlijk wel en ik weet N (andere deelnemer) ook. We hebben ook gezegd, we zeiden het 
ook. 
 
R6: Ja een keer hij zeggen koffie drinken, ik zeg waarom ga dan als je wilt. 
 
R7: Ik heb met hem gesproken als je wil drinken dan moet je gewoon gaan en niet storen. Volgens 
mij doet hij het expres ofso. 
 
I: Wat goed dat jullie hem daarop aangesproken hebben. 
 
R7: Ja misschien wil hij aandacht ofso, we blijven het maar zeggen. 
 
I: Ik ben door mijn vragen heen, als jullie nog iets kwijt willen, jullie mening over de uitstroom enzo. 
 
R7: Uitstroom, wat kunnen we…? 
 
I: Ja dat kan vanalles, zelfredzamer zijn door op jezelf of met elkaar te gaan sporten los van ons, of 
dat jullie zelf een praatclubje starten, of vrijwilligerswerk of werk. Of dat jullie andere activiteiten in 
de wijk gaan doen, of vrijwilliger worden bij Kantara-Brug. 
 
R7: Ja, zwaar werk kan ik niet doen ivm mijn rug en de knie.  
 
I: Wanneer denken jullie te gaan stoppen met langskomen op woensdagmiddag? 
 
R7: Ik weet niet. 
 
I: Wat zou een goeie vervanging zijn voor jullie? 
 
R6: Ik weet niet, als ik ga stoppen dan DWI kan ook naar de andere kant sturen. 
 
I: Weer het DWI inderdaad. 
 
R7: Zijn er andere cursussen ofso? 
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I: In principe is er vanalles, we kunnen kijken naar andere dingen die jullie graag zouden willen doen, 
bijvoorbeeld met een groepje van 10 een praatclubje starten dan kunnen wij kijken of jullie ergens in 
de wijk ermee terecht kunnen bijvoorbeeld. Maar wij laten jullie steeds meer los, dat jullie op jullie 
zelf verder gaan. 
 
R7: Ik vind jammer dat niet veel mensen bij sport komen. Vorig jaar waren heel veel, op donderdag. 
Ik snap ook niet waarom de mensen geen sport doen. 
 
I: Hoe ben jij die eerste stap gaan zetten voor sport? 
 
R7: Uhm ik heb hiervoor zelf ook al sport gedaan bij Jan van Galenstraat. Ik heb een keer een abbo 
gedaan. Vroeger. 
 
I: Veel van de mannen die bij ons zijn hebben weinig of nooit gesport en die vinden die stap moeilijk.  
 
R7: Ja nooit gesport sommigen. Als je tegen H zegt sporten of spring in de gracht ofso, hij houdt niet 
van sport dan protesteert ie. Maarja we missen A hij was laagdrempelig, herhaalde veel, ging in 
zelfde tempo als ons mee. Veel herhaling. En dat werkt bij ons. Ook dat praten en lachen positiviteit 
enzo. Herhaling echt. En de manier van lesgeven van A was fijn. Ik hoop dat hij geneest en 
terugkomt. 
 
I: Ik ook. Bedankt voor het interview. 
 

R8 – deelname langer dan 2 jaar 
I: Ik start wel alvast de opname, deze is alleen voor mij zodat ik later het gesprek kan uittypen, verder 
doe ik hier niks mee. Ik gebruik uw naam ook verder niet in het onderzoek. Het onderzoek is dus voor 
Gouden Mannen. Allereerst zou ik graag uw leeftijd willen en de reden dat u ging meedoen met het 
project Gouden Mannen. 
 
R8: Leeftijd, wordt over drie maanden 65. 
 
I: Mooie respectabele leeftijd toch. Over drie maanden? 
 
R8: Ja, 12 mei. 
 
I: Oke, dat is al bijna inderdaad. En wat was de reden dat u mee ging doen met Gouden Mannen? 
 
