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Methodieken uit de cognitieve gedragstherapie komen goed van 
pas bij het re-integreren van werkzoekenden, zo leerde Ester 

Biezen van de gemeente Oss van een project voor niet-willers. 
Leerdoelen werken inderdaad beter dan prestatiedoelen, weet 

promovendus Gera Noordzij.
TEksT: PETEr BOOrsMa, BEELd: Chris PErrEijN

Oss: grotere uitstroom dankzij gedragspsychologie

Niet-willers? 
80% gemotiveerd 

uit de uitkeriNg

 B
innen een jaar een uit-
stroom van 80 procent. 
Kom daar maar eens om. 
In Oss lukt het. En dan 
ook nog met ‘mensen 

in de bijstand die geen gemoti-
veerd gedrag laten zien’. Eén van 
de sleutels tot dit succes: de inzet 
van methodieken uit de cognitieve 
gedragstherapie.
“Er zitten hele goeie tussen de ogen-
schijnlijke niet-willers”, vertelt hoofd 
Werk en Inkomen Ester Biezen. 
Velen van hen hebben veel teleurstel-
lingen te verwerken gehad in hun 
leven. Of kregen sanctie op sanctie 
en raakten daardoor gedemotiveerd.”

OMBuiGEN
Met het intensieve gedragsverande-
rende programma Focus probeert 
Oss deze negatieve houding om te 
buigen. In groepjes van twaalf ko-
men cliënten 32 uur per week bijeen. 
De deelnemers helpen en coachen 
elkaar en spreken elkaar ook aan. 
De dag start met een gezamenlijk 
ontbijt, maar pas als iedereen er is. 
“Is iemand te laat, dan kunnen de 
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anderen niet beginnen en gaan zij de 
laatkomer op een gegeven moment 
zelf bellen.”
Groepsdynamiek is belangrijk, zegt 
Biezen. Daarom wordt er bijvoor-
beeld veel gesport. Toch heeft 
iedere deelnemer een persoonlijk 
ontwikkelingsplan. Is er sprake van 
belemmerende factoren, dan worden 
die zo snel mogelijk weggenomen. 
De werkconsulent en de coaches 
houden strakke regie in de contacten 
met alle hulpverlenende instanties. 
Dat werkt snel en geeft de deelne-
mers rust.

BasisEMOTiEs
Per groep zijn er twee begeleiders: 
een richt zich op werk, een op 
motivatie. “Er zijn veel gesprekken 
over de vier basisemoties: bang, 
boos, bedroefd en blij. Mensen leren 
inzien waarom zij niet in zichzelf 
geloven. Gaandeweg het traject gaan 
zij hun eigen gedrag herkennen en 
gaan ze beter in hun vel zitten. Op 
het werk en privé. Ze krijgen geloof 
in zichzelf en stralen dat ook uit in 
een sollicitatiegesprek.”
Zo ook Stein, een oud-deelnemer 
van Focus. Hij kwam zoals hij zelf 
zegt ‘stampvoetend’ binnen. Boos 
op zichzelf, op iedereen. Inmiddels 
is hij succesvol aan het werk bij een 
glasvezelbedrijf en heeft hij volop 
ideeën over zijn loopbaan en oplei-
ding. Iedereen in Oss zou eigenlijk 
de kans moeten krijgen om zo aan 
zichzelf en zijn leven te mogen wer-
ken, oordeelt hij nu.
Focus kent drie varianten: het ba-
sisprogramma van 32-uur per week 
voor deelnemers met een grote tot 
zeer grote afstand tot de arbeids-
markt, een compacte ‘light’ variant 
voor mensen met een korte tot mid-

delgrote afstand tot de arbeidsmarkt 
en een i-variant voor (ex-)gedetineer-
den.

