
Draaiboek 2e gedeelte 3e Fase (=uitstroom) 
versie 03-10-2022 
Mohamed checkt bij Zainab en Martin of zij als uitvoerder na het lezen van dit draaiboek begrijpen 
wat er van verwacht wordt. 
 
Doel proces 
Invulling 2e gedeelte 3e Fase Gouden Mannen Programma (=uitstroom) waarbij een (interne of 
externe) netwerkpartner het programma uitvoert en de coördinator de uitvoerder ondersteunt. 
Waarbij het doel is om zo min mogelijk Gouden Mannen door te laten stromen naar een vervolg 
programmering (zoals Gouden Mannen & Co) omdat ze tijdens de uitstroom voldoende 
vaardigheden hebben geleerd en voldoende mogelijkheden aangereikt hebben gekregen om zelf te 
participeren in de maatschappij. De Gouden Mannen zijn na deze fase uitgestroomd. 
We gaan ervan uit dat de coördinator tijdens de uitstroom periode wekelijks een uur af stemt met 
de uitvoerder. De uitvoerder moet gedurende 10 weken 3 uur per bijeenkomst beschikbaar zijn. 
Bij de sleutelfunctionarissen worden de volgende functies genoemd voor de uitvoerder: Buurtteam 
medewerker, participatiemedewerker/welzijnswerker. Dit kan bij elke organisatie een verschillende 
naam hebben, denk aan community builder of opbouwwerker. 
 
Sleutel functionarissen  

• Coördinator 

• Buurtteammedewerker 

• Participatiemedewerker/welzijnswerker 

• Storytelling trainer 

• Gouden Mannen deelnemers 

• Partners in de wijk 

• Ambassadeur Gouden Mannen & Co 

• Projectleider Gouden Mannen & Co 
 

 

 Wat Wie (rol/speler) 
 

Wanneer 

1.  Uitvoerder wordt geworven (dit kan een 

buurtteammedewerker of 

participatiemedewerker zijn) 

Coördinator Week 41 tot 

week 45 

2.  Overdracht van ervaringen en verhalen van de 

gouden mannen van de Storytelling trainer aan 

de uitvoerder georganiseerd. 

Coördinator Uiterlijk week 

49 

3.  Overdracht van Storytelling trainer aan 

uitvoerder vindt plaats 

Storytelling trainer 
Uitvoerder 

Week 50 

4.  Bijeenkomst afronding Storytelling training en  
kennismaking met de uitvoerder en de Gouden 
Mannen 

Storytelling trainer 
Uitvoerder 
Gouden Mannen 

Week 50 

5.  Presentatie van alle doelen van de Gouden 
Mannen wordt gemaakt. Deze doelen worden 
uit de profielen van de Gouden Mannen op Plek 
gehaald.  

Uitvoerder 
Coördinator 

Week 50 

6.  Er wordt meteen gekeken naar welke 
voorlichtingen er mogelijk georganiseerd kunnen 

Coördinator Week 50 



worden. Organisaties worden alvast benaderd 
voor voorlichting week 53 en 54. 

7.  - Netwerk wordt door de mannen in 
kaart gebracht in Padlet of in hun 
contacten lijst in hun telefoon en er 
wordt nagedacht over hoe je je netwerk 
kunt gebruiken. 

- Alle persoonlijke doelen worden door 
de uitvoerder gepresenteerd (zie stap 5) 

- Inventarisatie wordt gemaakt van 
mogelijke bezoeken aan en 
uitnodigingen van partners in de wijk 

Uitvoerder 

Gouden Mannen 

Week 51 

(start 

uitstroom, 2e 

gedeelte fase 3) 

8. - Partners in de wijk worden gebeld om 
afspraken te maken voor bezoeken door de 
Gouden Mannen.  
- Planning wordt gemaakt* van week 55 t/m 57 
van afspraken met 3 partners buiten de deur 
(door de Gouden Mannen met coaching van de 
uitvoerder)  
 

Uitvoerder 
Gouden Mannen 
 
Coördinator (= 
achtervang) 

Week 52 

9. - Planning van afspraken wordt uitgevoerd 
- evalueren** van de voorlichtingen en de 
werkbezoeken van de partners  
- Verder gaan met in plannen van werkbezoeken 

Uitvoerder 
Partners in de wijk 
Gouden Mannen 

Week 53 t/m 
week 57 

10. Terugblik en eindevaluatie** Fase 3 Uitvoerder 
Gouden Mannen 

Week 58 

11. Ambassadeur van GM & Co wordt uitgenodigd 
voor praatje in week 59 

Coördinator Week 56 

12. Afscheid voorbereiden, denk daarbij aan: 
- Programma, wat ga je doen? 
- Wie verzorgt het eten? 
- Wat is het budget? 
- Boodschappen 
- Koken 
- Afspraken over de declaraties 
- Klaar zetten certificaten door de 

coördinator (check correct geschreven 
namen) 

 

Uitvoerder 
Gouden Mannen 
Coördinator 

Week 59 

13. Ambassadeur van Gouden Mannen & Co komt 
fysiek of online iets vertellen over GM & Co  

Ambassadeur 
Coördinator 
Gm & co 
projectleider 
wanneer 
beschikbaar 
Gouden Mannen 

Week 59 

14. Afscheid vindt plaats en certificaten worden 
uitgereikt 

Uitvoerder 
Coördinator 
Gouden Mannen 

Week 60 

 
*Voorbeeld schema afspraken presentaties en bezoeken: 



Week 53: voorlichting door partners in de wijk bij de Gouden Mannen zelf/evaluatie/ 
Week 54: voorlichting door partners in de wijk bij de Gouden Mannen zelf/evaluatie 
Week 55: bezoeken partners in de wijk/evaluatie op GM locatie 
Week 56: bezoeken partners in de wijk/evaluatie op GM locatie 
Week 57: bezoeken partners in de wijk/evaluatie op GM locatie 
 
**Hoe gaan we evalueren met de Gouden Mannen? 
Wekelijks (groepsgesprek) 
Wat is ons gelukt? En wat kan volgende keer beter? 
Gelukt:  
Volgende keer beter: 
Hoe hebben we ervoor gezorgd dat dit gelukt is? 
Hoe kunnen we dit de volgende keer beter doen? (tips) 
Hoe kan ik dit bezoek gebruiken, wat heb ik hieraan? 
 
Eindevaluatie (groepsgesprek) 
Hoe hebben jullie de werkbezoeken ervaren? 
Kun je je doelen bereiken met het doen van deze werkbezoeken? 
Wat wordt je volgende stap? 
Wat heb je nog nodig? 
 
 
 
 
 
 
 
 


