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Hoe deelname aan cultuur mensen in een 
armoedesituatie of activeringstraject 
motiveert regie te nemen op hun eigen 
leefsituatie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hoe het samen maken van een theatervoorstelling doelgroepen 
worden empowered om zelfstandig te werken aan het verbeteren 
van de persoonlijke leefsituatie. 
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Samenvatting: 

Door samen theater te maken ervaren mensen in een 
armoedesituatie of activeringstraject regie en verbeeldingskracht 
om zelfstandig te werken aan het verbeteren van de persoonlijke 
leefsituatie. Dit procesverslag legt uit hoe. 

Het project 

In het project Iedereen Wordt Mens maken mensen die leven in armoede 
of in een activeringstraject zitten samen met theatermakers een muzikale 
theatervoorstelling. Tegelijkertijd worden de effecten van het maakproces 
op de doelgroep onderzocht aan de hand van twee onderzoeksvragen: 

1. Hoe ervaart de doelgroep hun omgeving, de bijhorende normen en 
het beschikbare hulpaanbod vanuit gemeente en andere partijen. 

2. Wat zijn de effecten op de doelgroep die het samen bedenken, 
maken en spelen van een theatervoorstelling heeft. Wat betekent 
deze activering vanuit cultuur voor de doelgroep en hun 
hulpverleners en wat is de vervolgstap?  

De conclusie: 
Cultuur als motiverend hulpaanbod werkt 

Deelnemers ervaren het huidige hulpaanbod als dwingend en onduidelijk 
door de hoeveelheid ervan en doordat het aanbod is ontwikkeld vanuit de 
heersende rigide norm. Deze benadering staat het zelfstandig ontwikkelen 
van regie over het eigen leven door de doelgroep in de weg en werkt 
belemmerend voor het activeren van deze doelgroep: het doel van de 
aanpak van gemeente Arnhem. Dit kan en moet anders.  

Om hulpverlening duurzaam en efficiënt in te richten, en daarmee te 
voorkomen dat de doelgroep gebruikt maakt van verschillend of 
doorlopend aanbod, kan cultuurdeelname worden ingezet als ‘motiverend 
hulpaanbod’, naast het reeds beschikbare hulpaanbod op het gebied van 
activering, voor mensen die leven in of met een armoedesituatie of 
activeringstraject. Zij worden via cultuurdeelname geactiveerd én 
gemotiveerd om zelfstandig regie te kúnnen én wíllen nemen op de eigen 
leefsituatie. Het is aangetoond dat cultuurdeelname bijdraagt aan de 
ontwikkeling van allerlei sociale en creatieve competenties. De 
theatermakers, deelnemers en het team van Bureau Ruimtekoers hebben 
deze effecten aan den lijve ondervonden tijdens het project Iedereen 
Wordt Mens.  
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1. Opzet van het project: Iedereen Wordt Mens 

1.1 aanleiding 

Nieuwe armoedenotitie gemeente Arnhem 

In 2020 is er een nieuwe armoedenotitie vastgesteld door gemeente 
Arnhem: “(de) Weg uit armoede: werken aan perspectief”. Een integrale 
aanpak, omdat armoede zich niet laat duiden in één specifiek 
beleidsterrein: “Armoede is meer dan ‘geen geld hebben’. Armoede betekent 
vaak niet meer mee kunnen doen. Met sporten, met evenementen, met de 
buurt. Armoede zorgt voor veel problemen, van stress tot sociale uitsluiting. 
Het is een negatieve spiraal waaraan het lastig is je te ontworstelen”.  

Doel van de aanpak is dat “Arnhemmers actief, vrij en zelfstandig 
deelnemen aan de samenleving”. Naast directe hulp wordt er ook ingezet 
op de zelfstandigheid van inwoners en op het stimuleren van sociale 
participatie en activering om zo te voorkomen dat er hulp nodig is. 

De rol van deelname aan cultuur bij het voorkomen van hulp 

Bureau Ruimtekoers heeft samen met theatermakers Karlijn van Kruchten 
en Esther de Haas het project Iedereen Wordt Mens ontwikkeld en 
gerealiseerd. Het doel was te onderzoeken of (en hoe) deelname aan 
cultuur van de doelgroep kan bijdragen aan zelfstandigheid van inwoners, 
sociale participatie en activering.  

De doelgroep 

De doelgroep waar het project zich op richt zijn Arnhemmers die leven in of 
met een armoedesituatie, en/of in een activeringstraject zitten van alle 
culturele achtergronden en vanaf 18 tot 65 jaar. Zij werken bij 2Switch en 
zijn klant bij de Voedselbank.  

Een project met twee lijnen 

Het project Iedereen Wordt Mens bestaat uit twee lijnen die zich 
tegelijkertijd afspelen: 

1. Het maakproces van een gezamenlijke theatervoorstelling 

2. Een onderzoek naar de effecten van dat maakproces op mensen die 
leven in of met een armoedesituatie of in een activeringstraject 
zitten.  

Door het maakproces te volgen is het mogelijk een compleet beeld te 
vormen van betrokkenen zoals deelnemers, makers en professionals, wat 
hen motiveert, hoe zij het maakproces ervaren én welke effecten zij 
ervaren.  
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1.2 Het maakproces 

Van mei 2021 tot en met december 2021 

Vanaf mei 2021 is het maakproces van de theatervoorstelling gestart. Vanaf 
dat moment bedenken, maken, repeteren en uiteindelijk spelen de 
theatermakers samen met mensen die leven in of met een armoedesituatie 
of die re-integreren bij Stichting 2Switch een muzikale theatervoorstelling.  

Aan de slag als vrijwilliger 

De theatermakers startten als vrijwilligers bij De Voedselbank Arnhem 
locatie Eemslaan waar zij één dag in de week aanwezig waren, én bij de 
kringloopwinkel 2Switch aan de Westervoorstedijk in Arnhem waar zij twee 
dagen in de week werkten. 

 
Twee foto's van de filmopnamen bij 2Switch met hoofrolspelers Joyce (rechts) en Samira 
(links) in actie.  

Documentatie van het maakproces 

Door gesprekken met de doelgroep bekeken de theatermakers iedere keer 
opnieuw wat de volgende stap is om samen naar een theatervoorstelling 
toe te werken en hoe de doelgroep iedere keer een stukje meer regie over 
maakproces kan nemen. Het maakproces is uitgebreid gedocumenteerd en 
is te vinden als bijlage van dit document.  

Van theatervoorstelling naar film 

Door de Coronamaatregelen is tijdens het maakproces besloten om geen 
theatervoorstelling te maken maar een film van ruim 25 minuten met de 
titel: “Alleen Sukkels Hebben Het Druk ;-)”. Het resultaat is hier te zien:  

• https://vimeo.com/661213623 met wachtwoord: 2Switch. 
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1.3 Het onderzoek naar de effecten 

Twee onderzoeksvragen 

Onderzoekers van Bureau Ruimtekoers volgden het maakproces door 
observaties en gesprekken met betrokkenen zoals de theatermakers, 
deelnemers en professionals bij partners De Voedselbank en Stichting 
2Switch. Vanuit deze reflecties zijn twee onderzoeksvragen beantwoord: 

3. Hoe ervaart de doelgroep hun omgeving, de bijhorende normen en 
het beschikbare hulpaanbod vanuit gemeente en andere partijen. 

4. Wat zijn de effecten op de doelgroep die het samen bedenken, 
maken en spelen van een theatervoorstelling heeft. Wat betekent 
deze activering vanuit cultuur voor de doelgroep en hun 
hulpverleners en wat is de vervolgstap?  