R8: Ja uh, ik heb niks te doen thuis. Dus uh, ze hebben mij gevraagd of ik niet activiteiten wilde gaan 
doen en dat vind ik zelf ook. Dat ik heb uh ik heb een hartziekte. Ik heb een hartaanval gekregen en 
wordt twee keer gedotterd maar het is ook goed voor mezelf en voor de rest gaat ook alles goed 
sinds ik heb gedotterd. In de jaren 2009. En tot nu toe allen had ik last van mijn handen die zijn niet 
meer zo actief en doen het niet meer zoals vroeger. En de spierpijn had ik al lang en soms door de 
stress en soms ik weet niet hoe. En nu pas heb ik drie vier maanden geleden suikerziekte toen ik op 
Pakistan op vakantie geweest, en dat wist ik niet ik had nooit gehoord dat ik heb suikerziekte ook. En 
daar komt die symptomen en dan begrijp niemand ik zelf ook niet ik heb suikerziekte, en toen ben ik 
terug hier gekomen en dan huisarts geweest en die zei je hebt suikerziekte en je moet een week in 
ziekenhuis blijven. Ik was daar een week en nu ben ik weer beter. Die suiker is omlaag nu. Ik doe ook 
voorzichtig met al die dingen, suiker is onder controle. 
 
I: Wanneer ging u meedoen met ons project? 
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R8: Ik denk 2013, toen was ik terug uit Pakistan en dan, ik denk einde van het jaar ongeveer einde 
2013 ben ik begonnen. 
 
I: U gaf al aan thuis zitten dat is ook niet leuk. 
 
R8: Ik miste mijn taal ook ja de Nederlandse taal en meestal als ik met de mensen telefonisch bezig 
ben dan heb ik problemen om te begrijpen. Maar nu sinds ik hier begonnen ik heb veel hulp 
gekregen. Ik heb jarenlang alleen maar werk werk werk en nooit de tijd gehad om de taal te leren. 
Vroege dienst altijd vroeg beginnen, 5.00 wakker en dan 7.00 beginnen met werken, terugkomen en 
dan koken. Boodschappen doen soms was dit dat en nooit tijd gehad. Maar sinds ik in school kom ik 
heb veel geleerd.  
 
I: Hoe heeft u ons project leren kennen? Hoe bent u bij ons terecht gekomen? 
 
R8: Ik ben een keer in de Mansveltschool zelf geweest en daar heb ik van maatschappelijk werk 
verteld gekregen, dat als je wil, wat doe jij ik zei ik doe niks ik werk niet en mijn lichaam doet het niet 
ik kan niet werken. En zij zei ja dan jij doet niks je kan meedoen aan dit programma en heeft me toen 
het programma laten zien en ik was geïnteresseerd. In de Nederlandse taal en ook computer. Eerst 
hebben we sociaal vaardig met A gehad in de Mansveltschool. Of een andere Meer Mans ofso. Ja 
eerst Meer Mans en later hebben we van A gehoord dat Gouden Mannen gaat beginnen hier op 
Postjesweg en toen zei ik dat wil ik ook.  
 
I: Voordat we begonnen met het interview vroeg u of deze informatie ook naar het DWI (edit: nu 
genaamd WPI, sociale dienst) toeging. Hoezo benoemde u dat? 
 
R8: Ja DWI hebben zij mij zelf twee drie keer geroepen voor een afspraak. 
 
I: Voordat u mee ging doen met Gouden Mannen? 
 
R8: Ja een of twee keer ofso. En ze hebben gevraagd hoe gaat dit en ik heb alles uitgelegd dit en dat. 
In het begin hebben ze gezegd dan moet ik werk zoeken en solliciteren. Maar ik, mijn lichaam doet 
het niet, ik heb het nog wel paar keer geprobeerd en toen zeiden ze van nee het hoeft niet meer. Ik 
zei ook want als ik kan werken waren heb ik dan mijn vaste werk verlaten? Ik had vast werk weet je 
heb 15 jaar lang gewerkt op Schiphol en dat was gezellig, hele dag lopen op het platform bij de 
vliegtuigen. Met de KLM, om te schoonmaken, en ja was gezellig daar ja met al die mensen. Van 7.00 
tot 15.00 ’s middags. 
 
I: U bent toen gestopt vanwege uw gezondheid of…? 
 
R8: Ja ik heb door die hartaanval gestopt. Toen had ik zelfs twee banen ook paar uurtjes ’s avonds. Ik 
was superfit toen was echt sterk ja. En mijn werk was gezellig, ik had veel vrienden op Schiphol. Tijd 
gaat zo snel. 
 
I: Toen in 2013 he vlak voordat u met ons mee ging doen, hoe zag toen uw leven eruit? 
 
