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EVALUATIE 
SHINE 
JAAR 2

WERKEN MET MENSEN 
MET EEN LANGDURIGE 
AFSTAND TOT DE 
ARBEIDSMARKT

WESTRA VAN HOLTHE
systemisch advies, onderzoek, training en coaching

“Waar ik in het 
eerste jaar van 
Shine leerde 
blijven drijven, 
heb ik nu ook 
geleerd te 
zwemmen.”
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1. Informeren van betrokken instanties: de gemeente Amsterdam, 
WPI, financiers, andere geïnteresseerde partijen/stakeholders.

2. Reflecteren op de pilot en samenwerking, uitdagingen daarin en 
wat specifiek is voor deze doelgroep, dus ter inspiratie van 
andere professionals werkzaam in dit bijzondere werkveld.

3. Kennis en ervaring delen over wat het begeleiden naar betaald 
werk en uitstroom vraagt. Wat hebben we hierover geleerd?

4. Evaluatie van de gekozen interdisciplinaire aanpak: hoe vallen 
het lichaamsgerichte (dmv scancoaching), systemisch werk 
(dmv familie-opstellingen) en zingevingsbegeleiding samen?

5. Het formuleren van openstaande vragen om hier met andere 
professionals over uit te wisselen, als een gespreksaanjager.

6. Aanvullen van het maatschappelijk debat met observaties uit 
het werkveld. Als pioneers in dit domein, wat komen we tegen?

7. Het formuleren van waarnemingen specifiek voor deze doel-
groep. Welke houding, tips en tricks hebben we voor anderen?

DOELSTELLING DOCUMENT
Met dit document hebben we als begeleidersteam de volgende doelen:

Gerrald Nieboer 
Shine oprichter en zingevingsbegeleider

Oscar Westra van Holthe
Systemisch coach, begeleider, trainer, adviseur

Helena de Jong
Scancoach en creatief denker

BEGELEIDERSTEAM PILOT
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SHINE JAAR 2

SCANCOACHING

SYSTEMISCH WERK

ZINGEVING & WERK Zingevingsessie 2


� 

- je WHY benoemen

- welke vorm past?

Scancoaching sessie 1


� 

- thema, huidig proces

- oorzaak ontdekken

Vloerankersessie


� 

- binnenwereld in kaart

- patronen in lijf voelen

Zingevingsessie 3


� 

- je zingeving helder

- acties ondernemen

Scancoaching sessie 2


� 

- de voortgang in kaart

- processen inzetten

Opstelling


� 

- spiegel van patronen

- je doorbraak beleven

Scancoaching sessie 3


� 

- voortgang monitoren

- handvatten toekomst

Zingevingsessie 1


� 

- je lifepurpose voelen

- je WHY onderzoeken

Play-mobil ® sessie


� 

- levensverhaal delen

- patronen herkennen

SHINE JAAR 1 EN PILOT JAAR 2
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In jaar 2 van SHINE gaat het erom het potentieel verder te ontdekken en 
de kracht die daarin zit te bestendigen in je kwaliteiten, talent of inspiratie.

SHINE JAAR 1

PROGRAMMA DEEL 1 DEEL 2

DOELSTELLING - intenties formuleren

- verlangen benoemen

- authenticiteit hervinden

- naar buiten toe en inspiratie

- relaties leggen, bewegen

- weer durven meedoen

www.westravanholthe.com

In jaar 1 van SHINE gaat het er om om vanuit stilstand in beweging te 
komen en weer vanuit eigenwaarde contact met de omgeving te maken.
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RESULTATEN SHINE JAAR 2
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9%

18%

55%

18%

Resultaten naar vrijwilligerswerk (2 personen)
(klaar voor) betaald werk (6 personen)
Interesse in ondernemerschap via coöperatie (2 personen)
Geen van allen (1 persoon)
Uitval (0 personen)
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Energie

Relaties

In beweging komen

Eigenliefde

Flexibiliteit

Uiten gevoelens / accepteren

Trauma-herstel

Loslaten

Emoties verwerken

Levensinstelling Positiever

0 6 12 18 24

Procentueel gemiddelde verbetering zoals gemeten door de scan.

Gemiddelde verbeteringen deelnemers Shine jaar 2 op het gebied van:

Bereikte uitstroom of doorstroom 
van deelnemers in getallen:
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FINANCIËLE VERANTWOORDING
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11%

11%

52%

25%

Gerekende kosten scan (3xE120ipv395 ex)
Systemisch coachtraject (E750ipvE1500ex)
Gerekende kosten zingevingsessie (12x150Eex)
Gerekende kosten project/admin/etc (12x150E)

Kostenopbouw Pilot 
project Shine jaar 2

Daadwerkelijke kosten vs gerekende kosten Pilot project Shine jaar 2

Daadwerkelijke kosten per 
deelnemer

Gerekende kosten per 
deelnemer

scan € 1.185 € 360
systemisch € 1.500 € 750
zingeving € 195 € 195
organisatie etc. € 195 € 195

WPI’s investering en onze 
investering per deelnemer:

Totaal € 3.075 € 1.500
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ERVARINGEN DEELNEMERS

“Mijn ambitie was ik verloren. Nu heb ik 
hem weer. Ondanks dat ik niet direct ben 
aangenomen, ga ik zeker een andere baan 
krijgen. Ik voel mijn power. Ik ben van 
erover denken naar doen gegaan. Yes!”