Beantwoording  

De beantwoording van de twee vragen komt voort uit de analyse van het 
maakproces en gekoppeld aan relevante literatuur en gesprekken met 
professionals en de opdrachtgever. 

1.4 Opzet van dit document 

In het volgende hoofdstuk worden de twee onderzoeksvragen beantwoord 
vanuit inzichten en een kernconclusie. In het derde hoofdstuk doen de 
onderzoekers en makers aanbevelingen aan gemeente Arnhem en in 
hoofdstuk vier presenteren zij concrete denkrichtingen voor een vervolg. 
We raden je aan om het verslag van het maakproces als eerste door te 
nemen, die is te vinden in de bijlage.   
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2. Inzichten en conclusie 
In dit hoofdstuk wordt de informatie vanuit het maakproces gebruikt om 
de onderzoeksvragen te beantwoorden. 

2.1 Niet voldoen aan de norm 

 
Normen zijn concrete richtlijnen voor handelen en regelen zo ons dagelijks 
sociale verkeer. Het zijn de opvattingen over hoe we ons wel of niet zouden 
moeten gedragen in verschillende omstandigheden en omgevingen. Er zijn 
in onze samenleving verschillende universele normen met vrij basale 
afspraken zoals ‘je steelt niet’. Er zijn er ook een hoop die wat minder 
concreet zijn, maar waaraan mensen wel graag willen voldoen. 
Bijvoorbeeld dat je succesvol bent, rijk bent, mooie spullen hebt, en dat je 
daar hard of slim voor werkt, in ieder geval 40 uur per week. Als dat even 
niet lukt, word je geacht hard je best te doen om snel weer mee te kunnen 
doen aan deze normen. 

Alleen, aan die ‘heersende norm’ in de samenleving kan lang niet iedereen 
voldoen en dat leidt tot stress. Soms leidt het maar net kunnen voldoen 
aan de norm al tot stress doordat mensen bijvoorbeeld hard werken, maar 
lukt het dan alsnog niet. Dat geeft óók stress want buiten de heersende 
norm vallen zorgt voor een gevoel van onzekerheid en een negatief 
zelfbeeld. Het afwijken van de norm, of er niet aan kunnen voldoen, lijkt 
dus een zwaktebod. Je bent niet goed genoeg, je mag niet meer meedoen. 
En doe je niet meer mee? Dan raak je onzeker, verdrietig en maak je 
zelfverwijten. En juist dat wil je graag verbergen of verbloemen. 

• Deelnemers geven aan dat ze zich schamen omdat ze niet in de norm 
passen. Zo deelt Annemieke: “Ik zeg niet meer dat ik een burn-out 
heb, maar dat ik in between jobs ben. Dat klinkt toch beter”. Er heeft 
zich een gevoel van schaamte ontwikkeld omdat ze niet past in de 
heersende norm, daardoor gaat haar zelfvertrouwen omlaag. Terwijl, 
ze geeft ook aan zich eigenlijk heel goed en nuttig te voelen sinds ze 
werkt bij de 2Switch: “Ik ben weer onder de mensen, heb collega’s, 
aan het eind van de dag denk ik: ik heb dit en dat gedaan. En je 
wordt behandeld als volwaardige collega, dat is belangrijk. Ik vind 
het zelf goed wat ik doe, ik ben er blij mee. Maar voor de rest van de 
maatschappij is het dan niet goed genoeg”. 

Inzicht: een gevoel van ‘niet voldoen aan de norm’ 

Deelnemers voelen dat zij niet voldoen aan de heersende norm en dat 
levert hen stress op. Zij ervaren het niet voldoen als een zwaktebod en 
raken gedemotiveerd om zelfstandig aan de slag te gaan. 
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2.2 Het hulpaanbod van 2Switch werkt als normchanger 

 
De deelnemers in activeringstrajecten komen tot de ontdekking dat zij 
helemaal niet meer willen voldoen aan die heersende norm. Zij worden bij 
2Switch geholpen om zelfstandig een eigen norm te ontwikkelen. Wanneer 
het niet meer willen voldoen aan de norm een eigen keuze is, in plaats van 
falen, draagt deze keuze en het proces dat volgt bij aan regie op de eigen 
situatie. Zij raken zo geactiveerd. 
 

 
 
Zo lijkt het hulpaanbod van 2Switch een ‘normchanger’, het is een veilige 
ruimte waar medewerkers ruimte krijgen om zichzelf te ontdekken, 
persoonlijk te groeien en uiteindelijk regie te nemen over zichzelf en hun 
leven.  

 

Inzicht: 2Switch als normchanger, ben je eigen norm! 

Deelnemers die werken bij 2Switch hebben een gezonde focus op hun 
persoonlijke groei. Ze ontwikkelen - binnen de veilige omgeving van 
2Switch – zelfstandig een nieuwe norm: handelen vanuit wat je wél kan 
en wil. Dat geeft hen zelfvertrouwen en motivatie. 

“Ik zeg niet meer dat ik een 
burn-out heb, maar dat ik 
in between jobs ben. Dat 
klinkt toch beter” 
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2.3 Ander hulpaanbod activeert minder 

 
Buiten de veilige omgeving van 2Switch, in de eigen leefwereld, is het 
zelfstandig ontwikkelen van een eigen norm een proces waar zij continu 
aan werken. Zij hebben het gevoel zich te moeten wapenen tegen al die 
normen die van buitenaf worden opgelegd. Zoals de buren of 
hulpverlening van andere instanties. Dat is een intens proces zoals Frank, 
Miranda en Marjan deelden over hoe hun buren in de Geitenkamp 
reageerden op hun nieuwe werk: “Waarom zou ik 28 uur per week gaan 
werken, terwijl iemand die niet werkt hetzelfde verdient? Ze kijken me raar 
aan hoor daar thuis!”. 
 

 
  

Inzicht: Ander hulpaanbod werkt vanuit de heersende norm en wordt 
dus als belemerend en niet activerend ervaren 

Deelnemers ervaren dat ander hulpaanbod niet aansluit op hun 
persoonlijke ontwikkeling omdat het is opgezet vanuit de heersende 
norm. Bovendien ervaren deelnemers dit hulpaanbod als onduidelijk, 
belemmerend en niet empathisch door het vele maatwerk. Zij raken niet 
gemotiveerd aan de slag te gaan.  

“Hier werk ik aan mijn 
eigen ritme, in mijn eigen 
ritme. Ik voel vertrouwen 
en begin dingen weer leuk 
te vinden. Ik vind alles 
leuk hier!” 
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Andere organisaties zoals gemeente Arnhem organiseren ook hulp voor 
mensen die (tijdelijk) niet mee kunnen met de heersende norm. Zoals 
activering- en re-integratietrajecten, regisseurs op werk & inkomen, het 
UWV, sociale wijkteams, verschillende stichtingen en banken voor voedsel, 
kleding en speelgoed.  

• De medewerkers van 2Switch en betrokkenen zoals de bedrijfsleiding 
delen hun ervaringen over en met het beschikbare hulpaanbod. 
Michael geeft aan dat regisseurs vaak de telefoon niet opnemen of 
pas na drie weken een reactie geven op een berichtje. 

• Joyce deelt haar negatieve ervaringen met de wijkcoach. Ook 
Annemieke deelt over haar ervaringen met het UWV: “Ik heb altijd 
iemand anders aan de lijn bij het UWV. Ik heb er nog nooit een echte 
afspraak mee gehad. Laatst zei iemand van het UWV tegen me ‘je 
bent toch 28 jaar, een jonge vrouw, ga toch gewoon weer aan het 
werk!’”.  