R8: Na die hartaanval in 2011 bleef ik bij mijn eigen baas in de ziektewet en daar die twee jaar doe ik 
alleen drie uurtjes, een collega een beetje helpen ik doe niks, was meer formaliteit. Daarna ik heb 
zelf gemerkte dat ik niet meer kan werken door de spieren, en ik was beetje te zwaar. Ik was 10 kilo 
zwaarder toen en toen heb ik zelf suikerziekte gekregen afgelopen zomer en weer 10 kilo afgevallen. 
Mijn werk administratie man op mijn vaste werk op Schiphol, die man heeft toen na de ziektewet 
periode voor mij vervroegd pensioen aangevraagd. Ik krijg zo’n 580 per maand, en ik dacht misschien 
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kan ik daarvan leven en in Pakistan weer gaan wonen. Maar ik was vergeten dat ik schulden had, 
meer dan 22.000 euro. Maar ok ik ging toch toen terug naar Pakistan, ben ik 11 maanden gebleven 
maar ik kon er niet blijven. Het leven daar is heel anders, corruptie, alles slechte dingen daar, eten is 
niet gezond, systeem alles is anders. Als je 25 jaar Europa en speciaal in Nederland gewend bent, hier 
is heel goed te leven maar daar niet. En toen ik kom weer terug, en heb toen een beetje bijstand 
aangevraagd, en ik krijg dus 200 euro bijstand erbij. En ze hebben toen naar activiteit gevraagd, ben 
toen eerst naar Mansveltschool gevraagd en begonnen en nou ben ik hier.  
 
I: Wat bedoelt u met, zij hadden naar een activiteit gevraagd? 
 
R8: Ja ze vragen wat doe je, toen ik ga naar school Nederlandse taal. Toen was geen computer, Meer 
Mans. Dan we hebben hier begonnen met computer en ik was geinteresseerd in computer. Heb ik 
ook nodig op dit moment, zeker op dit moment heb je nodig als ik niet computer kan gebruiken dan 
heb ik probleem. 
 
I: U zegt al computer en taal is iets wat je graag wilde leren, wat wilde je nog meer leren bij ons 
project? 
 
R8: Ja elke dag wat we leren van A is elke keer wat anders. Informatie over de systeem in Nederland. 
 
I: Was er ook iets wat u echt graag zelf wilde leren toen u bij ons kwam? 
 
R8: Ja enige dat meest belangrijke voor mij was die taal en computer en de rest kan je zelf kan ook 
kiezen maar ik, als ik die twee dingen kan goed leren dan is dat voldoende. Want ja dan op internet is 
een grote leraar, kan je alles leren en informatie zien. 
 
I: U zei al sociaal vaardig, meer mans, taal en computer. Zijn er nog andere cursussen die u heeft 
gedaan of activiteiten? 
 
R8: Ja of en toen doen wij spelletjes touwtje trekken ja zulke dingen. Tekenen beetje kleuren, soms 
gaan we naar Cliffordstraat, daarnaast een kamertje waar we activiteiten doen af en toe. Oefenen, 
daar soms ook iemand… 
 
I: Liever bewegen dan moe toch met Meer Mans? 
 
R8: Ja dat was toen een andere groep. 
 
I: En uh, ik wil nu een beetje ingaan op hoe wij werken als project, dus wij van Gouden Mannen de 
medewerkers, ik vraag me af wat merkte je van onze werkwijze, hoe wij met jullie omgingen?  
 
R8: Top top top! 
 
I: Haha nou toprecensie! Maar zijn er dingen die je opvielen, wat vond je juist prettig aan onze 
manier van werken? 
 
R8: Ja ik vind alles prettig van jullie, jullie doen jullie werk best. Allemaal, jullie maatschappelijk werk 
en uh A speciaal is de beste leraar is een goeie docent en vriend ook. Die meneer uh die meneer die 
de lessen geeft en spreekt is heel vriendelijk, veel ervaring. En A ook. En jullie allemaal. Jullie doen 
echt het beste voor ons. 
 
I: Kunt u er iets meer over vertellen wat u juist fijn vond aan ons? Wat werkte juist voor u dat u 
meedeed, iets specifieks, onze houding, omgang etc? 
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R8: Alles vind ik best, hoe moet ik nog duidelijk zeggen… ja jullie doen echt jullie werk echt goed. 
Jullie helpen ons teveel. Ja er zijn nog dingetjes wij kunnen niet zelf regelen bijvoorbeeld sommige 
dingen zijn moeilijk over stad soms moeilijk taal in de briefjes of sommige dingen kunnen we zelf niet 
regelen bijvoorbeeld over Belastingdienst of toeslagen of regelen. Met telefoon, telefonisch vind ik 
soms nog beetje moeilijk, persoonlijk als ik spreek met iemand dan kan ik mijn eigen woorden 
uitleggen een of andere manier maar misschien soms niet goed uitspreken en de andere persoon 
begrijpt mij soms dan niet. Maar de telefoon is beetje, ik praat voor mezelf, ik word beetje nerveus 
als ze zeggen; meneer ik begrijp u vraag niet! Dan, he hoe moet ik… En sommige mensen zijn zo niet 
echt vriendelijk he en dan kom je in een situatie dat is vervelend ze praten raar en dan. 
 