“Ik had nooit gedacht 
dat ik werken bij een 
grote consultancy, in 
die wereld, zo leuk zou 
vinden! Office-manager 
vind ik leuk, naast mijn 
passie voor fotografie.”

“Ik ben opener 
geworden. Zo heb ik 
via een andere 
deelnemer een baan 
in het onderwijs 
gekregen. Ik zit daar 
echt op mijn plek.”

“Als ik naar huis fiets 
van mijn werk, dan wil 
ik eigenlijk weer zo snel 
mogelijk terug. Het 
voelt zo goed om een 
radartje te zijn in de 
school en mee te doen 
aan de maatschappij.”

“In dit programma heb ik 
een buddy gevonden. Wat 
een steun in mijn leven!”

“Ik ben van mijn antidepressiva af. 
Dat is niet makkelijk geweest, maar 
ik kan nu bij mijn gevoel blijven. Dat 
geeft mij veel kracht. Ik kan weer 
genieten van het volle leven.”

“Eindelijk slaap ik 
weer. Met een hand 
op mijn buik en hart.”

www.westravanholthe.com

“Ik heb gewoon weer lol in mijn leven. Dat was ik vergeten. Dat werk 
komt wel. En door tango leer ik nu op de man af te stappen. En dat is 
hard nodig in de muziekwereld waarin ik een carrière wil. De skills 
voor acquisitie leer ik nu. Komt straks samen! Daar ben ik zeker van.”
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OBSERVATIES DOELGROEP

ONDERDRUKKEN PIJN EIST 
TOL IN DAGELIJKS LEVEN

Het niet willen ervaren en door-
voelen van de pijn, hoe erg aan 
de oppervlakte ook, vormt een 
energielek in deze doelgroep. 
De moeite die het kost de vele 
stapels teleurstellingen weg te 
drukken kan immers niet ingezet 
worden voor het vormgeven van 
het eigen leven. VRAGEN: Hoe 
verhoud ik mij gezond tot het 
verleden? Welke vorm past bij 
mij om dat rustig te verwerken? 
Waar zit de veilige basis in mij?

HOOGGEVOELIGHEID ZORGT 
SNEL VOOR OVERBELASTING

In het contact met een ander is het 
lastig “gezonde” grenzen te stellen. 
Door hooggevoeligheid in deze doel-
groep vindt er snel overbelasting van 
“het psycho-sociaal systeem” plaats. 
Ook interpersoonlijke verstrikkingen 
(door identificatie met de pijn van een 
ander; als ware deze van henzelf) is 
opvallend. VRAGEN: Wat van deze 
spanning, pijn of energie is van mij? 
En wat is van jou? Hoe blijf ik bij mijn 
volwassen zelf? Hoe filter en doseer ik 
wat er binnenkomt? Hoe herstel ik me?

MENSELIJK CONTACT 
CREËERT ZINGEVING

Er is in deze doelgroep een 
diep verlangen naar oprecht 
menselijk contact. De hang 
naar deze diepgang komt 
veelal voort uit een gebrek 
aan fysieke/psychologische 
gezondheid op jonge leeftijd 
al. Hoe oud of fysiek beperkt 
ook, willen meedoen blijft van 
alle leeftijden. VRAGEN: Hoe 
zorg ik dat ik –binnen mijn 
grenzen– doe wat ik kan 
doen? Wat kan en wil ìk?

NEGATIEF ZELFBEELD 
BLOKKEERT INITIATIEF

Mensen in deze doelgroep willen 
zich dolgraag verbinden vanuit hun 
kracht, kwetsbaarheid en inspiratie. 
Af en toe zijn ze die echter kwijt 
omdat het dagelijks leven zoveel 
van hen vraagt. Dan is de puf er 
even uit. Zo raakt deze doelgroep al 
snel in een negatieve spiraal, waarin 
meer stress ipv rust zich opbouwt. 
VRAGEN: Welk talent van mezelf 
kan ik inzetten voor het goed zorgen 
voor mezelf? Hoe waardeer ik me-
zelf? Wat kan ìk in ’t moment doen?

HET “STILLE GEWETEN” 
VAN DE MAATSCHAPPIJ?

Veel mensen uit deze doelgroep 
zijn ergens onderweg uit de boot 
gevallen. Welke boot? Die van 
het werkende leven. Wie de tijd 
gegund krijgt zichzelf te leren 
kennen en dat ook doet, komt 
tot veel wijsheid. Niet iedereen, 
maar wanneer aanwezig, diep. 
VRAGEN: Wat is mijn levens-
verhaal? Is dat het delen waard?
En als dat zo is, welke werkvorm 
past bij me? En wat als dit de 
samenleving ook zou helpen?

HUMOR EN PERSPECTIEF 
OP TOEKOMST BLIJVEN!