Hulpverlening is vaak opgezet vanuit de heersende norm, met het idee 
iemand te helpen terug te keren naar die heersende norm. Het doel van 
hulpverlening lijkt dan te zijn ontwikkeld vanuit de prioriteit om mensen te 
helpen terug te keren naar 40 uur in de week werken. Echter, dat is niet 
iets dat voor iedereen past en onderstreept de noodzaak om zelfstandig 
een norm te ontwikkelen (te verbeelden) waar zij wel, zonder stress, aan 
kunnen voldoen. 

2.4 Activering van mensen omvat kúnnen en wíllen 

 
Het beschikbare hulpaanbod is erop gericht om mensen te activeren regie 
te nemen over de eigen leefsituatie. Dat gaat over empowerment: een 
proces waardoor mensen gestimuleerd worden zelfstandig te beslissen en 
handelen voor zichzelf. Empowerment omvat voor een persoon zowel 
kunnen als willen. In deze specifieke context gaat dat over: 

• Kunnen: Is de persoon in staat om regie te nemen door toegang tot 
hulp en middelen zoals kennis, geld en (sociale) netwerken? 

• Willen: Is de persoon gemotiveerd om regie te nemen door aan de 
slag te gaan met deze middelen? 

Inzicht: Regie kúnnen nemen is betekent nog niet dat iemand 
gemotiveerd is om dat te wíllen.  

Hulpaanbod om doelgroepen te activeren is veelal gericht op het 
mogelijk maken om te activeren, maar niet om de doelgroep te 
motiveren om regie te nemen. Kúnnen betekent niet automatisch wíllen. 
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Kunnen? 

Het huidige hulpaanbod is ingericht op het aanbieden van hulp en 
middelen door drempels om tot actie over te gaan te verlagen met 
financiële regelingen of door het inzetten van het maken van standaard 
opgestelde persoonlijke ontwikkelingsplannen. 

Dit aanbod is vooral gebaseerd op tools, middelen en kennis (kunnen) enis 
zo versplinterd dat de hoeveelheid overweldigend kan voelen voor de 
deelnemers. Hoe meer aanbod (kunnen), hoe opdringeriger het voelt voor 
iemand die nog niet wil. Bestuursadviseur Matthijs Klei deelt hierover in 
een gesprek: “We nemen al zo veel als mogelijk financiële drempels weg om 
mensen die leven in een armoedesituatie te laten sporten. Maar dat 
betekent niet dat mensen gemotiveerd zijn om het te willen”. 
 

 

Willen? 

Echter, hoe staat het met het hulpaanbod met het doel om mensen te 
motiveren om regie te ontwikkelen. Zodat zij het zelfstandig ook willen in 
plaats van alleen maar kunnen? De prioriteit van de coaches die mensen 
ondersteunen bij de activering ligt vaak bij ‘ondersteunend in het mogelijk 
maken van’ en minder bij het ‘motiveren om zelfstandig aan de slag te 
gaan’. 

“Ik had eerst een 
vooroordeel over 
tweedehandswinkels en de 
mensen die er werken. Maar 
nu werk ik er met zo veel 
plezier. Ik voel me gezien en 
ik kan veel betekenen.” 
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2.5 Deelname aan cultuur als motiverend hulpaanbod 

 

Cultuurparticipatie, of deelname aan cultuur, speelt een grote rol in het 
motiveren van deelnemers om regie te nemen. Deelname aan cultuur kan 
zo worden ingezet als een motiverend hulpaanbod (willen) naast het 
bestaande hulpaanbod (kunnen). Hoe werkt dit motiverend hulpaanbod? 
We onderscheiden de volgende vier stappen en effecten: 

 

1. Het je gezien voelen 

Door de cultuurdeelname worden deelnemers niet benaderd vanuit de 
heersende norm, maar vanuit hun eigen interesse. Deelnemers voelen zich 
daardoor gezien en erkend voor wie zij zijn.  

• Zoals de aanpak met lievelingsliedjes die Karlijn en Esther kozen. 
Die gaat uit van een persoonlijke benadering met interesse en 
respect voor de persoonlijke leefsituatie van mensen met wie zij in 
contact komen. Met andere woorden, je voelt je gezien. Zoals een 
van de klanten bij de Voedselbank deelt: “als je over muziek praat, 
dan praat je als het ware op hetzelfde niveau. Van mens tot mens.” 
Het is een persoonlijke connectie waardoor je geneigd bent meer te 
delen en je meer open te stellen.  

 

Inzicht: Een reeks van positieve 
ervaringen maakt dat deelnemers 
meer en meer willen meedoen. 
 

Vervolgens ontvangen zij veelal 
positieve reacties dat motiveert 
en stimuleert om nog meer te 
willen. Deze reeks aan positieve 
ervaringen is zo een reis naar 
regie op hun eigen proces en 
leefsituatie.  

Deelname aan cultuur kan zo 
worden ingezet als een 
motiverend hulpaanbod (willen) 
naast het bestaande hulpaanbod 
(kunnen).   

 

 

Inzicht: Cultuurdeelname 
motiveert doelgroepen om regie 
te wíllen nemen is daarmee 
motiverend hulpaanbod. 

Via deelname aan cultuur worden 
deelnemers niet benaderd vanuit 
de heersende norm, maar vanuit 
de eigen interesse. Deelnemers 
voelen zich daardoor gezien en 
erkend voor wie zij zijn.  

Via het persoonlijke maakproces 
geven deelnemers vorm aan hun 
omgeving, hun stem wordt met 
het maakproces en de presentatie 
gehoord. 
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2. Het je laten horen 

Via het eigen persoonlijke maakproces geven deelnemers vorm aan hun 
omgeving, hun stem wordt met het maakproces en de presentatie gehoord. 

• Zoals deelnemer Frans die zich gehoord voelt door het delen van 
zijn lievelingsliedje met een betekenis: “The Rose, dat wil ik op mijn 
begrafenis”. Vervolgens zingen Karlijn en Frans meerstemmig het 
nummer waar anderen, in kleine kring bij zijn. Frans deelt later dat 
hij dit een heel bijzonder moment vond.  

Maar het ‘je laten horen’ gaat in verder zoals bij Joyce die 
uiteindelijk de hoofdrol speelt en een interview doet met Omroep 
Gelderland. Joyce vertelt wat ze hoopt dat de film bereikt: “De 
wereld is soms zo hard, ik wil gewoon dat mensen elkaar meer zien. 
Op een manier dat iedereen gelijk is dat niet iedereen perfect moet 
zijn”. Michael, Karlijn en Miranda laten na het interview weten dat 
Joyce het supergoed heeft gedaan: “Dat geeft mij zelfvertrouwen” 
zegt Joyce in reactie daarop.  
 

 
 
 

“Na mijn optreden bij 
2Switch met Esther en Karlijn  
ontving ik zo veel lieve 
berichtjes van iedereen. Ook 
mensen die er helemaal niet 
waren, maar wel het filmpje 
hebben gezien” 



pagina 14 | Iedereen Wordt Mens 

3. Het ontvangen van (positieve) reacties 

Heb je je stem laten horen? Dan is de kans groot dat je reacties ontvangt 
en dit je motiveert om weer volgende stappen te zetten.  

• Zoals Joyce na haar optreden in 2Switch: “Ik ontving zo veel lieve 
berichtjes van iedereen. Ook mensen die er helemaal niet waren, 
maar wel het filmpje hebben gezien”. Daarna vroeg ze Esther en 
Karlijn om ook te mogen zingen in de theatervoorstelling. 

