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Samenvatting
In opdracht van Impuls, een welzijnsorganisaties in Amsterdam Nieuw-West, is er onderzoek verricht naar de
lage maatschappelijke participatie onder Marokkaanse mannen. Hierbij stond de volgende probleemstelling
centraal: Welke interne en/of externe factoren belemmeren, blokkeren of bevorderen maatschappelijke
participatie van Marokkaanse mannen (40-60 jaar) in Amsterdam Nieuw-West? En welke (beleidsmatige)
aanbevelingen kunnen gemaakt worden om met deze factoren om te gaan?
De doelstelling van het onderzoek is om voor 9 juni 2010, onderzoek te doen naar interne en/of externe
factoren, die de maatschappelijke participatie van Marokkaanse mannen (40-60) jaar in Amsterdam NieuwWest kunnen belemmeren, blokkeren of bevorderen. Daarnaast worden er aanbevelingen gegeven rondom
hoe Impuls dient om te gaan met deze factoren.
De kern van het onderzoeksrapport bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk een wordt het onderzoeksplan
beschreven (aanleiding, probleemstellig, doelstelling, onderzoeksvragen en onderzoeksverantwoording). Het
daarop volgende hoofdstuk geeft een beschrijving van de lokale situatie waarin de mannen zich bevinden
(wijkkenmerken, bevolkingsamenstelling en aanwezige projecten die zich al richten op de bevordering van de
maatschappelijke participatie). Nadat de lokale situatie is beschreven wordt er in hoofdstuk drie gestart met
de resultaten van het onderzoek.
In aansluiting op de probleemstelling wijst het onderzoek uit dat er sprake is van zes “barrières” (oorzaken
van het beleidsprobleem). Dit zijn: referentiekader/afkomst, educatie, psychische omstandigheden,
lichamelijke omstandigheden, negatieve externe beeldvorming en groepsdruk. Uit deze “hoofdbarrières”
volgen andere barrières, de zogeheten “subbarrières”, die op hun beurt invloed uitoefenen op het
beleidsprobleem. In veel gevallen vormen de barrières juist voor de mannen uit de doelgroep een probleem
omdat zij één of meerdere cruciale vaardigheden missen als het gaat om maatschappelijke participatie
(bijvoorbeeld een gebrek aan zelfreflectie wat niet is ontwikkeld, omdat de mannen nooit (basis) onderwijs
hebben genoten). In hoofdstuk drie wordt tevens aangegeven wat het causaliteit is tussen hoofd en
subbarrières. Tevens wordt duidelijk dat de subbarrières ook een doorwerking op elkaar kunnen hebben. Dit
wordt nader uitgelegd aan de hand van een beschreven analyse en een Causaal Veld Model (CVM). Door de
complexiteit hiervan wordt dit niet beschreven in deze samenvatting.
Waarna in het volgende hoofdstuk ingegaan wordt op de causale ketens in het CVM. Deze causale ketens
beginnen bij de oorzaken van het beleidsprobleem. De gevolgen van deze oorzaken hebben uiteindelijk een
negatieve doorwerking op de maatschappelijke participatie.
Om de maatschappelijke participatie te bevorderen zal er in de ketens ingegrepen moeten worden. Een
analyse van de mogelijkheden voor de ingreep hierin, heeft tot een Finaal Veldmodel (FVM) geleid. Het FVM
geeft dus aan welke aanbevelingen er gedaan worden:
- analyse sleutelfiguren,
- meer voorlichting over negatieve beeldvorming en referentiekader,
- inzicht vergroten in coachgesprekken,
- trainen vaardigheden,
- herken- en doorwijsfunctie psychische en lichamelijke gezondheid in projecten inbouwen,
- aantrekkelijkheid maatschappelijke participatie vergroten,
- projecten afstemmen met en op de onderzoeksdoelgroep.
Daarnaast geeft het FVM aan wat de gevolgen zijn van de inzet van deze aanbevelingen op de
probleemstelling.
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Inleiding
De afgelopen jaren heeft maatschappelijke participatie een steeds prominentere rol ingenomen op de
politieke agenda. Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij een actieve bijdrage levert aan de ontwikkelingen
in Nederland. Bij veel “Nederlanders” lukt dit goed.
Impuls, een welzijnsorganisaties in Amsterdam Nieuw-West, heeft geconstateerd, dat de maatschappelijke
participatie onder Marokkaanse mannen niet soepel verloopt. Om ervoor te zorgen, dat deze groep toch actief
kan deelnemen aan de Nederlandse samenleving middels maatschappelijke participatie, heeft Impuls een
project opgezet genaamd “Mannen Hogerop”. Met dit project wordt getracht de mannen hulp te bieden
(middels diverse trainingen) om zo de maatschappelijke participatie te verbeteren. Om goed op de wensen
van de Marokkaanse mannen aan te sluiten, wil Impuls weten, wat het feitelijke probleem rondom de
participatie van groep. Tegen welke problemen lopen Marokkaanse mannen aan, als zij maatschappelijk
willen participeren en hoe kan Impuls deze problemen aanpakken?
Om aan te sluiten op de vraag van Impuls hebben de auteurs van deze scriptie onderzoek gedaan naar de
participatieproblematiek van de Marokkaanse mannen uit Amsterdam Nieuw-West. Hierbij hebben zij zich
het volgende doel gesteld: Voor 9 Juni 2010 onderzoek doen naar de interne en/of externe factoren, die de
maatschappelijke participatie van Marokkaanse mannen (40-60) jaar in Amsterdam Nieuw-West kunnen
blokkeren of bevorderen. Daarnaast aanbevelingen te doen voor de omgang met deze factoren.
Het eindproduct van het onderzoek is deze scriptie, waar alle bevindingen uit het onderzoek in zijn
beschreven. Deze scriptie is als volgt opgebouwd: in het eerste hoofdstuk is het onderzoeksplan terug te
vinden. Hierbij staat de aanleiding, doelstelling, vraagstelling, en onderzoeksverantwoording centraal.
Om de doelstelling te behalen zijn er een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Aan de hand van dit onderzoek
is uiteindelijk het rapport opgemaakt. De onderzoeksvragen zien er als volgt uit:
 Vraag 1: Welke interne/externe factoren kunnen een actieve(re) participatie bij de
onderzoeksdoelgroep blokkeren of juist stimuleren?
 Vraag 2: Welke beleidsdoelstellingen/ambities (maatregelen) kunnen worden ingezet om blokkerende
factoren te verminderen/elimineren of juist stimuleren om zo een actievere participatie van de
onderzoeksdoelgroep te bevorderen?
 Vraag 3: Welke aanbevelingen kunnen er gedaan worden ter bevordering van de maatschappelijke
participatie van de onderzoeksdoelgroep in Amsterdam Nieuw-West?
Om tot antwoord op deze vraagstelling te komen, zijn er drie informatiebronnen geraadpleegd, namelijk:
 Literatuur: wetenschappers en (bijbehorende) literatuur over het beleidsprobleem.
 Intermediairs: Insiders die dicht bij de mannen uit de doelgroep staan, bijvoorbeeld welzijnswerkers.
 Mannen uit de onderzoeksdoelgroep zelf
In het daarop volgende hoofdstuk wordt een omschrijving gegeven van de lokale situatie in Amsterdam
Nieuw-West. Hier wordt dieper ingegaan op de leefomgeving van de mannen uit de onderzoeksdoelgroep.
Na een beschrijving van de lokale situatie wordt er in hoofdstuk drie begonnen met de uitwerking van het
onderzoek. Zo worden er in dit hoofdstuk aangegeven welke barrières een rol spelen rondom de
maatschappelijke participatie van mannen uit de onderzoeksdoelgroep. Daarbij wordt aangegeven waarom
nou juist die barrières een rol spelen voor de mannen uit de onderzoeksdoelgroep en waarom het voor de
mannen niet mogelijk is om de barrière momenteel te overwinnen. Ook wordt het causale verband tussen de
verschillende barrières beschreven en welke gevolgen deze hebben voor het beleidsprobleem (lage
maatschappelijke participatie).
Nadat de barrières zijn beschreven wordt er in hoofdstuk vier ingegaan op aanpak van het beleidsprobleem
(aanbevelingen, kansen etc.)
Deze scriptie wordt afgesloten met bestuurskundig commentaar van de auteurs.
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1 Opdracht en aanpak
1.1 Probleemstelling
In overleg met mevrouw D. Schroevers van Stichting Impuls Projecten is een onderzoeksopdracht
geformuleerd. Zij is de begeleidster bij dit onderzoek vanuit Impuls en opdrachtgeefster. De probleemstelling
ten behoeve van het onderzoek ziet er als volgt uit:
Welke interne en/of externe factoren belemmeren, blokkeren of bevorderen maatschappelijke participatie van
Marokkaanse mannen (40-60 jaar) in Amsterdam Nieuw-West? En welke (beleidsmatige) aanbevelingen kunnen
gemaakt worden om met deze factoren om te gaan?
1.2 Doelstelling
Voor 9 Juni 2010 onderzoek doen naar de interne en/of externe factoren, die de maatschappelijke
participatie van Marokkaanse mannen (40-60) jaar in Amsterdam Nieuw-West kunnen belemmeren,
blokkeren of bevorderen. Daarnaast aanbevelingen te doen voor de omgang met deze factoren.
1.3 Vraagstelling
Om deze doelstelling te behalen zijn er een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Aan de hand van dit
onderzoek is uiteindelijk het rapport opgemaakt. De onderzoeksvragen zien er als volgt uit:
Vraag 1: Welke interne/externe factoren kunnen een actieve(re) participatie bij de
onderzoeksdoelgroep blokkeren of juist stimuleren?
1.1: Welke interne factoren spelen een blokkerende of stimulerende rol rondom de participatieproblematiek
voor de doelgroep volgens de direct betrokken intermediairs?
1.2: Welke externe factoren spelen een blokkerende of stimulerende rol rondom de participatieproblematiek
voor de doelgroep volgens de direct betrokken intermediairs?
1.3: Welke interne factoren spelen/of kunnen een blokkerende of stimulerende rol spelen, rondom de
participatieproblematiek voor de doelgroep volgens gerenommeerde literatuur?
1.4: Welke externe factoren spelen/of kunnen een blokkerende of stimulerende rol spelen, rondom de
participatieproblematiek voor de doelgroep volgens gerenommeerde literatuur?
1.5: Welke externe factoren spelen/of kunnen een blokkerende of stimulerende rol spelen, rondom de
participatieproblematiek voor de doelgroep volgens de doelgroep zelf?
1.6: Wat is het verschil tussen de inzichten van de gerenommeerde onderzoekers en de direct betrokken
welzijnswerkers met betrekking tot de interne/externe factoren?
Vraag 2: Welke beleidsdoelstellingen/ambities (maatregelen) kunnen worden ingezet om
blokkerende factoren te verminderen/elimineren of juist stimuleren om zo een actievere participatie
van de onderzoeksdoelgroep te bevorderen?
2.1: Welke beleidsdoelstellingen/ambities/instrumenten kunnen worden ingezet om de blokkerende
factoren te verminderen/elimineren of juist participatie te stimuleren volgens gerenommeerde literatuur?
2.2: Welke beleidsdoelstellingen/ambities/instrumenten kunnen worden ingezet om de blokkerende
factoren te verminderen/elimineren of juist participatie te stimuleren volgens de direct betrokken
intermediairs?
2.2: Welke beleidsdoelstellingen/ambities/instrumenten kunnen worden ingezet om de blokkerende
factoren te verminderen/elimineren of juist participatie te stimuleren volgens de doelgroep zelf?
Vraag 3: Welke aanbevelingen kunnen er gedaan worden ter bevordering van de maatschappelijke
participatie van de onderzoeksdoelgroep in Amsterdam Nieuw-West?
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1.4 Plan van Aanpak
Om een antwoord te geven op de probleemstelling is er aan de hand de ingenieursmethode (Geul, 2005)
onderzoek gedaan. De reden hiervoor is meervoudig:
- er zijn weinig projecten of beleid specifiek gericht op dit maatschappelijke probleem,
- het relevante sociale krachtenveld bestaat niet uit krachtige onafhankelijke organisaties met actieve
belangstelling voor het maatschappelijk probleem,
- het relevante sociale krachtenveld bestaat niet uit een relatief groot aantal organisaties die in hoge
mate ondergeschikt zijn aan de opdrachtgever en niet onderling samenwerken,
- algemene burgerparticipatie is niet noodzakelijk voor inhoud en effectieve implementatie,
- geen beleid is geen aanvaardbare beleidsconstructie.
Om deze redenen vallen andere methodieken van beleidsconstructie (Geul, 2005) weg.
De werkwijze van de ingenieursmethode houdt in dat bij wetenschappers, beleidsactoren en veldactoren
informatie ingewonnen wordt over de problematiek. Dit komt ook naar voren in de bovenstaande
onderzoeksvragen. Hier is een verdeling gemaakt in:
- literatuur