Ondanks alle tegenslagen in 
het eigen leven, blijft één 
ding onveranderlijk: de zin 
om te leven. Ook al vraagt 
een heftige gebeurtenis, het 
doorzettingsvermogen blijft. 
De mens kan echt heel veel 
hebben, ook als het stapels 
onverwerkt (eigen, familie, 
maatschappelijk) trauma is. 
VRAGEN: Hoe houd ik mijn 
lot vol? In welk geluk/kracht 
mag ik ook gezien worden?
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TIPS VOOR SAMENWERKING
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LET OP WAAR JE IN HET OUDERDRAMA VAN DE COACHEE GEZOGEN WORDT!
Er waren situaties waarin een coachee bijvoorbeeld op een andere datum wilde afspreken of niet op tijd 
kwam opdagen. Hoe stel je dan de grens? Bij een toezegging van de ene werd dan geprobeerd bij de 
ander dit ook te regelen. Hoewel we een structuur van contact hadden neergelegd waarin we dit snel 
konden afchecken bij elkaar, moesten we opletten dat de ene coach niet “de spreekbuis” werd van een 
coachee (zijn of haar coachee in bescherming nam) of dat de ene coach iets kon toezeggen voor een 
andere of dat je als coach meegaat in het drama van de coachee en dus een al oud patroon herhaalt.

Qua samenwerking voor andere professionals hebben we het volgende 
geleerd. Wat werkte voor ons? Wat niet? Welke tips hebben we hierin?

FORMULEER EN COMMUNICEER DUIDELIJKE OMGANGSREGELS
Om verwarring of geschuif in het programma te voorkomen raden wij aan om duidelijk afspraken onderling 
als professioneel team te maken, maar ook juist richting de deelnemers. Te denken valt aan “afspraak is 
afspraak” of dat “als jij niet kan, dat het initiatief voor het herplannen van de afspraak bij jou ligt en dat die 
anders komt te vervallen” of over inhaalkansen bij ziekte of in het algemeen dat er bijvoorbeeld één extra 
datum komt waar iedereen aan mee kan doen. Wat ook zou kunnen: “los van de reden, gemist is gemist”. 
Qua intake raden we ook aan om bij ieder langs te gaan wat hun voorkeur heeft in het benaderen. Zo 
hebben we alle deelnemers de dag voordat een sessie, individueel of in groep was, een berichtje gestuurd 
met tijd en plek. Dat werkte goed. Verder raden we aan een contactpersoon per deelnemer te hebben in het 
geval van nood. Binnen het team hebben we ook afspraken gemaakt, w.o. als je een issue hebt met de 
ander, om wat voor reden dan ook, dat je dat direct met diegene bespreekt. Of dat als je ergens niet uitkomt, 
dat je dat niet in je eentje doet, maar hulp vraagt (bijvoorbeeld via de WhatsApp groep). Dan hadden we de 
regel dat in ieder geval één van ons dat zou oppakken. Zo maak je optimaal gebruik van elkaars talenten, 
maar zo leer je ook als vakgenoten onderling van elkaar. Die steun ervaren is fijn, motiveert en komt de 
kwaliteit ook ten goede. Verder is het ook belangrijk om de rolverdeling tussen de coaches en in het proces 
te doen. Wie is de leider en wie volgt? Hoe doen we de tussentijdse verslaglegging, schriftelijk? Maken we 
daar een rapport van inzichtelijk voor ons allemaal? Doen we bij samenzijn ook een persoonlijke check-in?

HOUD DE LIJNTJES TUSSEN DE COACHES KORT EN DIRECT (ON EN OFFLINE)
Aan de start van het project zijn we een WhatsApp groep gestart als leiding. Daarin konden we dingen 
snel met elkaar checken, zoals als er iemand niet kwam opdagen of in het geval dat iemand extra nood 
had, of iemand van het team daar iets van wist en om af te stemmen wie dat zou oppakken. Ook werd 
het “telefonisch crisisberaad” bij bijv. zelfmoord-appjes of bij coach-coachee gedoe heel snel en direct 
ingepland worden. Ook konden daarin updates gedeeld worden, inspiratie en ideeën. Of de agenda voor 
de fysieke tussenevaluatie en samenkomst van het team. Dat was fijn om weer even te verbinden, niet 
alleen professioneel en in relatie tot het team, ook even te zien hoe het er persoonlijk/thuis aan toe gaat.
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STEM AF HOE JE DE VOORTGANGSDOCUMENTATIE ONDERLING DOET
Ook al was dit een pilot-programma, we raden aan de onderdelen expliciet met elkaar te verbinden. Ook 
voor het “tracken” van de voortgang en de bespreking van coachees is een template voor de rapportage 
handig. Omdat je met elkaar in wellicht steeds weer nieuwe combinaties werkt, zal het wellicht nodig zijn 
om per project weer een bijpassend template te ontwerpen, waarin het dienend moet zijn aan de kwaliteit.
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HET LEVEN BESTENDIG IN!

Gerrald Nieboer, Shine, 0614040172, info@shineplus.nl 
Oscar Westra van Holthe, 0616261381, oscar@westravanholthe.com 
Helena de Jong, +31 6 25017453, helena@misento.nl

MEER WETEN?
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