 

4. Een persoonlijke reis naar regie 

Wat volgt zijn stapjes naar een volgend moment, volgende reacties en 
leren hoe deze reacties ten gunste van de eigen ontwikkeling ingezet 
kunnen worden. Deelnemers ervaren steeds meer grip op het eigen 
ontwikkelproces en daarmee op de eigen leefomgeving.  Bedrijfsleider 
Michael deelt daarover: “De situatie van Joyce is bijzonder omdat Joyce 
vanwege haar eczeem lang op de achtergrond bleef. Ze wilde niet achter de 
kassa zonder handschoenen. Nu zingt ze in de winkel, op het 
personeelsfeest en straks in de voorstelling. Ze is geactiveerd door hard 
werken en volgen haar passie”. 

2.6 Conclusie:  
Cultuur als motiverend hulpaanbod 

Deelnemers ervaren het huidige hulpaanbod als dwingend en onduidelijk 
door de hoeveelheid ervan en doordat het aanbod is ontwikkeld vanuit de 
heersende rigide norm. Deze benadering staat het zelfstandig ontwikkelen 
van regie over het eigen leven door de doelgroep in de weg en de 
activering van deze doelgroep, het doel van de aanpak van gemeente 
Arnhem, wordt op deze wijze belemmerd. 

Dit kan en moet anders. Om hulpverlening duurzaam en efficiënt in te 
richten, en daarmee te voorkomen dat de doelgroep gebruikt maakt van 
verschillend of doorlopend aanbod, kan cultuurdeelname worden ingezet 
als een middel. Hiervan is reeds aangetoond dat het bijdraagt aan de 
ontwikkeling van allerlei sociale en creatieve competenties bij deelnemers. 
De theatermakers, deelnemers en het team van Bureau Ruimtekoers 
hebben deze effecten aan den lijve ondervonden tijdens het project 
Iedereen Wordt Mens.  

Deelname aan cultuur kan worden ingezet als ‘motiverend hulpaanbod’, 
naast het reeds beschikbare hulpaanbod op het gebied van activering, 
voor mensen die leven in of met een armoedesituatie of activeringstraject. 
Zij worden via cultuurdeelname geactiveerd én gemotiveerd om zelfstandig 
regie te kúnnen én wíllen nemen op de eigen leefsituatie.  
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3. Aanbevelingen voor gemeente Arnhem 

3.1 Armoede is een veelkoppig monster 

Het ontwikkelen van het juiste hulpaanbod is niet eenvoudig. Armoede is 
een probleem dat zich manifesteert in talloze vormen, situaties en 
contexten. Het activeren van de doelgroep heeft daarom ook een aanpak 
nodig die even verspreid is én efficiënt genoeg is om goede effecten te 
behalen.   

Bovendien hebben we met elkaar een samenleving gecreëerd waarin het 
nemen van regie en het behouden of ontwikkelen van eigenwaarde voor 
veel doelgroepen, ook voor hen die niet problemen als armoede of 
uitsluiting ervaren een opgave is.  

3.2 Kansen op lokaal niveau 

Toch zien we veel kansen, juist op gemeentelijk niveau, dichtbij mensen die 
problemen ervaren en die ondersteuning goed kunnen gebruiken. Vanuit 
dit project hebben we dan ook de volgende aanbevelingen. 

Maak de heersende norm bespreekbaar met ketenpartners 

Gemeente Arnhem organiseert de activering van de doelgroepen in 
samenwerking met de vele ketenpartners. Maak met hen die rigide norm 
als systeem bespreekbaar zónder daarvoor een specifieke schuldige aan te 
wijzen. Creëer bewustwording over de negatieve impact die de benadering 
vanuit de norm heeft en hoe dit de activering van de doelgroep in de weg 
kan staan. Help de ketenpartners bij het anders inrichten van 
hulpverlening of benadering van de doelgroep om minder vanuit strakke 
en soms onhaalbare normen te redeneren. 

 

Maak het hulpaanbod motiverender 

Herzie het bestaande hulpaanbod vanuit de lens van empowerment: 
‘kúnnen en wíllen’. Gebruik deze aanpak bij omgang met professionals en 
de doelgroep en bij het inrichten van processen van hulpaanbod. 
Overweeg het motiverend hulpaanbod uit te breiden met deelname aan 
kunst en cultuur.  

Organiseer een hackaton met ketenpartners met als opdracht om 
zelfstandig een normloze keten van hulpaanbod te ontwikkelen. 

Een hackaton is een evenement waarin teams van deelnemers in een 
korte tijd oplossingen voor casussen bedenken. Tijdens de hackaton 
wordt de collectieve denkkracht én deskundigheid vanuit de ervaring 
van de groep van ketenpartners ingezet en worden zij aangesproken 
vanuit hun zelfstandigheid.  
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3.3 Denkrichtingen voor een vervolg van dit project 

Het project Iedereen Wordt Mens is nog niet ten einde. In het voorjaar van 
2022 wordt de gemaakte film nog eens vertoond in Focus Filmtheater waar 
zowel de doelgroep als betrokkenen en externe professionals aanwezig 
zijn. Deze film én de inzichten schijnen het licht op het huidige 
hulpaanbod, ervaringen van de doelgroep én mogelijkheden voor 
hulpverlenen om mensen die dat nodig hebben nog beter te helpen. 

 
 

 

 

 

Zet in op meer projecten waarin cultuurdeelname zich als een 
methodiek kan ontwikkelen tot motiverend hulpaanbod 

In de armoedenotitie zijn de aandachtsgebieden voor het 
armoedebeleid gedefinieerd. Maak het mogelijk om op ieder deelgebied 
een project te ontwikkelen waarbij de doelgroep wordt ondersteund 
vanuit deelname aan cultuur. Dit is mogelijk in allerlei verschillende 
wijken contexten zolang doelstellingen helder zijn geformuleerd. Zoals 
een project rondom geldzorgen bij migranten in Arnhem of 
kinderarmoede in Immerloo. 

 

Zet in op een tweejaarlijkse workshop voor professionals en gemeente 
Arnhem waarbij via creatieve werkvormen de inzichten worden gedeeld 

Het is belangrijk om deze inzichten over te brengen op een wijze die 
hulpverleners en professionals past. Met creatieve werkvormen kan 
gesprek en reflectie op de huidige aanpak worden gestimuleerd en 
vernieuwende inzichten eigen gemaakt. 

De film is daarbij groot goed. Een prachtig document over ervaringen én 
mogelijkheden die kunst en cultuurdeelname kunnen bieden. Werk toe 
naar een aantal screenings per jaar met collega’s. 

 



 

 

Bijlage: 

Onderzoeksopzet en verslag van het 
maakproces Iedereen Wordt Mens 

Opzet van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is een antwoord te formuleren op de twee 
onderzoeksvragen: 

1. Hoe kijkt de doelgroep naar hun eigen leefsituatie en de normen die 
zij vanuit hun omgeving ervaren. Hoe ervaren zij het hulpaanbod 
van gemeente Arnhem en andere partijen én wat betekent ‘grip op 
hun eigen leven of leefsituatie’ voor hen? 

2. Wat zijn de effecten van cultuurdeelname op deze doelgroep, wat 
betekent deze activering vanuit cultuur voor hen en hun 
hulpverleners en zijn er eventueel volgende stappen mogelijk? 

De beantwoording heeft plaatsgevonden in een proces met drie stappen 
en eindigt bij aanbevelingen en denkrichtingen voor een vervolg.  