wetenschappers en (bijbehorende) literatuur over het probleem,
- intermediairs 
beleidsactoren in de vorm van een raadslid en stadsdeelvoorzitter,

veldactoren in de vorm van welzijnswerkers,
doelgroep

veldactoren in de vorm van de doelgroep zelf.
In de bronnenlijst kunt u precies zien welke bronnen specifiek onderzocht zijn.
Na de uitvoering van het onderzoek is er een terugkoppelmoment geweest naar de opdrachtgeefster en haar
betrokken collega’s. Zo is duidelijk geworden of de achterhaalde informatie aansluit bij de verwachtingen.
1.5 Probleemanalyse
In dit deel zal een beeld geschetst worden van de noodzaak van de aanpak van het probleem. Met een
beschrijving van de organisatie en het gelieerde project, waar het onderzoek voor wordt uitgevoerd.
Daarnaast wordt er van de mannen uit de doelgroep een beschrijving gegeven.
Impuls is de organisatie waarvoor het afstudeeronderzoek uitgevoerd wordt. Aangezien deze organisatie het
aangrenzende project van dit onderzoek “mannen hogerop” (waar later op ingegaan wordt) uitvoert. De
missie en activiteiten worden door Impuls op haar website als volgt beschreven: “Impuls is een moderne
organisatie voor welzijn en kinderopvang. Zij verzorgt de opvang en ontwikkeling van kinderen en biedt diensten
aan op het gebied van zorg, werk, scholing en vrije tijd. Impuls helpt mensen van jong tot oud door te stimuleren,
te ondersteunen en te bemiddelen. Impuls staat voor mensenwerk.”
Impuls is een grote organisatie in Amsterdam ten behoeve van het welzijn van de inwoners. Het bestaat
namelijk uit zeven stichtingen en twee BV’s. Stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden is de overkoepelende
organisatie van Impuls en haar onderstaande stichtingen:
•
Stichting Impuls Bos en Lommer (stadsdeelgebonden werk),
•
Stichting Impuls Geuzenveld-Slotermeer,
•
Stichting Impuls Osdorp,
•
Stichting Impuls Slotervaart,
•
Stichting Impuls Projecten (niet stadsdeelgebonden werk),
•
Stichting Ondersteuning en Innovatie (staf).
Stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden is daarnaast eigenaar van Impuls holding BV, die op haar beurt weer
eigenaar is van Impuls Kinderopvang BV. Dit alles geeft aan dat het een grote organisatie is in Amsterdam en
dus ook op veel verschillende welzijnsterreinen ervaring heeft.
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Begroting en personeel
Om een beter beeld te geven van de organisatie Impuls zijn hieronder de verdeling van inkomsten en
uitgaven geïllustreerd. Dit zijn de cijfers zoals vermeld in het meest recente jaarverslag van 2008.

Uit hetzelfde jaarverslag van 2008 is het personeelsbestand en de bijbehorende fte’s als volgt
beschreven.
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Mannen hogerop
Binnen deze stichtingen en BV’s worden verschillende welzijnsactiviteiten georganiseerd. Hieronder vallen
onder andere kinderopvang, buurtcursussen- en activiteiten, maatschappelijke dienstverlening en werk- en
participatiebevorderende activiteiten.
Het project ‘mannen hogerop’ is één van de werk- en participatie bevorderende activiteiten, die in
Amsterdam uitgevoerd worden. Dit project nodigt mannen uit, die ontevreden zijn met hun leven of
werkcarrière om hulp te vragen bij Stichting Impuls Projecten (Impuls). Met Impuls wordt dan elke week een
gesprek gehouden met een persoonlijke coach, die meedenkt, doorverwijst naar de juiste instelling en helpt
met vragen en/of wensen. Deze gesprekken worden gehouden op verschillende locaties, waar de mannen
zich op hun gemak voelen. Dit kan bijvoorbeeld in een buurthuis in de wijk. Naast de gesprekken met de
coach, is het ook mogelijk om korte cursussen te volgen om vaardigheden te verbeteren en daarmee een
betere positie in de maatschappij te verwerven.
Het project ondersteunt op dit moment 22 mannen. Waarvan er twaalf Marokkaans zijn en negen in de
categorie 40-60 jaar zitten. Ons onderzoek is vooral van belang voor dit project, omdat de mannen niet snel
hun barrières ten aanzien van participatie los laten. Zij beschrijven vaak meer algemene barrières, maar de
coaches/trainers van dit project merken, dat er meer achter zit. Deze achterliggende barrières zijn ondanks
de goede inzet van de trainers moeilijk te achterhalen. Impuls hoopt, dat er met ons onderzoek hier meer
duidelijkheid in komt voor ondersteuning van deze mannen en eventuele toekomstige deelnemers uit
Amsterdam Nieuw-West die zich aanmelden voor dit project. Mevrouw Schroevers is coördinatrice bij dit
project.
De onderzoeksdoelgroep in Amsterdam Nieuw-West
Dit onderzoek is gericht op een specifieke doelgroep. Een persoon valt binnen de onderzoeksdoelgroep als
deze voldoet aan de volgende kenmerken:
 Leden van de onderzoeksdoelgroep zijn woonachtig in Amsterdam Nieuw-West.
 Leden van de onderzoeksdoelgroep zijn van Marokkaanse komaf.
 Leden van de onderzoeksdoelgroep zijn van het mannelijke geslacht.
 Leden van de onderzoeksdoelgroep zijn tussen de 40-60 jaar.
 Leden van de onderzoeksdoelgroep bevinden zich op niveau twee, drie of vier van de
participatieladder van de VNG.
 Leden van de onderzoeksdoelgroep hebben te kampen met één of meerdere interne en/of externe
barrières die de maatschappelijke participatie blokkeren.

Wijk

Aantal Marokkanen
tussen 40-60 jaar
Geuzeveld/Slotermeer 1953

Aantal personen in onderzoeksdoelgroep
conform voorwaarden
148

Slotervaart

1671

100

Osdorp

1731

90

Totaal

5355

595

Bron: Dienst Onderzoek en Statistieken gemeente Amsterdam 2009
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Participatieladder
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de participatieladder opgesteld, als hulpmiddel voor
organisaties, die bij maatschappelijke participatie betrokken zijn. Ieder lid uit de focusgroep van de
betreffende organisatie kan hiermee ingeschaald worden op een bepaald niveau van maatschappelijke
participatie. Dit creëert een overzicht in welke mate de gehele focusgroep participeert. Hier kan het beleid op
aangepast worden.

Bron: http://www.participatieladder.nl/pages/content.php
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1.6 Definitiebepalingen
In het rapport komen een aantal definities naar voren, die zonder uitleg misschien onduidelijk zijn. Deze
definities staan hieronder met de bijbehorende verklaring vermeld.
Maatschappelijke participatie: Deze omvat alle activiteiten buiten de privésfeer, die het intercultureel contact
bevorderen. Bijvoorbeeld deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband (opleiding, vereniging) of het
hebben van (on)betaald werk. Deze definitie is terug te leiden naar de participatieladder.
Interne barrières: Obstakels die een werking hebben op het beleidsprobleem vanuit de persoon in kwestie
zelf zoals lichamelijke klachten.
Externe barrières: Obstakels die een werking hebben op het beleidsprobleem buiten de persoon in kwestie
zoals media.
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2. Lokale situatie in Amsterdam
In dit hoofdstuk wordt een korte omschrijving gegeven van Amsterdam Nieuw-West, de
onderzoeksdoelgroep en bestaande participatie.
2.1 De wijk Amsterdam Nieuw-West
Amsterdam Nieuw-West is een stadsdeel van Amsterdam, dat ten westen van de Singelgracht ligt. De bouw
van dit deel van Amsterdam begon in de laatste 25 jaar van de 19 de eeuw. Anno 2010 bestaat Amsterdam
Nieuw-West uit drie wijken: Geuzeveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. (Bron: Gemeente Amsterdam)
Amsterdam Nieuw-West telt 132.974 inwoners waarvan 89,378 inwoners tot de beroepsbevolking behoord.
Naast de autochtone bevolking, die de dominante cultuur vormen, wonen er voornamelijk mensen van
Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Het merendeel van de inwoners van Amsterdam
Nieuw-West is woonachtig in sociale woningbouw. (Bron: Gemeente Amsterdam)
Etniciteit
Marokkaans
Turks
Surinaams
Antilliaans
Overig
Totaal

Aantal
25265
14627
10638
1330
81114
132.974

Percentage
19%
11%
8%
1%
61%
100%

(Amsterdam, Kerncijfers Amsterdam Nieuw-west, 2009)

De werkloosheid in Amsterdam Nieuw-West ligt op 8,4% van de autochtone beroepsbevolking en 13% als het
gaat om niet-westerse allochtonen. De gemiddelde werkloosheid in Amsterdam ligt op 7% en in heel
Nederland op 5,5%.
Als laatste is er in Amsterdam Nieuw-West sprake van een hoog percentage aan criminaliteit.
Deze ligt 133% boven het landelijk gemiddelde. (Amsterdam, Kerncijfers Amsterdam Nieuw-west, 2009)
2.2 Participatieprojecten in Amsterdam Nieuw-West
Amsterdam beschikt over honderd projecten, gericht op het bevorderen van maatschappelijke participatie.
Deze projecten komen voort uit een divers aantal welzijnsorganisaties, zelforganisaties of gemeentelijke
instellingen.
Hieronder staat een overzicht van de vijf voornaamste projecten die zich richten op het bevorderen van
maatschappelijke participatie in Amsterdam Nieuw-West.
De participatie projecten die hieronder beschreven worden, voldoen aan de volgende criteria:
 Het project is mede gericht op de doelgroep van dit onderzoek.
 Het project is mede toegankelijk voor de doelgroep van dit onderzoek.
 Het project zet zich o.a. in voor het verminderen en/of elimineren van blokkades richting een actieve
maatschappelijke participatie.
 Het project is gevestigd in Amsterdam Nieuw-West.
1.