I: Beetje onzekerheid bedoel je. 
 
R8: Ja. 
 
I: Ik ga nu een begrip uitleggen dat heet zelfredzaamheid. Ik weet niet of je het kent? Dat betekent 
eigenlijk dat je meer zelf, op jezelf, dingen kunt gaan doen. Dus eigenlijk, uh… Wat ik graag wil 
onderzoeken is hebben wij als Gouden Mannen invloed erop gehad, of effect gehad dat u meer zelf 
heeft kunnen doen, door het project zeg maar. Snapt u wat ik bedoel? 
 
R8: Ja. Ik denk dat ik ga blijven, ik ga blijven dingen meedoen, maar wat ik interessant vind, eigenlijk 
nu ben ik op zoek naar dat ik kan echt goeie… Eigenlijk meer computer te leren. Want ik kan 
computer gebruiken maar ik ben nog niet goed met dinges, ik moet nog veel paar dingetjes leren 
maar dan moet ik echt bij een plek zijn met echt alleen computer les. Want hier we doen elke keer 
wat andere dingen, vandaag is anders morgen anders. Maar het is niet genoeg tijd dat een precies 
ding wat ik zelf wil leren, dat iemand blijf mij vertellen. Hier zijn personen die allemaal vragen 
hebben. Ik ging ook een paar maanden bij de Albert Heijn hing dat wij gaan les geven basis 
computerles. Waren dan 12-15 lessen voor 45 euro. Maar basisles ja dat is die muis dat is die scherm, 
dat weet ik wel al. Maar ik wil goed leren. 
 
I: Wat heeft u tot nu toe al geleerd bij ons? Van alles wat u gedaan heeft? 
 
R8: Ja ik heb veel informatie geleerd, taal geleerd, nu ben ik beetje weer trots op mezelf en vertaal 
mezelf beter en overal kan ik spreken. Ik zeg wel alles wat ik wil zeggen en kan duidelijk uitleggen 
over dit manier of andere manier en ik begrijp iemand niet dan kan ik vragen kunt u me nog eens 
uitleggen etc. Nu is het veel makkelijker geworden, toen ik nog werkte sprak ik alleen straattaal 
Nederlands beetje paar woorden en niet veel. Nu kan ik, ik heb nooit hulp gevraagd bij huisarts of 
advocaat ik kan het zelf nu regelen, en dat is ook genoeg. 
 
I: Hoe hebben wij daar invloed op gehad? Als u zegt ik kan meer zelf doen? 
 
R8: Door de lessen. Ja met lessen en ook met jullie spreken en ikzelf ook heb gemerkt dat hoe jullie 
spreken hoe jullie taal ja. Want op werk is anders dan leer je echt niet. Dan ben je aan het werk he 
dan heb je alleen maar paar minuutjes koffiepauze of sigaretje roken daar met mensen gewoon bla 
bla niet echt bijzonder. Bij jullie hebben we echt goede manier. Jullie praten met goede manier, met 
de les ook, A hij praat en hij schrijft ook wat hij uitspreekt dus ik noteer altijd ik en H doen dat. Zo 
leer je wat. En ik gebruikte internet ook en als ik hoor een woord dat ik niet ken dan ik schrijf het op. 
Later als ik bezig ben op de computer dan zoek ik gelijk op ook Engelse woorden. Ik noteer altijd al 
die woorden en later als ik bezig ben met computer dan zoek ik al die woorden. 
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I: In principe volgens onze methodiek, een duur woord wat eigenlijk zegt hoe wij te werk gaan… De 
bedoeling is dat gouden mannen uiteindelijk zelfredzamer worden, met het doel dat jullie ook een 
keer buiten gouden mannen verder gaan zeg maar. Wat is uw beeld daarover? 
 
R8: Buiten Gouden Mannen? 
 