 

Aanpak onderzoeksvraag 1: 
Doelgroep beter leren kennen binnen drie thema’s 

Tijdens het maakproces is informatie verzameld en gerubriceerd aan de 
hand van drie thema’s met als doel de doelgroep beter te leren kennen.   

• Thema 1: de norm: Wat betekenen armoede en activering voor de 
doelgroep? Maar ook, wat betekent het hulpaanbod en wat is de 
benaderingswijze van hulpverleners? Is de norm uitnodigend of 
voelt het dwingend voor degene die hulp ontvangt?  

1. Informatie 
verzamelen 

2. Van 
informatie 

naar inzichten 

3. Van  
inzichten naar 

handvaten 

Tijdens het maakproces  
van de theater-

voorstelling zijn quotes, 
interviews, foto’s, 
gesprekken met 

betrokkenen, deelnemers, 
makers verzameld.  

Reflectie in actie om de 
inzichten te verzamelen 

 

De informatie uit het 
maakproces wordt 

gebruikt om de 
leefsituatie van de 

doelgroep te duiden 
vanuit 3 onderwerpen: 
Norm, Hulpaanbod en 

Grip.  

Beantwoording van 
onderzoeksvraag 1. 

De inzichten uit 
hoofdstuk 6 worden 

gebruikt om de effecten 
van cultuurdeelname te 

duiden op 
beleidsvraagstukken en 

handvaten te bieden voor 
een vervolg. 

Beantwoording van 
onderzoeksvraag 2 
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• Thema 2: het hulpaanbod: Welk aanbod ervaren de doelgroepen, en 
hoe ervaren ze dit aanbod? Is gemeente Arnhem een vindplaats 
voor hulpaanbod? Accepteren mensen in deze situaties wel hun 
hulp, of kiezen zij liever hun eigen pad? 

• Thema 3: het ervaren van grip: “Actief en zelfstandig meedoen en 
regie op je eigen leven” is het doel van de activeringsaanpak van 
gemeente Arnhem. Maar, wat betekent ‘grip hebben op’ voor de 
doelgroep? Hoe ontstaat grip en in welke mate dragen positieve 
ervaringen daaraan bij? 

Medewerkers op verschillende beleidsterreinen bij gemeente Arnhem 
hebben aangegeven meer inzichten te willen krijgen op drie subthema’s 
die spelen op uitdagingen binnen hun beleidsterrein. Deze thema’s zijn ter 
verdieping van de bovenstaande drie. Hieronder worden die toegelicht 
door de medewerkers: 

• Gezondheid, sport en gezonde levensstijl: “Ondanks ons hulpaanbod 
ervaren we drempels bij mensen in een armoedesituatie om aan de 
slag te gaan met een gezonde levensstijl zoals meer sporten of 
gezond eten. Wat zijn die drempels en hoe kunnen we die verlagen?” 

• Kinderen, jeugd en gezin: “Kinderen en jongeren spelen een 
sleutelrol binnen een familie. Hoe kunnen we kinderen en jongeren 
beter bereiken met ons ondersteuningsaanbod, en hoe kunnen we 
vanuit de kinderen ook het gezin ondersteunen?”  

• Energietransitie en energiearmoede: “We willen graag bij mensen 
die leven in een armoedesituatie ‘achter de voordeur komen’ om hen 
zo te helpen en enthousiasmeren aan de slag te gaan met het 
verduurzamen van de eigen woning en op die wijze grip te laten 
ervaren op de eigen woonsituatie. Dit lukt nog maar mondjesmaat, 
hoe kunnen we vaker de voordeur openen?”  

Het raamwerk voor inzichten 

Zo is er een raamwerk ontstaan waarbinnen de inzichten worden geplaatst.  

 

 De norm Het hulpaanbod Ervaren van grip 

Gezondheid en 
levensstijl 

De informatie uit hoofdstuk 5 wordt geplaatst binnen dit raamwerk 
om zo inzichten te formuleren op deze thema’s. 

Kinderen, jeugd en gezin 

Energietransitie en 
armoede 
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Inzichten over de drie beleidsthema’s: gezondheid, jeugd en gezin en 
energietransitie en armoede 

Tijdens het maakproces hebben Karlijn, Sarah en Yosser geprobeerd de 
beleidsthema’s bespreekbaar te maken bij de medewerkers. Maar thema’s 
als energietransitie, sport en gezondheid of jeugd en gezin zijn niet of 
beperkt onderdeel van hun dagelijks gesprek of interesse.  

Soms komt er een onderwerp op, zoals Miranda die deelt dat ze door 
geldgebrek aan eigen wasmiddel maakt en waarbij Karlijn opmerkt dat 
Miranda duurzaam bezig is. Annemiek deelt dat zij onderwerpen als 
duurzaamheid en gezondheid wel belangrijk vindt, maar dat ze het “niet op 
die manier terugziet” bij haar collega’s. Karlijn merkt daarbij op: “Mensen 
die leven in armoede zijn bezig met het hergebruiken van spullen, 
materialen en leven erg zuinig. Een onderwerp als duurzaamheid gaat over 
besparing, je zou dus kunnen zeggen dat mensen die leven in armoede al 
een hele duurzame levensstijl hebben. Zo wordt dat eigenlijk nooit gezien”.  

Ook bij de Voedselbank komt er onderwerp sporten een keer ter sprake 
tijdens een gesprek over het hulpaanbod. Deze klant deelde dat zijn 
familie was benaderd om mee te doen met een sportactiviteit. Maar dat 
het niet voldeed aan het plaatje van gezondheid zoals dat via Instagram 
wordt gedeeld, in een professionele gym. 

 
 

Inzicht: De beleidsthema’s representeren de norm en zijn daarom 
minder bespreekbaar dan verwacht. 

Het valt ons op dat wij, als team en makers, de onderwerpen óók vanuit 
de geldende norm benaderen. De onderwerpen zíȷ́n namelijk die norm. 
Sporten en gezondheid, energie en duurzaamheid zijn thema’s die die 
eveneens hangen aan een plaatjes van succesvol zijn. We hebben deze 
thema’s bespreekbaar gemaakt tijdens het maakproces, richting de 
filmopnames en na de presentatie niet meer. Het kan zijn dat de 
doelgroep later, na het gehele proces, meer gemotiveerd zou zijn 
geweest om in gesprek te gaan.  
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Verslag van het maakproces: Reflectie in actie 
In dit hoofdstuk is het ontwerp van het project toegelicht en wordt het 
maakproces van de theatervoorstelling chronologisch verteld. 

Ontwerp van het project 

Het project is ontworpen op basis van de participatieve ontwerpmethode 
‘design antropologie’. Daarin wordt er eerst een omgeving met mensen 
geduid vanuit antropologische methoden zoals veldwerk en observaties. 
Zo worden individuen en een samenhang van mensen en menselijke 
waarden in kaart gebracht in het hier en nu (antropologie). Vervolgens 
worden aan de hand van participatieve maakmethoden de mensen 
geënthousiasmeerd om met de gevonden waarden gezamenlijk een 
tastbaar toekomstbeeld te bedenken, maken en presenteren (design).  

Zo biedt ‘het samen maken van de muzikale theatervoorstelling’ een 
manier voor deelnemers om een tastbaar toekomstbeeld te bedenken, 
maken en presenteren. En de ruimte in het proces om de omgeving en 
achtergronden van mensen te duiden biedt de mogelijkheid meer 
informatie te verzamelen over de leefsituatie van de deelnemers. 
Gedurende het project vinden er reflectiemomenten plaats met alle 
betrokkenen. Daarmee wordt zowel het proces inzichtelijk gemaakt als 
inzichten opgevangen.  