Mannen Hogerop
Wat is het?: Participatieproject om mannen handvaten te geven, die bruikbaar kunnen zijn bij een
actieve maatschappelijke participatie.
Wat doen ze?: Geven van cursussen op gebied van taal, opvoeding van kinderen en sociale
vaardigheden.
Voor wie?: Het project is voor iedereen toegankelijk. Wel is er vooraf een intake om te bepalen, of
iemand in aanmerking komt voor de desbetreffende hulpverlening. (Bron: Impuls Amsterdam)

11

2.

Hulp bij participatie
Wat is het?: Een project ter bevordering van maatschappelijke participatie in de wijk, die wordt
uitgevoerd door het participatiecentrum Geuzeveld
Wat doen ze?: Het aanbieden van cursussen, vrijwilligerswerk en begeleidingstrajecten richting
werk.
Voor wie?: Dit project is voor iedereen toegankelijk. Wel is er vooraf sprake van een intake om te
bepalen, of iemand in aanmerking komt voor de desbetreffende hulpverlening.
(Bron: www.participatiecentrumgeuzeveld.nl)

3.

Taalcursussen Amsterdam Nieuw-West
Wat is het?: Een project dat cursussen aanbiedt aan mensen van allochtone afkomst, die hun niveau
van de Nederlandse taal willen verbeteren.
Wat doen ze?: Binnen het project worden taalcursussen Nederlands gegeven.
Voor wie?: Dit project is voor iedereen toegankelijk. Wel is er vooraf sprake van een intake om te
bepalen, of iemand in aanmerking komt voor de desbetreffende hulpverlening.
(Bron: http://www.geheugenvanwest.nl/page/5953/nl)

4. Ouderen en techniek
Wat is het?: Een denktank die ideeën tracht voort te brengen op gebied van maatschappelijke
participatie. Het project is opgezet door Stichting de Omslag
Wat doen ze?: Het aanbieden van een cursus aan ouderen, die willen leren, hoe ze om moeten gaan
met een computer.
Voor wie? Dit project is voor iedereen toegankelijk.
(Bron: http://www.deomslag.nl/)
5. Ouderen salon
Wat is het?: Een plek waar Marokkaanse oudere mannen elkaar kunnen ontmoeten en informatie
kunnen krijgen over lopende projecten in de Amsterdam Nieuw-West
Wat doen ze?: Zorgen voor ontspanning, ontmoeten van elkaar en verstrekken van informatie
Voor wie? Dit project is voor iedereen toegankelijk
(Bron: http://www.verbaarsjes.nl/info/hudsonhof.html)
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3 Barrières
Inleiding
In dit hoofdstuk komen de oorzaken (barrières) en gevolgen aan bod, die een remmende werking hebben op
de maatschappelijke participatie (beleidsprobleem) bij mannen uit de onderzoeksdoelgroep. Bij het
beschrijven van de barrières staat de vraag centraal, waarom deze barrière juist voor de mannen uit de
onderzoeksdoelgroep een rol speelt rondom het beleidsprobleem. Vervolgens wordt er aangegeven, wat de
gevolgen zijn van deze barrières op het beleidsprobleem.
Het hoofdstuk is onderverdeeld in verschillende paragrafen. In de eerste paragraaf komt in willekeurige
volgorde aan bod, wat de oorzaken en gevolgen zijn op het beleidsprobleem volgens de literatuur. In de
daarop volgende paragrafen komen de oorzaken en gevolgen aan bod volgens de intermediairs en mannen uit
de onderzoeksdoelgroep zelf. Uit onderzoek is gebleken, dat er veel overeenkomsten zijn tussen de bronnen,
als het gaat om oorzaken en gevolgen op het beleidsprobleem. Overlappende informatie tussen de bronnen
zal daarom direct worden weergegeven in de eerste paragraaf en eventuele afwijkende informatie in de
daarop volgende paragrafen.
In de vierde paragraaf volgt een schematisch verschillen overzicht om kort aan te geven welke verschillen er
zijn tussen literatuur, intermediairs en de mannen uit de onderzoeksdoelgroep.
In het laatste hoofdstuk volgt een nadere analyse rondom oorzaken en gevolgen van de barrières. Centraal
staat de causale relatie tussen de oorzaken en gevolgen op het beleidsprobleem.
3.1 Oorzaken van het beleidsprobleem volgens de literatuur
Volgens de literatuur, intermediairs en mannen uit de onderzoeksdoelgroep vormt het verschil in
referentiekader (denkwijze) een barrière rondom het beleidsprobleem. Het referentiekader wordt gevormd
door de cultuur, normen, waarden en persoonlijke geschiedenis, waar de Marokkaanse man mee is
opgegroeid.
Gezien het feit dat de Marokkaanse cultuur, normen en waarde afwijken van die van de Nederlandse, kan dit
ervoor zorgen, dat de Marokkaanse mannen beschikken over een referentiekader waarvan bepaalde
onderdelen (visies, gebruiken etc.) botsen met onderdelen uit Nederlandse referentiekaders. De reden
waarom deze barrière niet of zeer moeilijk overwonnen kan worden, is omdat een referentiekader zo diep
ingebakken zit (door opvoeding) bij de mannen uit de doelgroep dat het zeer moeilijk is om dit te veranderen.
Hierbij speelt ook het feit, dat een referentiekader pas kan veranderen, nadat de mannen uit de
onderzoeksdoelgroep het als een probleem erkennen. Ook dit vormt een barrière, maar wordt later
beschreven. (Bron: literatuur: (FORUM, ACB Centrum 2010) (Arib, 2009) (FORUM, De multiculturele illusie.)
(Nota ontwikkeling in de maatschappelijke participatie van allochtonen, 2007) (Amsterdamse integratienota,
2003) Intermediairs:(Ahmed Badoud, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Nieuw-west) (Jamila Achahchan,
beleidsmedewerker Movisie), (Bert Walles, UWV Amsterdam Nieuw-west) (Anoniem raadslid Amsterdam Nieuwwest) (Arie van de Hogen en Annemieke Winder, Beleidsmedewerkers Combiwell Amsterdam)
Naast de barrière referentiekader en afkomst speelt educatie/taal ook een rol rondom de oorzaak van het
beleidsprobleem aldus literatuur en intermediairs. De mannen uit de onderzoeksdoelgroep zijn veelal
geboren en getogen in het Marokkaanse rifgebergte (platteland). Het volgen van basisonderwijs wordt hier
als overbodig ervaren, laat staan een vervolgstudie. Juist omdat de mannen uit de onderzoeksdoelgroep geen
basis en/of vervolg onderwijs hebben gevolgd hebben, zijn zij educatief onderontwikkeld. Zo missen zij de
vaardigheid (zelf) reflectie en vaardigheden om snel iets nieuws aan te leren zoals een vreemde taal. Omdat
de mannen uit de onderzoeksdoelgroep deze vaardigheden missen, is het juist voor hen moeilijk om te
reflecteren op de eigen problematiek en snel een nieuwe taal te leren, waardoor de barrière niet/moeizaam
overwonnen kan worden. (Bron: literatuur: (Beeldvorming en integratie, 2004) (Onderzoeksrapport
maatschappelijke participatie bij ouderen., 2007) (Amsterdamse integratienota, 2003) (Landelijke
integratienota, 2007-2011) (Cous Cous op zondag, 2009), (Nota ontwikkeling in de maatschappelijke
participatie van allochtonen, 2007) Intermediairs: (Ahmed Badoud, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Nieuw-west)
,(Jamila Achahchan, beleidsmedewerker Movisie), , (Bert Walles, UWV Amsterdam Nieuw-west) , (Anoniem
raadslid Amsterdam Nieuw-west) , (Arie van de Hogen en Annemieke Winder, Beleidsmedewerkers Combiwell)
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Amsterdam), (Cunera Frisart welzijnswerker Vadercentrum Amsterdam), (Bert Walles UWV Amsterdam Nieuwwest),(Anoniem raadslid Amsterdam Nieuw-west)
De volgende barrière rondom het beleidsprobleem zijn de lichamelijke omstandigheden aldus literatuur,
intermediairs en mannen uit de onderzoeksdoelgroep. Deze barrière speelt een rol omdat er veel
Marokkaanse mannen in de jaren 70 en 80 in Nederland kwamen werken als gastarbeiders en die
werkzaamheden uitvoerden, waar de autochtonen geen zin in hadden. Deze werkzaamheden bestonden uit
veelal zwaar fysieke fabrieksarbeid met daaraan slechte arbeidsomstandigheden (veel tilwerk, verkeerd
werkhouding, lang doorwerken etc.) Dit resulteerde in de daarop volgende jaren in lichamelijke klachten
zoals rugpijn waardoor veel mannen uit de
onderzoeksdoelgroep in de WAO belanden. Omdat
het veelal de Marokkaanse mannen waren, die de
zwaar fysieke arbeid verrichten, is het met name bij
deze groep, waarbij zich lichamelijke klachten
ontwikkelden. Deze zijn voor de mannen uit de
onderzoeksdoelgroep momenteel niet te
overwinnen, omdat de klachten blijvend zijn, dus
men hiermee moet leren leven.
(Bron: (FORUM), (ACB-kenniscentrum), (Cous Cous op
zondag, 2009), Onderzoeksrapport maatschappelijke
participatie bij ouderen 2007), (Integratienota Amsterdam
2003) (Landelijke integratienota 2007-2011), intermediairs: (Arie van de Hogen en Annemieke Winder,
Beleidsmedewerkers Combiwell Amsterdam)
(Cunera Frisart welzijnswerker Vadercentrum Amsterdam), (Bert Walles UWV Amsterdam Nieuw-west), (Bert
Walles, UWV Amsterdam Nieuw-west)
Naast het referentiekader spelen psychische omstandigheden ook een rol rondom het beleidsprobleem, aldus
literatuur, intermediairs en mannen uit de doelgroep. Volgens deze drie bronnen spelen psychische
omstandigheden zoals trots, status, faalangst en gevoel van onmacht met name een rol bij mannen uit de
onderzoeksdoelgroep, omdat zij gevoeliger zijn voor deze aspecten dan niet-Arabische mannen. Het verschil
hierin is volgens de literatuur en intermediairs te verklaren middels de behoeftetheorie van Maslow en Pinto.
Volgens Maslow heeft de individuele mens vijf behoeftes namelijk: primaire behoeftes, zekerheid, acceptatie,
erkenning en zelfontwikkeling. Volgens Pinto zijn dit de behoeftes van mensen die leven in een ik-cultuur,
waarbij het individu centraal staat. Echter leven de mannen uit de onderzoeksdoelgroep in Marokkaanse
gemeenschappen, die uit een wij-cultuur bestaan. Hierbij staat nu het individu niet centraal maar de groep.
Hierdoor wijken de vijf levensbehoeftes van mannen uit de onderzoeksdoelgroep af van de levensbehoeftes
van de autochtone mannen. De vijf basisbehoeftes bij Marokkaanse mannen zijn door deze wij-cultuur:
primaire behoefte, behagen van de groep, goede naam/status, trots/eer. Hierdoor spelen trots en status een
prominentere rol bij mannen uit de doelgroep dan bij hun autochtone soortgenoten. Omdat het gevoel van
trots en status groter is en de mannen uit de onderzoeksdoelgroep in een wij-cultuur leven, is de kans op het
ontstaan negatieve psychische aspecten zoals faalangst en gevoel van onmacht groter volgens de drie
informatiebronnen. Juist omdat trots en status zo`n belangrijker rol spelen vormen de psychische
omstandigheden een barrière voor mannen uit de onderzoeksdoelgroep. Juist vanwege de wij-cultuur is het
voor mannen uit de onderzoeksdoelgroep moeilijk om deze barrière te overwinnen. (Bron:literatuur: (FORUM
Utrecht),(ACB-kenniscentrum),Cous Cous op zondag 2009), (Onderzoeksrapport maatschappelijke participatie
bij ouderen RIVM), (Integratienota 2003),(Landelijke integratienota 2007-2011), intermediairs: (Ahmed
Badoud, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Nieuw-west), (Anoniem raadslid Amsterdam Nieuw-west), (Jamila
Achahchan, beleidsmedewerker Movisie), (Bert Walles UWV Amsterdam Nieuw-west), (Arie van de Hogen en
Annemieke Winder, Beleidsmedewerkers Combiwell Amsterdam).
De volgende barrière die juist voor de mannen uit de onderzoeksdoelgroep een rol spelen is de negatieve
externe beeldvorming aldus literatuur, intermediairs en mannen uit de doelgroep zelf. Negatieve externe
beeldvorming bestaan uit eigenschappen, kwaliteiten, behoeftes die mensen toekennen aan andere personen.
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Deze oorzaak speelt juist voor Marokkaanse mannen een rol omdat zij in hun algemeenheid veelvuldig
negatief in de media verschijnen. Dit is mede te wijten doordat de criminaliteitscijfers rondom Marokkanen
hoger liggen en de behaalde participatieresultaten lager dan overige etnische groepen. Hierdoor krijgen de
mannen uit de doelgroep het gevoel dat iedereen in de samenleving een negatief beeld heeft over
Marokkanen in zijn algemeenheid. Daarnaast kan de individuele Marokkaanse man geen invloed uitoefenen
op externe beeldvorming en is de barrière voor de mannen uit de doelgroep niet te overwinnen. (Bron:
(FORUM 2010), (ACB Centrum 2010), Beeldvorming en integratie 2004), (Cous Cous op zonda 2009),
(Amsterdamse Integratienota 2003), (Landelijke integratienota 2007-2011) Intermediairs: (Ahmed Badoud,
stadsdeelvoorzitter Amsterdam Nieuw-west), (Anoniem raadslid Amsterdam Nieuw-west), (Jamila Achahchan,
beleidsmedewerker Movisie), (Cunera Frisart welzijnswerker Vadercentrum Amsterdam), (Bert Walles, UWV
Amsterdam Nieuw-west).
De laatste barrière die de literatuur en intermediairs benoemen is de groepsdruk. Zoals eerder is vermeld bij
psychische omstandigheden speelt de wij-cultuur bij Marokkanen een grote rol. Dit in tegenstellingen tot
overwegend andere etnische groepen in Nederland. Aangezien bij Marokkanen de groep centraal staat in
plaats van het individu, letten de groepsleden extra op elkaar, zodat de trots en eer van de groep geen gevaar
loopt. Indien iemand gedrag vertoont, dat de groep (mogelijk) kan schaden, zal er negatief over hem
gesproken worden binnen de groep. Ook kan het zijn, dat de persoon in kwestie hierop wordt aangesproken
met het doel om het gedrag te formeren aan dat van de groep. Groepsdruk is voor de mannen uit de
doelgroep niet/moeilijk te overwinnen, omdat zij het gebrek aan (zelf)reflectie missen (barrière educatie).
Hierdoor zijn zij niet in staat deze barrière momenteel te overwinnen. (Bron: (FORUM 2010), (ACB-Centrum
2010), (Cous Cous op zondag 2009 (De multiculturele illusie 2000), intermediairs: (Ahmed Badoud,
stadsdeelvoorzitter Amsterdam Nieuw-west), (Anoniem raadslid Amsterdam Nieuw-west), (Cunera Frisart
welzijnswerker Vadercentrum Amsterdam), (Jamila Achahchan, beleidsmedewerker Movisie).
3.2.Oorzaken van het beleidsprobleem volgens de intermediairs
Uit onderzoek is gebleken, dat de gevonden argumentatie rondom de barrière door de literatuur
overeenkomstig zijn met die van de intermediairs. Vandaar dat de intermediairs zijn opgenomen in de vorige
paragraaf.
3.3. Oorzaken van het beleidsprobleem volgens de mannen uit de onderzoeksdoelgroep
Naast de overeenkomsten volgens de literatuur en intermediairs wijken de mannen enigzins af op gebied van
educatie/taal en groepsdruk, als het gaat om oorzaak en gevolg.
Op gebied van educatie/taal geven de mannen uit de onderzoeksdoelgroep aan, dat zij altijd langs de zijlijn
hebben gestaan in Nederland, als het gaat om maatschappelijke participatie. Juist hierom hebben zij zich
educatief onvoldoende kunnen ontwikkelen. Om de barrière te overwinnen zijn volgens de mannen
participatieprojecten nodig, die speciaal op hun doelgroep zijn gericht. Zo lang deze niet of onvoldoende
aanwezig zijn, zijn zij niet volledig in staat om maatschappelijke te participeren.
Een ander verschil tussen enerzijds literatuur en intermediairs en anderzijds de mannen uit de doelgroep, is
de groepsdruk. De mannen zelf zien groepsdruk niet als een barrière rondom het beleidsprobleem. Het is een
aspect wat bij hun cultuur en gemeenschap hoort en zij ervaren dit niet (direct) als negatief. Een verklaring
waardoor de mannen uit de onderzoeksdoelgroep groepsdruk niet ervaren, kan worden gezocht in het
verschil in referentiekader (denkwijze door eigen cultuur, normen en waarde) en door het onontwikkelde
educatieniveau, waar (zelf)reflectie deel van uitmaakt. Hierdoor zien de mannen uit de onderzoeksdoelgroep
zelf niet in, dat negatieve groepsdruk invloed kan uitoefenen op de maatschappelijke participatie. Daarom
kan de barrière momenteel niet worden overwonnen. (Bron: Mannen uit de onderzoeksdoelgroep)
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3.4 Schematisch overzicht
Hieronder volgt een verschillenschema, gebaseerd op de vorige drie paragrafen.
Naam barrière
Referentiekader/
afkomst

