
Shine+
Beweging van binnen uit 



• jaarprogramma 

• groepsaanpak

• eens in de twee weken een bijeenkomst

• vaste Shine-begeleider

• in de buurt waar de deelnemers wonen

Kern van Shine+



• er moet niets

• iedereen heeft potentieel, wil iets in het leven

• onvoorwaardelijk vertrouwen in potentieel van 

de mens

• duurzame verandering start van binnen uit 

• vertragen om te versnellen

Visie Shine+



Iedereen, met name mensen die langdurig in de bijstand 

zitten. Ook als er sprake is van lichte psychisch belemmering 

( CMD).

Het werkt niet voor :

• mensen met zware verslaving en / of onder behandeling

• mensen die de Nederlandse taal niet spreken

Voor wie?



• werving op basis van gunnen (km) en eigen keuze

• werk maken van rust in het leven

• consequente inzet van positieve psychologie

• werken vanuit de individuele diepe intenties

• vertrek bij het IK gaan naar het WIJ

• opdoen van inspiratie

• mogelijkheden ontvouwen zich gaande weg

• interventies: Systemisch werk, scancoaching, karakterstructuren, 

mindfulness, onverdeelde aandacht, dramadriehoek en ons netwerk

• intensief samenwerken met de klantmanager

Kern van de aanpak



• meer zelfinzicht bij deelnemers & inzicht eigen mogelijkheden

• stuur weer in eigen handen nemen

• meer rust in het leven van de deelnemer

• toename van eigenwaarde en zelfvertrouwen

• 90% van de deelnemers ervaart verbetering psychische 

gezondheid en minder isolement

• uitval is 2 %

• aantal deelnemers wil na 1 jaar meer perspectief; werk! Terwijl 

dit in begin ondenkbaar was

Effecten van Shine



Expressie komt uiteindelijk tevoorschijn in :

thuis opruimen, nieuw behang, naar buiten gaan, 

vrijwilligerswerk, starten van een sociale  

coöperatie, betaald werk.

Concrete uitingen



De maatschappelijke kosten-baten is 2. Dit betekent : 

Als gemeente er €1,- in stopt, krijgt het er €2,- voor terug*

Helpt door voorkomen van maatschappelijke kosten

Concreet:

stoppen met therapie, medicatie, minder inzet WMO 
voorzieningen*
* door adviesbureau LPBL

Maatschappelijk rendement



Meer informatie over Shine+ kunt u vinden op:

www.shineplus.nl of mail

info@shineplus.nl of advies@jeroenWeekenborg.nl

Over de MKBA :

www.LPBL.nl

informatie

http://www.shineplus.nl/
mailto:info@shineplus.nl
mailto:advies@jeroenWeekenborg.nl


• Presentaties beschikbaar op dinsdag 27 november

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019

– 14 maart - 27 juni - 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