De omgeving 

De methode is toegepast in twee omgevingen: 

• Kringloopwinkel 2Switch in Arnhem is een van de tien filialen van 
stichting 2Switch. Bedrijfsleider Michael organiseert samen met de 
andere leidinggevenden de dagelijkse gang van zaken. Er werken 60 
medewerkers die zo goed als allemaal in Arnhem wonen. Sommigen 
van hen zitten in een re-integratietraject zoals activerend werk of 
komen via het UWV. De winkel bestaat uit een voorzijde met 
verschillende afdelingen, een magazijn waar spullen worden 
verzameld en een kantine met verschillende kantoorruimtes. 
Medewerkers zeggen over 2Switch: 

o Miranda: “Alle mensen komen hier samen, rijk en arm, hoog 
opgeleid of alleen basisschool. Dat is mooi, het geeft de 
maatschappij weer. De 2Switch is een weerspiegeling van het 
grote geheel.” 

o Annemieke: “Hier voel ik me nuttig, ik ben ergens onderdeel 
van en ik heb fijne collega’s. Hier voel ik de ruimte om op mijn 
eigen tempo dingen te doen en aan het eind van de dag is dat 
goed genoeg.” 
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• Voedselbank Arnhem locatie Eemslaan is een van de uitgiftepunten 
van Voedselbank Arnhem. Arlene Berends organiseert op deze 
locatie de uitgifte met enkele vrijwilligers. Verschillende mensen uit 
Arnhem, met name Presikhaaf, halen op deze plek wekelijks hun 
voedselpakket op.  

De uitvoering 

De ontwerpmethode is uitgevoerd met theatermakers Karlijn van Kruchten 
en Esther de Haas, ontwerper Yosser Dekker van Bureau Ruimtekoers, 
klanten bij Voedselbank Arnhem locatie Eemslaan en medewerkers bij 
2Switch Arnhem over een periode van acht maanden. Wekelijks reflecteren 
Karlijn, Esther en Yosser op het proces. 

 
Afbeelding: Esther en Karlijn zitten op stoeltjes in de rij bij de Voedselbank 

Mei 2021: Karlijn begint als vrijwilliger bij 2Switch Arnhem. Op maandag en 
dinsdag werkt ze mee en komt ze in contact met andere medewerkers. 
Karlijn knoopt gesprekken aan en vraagt mensen naar hun 
lievelingsliedjes.  

• Met medewerkers van gemeente Arnhem wordt er gesproken over 
welk type informatie waardevol kan zijn voor het maken van beleid 
en/of hulpaanbod voor de doelgroep. Er is een 
onderzoeksraamwerk gemaakt waarmee inzichten uit het proces 
eenvoudig worden verzameld.  
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• Bij 2Switch werken veel mensen die leven in of met een 
armoedesituatie, maar daarover wordt niet openlijk gesproken. 
Volgens bedrijfsleider Hans is het te merken in de kleine nuances. Zo 
deelt een werknemer bijvoorbeeld over haar nieuwe kleren: “oh, ja 
mooi he! Is van de Kledingbank!”, of over de spullen bij 2Switch hoor 
je van medewerkers: “Mooi hoor, maar nog steeds erg duur”.  

Juni 2021: Karlijn en Esther zijn vanaf nu wekelijks te vinden in de rij bij de 
Voedselbank Arnhem locatie Eemslaan. Daar maken zij kennis met klanten 
en knopen praatjes aan. Karlijn werkt twee dagen per week bij 2Switch.  

• In de rij bij de Voedselbank is het aanknopen van een praatje een 
uitdaging. Maar door er wekelijks te zijn worden Esther en Karlijn 
herkend. Dat helpt en een week later nemen ze koffie mee en delen 
het uit aan mensen in de rij. Het is een ijsbreker.  

• Een klant deelt dat ze wel eens koffiebonen krijgen in het pakket, 
maar dat ze geen koffiemachine heeft die koffiebonen maalt. 
Daarom gebruikt ze een hamer om bonen mee fijn te slaan, maar dat 
werkt niet echt. Ze heeft drie maanden geen koffie meer gedronken: 
“maar nu kom ik graag bij jullie koffiedrinken, hier in de rij!”  

Om de relaties te verdiepen starten Karlijn en Esther met het actiever 
opvragen van lievelingsliedjes en de reden daarachter. Via speciale 
ansichtkaarten melden mensen hun liedjes aan, via ruimtekoers.nl/liedjes 
of door een ingevulde kaart terug te geven aan Esther en Karlijn. 
Vervolgens nemen Karlijn en Esther de liedjes op en zetten ze op internet. 
Op die manier geven zij de lievelingsliedjes terug. Er ontstaan nu meer 
gesprekken over de betekenis van de liedjes of de teksten. 

• Bedrijfsleider Michael deelt dat er nu in het team allerlei gesprekken 
gaande zijn over muziek: “Er is een nieuw soort energie gaande in 
het team, heel positief!”. Hij ziet ook dat mensen waarmee zij als 
team moeite hebben om mee in contact komen, vanzelf naar Karlijn 
toekomen: “Kwam Maikel naar je toe? Oh, dat doet ‘ie normaal 
nooit!” Later die week stuurt Maikel een berichtje naar Karlijn met 
zijn lievelingsliedje, hij moest er nog even over nadenken. 

Juli 2021: Karlijn en Esther maken een overzicht van personen met wie ze 
werken. Ze nemen nu ook vaker hun piano mee naar de rij bij de 
Voedselbank. 

• De zoektocht naar lievelingsliedjes gaat door en maakt veel los over 
de persoonlijke leefsituaties. Zo deelt Miranda dat ze door 
geldgebrek haar eigen wasmiddel maakt. Karlijn merkt daarbij op 
dat Miranda duurzaam bezig is! Karlijn maakt ook haar eigen 
wasmiddel maar vanuit duurzaamheidsoverwegingen.  
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• Frank, Miranda en Marjan delen over hun activerend werk traject van 
28 uur per week: “Het was wel heftig voor me om in een keer zo veel 
te werken”. En ze willen ook niet nog meer werken want dan raken ze 
hun toeslagen kwijt. Ze wonen in de Geitenkamp. Ze voelen zich daar 
een sukkel omdat iedereen een uitkering heeft en dat zij dan heel 
veel werken en hetzelfde geld krijgen. Ze worden daar raar 
aangekeken, waarom zou je werken? 

• Ook bij De Voedselbank heeft de aanpak succes. Steeds vaker komen 
mensen eerder dan dat de uitgifte opengaat om te praten over 
muziek. Frans en zijn vriendin zingen met Karlijn meerstemmig The 
Rose, Frans wil dat graag horen op zijn begrafenis. De laatste zin 
raakt hem: “ik geloof ook dat er altijd nieuwe zaadjes zullen 
ontkiemen”. 

• Ook Renzo is vaak eerder bij De Voedselbank en praat graag over 
muziek. Na een aantal keer neemt hij zelfs zijn gitaar mee en Esther, 
Karlijn en Renzo maken samen muziek. Het is even oefenen voor 
Renzo, hij heeft al lang niet meer gespeeld. Hij is zelfs snaren gaan 
halen om te kunnen spelen met Esther en Karlijn: “ik oefen nu ook 
met mijn buurmeisjes!”. 