Literatuur
Deze barrière bestaat
volgens de literatuur juist
voor de mannen uit het
verschil tussen de
Marokkaanse en
Nederlandse cultuur,
normen en waarden die
met elkaar botsen. De
barrière is momenteel
onoverwinnelijk, omdat de
mannen uit de doelgroep
de educatieve
vaardigheden missen die
hiervoor nodig zijn.

Educatie/taal

De mannen uit de
doelgroep hebben in
Marokko veelal geen
basis/vervolgonderwijs
genoten waardoor zij
educatief onderontwikkeld
zijn tegenover andere
bevolkingsgroepen in
Nederland. De reden
waarom de barrière
momenteel
onoverwinnelijk is omdat
de mannen in het verleden
onvoldoende de kans
hebben gekregen om zich
educatief te ontwikkelen.

Psychische
omstandigheden

Psychische aspecten
vormen juist voor de
mannen uit de doelgroep
een barrière omdat zij
leven in een wij-cultuur.
Het gevolg hiervan is dat
zij door de groep negatief
worden beïnvloed als het
gaat om maatschappelijke
participatie.

Intermediairs
Deze barrière bestaat
volgens de
intermediairs juist
voor de mannen uit
door het verschil
tussen de
Marokkaanse en
Nederlandse cultuur,
normen en waarden,
die met elkaar botsen.
De barrière is
momenteel
onoverwinnelijk,
omdat de mannen uit
de doelgroep de
educatieve
vaardigheden missen,
die hiervoor nodig
zijn.
De mannen uit de
doelgroep hebben in
Marokko veelal geen
basis/vervolgonderwijs genoten waardoor zij educatief
onderontwikkeld zijn
t.o.v. andere
bevolkingsgroepen in
Nederland. De reden
waarom de barrière
momenteel
onoverwinnelijk is,
omdat de mannen in
het verleden
onvoldoende de kans
hebben gekregen om
zich educatief te
ontwikkelen.
Psychische aspecten
vormen juist voor de
mannen uit de
doelgroep een
barrière, omdat zij
leven in een wijcultuur. Het gevolg
hiervan is dat zij door
de groep negatief
worden beïnvloed als
het gaat om
maatschappelijke

Doelgroep
Volgens de mannen uit de
doelgroep vormt deze
barrière juist voor hen een
oorzaak vanwege het
verschil tussen de
Marokkaanse en
Nederlandse cultuur,
normen en waarden, die
met elkaar botsen. De
barrière is momenteel
onoverwinnelijk omdat de
mannen uit de doelgroep
de educatieve
vaardigheden missen die
hiervoor nodig zijn.

De mannen geven aan, dat
zij in Nederland
onvoldoende kans hebben
gekregen zich educatief te
ontwikkelen. Juist omdat
er te weinig (participatie)
projecten bestaan, die
speciaal gericht zijn op hun
problematiek, is de
barrière momenteel niet te
overwinnen.

Psychische aspecten
vormen juist voor de
mannen uit de doelgroep
een barrière omdat zij
leven in een wij-cultuur.
Het gevolg hiervan is dat
zij door de groep negatief
worden beïnvloed als het
gaat om maatschappelijke
participatie.
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participatie.

Lichamelijke
omstandigheden

Juist Marokkaanse mannen
hebben tijdens de jaren 70
en 80 zwaar fysieke arbeid
verricht. Hierdoor is bij
deze mannen uit de
doelgroep onomkeerbare
lichamelijke schade
ontstaan. Omdat blijvende
lichamelijke schade
moeilijk te verhelpen is, is
het momenteel niet/zeer
moeilijk mogelijk om deze
barrière te overwinnen.

Negatieve externe
beeldvorming

Negatieve externe
beeldvorming is juist voor
de mannen uit de
onderzoeksdoelgroep een
barrière omdat zij veelal
negatief in de media staan.
De barrière is momenteel
niet te overwinnen omdat
het individu zeer moeilijk
wat kan doen aan externe
beeldvorming.

Groepsdruk

Groepsdruk is juist voor
mannen uit de
onderzoeksdoelgroep een
barrière omdat zij leven in
een wij-cultuur. Door
gebrek aan educatieve
ontwikkeling zien zij niet
in, dat dit een negatieve
werking kan hebben op de
maatschappelijke
participatie.