dOOrLOOPTijd
Sinds de start in maart 2011 hebben 
120 mensen deelgenomen. De ge-
middelde doorlooptijd is een halfjaar; 
na een jaar is ruim 80 procent van 
de deelnemers uit de bijstand. 
Het opzetten van de pilot had wel 
wat voeten in de aarde, vertelt Bie-
zen. “Een traject kost drie- tot vier-
duizend euro en is daarmee prijzig.” 
Maar inmiddels is er alom interesse, 
bijvoorbeeld van raadsleden; zij 
komen lunchen met deelnemers 
om te horen hoe zij het programma 
ervaren. En ook van werkgevers, die 
medewerkers van Focus graag in 
dienst nemen omdat ze bijzonder ge-
motiveerd zijn. En sinds Biezen een 
factsheet samenstelde over Focus 
wordt ze ook platgebeld door nieuws-
gierige andere gemeenten.
Wat is nu doorslaggevend voor het 
succes van Focus? “Vooral de nadruk 
op gedragsveranderende methodie-
ken”, zegt Biezen. “Het aanleren 
van het herkennen en uiten van ge-
voelens en het trainen van soft skills 
zoals motivatie en eigen verantwoor-
delijkheid.” *

Briljant!, roept Gera Noordzij als ze hoort dat deelnemers 
aan het Focus-traject in Oss pas aan het ontbijt mogen 
beginnen als iedereen er is. Groepsdynamiek is volgens 
haar belangrijk bij trainingen omdat er iets tussen 
mensen gebeurt. “als iemand je aanspreekt op het te laat 
komen wil dat óók zeggen dat iemand in jou is geïnteres-
seerd.”
Noordzij is universitair docent Psychologie aan de 
Erasmus universiteit. Zij is niet verrast door de goede 
resultaten van het Osse project. in haar proefschrift ‘Mo-
tivating and counseling the Unemployed’ toont ze 
aan dat het beter is werkzoekenden nieuwe vaardigheden 
te leren dan om resultaatdoelen te formuleren. dus niet: 
‘Laat zien dat je goed een sollicitatiegesprek kunt voeren’, 
maar: ‘Wat kun je leren van dit sollicitatiegesprek?’. En 
ook niet: ’Vind een baan’, maar: ‘Leer op tijd te komen’. 
Ook volgens Noordzij is gebrek aan zelfvertrouwen vaak 
een drempel voor re-integratie. “Vooral in deze cisistijd 
is het vinden van een baan een moeilijke, en voor velen 
een nieuwe taak waarbij ze te maken krijgen met kritiek, 
teleurstellende ervaringen en afwijzingen. daarom is het 
belangrijk kleine, haalbare doelen te stellen die snel suc-
ces kunnen opleveren. Zo kan het zelfvertrouwen groeien. 
Niemand houdt ervan te falen. En ook al gaat het bij een 
leerdoel mis, het voelt minder als falen.” 
Professionals zijn gewend om te denken in termen van 
presteren en om voor anderen te denken. ‘jij moet leren 
een sollicitatiebrief te schrijven’, is het dan. Maar voor de 
werkzoekende is het daarmee het doel van een ander. het 
kost dan nogal wat moeite om hen op een andere manier 
te laten werken, heeft Noordzij ervaren.
uit haar onderzoek blijkt verder dat werkzoekenden met 
leerdoelen twee keer zo veel kans maakten op het vinden 
van een baan dan werkzoekenden uit de controlegroep 
met een resultaatdoel. “Weten dat het werkt is heel 
belangrijk bij het werken aan doelmatigheid. Maar het 
hebben van betrouwbare cijfers over de kans op succes 
is ook belangrijk voor de deelnemers. die kun je daarmee 
uitleggen dat er weliswaar geen baangarantie is, maar dat 
de kansen om aan de slag te komen wel groter worden.”

het programma Eff ectiviteit & Vakmanschap 
van divosa heeft tot doel het versterken en 
stimuleren van methodisch werken binnen 
de sociale zekerheid en wordt medegefi nan-
cierd door het ministerie van sociale Zaken 
en Werkgelegenheid.

‘Niemand houdt ervan 
te falen’

De dag start met een gezamenlijk 
ontbijt, maar pas als iedereen er is