I: Ja dat je zeg maar voorbij GM gaat, op een gegeven moment volgens onze begeleiding, zeggen wij 
een man is achttien maanden bij ons in traject, en u zit er al langer. Dus dat u minder met GM gaat 
doen en meer op uzelf gaat doen, wat heeft u daarvoor nodig, wat zou u graag willen doen, oftewel 
wat is uw mening daarover? 
 
R8: Ja ik wil eigenlijk zelf ja, ik ben bijna met pensioen ook over drie maanden. En officieel kom ik in 
pensioen volgend jaar in 2018 en dan ik heb, ik wens eigenlijk een beetje te reizen. Ik wil graag ja 
paar landen moet ik bezoeken ik heb vroeger toen ik nog vaarde zoveel landen geweest. Maar die 
tijd als je daar gaat met de boot dan is anders, dan ben je aan het werk. Ga je na 18.00 ’s avonds als 
je klaar bent met je werk naar buiten en ga je alleen maar nightclub, maakt niet uit wat maar dan ga 
je niet in echte leven die mensen zijn bezig met eigen leven weet je. Ik wil die plekjes zien Spanje, 
Italië, Griekenland er zijn zoveel dingen. Beetje genieten van het leven weet je. Een kant mensen 
worden blij ik ben in pensioen maar je weet niet misschien zit er nog maar kort tijd achter. Waarheid 
moet je accepteren. Doe ik ook beetje bezig. 
 
I: Wat wilde u graag bereiken met ons? 
 
R8: Bereiken? 
 
I: Wat waren uw doelen toen u mee ging doen met project? 
 
R8: Ja taal en computer, in deze leeftijd kan ik niet zo goed leren maar toch wat ik weet is voldoende. 
Ik kan ook niet alles volgen want ik heb niet veel gestudeerd toen heb ik gestudeerd een studie 
verlaten, was ongeveer 44 jaar geleden, die zit niet echt meer erin. Onze opleiding tijd was anders nu 
die tijd is anders.  
 
I: Want u gaf wel al aan dat taal en computer een doel was, heeft u dat kunnen bereiken inmiddels? 
 
R8: Ja, wat moet ik nou nog bereiken in deze leeftijd, wat kan ik nog meer doen. Ik heb eigenlijk niet 
zoveel hobby’s maar ik wil wel weten of de wereld en het leven ik heb speciaal… Ik kijk natuur ik hou 
van natuur niet drama’s of films of muziek niet zo vaak maar meestal ik hou van documentaire, 
natuur, sterren… 
 
I: Even een heel andere vraag, ik legde aan het begin uit dat het onderzoek over uitstroom gaat, en 
dat het de bedoeling is dat mannen eigenlijk na ons weer doorgaan, dus nadat ze bij Gouden Mannen 
meegedaan hebben dat ze dan weer doorgaan. Dus bijvoorbeeld in de vorm van werk of vrijwilligers, 
of zelf activiteiten opzetten in de wijk… Maar onze uitstroom is nogal laag, we zien dat veel mannen 
bij ons project blijven. Naja niet hangen maar wel blijven zeg maar. Hoe denkt u dat het komt dat 
veel mannen zolang bij ons blijven? 
 
R8: Maar ik weet niet hoeveel mensen erbij blijven, maar ook dat uh hoe erg dat voor jullie is, dat 
mannen erbij blijven. Maar elke dag wij blijven bij Gouden Mannen, elke dag kan je wat meer leren. 
Maar ik weet niet wat moet ik nog speciaal leren. Ik weet ook niet hoe verplicht voor ons, wat 
moeten wij doen. Uh, van DWI bijvoorbeeld he. Uh… wat heb ik gezegd, toeslag… Bijstand 
bijvoorbeeld. Want ik krijg nu vervroegd pensioen en beetje geld van DWI, ik heb gehoord als je krijgt 
van DWI bijstand, zij denk soms jij moet iets doen. Dat is de bedoeling van verplicht. Maar zelf kan je 
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ook iets doen, nu beetje sporten twee keer per week en Gouden Mannen en af en toe kom je lessen 
en om de hoek is Mansveltschool… 
 
I: Sorry dat ik u onderbreek, maar heeft u dan het gevoel dat u verplicht er moet zijn bij Gouden 
Mannen? 
 
R8: Nee ik bedoel, misschien, later als ik kom in AOW, ik weet niet hoe zijn die regels wij zijn verplicht 
om iets te doen. 
 
I: Dus vandaar dat u net zei, als ik pensioen krijg dan ben ik uit de bijstand en wil ik gaan reizen, en 
dan misschien dus bij Gouden Mannen stoppen…? 
 