Juist Marokkaanse
mannen hebben
tijdens de jaren 70 en
80 zwaar fysieke
arbeid verricht.
Hierdoor is bij deze
mannen uit de
doelgroep
onomkeerbare
lichamelijke schade
ontstaan. Omdat
blijvende lichamelijke
schade moeilijk te
verhelpen is, is het
momenteel niet/zeer
moeilijk mogelijk om
deze barrière te
overwinnen.
Negatieve externe
beeldvorming is juist
voor de mannen uit
de onderzoeksdoelgroep een barrière
omdat zij veelal
negatief in de media
staan. De barrière is
momenteel niet te
overwinnen omdat
het individu zeer
moeilijk wat kan doen
aan externe
beeldvorming.
Groepsdruk is juist
voor mannen uit de
onderzoeksdoelgroep
een barrière omdat zij
leven in een wijcultuur. Door gebrek
aan educatieve
ontwikkeling zien zij
niet in, dat dit een
negatieve werking
kan hebben op de
maatschappelijke
participatie.

Juist Marokkaanse mannen
hebben tijdens de jaren 70
en 80 zwaar fysieke arbeid
verricht. Hierdoor is bij
deze mannen uit de
doelgroep onomkeerbare
lichamelijke schade
ontstaan. Omdat blijvende
lichamelijke schade
moeilijk te verhelpen is, is
het momenteel niet/zeer
moeilijk mogelijk om deze
barrière te overwinnen.

Negatieve externe
beeldvorming is juist voor
de mannen uit de
onderzoeksdoelgroep een
barrière omdat zij veelal
negatief in de media staan.
De barrière is momenteel
niet te overwinnen omdat
het individu zeer moeilijk
wat kan doen aan externe
beeldvorming.

Mannen uit de
onderzoeksdoelgroep
geven aan dat zij
groepsdruk niet als een
barrière ervaren. Een
verklaring hiervoor is dat
zij door de educatieve
onderontwikkeling niet
inzien dat groepsdruk ook
een negatieve invloed op
hen kan uitoefenen.
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3.5 Analyse
In deze paragraaf vindt een nadere analyse plaats rondom de in de vorige paragraaf genoemde barrières. In
deze paragraaf staat de vraag centraal hoe deze barrières invloed uitoefenen op het beleidsprobleem. Uit
onderzoek is gebleken dat de deze invloed uitoefenen op het beleidsprobleem via andere barrières. Hierbij
kan onderscheid gemaakt worden tussen hoofd- en subbarrières. Hoofdbarrières zijn de barrières die
rechtstreeks of via andere barrières (subbarrières) het beleidsprobleem negatief beïnvloeden.
De barrières die als hoofdbarrière rondom het beleidsprobleem aangemerkt kunnen worden zijn:
 referentiekader/afkomst,
 lichamelijke omstandigheden,
 psychische omstandigheden,
 educatie/taal,
 negatieve externe beeldvorming,
 groepsdruk.
Via het Causale Veldmodel wordt weergegeven hoe en via welke subbarrières de hoofdbarrières invloed