 

 
Afbeelding: In de rij bij de Voedselbank worden praatjes gemaakt en liedjes teruggegeven 

Augustus 2021: Esther en Karlijn spelen de lievelingsliedjes van de 
medewerkers van 2Switch live in de winkel tijdens openingstijden. 
Sommige van de medewerkers durven het zelfs aan om mee te zingen.  
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Yosser Dekker (Bureau Ruimtekoers), Karlijn van Kruchten (maker) en Kim 
van Rooy (gemeente Arnhem) bezoeken de wethouder en geven een 
update over het project. Daarna is het even vakantie.  

• Het optreden maakt veel los bij 2Switch. Joyce zingt zelfs mee! Ze 
heeft al heel lang niet meer gezongen, maar nu durfde ze het weer, 
samen met Karlijn. Ze vraagt aan Karlijn of ze samen willen 
optreden op het personeelsfeest bij 2Switch begin september. 
Bedrijfsleider Michael houdt het tijdens het optreden niet droog. Te 
midden van alle werknemers toont hij zijn emoties. Er ontstaat een 
bijzondere sfeer van steun, begrip en ontroering.  

 
Afbeelding: Karlijn en Esther oefenen met Renzo bij hen thuis en zingen met Joyce in 2Switch 

September 2021: Esther en Karlijn zijn nog steeds wekelijks te vinden in de 
rij bij de Voedselbank Arnhem. Ook daar worden de lievelingsliedjes 
digitaal teruggegeven. Bij 2Switch wordt de medewerkers gevraagd wie er 
enthousiast is om samen een theatervoorstelling te bedenken en spelen.  

• Wekelijks reflecteren Karlijn, Esther en Yosser op het proces. De 
medewerkers van 2Switch delen veel over hun persoonlijke leven en 
worstelingen. Maar het is lastiger om met hen gesprekken te voeren 
over de drie beleidsterreinen waarop gemeente Arnhem informatie 
wil verzamelen. Ze krijgen de indruk dat mensen er simpelweg niet 
mee bezig kunnen zijn omdat ze bezig zijn met hun persoonlijke 
ontwikkelingen en worstelingen.  
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Afbeelding: Digitale reacties op het optreden van Joyce via de Facebookpagina van 2Switch  



pagina 10 | Iedereen Wordt Mens 

• Persoonlijke groei staat voorop bij 2Switch en dat neemt veel tijd in 
beslag. Daarnaast lijkt het ook alsof de medewerkers wel degelijk 
bezig zijn met bepaalde thema’s, maar dat het niet past binnen de 
norm die wij stellen: zelf je wasmiddel maken is een bewuste keuze, 
je bespaart en draagt bij aan een gezonde leefomgeving, alleen de 
motivatie is anders, namelijk geldzorgen. Daarnaast, mensen die 
leven in armoede leven al duurzaam; er wordt minder gekocht.  

• Toch komen er via de gesprekken ook andere voorbeelden naar 
voren. Zo deelt een klant bij de Voedselbank dat haar zoontje op 
schoolreisje gaat en dat de ouders van school allemaal een T-shirt 
moeten kopen voor de kinderen met daarop de naam van de school. 
Als ze geen geld heeft, mag ze ook gewoon een eigen shirt meegeven 
aan haar zoontje: “Maar ja, dan ziet iedereen dat mijn zoon een 
eigen shirt aan heeft, en de rest niet! Dus dan koop ik het toch maar. 
Wel via stichting Leergeld, alhoewel, dat is ook veel gedoe. Ik moet 
veel formulieren invullen, dat geeft me stress. Maar ja, het is goed 
voor hem zo!” 

Oktober 2021: De tijd bij de Voedselbank Arnhem wordt afgesloten met een 
miniconcert. Een klant bij de Voedselbank speelt met Esther en Karlijn 
verschillende liedjes voor de mensen die wachten in de rij.  

• Renzo speelt samen met Esther en Karlijn allerlei liedjes die ze samen 
hebben ingestudeerd de week ervoor. Renzo opent zich naar Esther 
en Karlijn en deelt dat hij nu ook met zijn buurmeisjes muziek maakt. 
Later, in november, komt Karlijn Renzo nog tegen bij de 2Switch. 
Daar deelt Renzo: “Het vuurtje is aangemaakt door ons optreden. Ik 
word steeds beter met gitaarspelen en speel nu samen met kinderen 
uit de straat. Dankjewel!” 

Bij 2Switch krijgt het idee voor een theatervoorstelling vorm, wordt 
duidelijk wie er een rol wil spelen en op welke manier. Niet iedereen wil 
namelijk op het podium. Het raamwerk voor de voorstelling staat. Met de 
deelnemers worden verdiepende gesprekken georganiseerd. Daaruit wordt 
content gemaakt voor de theatervoorstelling. De datum voor de 
voorstelling is gepland en de promotie wordt opgestart. De gesprekken 
geven ook veel inzichten over het wereldbeeld van de deelnemers en hun 
leefomgeving.  

• Tijdens het maakproces voelen deelnemers bij 2Switch zich steeds 
comfortabeler. Tijdens de gesprekken neemt medewerker Chris 
ineens het initiatief en bevraagt Esther met de vragen die zij Chris 
stelt. Esther merkt dat het Chris wat doet, hij krijgt daardoor 
zelfvertrouwen en was blij om iets te kunnen betekenen.  
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• Joyce deelt in haar gesprek een vervelende ervaring met de 
wijkcoach. Ze is verhuisd naar een nieuwe wijk en heeft op eigen 
initiatief contact gezocht met de wijkcoach. Ze heeft ADD en is soms 
erg onzeker over het opvoeden van haar zoon. De wijkcoach reageert 
halverwege het gesprek met: “goh, je bent best een slimme vrouw, je 
kunt veel meer uit je leven halen!”. Goed bedoeld, maar Joyce voelt 
zich gekleineerd en niet begrepen. Ze heeft geen contact meer met 
de wijkcoach.  

• Over sporten deelde een klant bij De Voedselbank: “Mijn familie was 
benaderd door een coach van de gemeente. Of we wilden meedoen 
met sporten. We hebben dat één keer gedaan, maar ik vond het niks. 
Ik wil gewoon sporten zoals op Instagram, in een echte gym”. 

• Tijdens het gesprek met Miranda merkt zij ineens op dat ze het een 
erg leuk gesprek vindt. Veel leuker dan bij de gemeente. Ze was weer 
gevraagd om plaats te nemen in een soort van klankbordgroep. Dat 
wil ze niet meer: “ik word daar helemaal niet serieus genomen, ze 
kijken me aan alsof ik zielig ben en doen zo overdreven. Ik wil dat 
niet meer. Maar dit vind ik leuk!”. 

 
Afbeelding: Karlijn, Esther en Renzo spelen samen voor klanten bij de Voedselbank in de rij 

November 2021: Esther, Karlijn en medewerkers bij 2Switch maken nu 
samen verschillende scènes. Er worden geluidsfragmenten opgenomen die 
worden gebruikt bij de voorstelling. Een fotograaf zet de medewerkers en 
de makers op de foto. Producent Diederik bereidt samen met betrokkenen 
bij 2Switch de techniek en logistiek voor. Deelnemers schrijven zelf 
dialogen die worden gebruikt in de voorstelling. 
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• Yosser Dekker (Bureau Ruimtekoers), Kim van Rooy (gemeente 
Arnhem) en Michael hebben een gesprek over het project. Michael 
deelt over zijn ervaringen met het hulpaanbod. Hij merkt op dat 
medewerkers van 2Switch weinig vertrouwen hebben in de 
wijkcoaches en regisseurs. Ze nemen vaak hun telefoon niet op en 
reageren pas na drie weken op een mailtje of berichtjes. Michael 
voelt zich verantwoordelijk en bagatelliseert de situatie om deze te 
relativeren: “Het maakt niet uit, ze zijn druk. Focus je weer op je eigen 
proces!” deelt hij dan.  