R8: Ja kan ik doorgaan, ik kan zelf iets kiezen wat ik leuk vind en een is belangrijk minimaal 1 a 2 keer 
per week moet ik naar sporten, dat is echt belangrijk voor mijn ziekte en mijn lichaam. Want ik heb 
uh vroeger had ik veel last. Ik ben blij dat ik suikerziekte heb gekregen want ik heb tien kilo 
afgevallen. Vroeger ik was zwaar, tien kilo was ik zwaar te zwaar. En ik loop tien minuten dan ik moet 
stoppen, ik kan niet doorgaan, spieren pijn pijn. Maar nu heb ik niet meer, ben ik blij mee. En thuis ik 
stoppen en sport, en als ik hierheen kom dan veel stoplichten en moet ik crossen. Soms, ik kan me 
niet concentreren want elke keer stoplicht, komt zoveel druk verkeer. Is druk maar kijk als je jong 
bent jij kan dat heel goed, maar als je ouder bent soms je twijfelt he ja? Want daar kan je fout 
maken, gelukkig ik heb met bloed geen fout gemaakt, maar kan he. 
 
I: Nog even terugkomend op de vraag waarom mannen bij ons blijven… 
 
R8: Want jullie zijn te goed! (beide lachen) 
 
I: Want u noemde wel DWI en verplicht en dergelijke, heeft u dan het gevoel, stel als u niet meer 
mee zou doen dat het DWI dan verwacht dat u iets anders gaat doen? Stel u voor u gaat stoppen dat 
u zich dan zorgen maakt dat het DWI u verplicht iets anders te doen? 
 
R8: Ja… Dat. Een is daardoor en ander is voor mijzelf ook want ik wil ook niet thuis zelf zijn en de hele 
dag blijven, ik wil ook wat doen en even weg van alles. Thuis heb je zoveel te doen, koken 
schoonmaken, boodschappen doen je moet dat je moet dat… Enne ja, dan zijn die ramen vies en 
moet je lappen, vandaag moet ik ook nog dweilen en dan andere keer aanrecht dit en dat. Je komt er 
niet vanaf, je moet was doen etc. Soms heb je geen zin, maar ok. En soms is het slecht weer dan kom 
ik niet. Maar ik vind niet erg. Maar ik vind het goed om beetje bezig te zijn met iets te doen. 
 
I: Want stel je voor er kan iets gerealiseerd worden met een buurtkamer, of dat er meer buiten 
gouden mannen maar wel korte lijntjes houden… Of een inloophuis of dat we een praatgroep 
starten, want op een gegeven moment is het voor ons… Wij zien dat veel mannen bij ons blijven, 
maar we zitten een beetje aan onze max. Volgens ons begeleidingsmodel zeggen we dat een traject 
achttien maanden, maar de mannen blijven langer bij ons.  
 
R8: Ja ja ik begrijp wat je bedoelt.  
 
I: Wat is jouw mening daarover? 
 
R8: Ik denk zelf, vanaf volgend jaar als wij zijn hier klaar, denk ik dat ik toch even paar maanden, denk 
ik he misschien kan ik nog beter vinden, ik ga cursus volgen keertje. Zij sturen folders, hoe heet die 
school, je volgt cursus en je betaalt geld, hoe heet dat ook alweer… Niet Mansveltschool maar heel 
veel Nederlands hebben ze die scholen en ik denk dat ze… 
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I: Ik weet ook even niet. 
 
R8: ATI ofso… Naja zulke. Maar ik betaalde taalprogramma dat wil ik een keertje graag doen en 
daarna ik ga zelf beslissen wat ik verder ga doen.  
 
I: Nog een laatste vraag, wat zou u verder graag nog kwijt willen over het project? Met name de 
werkwijze, hoe effectief we zijn, alles wat u nog kwijt wil over het onderwerp, de zelfredzaamheid, 
de uitstroom… 
 
R8: Ja dat wil ik ik ben echt tevreden met jullie allemaal. Jullie doen heel goed jullie zijn geweldig. 
Enne ja we hebben heel veel van jullie geleerd, veel geleerd want eerder heb ik niet geleerd. En we 
hebben beetje geleerd hoe moet ik mijn eigen dinges zelf doen, en meestal doe ik mezelf ook alles, 
behalve soms echt moeilijke dingen, dan komen we bij jullie. 
 
I: Heel erg bedankt voor het interview, dan gaan we nu snel weer naar de les. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