kunnen uitoefenen op het beleidsprobleem.
Causaal Veld Model
3.5.1 Invloed van de hoofdbarrière referentiekader op het beleidsprobleem
Het verschil in referentiekader oefent invloed uit op het beleidsprobleem via de subbarrière onbegrip. Deze
subbarrière ontstaat bijvoorbeeld over de denkwijze tussen enerzijds de mannen uit de
onderzoeksdoelgroep en anderzijds andere bevolkingsgroep die over een ander referentiekader beschikt. Het
verschil kan ertoe resulteren dat de mannen uit de onderzoeksdoelgroep zich niet begrepen voelen. Deze
subbarrière kan resulteren in de volgende gevolgen:
De mannen nemen minder/geen deel aan participatieprojecten/activiteiten, waar zij zich niet begrepen
voelen. Doordat de mannen uit de onderzoeksdoelgroep niet langer deelnemen aan de participatieprojecten,
is de kans groter, dat zij minder maatschappelijk participeren.
Er treed non-acceptatie op tussen enerzijds de mannen uit de onderzoeksdoelgroep en anderzijds de andere
bevolkingsgroep (bijvoorbeeld autochtonen). De mannen voelen zich niet langer welkom/geaccepteerd door
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de andere groep, waardoor zij zich terugtrekken in hun omgeving/gemeenschap. Deze terugtrekking
resulteert in een verminderde maatschappelijke participatie.
3.5.2 Invloed van de hoofdbarrière lichamelijke omstandigheden op het beleidsprobleem
De hoofdbarrière lichamelijke omstandigheden oefent invloed uit op het beleidsprobleem via twee
subbarrières. De eerste subbarrière die genoemd kan worden, is lichamelijke pijn bijvoorbeeld rugklachten.
De tweede subbarrière is de toename van faalangst en gevoel van onmacht. Doordat de mannen zelf of weinig
invloed kunnen uitoefenen op hun lichamelijke omstandigheden ontstaat er gevoel van onmacht. Daarnaast
hebben zij het idee, dat ze door deze lichamelijke klachten niet naar behoren kunnen presteren (faalangst).
Deze subbarrières kunnen resulteren in de volgende gevolgen:
Indien de mannen uit de onderzoeksdoelgroep te kampen hebben met lichamelijke pijn zullen zij minder snel
deelnemen aan participatieprojecten. Ook zorgt lichamelijk pijn ervoor dat mannen uit de
onderzoeksdoelgroep zich terugtrekken in hun eigen omgeving, omdat ze door de pijn geen/weinig behoefte
hebben aan contact met anderen. Als laatste zorgt lichamelijke pijn ervoor, dat de motivatie om bijvoorbeeld
maatschappelijke te participeren afneemt. Dit komt omdat het lichaam alle energie stopt in het herstelproces.
Alle drie aspecten zijn gevolgen waardoor er een vermindering van de maatschappelijke participatie optreedt
onder de mannen uit de onderzoeksdoelgroep.
De mannen uit de onderzoeksdoelgroep nemen minder snel deel aan participatieprojecten, omdat zij op
voorhand angstig zijn om niet te kunnen voldoen aan de beoogde resultaten (faalangst). Het minder of niet
deelnemen aan participatieprojecten zorgt vervolgens voor een vermindering van maatschappelijke
participatie bij de mannen uit de onderzoeksdoelgroep.
3.5.3 Invloed van de hoofdbarrière psychische omstandigheden op het beleidsprobleem
De hoofdbarrière psychische omstandigheden oefent invloed uit op het beleidsprobleem via één subbarrière,
namelijk faalangst/gevoel van onmacht. Zie paragraaf 3.5.2 voor de gevolgen van deze subbarrière.
3.5.4 Invloed van de hoofdbarrière Educatie en taal op het beleidsprobleem
De hoofdbarrière educatie/taal oefent invloed uit de het beleidsprobleem via drie subbarrières. De eerste
barrière is de gebrekkige communicatievaardigheden, omdat de mannen uit de onderzoeksdoelgroep de
Nederlandse taal onvoldoende beheersen. De tweede subbarrière is het gebrek aan inzichtvermogen ((zelf)
reflectie).De derde subbarrière het (homogene) sociale netwerk. Deze subbarrières kunnen resulteren in de
hierna beschreven gevolgen.
Doordat de mannen uit de onderzoeksdoelgroep de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, zorgt dit voor
problemen, als het gaat om communicatie. Communicatieproblemen (subbarrière) kunnen op hun beurt ook
zorgen voor onbegrip tussen bijvoorbeeld mannen uit de doelgroep en autochtonen. Als mannen uit de
onderzoeksdoelgroep zich niet begrepen voelen, kan dit ervoor zorgen, dat de motivatie voor
maatschappelijke participatie afneemt. En juist deze motivatie is cruciaal, als het gaat om actieve
maatschappelijke participatie. Zonder de nodige motivatie trekken de mannen uit de onderzoeksdoelgroep
zich terug in hun eigen omgeving. Dat resulteert in een vermindering van de maatschappelijke participatie.
Naast het feit dat communicatie kan zorgen voor onbegrip, kan een verminderd inzicht (subbarrière) zorgen
voor gebrek aan (zelf)reflectie. Omdat de mannen uit de onderzoeksdoelgroep het nut van maatschappelijke
participatie niet inzien en ook niet inzien welk nut dit voor hun kan hebben, kan ook dit resulteren in een
verminderde maatschappelijke participatie.
Als laatste kan een (homogeen) sociaalnetwerk (subbarrière) ervoor zorgen dat de mannen uit de
onderzoeksdoelgroep zich enkel nog bevinden in hun eigen gemeenschap/omgeving. Terugtrekking in eigen
gemeenschap/cultuur is niet bevorderlijk voor de maatschappelijke participatie. Vervolgens kan
terugtrekking zorgen voor een afname van motivatie, als het gaat om maatschappelijke participatie.
3.5.5 Invloed van de hoofdbarrière negatieve externe beeldvorming op het beleidsprobleem
Negatieve sociale beeldvorming heeft invloed op het beleidsprobleem via twee subbarrières, namelijk:
toename van faalangst/gevoel (zie paragraaf 3.5.3 voor de beschrijving van de gevolgen) van onmacht en het
(homogene) sociale netwerk (zie paragraaf 3.5.4 voor de beschrijving van de gevolgen).
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3.5.6 Invloed van de groepsdruk op het beleidsprobleem
De hoofdbarrière groepsdruk oefent invloed via de subbarrière (homogeen) sociaal netwerk (zie paragraaf
3.5.4). Daarnaast zorgt groepsdruk ervoor dat de mannen uit de onderzoeksdoelgroep minder snel
deelnemen aan participatieprojecten, omdat de groep, waar zij deel uit maken, van mening is, dat dit niet
nodig is.
Doordat er minder wordt deelgenomen aan maatschappelijke participatieprojecten is het reëel om te denken,
dat er hierdoor een vermindering van maatschappelijke participatie ontstaat bij de mannen uit de
onderzoeksdoelgroep.
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4. Aanbevelingen vanuit literatuur en intermediairs
Nu de oorzaken en gevolgen van het beleidsprobleem bekend zijn, is het belangrijk om te kijken naar de
mogelijke aanbevelingen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de einddoelen van deze aanbevelingen, wat de
randvoorwaarden hiervoor zijn en wat de drie onderzochte bronnengroepen hiervoor als kansen aangeven.
4.1 Randvoorwaarden
Bij de randvoorwaarden zal er gekeken worden naar het politieke klimaat in Nederland inzake
maatschappelijke participatie. Verder is de economische situatie van belang. Ook de ethiek is in dit geval van
belang. Wat is volgens de geldende waarden en normen aanvaardbaar? En binnen welke termijn is het
einddoelen te behalen?
Politiek klimaat
Uit de informatie die is vergaard uit de drie bronnen, blijkt dat in Nederland een verhard politiek klimaat is
ontwikkelt t.o.v. de jaren uit de 20e eeuw. Zoals Aycig Celik van Forum verwoord “In Nederland moet elk
sociaal kapitaal gebruikt worden, dus ook deze mannen. Dit dwingt de politiek tot ingrijpen bij deze mannen”.
Niets doen is in geval van het beleidsprobleem dus geen optie. De politiek zelf is nog verdeeld over de aanpak
ervan. In het PVV programma voor de tweede kamer verkiezingen 2010 geven zij aan dat zij afscheid willen
nemen van vreemdelingen, die geen baan hebben. Ze stellen voor dit te doen aan de hand van het programma
“Werken of Wegwezen”. Het partijprogramma van D66 geeft een andere richting aan. Hierin wordt meer
gekeken naar het meedoen in de samenleving: “Het zijn de waarden van de Nederlandse democratische
rechtsstaat waarvan wordt uitgegaan. Dáár moet iedereen zich aan houden. De Nederlandse taal, onderwijs en
concrete kansen zijn daarbij de beste garantie voor zelfredzaamheid, participatie en ontplooiing.”
In het afgelopen regeringsbeleid (Ministerie van VROM/WWI, 2007) van Balkenende 4 komt naar voren dat
iedereen wordt gestimuleerd om mee te doen in de samenleving en de belemmeringen daarvoor zo veel
mogelijk worden weggenomen “Het wegnemen van belemmeringen voor de maatschappelijke stijging en
emancipatie van migranten en hun kinderen is voor integratie net zo hard nodig als het doorbreken van
etnische, culturele en levensbeschouwelijke scheidslijnen in de dagelijkse omgang met elkaar. Groepen met
uiteenlopende achtergrond moeten de mogelijkheid en de gelegenheid hebben zich te identificeren met de
samenleving die wij gezamenlijk vormen.”
Het coalitieakkoord “kansen bieden – talenten benutten” van stadsdeel Nieuw-West maakt duidelijk, dat ook
het stadsdeel gericht is op het zoveel mogelijk betrekken van de mannen uit de onderzoeksdoelgroep. Dit
wordt duidelijk uit het citaat: “Ondanks de crisis willen we in blijven zetten op de vernieuwing van onze wijken,
op leefbaarheid, op onderwijs, emancipatie en participatie, vanuit de kracht en het talent van bewoners.”
Het huidige klimaat is hierdoor dus nog steeds gericht op het zoveel mogelijk betrekken van de mannen uit de
onderzoeksdoelgroep bij de Nederlandse samenleving zonder het aantasten van de persoonlijke cultuur. Het
einddoel van de aanbevelingen, moet zodoende hier op afgestemd worden.
Economische situatie
De huidige economische crisis zorgt voor een verandering in de omgang met het beleidsprobleem. Er gaat
door de politiek bezuinigt worden op het terrein van integratie en participatie. In welke mate is nog
onbekend, omdat het bij de uitgave van deze scriptie nog niet bekend is welke regeringscoalitie er gevormd
gaat worden. Ondanks dat het coalitieakkoord in Amsterdam Nieuw-West aangeeft, dat er ondanks de
financiële crisis aandacht blijft voor maatschappelijke participatie, zijn goedkope aanbevelingen te
prefereren.
Aanvaardbare einddoelen volgens geldende normen en waarden
In de interviews met onder andere het UWV en het Forum komt naar voren, dat het niet te verwachten is, dat
de mannen uit de onderzoeksdoelgroep allemaal doorgroeien naar trede zes (betaald werk) van de
participatieladder. De intermediairs en literatuur geven aan, dat het einddoel gericht moet worden op het in
contact treden met de Nederlandse samenleving, “Het vinden van een baan is vaak onbegonnen werk” (den Uil
& Walles, 2010). Daarnaast is het volgens het anonieme raadslid niet mogelijk om alle mannen uit de
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onderzoeksdoelgroep mee te krijgen in projecten ter bevordering van maatschappelijke participatie,
“Hoogstens 35 tot 40% van de mannen uit de onderzoeksdoelgroep zijn mee te krijgen in participatieprojecten”.
Impuls geeft in het evaluatieverslag van het project ‘mannen hogerop’ 2009 ook aan dat de mannen uit de
onderzoeksdoelgroep moeilijk te bereiken zijn. Het is dus niet te verwachten dat alle mannen uit de
onderzoeksdoelgroep doorgroeien. Het einddoel van de aanbevelingen houdt dus eigenlijk in, dat maximaal
30 tot 40% van de mannen uit de onderzoeksdoelgroep (178 tot 238) minstens doorgroeien naar trede 3
(deelname georganiseerde activiteiten). Indien mogelijk, wordt er gewerkt aan doorgroei naar hogere treden.
De aanbevelingen uit het rapport zullen dan ook op de realisatie van dit einddoel voor Impuls en andere
welzijnsorganisaties gericht zijn.
Termijn
De literatuur en intermediairs geven allemaal aan, dat de mannen uit de onderzoeksdoelgroep alleen stap
voor stap te activeren zijn. Het evaluatieverslag van het project ‘mannen hogerop’ 2009 geeft ook aan dat er
tussen 01-12-08 en 01-12-09 twee mannen doorgestroomd zijn van een sociaal isolement (trede 1) naar
vrijwilligerswerk (trede 4). De andere mannen in het project waren op dat moment nog bezig om door te
groeien of waren voortijdig gestopt. Dit houdt in, dat de termijn voor realisatie van een dergelijk einddoel per
persoon op minstens één jaar komt te liggen. Dit kan echter wel per persoon verschillen, iedere man is
namelijk uniek en ondervindt niet altijd alle barrières. Over de termijn wat betreft de verhoogde
maatschappelijke participatie van 30 tot 40% van de mannen uit de onderzoeksdoelgroep, is moeilijk iets te
zeggen. Het bereik van een organisatie heeft effect op de deelname.
4.2 Kansen
In deze paragraaf worden de mogelijkheden/kansen besproken, die een positieve bijdrage kunnen leveren
aan de maatschappelijke participatie bij mannen uit de onderzoeksdoelgroep. Een kans is een optie, die een
mogelijkheid biedt om de maatschappelijke participatie te verhogen. Het kan omschreven worden als een
hulpmiddel. Bij de aanbevelingen, in het volgende hoofdstuk, zal beschreven worden hoe dit hulpmiddel
ingezet kan worden. Er zijn zeven kansen tot stand gekomen middels gesprekken tussen enerzijds
kennisinstituten, intermediairs, doelgroep en anderzijds de onderzoekers.
De kansen die uit deze interactie geformuleerd zijn:
 zelfreflectie,
 groepsdruk,
 eisen dominante cultuur / welzijnsorganisaties,
 psychische aspecten,
 religieuze aspecten,
 heterogeen sociaal netwerk,
 werkwijze organisaties.
In de rest van dit deel volgt een beschrijving en verklaring van de reeds genoemde kansen.
4.2.1 Zelfreflectie
Omschrijving van de kans
Volgens de barrièreanalyse, is het (zelf)reflecterend vermogen van de doelgroep laag. Hierin is een kans voor
een verhoogde maatschappelijke participatie te vinden. De kans houdt in dat door een verhoogde
(zelf)reflectie de participatieproblematiek door de doelgroep beter begrepen en aangepakt kan worden.
Verklaring van de kans
Indien een man uit de doelgroep zijn (zelf)reflecterend vermogen vergroot, zal deze meer inzicht in zijn
participatieproblematiek kunnen verwerven. De doelgroep plaatst op dit moment de schuld van een aantal
barrières voornamelijk buiten zichzelf. Dit is deels waar, maar er zijn er ook oorzaken bij henzelf te
herkennen. Pas als de doelgroep de eigen barrières herkent, zal deze er effectief mee om kunnen gaan of
verhelpen.
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4.2.2 Groepsdruk
Omschrijving van de kans
De groepsdruk heeft naast een barrièrewerking ook een bevorderende werking. En is dus een kans om de
maatschappelijke participatie van de mannen uit de doelgroep te verhogen. Indien sleutelfiguren, die hoog
aanzien hebben binnen de groep, geactiveerd worden voor maatschappelijke participatie, zal de rest van de
doelgroep sneller op dezelfde wijze te participeren. Ook als een aantal personen uit de doelgroep meer
maatschappelijk participeert, zal de rest hen sneller volgen.
Verklaring van de kans
Als een sleutelfiguur of een aantal andere leden uit de doelgroep op een bepaalde wijze maatschappelijk
participeren, bijvoorbeeld veel Nederlands praten, dan zal het voor de rest van de doelgroep gemakkelijker
zijn om mee te gaan. Statusverlies is in dit geval dan niet snel aanwezig, omdat een deel van de groep al veel
Nederlands praat.
4.2.3 Eisen dominante cultuur / welzijnsorganisaties
Omschrijving van de kans
Mevrouw Celik en de heer Jamari van de kennisinstellingen Forum en ACB kenniscentrum geven aan, dat de
eisen t.o.v. maatschappelijke participatie van de dominante cultuur naast barrière ook als kans gezien kunnen
worden. Het zogenoemde “pappen en nathouden” bevordert de maatschappelijke participatie niet. Zolang de
eisen van de dominante cultuur en de welzijnsorganisaties niet veel te laag of veel te hoog zijn, zullen mannen
uit de doelgroep gemotiveerd genoeg zijn om een participatiedoel te bereiken.
Verklaring van de kans
De volgende grafieken en theorie, van docent motivatie Paul Hendriks van de Fontys Hogeschool in Tilburg,
tonen aan dat een te moeilijke of te simpele taak in een verlaagde inspanning voor het afronden van de taak
resulteert.
In deze grafieken komt verder naar voren dat de hoogte van de potentiële motivatie, en dus inspanning, per
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persoon kan verschillen. Dit verschil in hoogte van motivatie heeft de beleving van aantrekkelijkheid en de
moeilijkheidsgraad van het doel als oorzaak. Een man uit de doelgroep die een bepaald participatiedoel,
bijvoorbeeld taalkennis ophalen, niet aantrekkelijk en daarnaast moeilijk vindt, zal niet gemotiveerd kunnen
worden om daarvoor voldoende inspanning te leveren. Daarom is het belangrijk om per persoon te bekijken
wat een haalbaar en niet te simpel participatiedoel is. Afstemming zal hierdoor meer effect hebben dan in
grote groepen een participatiedoel opstellen.
4.2.4 Psychische aspecten
Omschrijving van de kans
Psychische aspecten staan in verband met de denkwijze en een bepaald gedrag, dat een mens vertoont. Zo is
het gevoel over trots, schaamte, wilskracht, lef en motivatie een aspect wat een psychisch gedrag en/of
denkwijze teweeg kan brengen. Deze aspecten spelen bij de mannen uit de onderzoeksdoelgroep een
belangrijke rol.
Verklaring van de kans
Uit de gesprekken met de intermediairs en kennisinstituten is gebleken dat Marokkaanse mannen erg
gevoelig zijn als het gaat om trots, status en schaamte. Door op deze psychische aspecten in te spelen, kan een
bepaalde mate van motivatie gecreëerd worden, die een positieve invloed kan hebben op maatschappelijke
participatie.
4.2.5 Religieuze aspecten
Omschrijving van de kans
Bepaalde elementen uit de Koran en de Islam in het algemeen zijn vormen van maatschappelijke participatie.
Verder kan het samenwerken met moskeeën een bevorderende werking hebben.
Verklaring van de kans
De Koran en de moskee hebben een grote invloed op Marokkaanse mannen en een grote achterban. Een
samenwerkingsverband tussen moskee/imam en welzijnsorganisaties kan leiden tot een actievere
maatschappelijke participatie. Daarnaast stelt de Koran, dat mannen feitelijk moeten zorgen voor de
financiële inkomsten van het gezin. Om ruim voldoende financiële inkomsten te genereren moet iemand
arbeid verrichten. Vanuit dit perspectief zien de onderzoekers van dit rapport een kans om religie te
gebruiken bij een actievere maatschappelijke participatie.
4.2.6 Heterogeen sociaal netwerk
Omschrijving van de kans
Een heterogeen sociaal netwerk is een groep verschillende mensen (leeftijd, beroepsachtergrond en functies)
die in contact staan met elkaar. Het hebben van diverse en vele sociale contacten kan een enorm voordeel
opleveren voor het behalen van een gewenst doel.
Verklaring van de kans
Een divers sociaal netwerk kan een positieve werking hebben op de maatschappelijke participatie, met name
richting arbeid en het opbouwen van sociale contacten. Leden buiten het oorspronkelijke netwerk, kunnen er
bijvoorbeeld voor zorgen dat de taalontwikkeling toeneemt of sneller werk gevonden wordt.
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4.2.7 Werkwijze organisaties
Omschrijving van de kans
In tegenstelling tot een barrière kunnen organisaties ook een kans zijn rondom maatschappelijke participatie.
Dit kan bereikt worden door:
 klachtgericht werken,
 expertise van zelforganisaties,
 gelijkwaardige samenwerking tussen doelgroep en organisatie,
 dwang rondom maatschappelijke participatie,
 directe communicatie,
 sleutelfiguren.
Verklaring van de kans
Hieronder wordt een verklaring gegeven waarom de bovengenoemde zes aspecten een kans kunnen zijn voor
welzijnsorganisaties:
Klantgerichtheid
Klantgericht werken kan bereikt worden door in te spelen op drie kernvragen, namelijk:
1. Wat zijn de wensen van de klant? (Wat voor product wil de klant afnemen? Wat is het doel wat de
klant wil bereiken?)
2. Waar wil de klant het product afnemen? (Wil de klant bijvoorbeeld taallessen volgen in een
buurthuis of liever op een veiligere plek zoals in een moskee?)
3. Hoe wil de klant het product afnemen? (Wil de klant bijvoorbeeld de Nederlandse taal machtig
worden via theorielessen of gaat de voorkeur uit naar praktijklessen?)
Expertise van zelforganisaties
Zelforganisatie staan dichtbij de mannen uit de onderzoeksdoelgroep, omdat deze zeer laagdrempelig zijn.
Samenwerkingsverbanden kunnen ervoor zorgen dat mannen uit de onderzoeksdoelgroep sneller/beter
worden bereikt. Ook beschikken zelforganisaties de nodige expertise, omdat ze vaak zijn opgericht op een
persoon, die de problematiek zelf heeft meegemaakt of er dichtbij staat.
Gelijkwaardige samenwerking tussen doelgroep en organisatie
Gelijkwaardige samenwerking tussen doelgroep en organisatie kan een positieve werking hebben op de
ontwikkeling van nieuw beleid of projecten. Als dit gerealiseerd wordt, zorgt dit voor een vergroting van de
draagkracht van het nieuwe beleid. Ook zal dit een positieve invloed uitoefenen op de motivatie van de
doelgroep. Zij hebben immers meegewerkt aan het nieuwe beleid/project waar hun wensen in zijn
opgenomen.
Dwang rondom maatschappelijke participatie
Dwang kan een positieve werking hebben richting maatschappelijke participatie. Door mogelijk gebrek aan
inzicht over de eigen maatschappelijke participatieproblematiek, is de eigen motivatie niet of nauwelijks
aanwezig.
Directe communicatie
Tijdens het onderzoek is geconstateerd, dat veel organisaties hun participatieprojecten promoten met folders
of internetsites. Gezien het feit dat mannen uit de onderzoeksdoelgroep niet of nauwelijks Nederlands
kunnen lezen, is het effect van deze wijze van communicatie niet of nauwelijks aanwezig.
Sleutelfiguren binnen de Marokkaanse gemeenschap
Enkele leden binnen de Marokkaanse gemeenschap kunnen vanwege hun status invloed uitoefenen op
andere leden binnen de groep. Dit zijn de zogenaamde sleutelfiguren.
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4.3 aanbevelingen
In het CVM zijn een aantal causale ketens te herkennen. Deze ketens van oorzaak en gevolg leiden uiteindelijk
tot het beleidsprobleem. Om het beleidsprobleem aan te pakken, is het dus noodzakelijk om in de schakels
(oorzaken en gevolgen) van de ketens in te grijpen. Om te zien wat voor ingreep in de keten het meeste effect
heeft op het beleidsprobleem, is het belangrijk om per keten te kijken naar een set van drie onderdelen:
- wat voor kracht heeft de keten op het beleidsprobleem,
- waar in de keten liggen de aangrijpingspunten,
- en op wat voor wijze er in de keten ingegrepen kan worden.
Binnen de vijf verschillende causale ketens zijn er, wat betreft de drie bovenstaande onderdelen,
overeenkomsten. De verschillende oorzaken en gevolgen komen namelijk in meerdere ketens voor. Indien er
een overeenkomst naar voren komt en er geen significant verschil in de beschrijving hiervan noodzakelijk is,
zal er verwezen worden naar een eerdere beschrijving.
Causale keten 1:
Referentiekader & afkomst