• Michael deelt ook dat hij samenwerking en regie mist tussen 
partijen onderling. Met name bij gemeente Arnhem. Mensen in een 
activerend werktraject worden aan hun lot overgelaten als ze klaar 
zijn. Er is dan niet meteen een vervolgstap georganiseerd, terwijl dat 
wel de afspraken zijn. Mensen, die eindelijk geactiveerd zijn om aan 
de slag te gaan, belanden op die manier weer in de WW en later in 
de bijstand.  

• Karlijn, Jos en anderen bedenken samen de titel voor de 
theatervoorstelling: “Alleen Sukkels Hebben Het Druk”, als een ode 
aan het nemen van tijd voor je eigen proces en passies. Na twee 
weken overdenken is iedereen het erover eens dat er wél een 
‘knipoog’ achter de titel moet. “Anders is het zo serieus. Dat zijn we 
nou ook weer niet” zegt Jos.  

• Yosser en Sarah maken een tussentijdse rapportage over het project 
en delen deze in een gesprek met beleidsmedewerkers van 
gemeente Arnhem. 

 
Afbeelding: Medewerkers bij 2Switch worden geportretteerd voor de presentatie van hun 
samen gemaakte voorstelling. 
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December 2021: Er zijn nieuwe maatregelen aangekondigd om de 
verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Het team van Bureau 
Ruimtekoers overlegt samen met de makers, gemeente Arnhem en 2Switch 
en komen tot het idee om een theatrale film te ontwikkelen in plaats van 
een theatervoorstelling.  

• Dankzij het snelle handelen van het team wordt het mogelijk om 
filmopnames te maken. Het team van 2Switch reageert enthousiast, 
maar is natuurlijk ook teleurgesteld. Bedrijfsleider Michael reageert: 
“het was juist zo prachtig geweest om iedereen uit te nodigen bij ons 
en het verhaal van 2Switch en onze medewerkers te delen. Nu doen 
we dat met een film, maar dan is er geen nagesprek. Dat is jammer”. 

 

 
Twee foto's van de filmopnamen bij 2Switch met Joyce en Samira in de hoofdrol. 
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• Jos, Simone, Joyce, Chris en Samira nemen hun rol in de film. In 
beeld of alleen op geluid. Ondertussen helpen anderen met de 
voorbereidingen. In het magazijn wordt een tijdelijke filmstudio 
gemaakt en daarvoor moet er flink worden opgeruimd.  

• Twee dagen voor de opnames komt er een journalist van Omroep 
Gelderland langs samen met wethouder Ronald Paping. Joyce wordt 
geinteverviewd door de journalist. In het begin heeft ze wat moeite 
om uit haar woorden te komen. Michael helpt haar door haar wat 
gerust te stellen. Joyce verteld wat ze hoopt dat de film bereikt: “De 
wereld is soms zo hard, ik wil gewoon dat mensen elkaar meer zien. 
Op een manier dat iedereen gelijk is dat niet iedereen perfect moet 
zijn”. Michael, Karlijn en Miranda laten na het interview weten dat 
Joyce het supergoed heeft gedaan: “Dat geeft mij zelfvertrouwen” 
zegt Joyce in rectie daarop.   

• De filmopnames vinden één dag plaats. In de dagen daarna wordt 
alles in elkaar gezet want op 1 en 2 januari wordt de film getoond bij 
RTV Connect. Enkele medewerkers en hun vrienden zitten al om 
01:00 uur klaar wanneer de film voor het eerst wordt vertoond. Na 
de vertoning druppelen de reacties van kijkers binnen: “Prachtig, 
wat mooi gezongen!” en “Wat een mooie film, ik was ontroerd en 
moest er een traantje bij wegpinken”. 

• Door de nieuwe lockdown is er geen moment om weer bij elkaar te 
komen. Maar via Whatsapp delen deelnemers hun ervaringen. Zo 
deelde Jos over de bijdrage van Karlijn: “Ik vond jouw overdenkingen 
erg mooi verwoord, hoop dat het aanzet tot denken. Net als jullie 
lied waar Esther in beeld was”. 

• Ook delen de deelnemers waar ze het meest trots op zijn. Zoals 
Simone: “Ik ben het meest trots dat ik mijn stem heb gedeeld en 
laten horen. Aan anderen. Ook al vond ik dat enorm spannend!”. En 
Annemieke deelt, die zelf geen actieve rol had in de film dat ze 
onwijs trots is op het team omdat zij maar mooi ook haar stem 
hebben laten horen aan de rest van de wereld. 

Februari 2022: Het team zoekt een datum voor de vertoning van de film in 
Focus filmtheater. Door de Coronamaatregelen is het op dit moment van 
schrijven nog onduidelijk wanneer de film wordt vertoond.   

Het team en de theatermakers hebben contact onderhouden met de 
medewerkers bij 2Switch en klanten bij de Voedselbank tot en met begin 
januari. Deelnemers geven aan dat deelname aan het project hen veel 
heeft gebracht. Hieronder enkele reacties: 
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Renzo, man, klant bij Voedselbank Eemslaan 

Heeft door deelname weer plezier in het maken van muziek. Iets waar hij al 
lang geleden meer was gestopt. Hij regelde nieuwe snaren voor zijn gitaar 
en deed mee met het optreden bij de Voedselbank. Daar deelt Renzo: “Het 
vuurtje is aangemaakt door ons optreden. Ik word steeds beter met 
gitaarspelen en speel nu samen met kinderen uit de straat. Dankjewel!” 

Simone, vrouw, medewerker bij 2Switch 

Werkte mee aan de totstandkoming van de film. Eerst wilde ze niet op 
beeld. Later wel en zong ze zelfs mee. Iets dat ze nog nooit voor een 
publiek heeft gedaan. Simone deelt: “Ik ben zo trots op iedereen. En mijzelf 
natuurlijk. Ik heb mijn stem laten horen. En ons verhaal is gehoord. Het 
voelt als een stap in de goede richting. Dankjulliewel!”. 

Joyce, vrouw, medewerker bij 2Switch 

Vanaf het moment dat Joyce verrassend meezong tijdens het optreden bij 
2Switch ervaart zij meer grip op haar eigen proces: “Ik heb gesolliciteerd bij 
een speelgoedwinkel. Ik houd erg van puzzelen, dus dat leek me wel een 
goede plek!. Doordat ik mee heb gedaan aan het project sta ik 
zelfverzekerder in mijn schoenen”.  

Miranda, vrouw, medewerker bij 2Switch 

Miranda speelde mee als zangeres en actrice in de film. Ze wil graag meer 
met theater gaan doen: “Ik vond het bijzonder om mee te doen met de 
voorstelling en te werken met Esther en Karlijn. Wat zijn zij goed. Ik kan nog 
veel van hen leren!”.  

Annemiek, vrouw, medewerker bij 2Switch 

Annemiek speelde zelf niet mee, maar hielp op de achtergrond: “Ik ben 
trots op alle mensen die de film hebben gemaakt en daarmee de mensen 
kennis hebben laten maken met ons en onze verhalen. Ik vertel mensen dat 
het een film is die laat zien hoe waardevol een plek als 2Switch voor mij en 
anderen is.” 