Onbegrip tussen culturen

 Verminderde deelname part. projecten
 Non-acceptatie tussen culturen
 Terugtrekken in eigen omgeving

Kracht op het beleidsprobleem
Deze keten heeft op dit moment een negatieve werking op de maatschappelijke participatie.
Invloedssfeer in de keten
Impuls kan in deze keten moeilijk ingrijpen bij het referentiekader en afkomst. Afkomst is per definitie een
constante schakel waar niets mee gedaan kan worden. Het verschil in referentiekader komt voort uit het
verschil in cultuur/ normen en waarden/ migratiegeschiedenis/ opvoeding. Ook dit is een constante schakel
in de keten.
In het onbegrip tussen de culturen is wel een aangrijppunt. Doormiddel van het creëren van inzicht over de
verschillen bij de mannen uit de onderzoeksdoelgroep, zal er vanuit hen meer begrip ontstaan voor de
dominante cultuur.
In de verminderde deelname aan de participatieprojecten is ingreep ook mogelijk. Dit zou bijvoorbeeld
kunnen door de mannen uit de onderzoeksdoelgroep meer bekend te maken met een participatieproject.
Voor welzijnsorganisaties als Impuls en organisaties in het algemeen is het lastig om mensen te herkennen,
die zich teruggetrokken hebben in hun eigen omgeving. Hierdoor is een aangrijppunt niet aanwezig.
Mogelijke instrumenten voor ingrijpen in de keten
Communiceren naar beiden culturen dat er verschillen zijn, maar dat dit niet erg is als deze verschillen maar
begrepen worden. Daarbij deze verschillen dan ook uitleggen. Richting de dominante cultuur in Amsterdam
Nieuw-West, kan dit aan de hand van flyers e.d. Echter richting de mannen uit de onderzoeksdoelgroep is het
aan te raden om meer op mond-op-mond reclame te richten. Dit kan door via mannen die al in contact staan
met Impuls hierover te informeren. En deze mannen te vragen om dit te delen met hun omgeving.
Ook kan er via deze weg meer ruchtbaarheid gegeven worden over een participatieproject. Ter bevordering
van een participatieproject is het aan te raden klantgericht te werken. Wat willen de mannen precies? En hoe
is dit af te stemmen op de situatie? Het gebruik van de expertise van en de samenwerking/co-productie met
zelforganisaties zorgt voor draagvlak bij de achterban van de zelforganisatie. Hier uit is een groei in instroom
en kwaliteit te verwachten.
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Causale keten 2:
Lichamelijke omstandigheden
Psychische omstandigheden

Lichamelijke pijn
Toename faalangst/onmacht

Verminderde deelname part. projecten
Terugtrekken in eigen omgeving
Afname van motivatie maat. part.

Kracht op het beleidsprobleem
Deze keten heeft op dit moment een negatieve werking op de maatschappelijke participatie.
Invloedssfeer in de keten
De lichamelijke omstandigheden en lichamelijke pijn van de mannen uit de onderzoeksdoelgroep hebben hun
oorzaak in het verleden (werkomstandigheden). Dit kan een aangrijpingspunt zijn. Indien Impuls merkt dat
een man veel pijn heeft, kan het de man doorverwijzen naar de huisarts of het ziekenhuis. Eventueel kan
relevante informatie geven worden over de (werkwijze van) huisarts en het ziekenhuis.
Psychische omstandigheden bestaan uit de gevoeligheid voor trots en status. Dit is een gegeven wat door
Pinto in de F-cultuur beschreven wordt. De geldende normen en waarden geven aan, dat de mannen wel
gestimuleerd moeten worden voor maatschappelijke participatie, maar dat cultuurbehoud wel mogelijk moet
blijven. Om deze reden zijn de psychische omstandigheden geen aangrijppunt.
Toename van faalangst en gevoel van onmacht is ook een aangrijppunt. In gesprekken met de mannen uit de
doelgroep kan ondersteuning worden gegeven voor omgang met deze gevoelens.
Ten aanzien van de verminderde deelname aan participatieprojecten en het terugtrekken in de eigen
gemeenschap en omgeving wordt er terugverwezen naar keten 1.
In de afname van motivatie voor maatschappelijke participatie is in te grijpen. Motivatie heeft, zoals eerder
beschreven, twee onderdelen. Namelijk: aantrekkelijkheid en haalbaarheid van een participatieproject. Door
hier veranderingen aan te brengen, wordt de motivatie verhoogd.
Mogelijke instrumenten voor ingrijpen in de keten
De herken- en doorverwijsfunctie naar zorginstellingen kan in coachgesprekken t.b.v. een participatieproject
met de mannen uit de doelgroep gehanteerd worden. Daarin kan er door de coach op eventuele lichamelijke
omstandigheden en pijn gelet worden. Bij herkenning hiervan, kan de coach de man doorverwijzen naar de
juiste zorginstelling en daar informatie over geven.
De toename van faalangst en gevoel van onmacht kan op dezelfde wijze herkend worden als bij de
lichamelijke omstandigheden en pijn. In deze situatie is het alleen niet noodzakelijk om de man door te
verwijzen. De man kan in de coachgesprekken ondersteuning geboden worden.
Ten aanzien van de verminderde deelname aan participatieprojecten en het terugtrekken in de eigen
gemeenschap en omgeving wordt er terugverwezen naar keten 1.
De aantrekkelijkheid van maatschappelijke participatie is te verhogen door de voordelen duidelijk te maken
aan de mannen uit de onderzoeksdoelgroep. Dit is echter wel iets waar de mannen zelf achter moeten komen.
Dit kan gestimuleerd worden door te kijken naar het dagritme en deze met de man te bespreken. Daarin zal
naar voren komen, dat de man veel ‘lege’ uurtjes heeft staan. Samen met de man kan gekeken worden naar
een voor hem aantrekkelijke invulling t.a.v. maatschappelijke participatie. Het opbouwen van trots en status
is voor de mannen uit de doelgroep zeer aantrekkelijk. Door op de groei hiervan in te spelen, wordt de
maatschappelijke participatie interessanter. Zorg er daarnaast wel voor dat de haalbaarheid van de doelen
t.a.v. maatschappelijke participatie niet te hoog of te laag worden gesteld. Dit demotiveert.
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Causale keten 3:
Educatie/taal

Communicatieproblemen
Terugtrekken in eigen gemeenschap/omgeving
Verminderd inzichtvermogen Onbegrip tussen culturen
Geen/weinig verandering
toename faalangst = aansluiting keten 2
homogeen sociaal netwerk

Kracht op het beleidsprobleem
Deze keten heeft op dit moment een negatieve werking op de maatschappelijke participatie.
Invloedssfeer in de keten
Bij de schakel ‘opleiding, (zelf)reflectie en taalachterstand’ zijn aangrijpingspunten te herkennen. De vroegere
opleiding is in deze schakel het enige element waar geen invloed op gericht kan worden. Bij (zelf)reflectie en
taalachterstand zijn wel aangrijpingspunten. Deze zijn namelijk via educatie te verwerven.
Voor de schakel communicatieproblemen zijn geen aangrijppunten. Er kan eventueel in het dagritme van de
mannen meegegaan worden en ondersteuning bieden op de momenten, waar de communicatieproblemen
zich voordoen, maar dit zal te veel tijd en geld kosten t.o.v. de baten.
Aangrijppunten zijn er wel bij het verminderd inzichtvermogen. Dit kan via uitleg en educatie verhoogd
worden.
Op het homogene sociale netwerk kan ingegrepen worden door aan te geven, dat een heterogeen sociaal
netwerk bevorderend werkt bij het vinden van (on)betaald werk. Voor mannen die willen doorgroeien naar
de 4e trede of hoger op de participatieladder, is dit een handig instrument. Ook educatie over het vergroten
van het sociale netwerk zal dit vergroten.
Voor de ketenschakels; ‘terugtrekken in eigen gemeenschap/omgeving, onbegrip tussen culturen en toename
faalangst’ wordt terug verwezen naar de ketens 1 en 2.
Mogelijke instrumenten voor ingrijpen in de keten
In trainingen, eventueel gegeven door Impuls, kan er aan de taalachterstand en het lage (zelf)reflecterend
vermogen worden gewerkt.
Ook het inzichtelijk vermogen is via educatie te vergroten. In de coachgesprekken, met de mannen uit de
onderzoeksdoelgroep, kan gevraagd worden naar situaties waar mannen onbegrip over hebben. Vervolgens
dient dit samen met de man in kwestie verklaard moeten worden. Dit zal het inzichtelijk vermogen en het
wederzijds begrip vergroten.
Voor de vergroting van het heterogene sociale kunnen trainingen voor sociale vaardigheden gegeven worden,
waarin ook duidelijk wordt wat netwerken zijn en hoe deze kunnen helpen bij het vinden van een
(on)betaalde baan.
Voor de schakels terugtrekken in eigen gemeenschap/omgeving, onbegrip tussen culturen en toename
faalangst wordt terug verwezen naar de ketens 1 en 2.

28

Causale keten 4:
Negatieve externe beeldvorming

toename faalangst / onmacht = aansluiting op keten 2 en 3
geen/weinig verandering in
homogene sociale netwerk
= aansluiting op keten 3

Kracht op het beleidsprobleem
Deze keten heeft op dit moment een negatieve werking op de maatschappelijke participatie.
Invloedssfeer in de keten
Op de negatieve externe beeldvorming is een klein aangrijpingspunt te plaatsen. Deze beeldvorming bestaat
bij de dominante cultuur en hier kunnen Impuls of de mannen uit de doelgroep maar in geringe mate wat aan
doen. Hetgeen gedaan kan worden, is de mannen inzicht geven, waarom die beeldvorming bestaat en hoe ze
er mee kunnen om gaan.
Omdat de andere schakels in de keten aansluiten op de ketens 2 en 3 wordt hiervoor verwezen naar de
desbetreffende ketens.
Mogelijke instrumenten voor ingrijpen in de keten
Het instrument t.a.v. negatieve externe beeldvorming zal eenzelfde strekking en vorm hebben als het
instrument voor het verschil in referentiekader in de eerste causale keten.
Causale keten 5:
Groepsdruk

verminderde deelname aan
participatieprojecten
 geen/weinig verandering in
homogene sociale netwerk

= aansluiting op keten 1 en 2
= aansluiting op keten 3 en 4

Kracht op het beleidsprobleem
Deze keten heeft op dit moment een negatieve werking op de maatschappelijke participatie.
Invloedssfeer in de keten
In de algehele groepsdruk onder de mannen uit de onderzoeksdoelgroep kan Impuls maar op beperkte mate
invloed uitoefenen. Deze groep is niet in één keer over te halen om op een bepaalde wijze maatschappelijk te
participeren. Door te proberen om sleutelfiguren of een aantal personen bij participatieprojecten mee te
krijgen, zullen de andere mannen uit de doelgroep eerder geneigd zijn om ook aan het participatieproject mee
te doen. Ze zijn namelijk erg gevoelig voor de status van anderen en die van henzelf.
Mogelijke instrumenten voor ingrijpen in de keten
Door een analyse te maken van sleutelfiguren, die een hoge status bezitten, en deze personen (hoeven niet
persé uit de onderzoeksdoelgroep te komen) te benaderen/werven voor een participatieproject, zullen de
mannen uit de onderzoeksdoelgroep hen mogelijk volgen.
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4.4 Finaal Veldmodel
In deze paragraaf wordt het Finaal Veldmodel behandeld. Dit model geeft een overzicht van de aanbevelingen
die in de vorige paragraaf gedaan worden en de gevolgen hiervan voor het beleidsprobleem.
Dit ziet er als volgt uit

De onderzoekers verwachten dat aan de hand van de inzet van de bovenstaande aanbevelingen het einddoel
(maximaal 30 tot 40% van de mannen uit de onderzoeksdoelgroep (178 tot 238) minstens doorgroeien naar
trede 3 (deelname georganiseerde activiteiten). Indien mogelijk, wordt er gewerkt aan doorgroei naar hogere
treden) behaald zal worden.
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Conclusie
Aan de hand van een onderzoek naar de barrières en kansen voor maatschappelijke participatie is dit rapport
opgesteld. Het rapport geeft voor mevrouw D. Schroevers van Impuls Amsterdam antwoord op de volgende
probleemstelling:
Welke interne en/of externe factoren belemmeren, blokkeren of bevorderen maatschappelijke participatie van
Marokkaanse mannen (40-60 jaar) in Amsterdam Nieuw-West? En welke (beleidsmatige) aanbevelingen kunnen
gemaakt worden om met deze factoren om te gaan?
De doelstelling die daarbij hoort ziet er als volgt uit:
Voor 9 Juni 2010 onderzoek doen naar de interne en/of externe factoren, die de maatschappelijke
participatie van Marokkaanse mannen (40-60) jaar in Amsterdam Nieuw-West kunnen belemmeren,
blokkeren of bevorderen. Daarnaast aanbevelingen te doen voor de omgang met deze factoren.
In eerste instantie is er onderzoek gedaan naar de factoren die maatschappelijke participatie blokkeren of
belemmeren. Daarnaast zijn de gevolgen hiervan op de maatschappelijke participatie beschreven. Dit
allemaal en de onderlinge relaties zijn samengevoegd in het onderstaande causaal veldmodel (CVM).

De analyse van het CVM levert een aantal causale ketens op. Deze causale ketens beginnen bij de oorzaken
van het beleidsprobleem. De gevolgen van deze oorzaken werken uiteindelijk negatief door op de
maatschappelijke participatie.
Om de maatschappelijke participatie te bevorderen zal er in de ketens ingegrepen moeten worden. Een
analyse van de mogelijkheden voor de ingreep hierin, heeft tot een Finaal Veldmodel (FVM) geleid. Deze ziet
er als volgt uit:
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In het FVM staat beschreven welke aanbevelingen er worden gedaan om de maatschappelijke participatie van
de mannen uit de onderzoeksdoelgroep te bevorderen. Deze aanbevelingen zijn afgeleid uit de blokkerende,
belemmerende en bevorderende factoren die in het onderzoek naar voren zijn gekomen. Om duidelijkheid te
scheppen over de effecten van de aanbevelingen, is de werking van de daar op volgende effecten op de
bevordering van maatschappelijke participatie ook meegenomen.
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Bestuurskundig commentaar
De visie die de auteurs van deze scriptie hebben op het beleidsprobleem, is dat dit een hardnekkig/moeilijk
probleem is, dat eigenlijk veel eerder aangepakt had moeten worden. Toen in de jaren 80 bekend was, dat de
mannen uit de onderzoeksdoelgroep niet op korte termijn zouden terugkregen naar hun vaderland, had de
Nederlandse overheid direct specifiek participatiebeleid moeten ontwikkelen. Dit beleid had gericht moeten zijn
op het creëren van participatievaardigheden, zoals het leren en beheersen van de Nederlandse taal, kennis van de
Nederlandse cultuur etc. Elk jaar waarin dit beleid niet is ontwikkeld en/of toegepast is kan gezien worden als een
gemiste kans voor zowel de onderzoeksdoelgroep als de Nederlandse samenleving.
Vervolgens zijn de auteurs van mening, dat het participatieprobleem onder de mannen uit de
onderzoeksdoelgroep zich zelf op den duur oplost middels de vergrijzing. Het nageslacht van deze mannen, veelal
geboren en getogen in de Nederland, hebben hier een veel grotere affiniteit met de Nederlandse cultuur, normen
en waarde. Met de jaren zal deze affiniteit alleen maar toenemen.
De auteurs zijn wel van mening dat je uit humanistische overwegingen de mannen uit de onderzoeksdoelgroep
niet in de steek mag laten. Zeker in zware economische tijden waarin Nederland nu verkeert, is het zeer wenselijk
dat iedereen, die kan werken ook arbeid verricht. De overheid moet daarom (extra) investeren in die mannen uit
de onderzoeksdoelgroep, waarbij nog reële kansen aanwezig zijn op actieve maatschappelijke participatie. Door
een goede maatschappelijke participatie neemt ook de arbeidskans toe, hetgeen ten goede komt aan de
Nederlandse economie en ook aan de ontwikkeling van de mannen uit de onderzoekdoelgroep zelf.
Het project “Mannen Hogerop” van Impuls is een goed voorbeeld als het gaat om het bevorderen van de
maatschappelijke participatie van de mannen uit de onderzoeksdoelgroep. Middels het project “Mannen Hogerop”
krijgen de mannen de nodige begeleiding en vaardigheden (via diverse trainingen), die cruciaal kunnen zijn bij een
actievere maatschappelijke participatie. Doordat er de juiste begeleiding en training wordt toegepast vergroot
Impuls de mogelijkheden op een actieve maatschappelijke participatie. Onmogelijkheden voor de mannen uit de
onderzoeksdoelgroep zien de auteurs, als er niet de juiste hulp wordt geboden. Voorbeelden hiervan zijn als
organisaties te hoge verwachtingen schept bij de mannen, waardoor de kans op teleurstelling vergroot wordt. Dit
tast de motivatie aan en juist die is de motor achter de maatschappelijke participatie. Ook zien de auteurs
onmogelijkheden in een actieve participatie, als de mannen uit de onderzoeksdoelgroep onvoldoende begeleid
worden op hun weg naar een mogelijk einddoel, of wanneer de gestelde doelen te hoog liggen. Ook hierbij geldt
dat dit demotiverend werkt richting de maatschappelijke participatie.
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