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Inleiding

Rechtop	stimuleert	‘meedoen’	middels	zijn	beroemde	koffietafels	
en	het	gezamenlijk	uitvoeren	van	‘maatschappelijk	nuttig	werken’.	
Dit ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling, het vergroten 
van	de	zelfredzaamheid	en	het	doorbreken	van	het	sociaal
isolement	van	inwoners	van	de	gemeente	Deventer.	De	wijze
waarop	aan	deze	doelstelling	in	2014	inhoud	en	vorm	is	gegeven,	
wordt	in	dit	jaarverslag	nader	toegelicht.

1. Rechtop-beweging

Aan	de	basis	van	Rechtop	(zie	ook	bijlage)	ligt	
het uitgangspunt dat sociale armoede binnen de 
samenleving	een	groter	probleem	is	dan	financiële	
armoede.	Het	bestrijden	van	dit	laatste	is	vaak	een	
bodemloze	put,	terwijl	het	bestrijden	van	sociale	
armoede	juist	tot	duurzame	effecten	kan	leiden.	
Rechtop biedt een opstap voor Deventenaren om 
in beweging te komen en door deelname aan  
activiteiten	wordt	de	beweging	geïntensiveerd,	
zodat	deze	mensen	groeien	en	sterker	worden.	

1.1 Rechtop-vrijwilligers en -gebruikers
In 2014 maakten ongeveer 130 Deventenaren 
wekelijks	de	beweging	naar	Rechtop.	Deze	groep	
bestaat	uit	vrijwilligers	en	deelnemers.	

•	 	Deelnemers	zijn	personen	die	deelnemen	aan	
de	activiteiten	die	door	de	Rechtop-	vrijwilligers	
worden	georganiseerd	en	geleid.	In	het	 
afgelopen	jaar	waren	er	ongeveer	zeventig	deel-
nemers.	Zij	komen	meerdere	dagdelen	per	week	
of	komen	af	en	toe.	

•  De Rechtop-vrijwilligers bedenken, organiseren 
en	voeren	de	Rechtop-activiteiten	uit	en/of	zijn	
actief	voor	andere	organisaties.	In	2014	zijn	er	
zestig	vrijwilligers	actief:	

	 -	 	Twintig	vrijwilligers	zijn	gedetacheerd	bij	 
andere	organisaties	voor	meerdere	dagdelen	
per week, onder meer:

	 	 •	 	Chauffeursdiensten	Cambio
  •  Woningen ontruimen na overlijden 

St.	Jurrien

	 	 •	 	Open	Tafel	(lunch)	verzorgen	Ludgerus
	 	 •	 	Klasse-assistent	Jadecollege
	 	 •	 Conciërge	Jadecollege
	 	 •	 Schoonmaakster	Jadecollege
	 	 •	 	Restaurantwerkzaamheden	Groote	en 

Voorster
	 	 •	Activiteitenbegeleidster	Groote	en	Voorster

	 -	 	Vijftien	vrijwilligers	zijn	intern	actief	voor	
meerderde dagdelen per week, onder meer: 

  •  Schoonmaken van het pand
  • Inkoop en voorraadbeheer
	 	 •	 Secretariaat	en	administratie
	 	 •	 	Adviseursfunctie	in	de	frontoffice,	zie 

kortingsregeling
	 -	 	Wekelijks	zijn	er	25	vrijwilligers	actief	voor	

Rechtop	die	de	activiteiten,	waar	de	deel- 
nemers	aan	mee	kunnen	doen,	organiseren.

1.2 Activiteiten
Rechtop-activiteiten	die	wekelijks	worden	 
georganiseerd	zijn	onder	meer:
•	 	Wandelen	met	senioren	bij	Groote	en	Voorster	
en	St.	Jurrien

•  Volleyballen, elke dinsdagavond
•	 	Tuinieren	of	klussen	bij	mensen	die	dit	zelf	niet	
kunnen	(betalen)

•	 	Computerles	op	het	Jadecollege	en	Groote	en	
Voorster

•	Creatief
• Naaiatelier
• Handwerken
• Onderhouden moestuin
• Eten koken
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•	 	Samen	wandelen	voor	de	gezondheid	en	om	af	
te vallen

• Nederlandse taalles
•	Koersbal	met	ouderen	bij	St.	Jurrien

Per	week	worden	er	19	activiteiten	uitgevoerd	
door	de	vrijwilligers.	Het	aantal	uren	per	vrij- 
williger	bedraagt	gemiddeld	12	uur.	Veel	vrij- 
willigers	verzorgen	meer	dan	één	activiteit.	
Het	aantal	uren	dat	‘maatschappelijk	nuttig	werk’	
wordt uitgevoerd, bedraagt per week 720 uur  
(12	uur	maal	60	vrijwilligers).	Omgerekend	is	dit	
20	fte	(op	basis	van	36	uur	per	week).	Via	de	 
wekelijkse	activiteiten	worden	ongeveer	120	 
personen	bereikt.

Rechtop	heeft	in	2014	vier	grote	evenementen	(zie	
kaders)	georganiseerd,	die	niet	zijn	meegenomen	
in bovenstaande berekeningen:
•	 	Deventer	Jeugd	Musical,	totaal	400	bezoekers
•	 	Meedoendag,	150	bezoekers	en	25	vereni- 

gingen;
•	Vrijetijdsmarkt
•	 	Back	to	the	Sixties	Party,	deelname	van	45 

ouderen

Er	zijn	in	2014	nog	een	aantal	kleinere	projecten	
uitgevoerd, gericht op samen meedoen: 
• Klootschieten
• Vossenjacht
•	 	Spelletjesmiddag	voor	kinderen	op	Keizers- 
landen	door	vrijwilligers	in	combinatie	met	
vaders	van	allochtone	komaf

•  Stadswandeling voor de mensen die  
Nederlandse taalles bij een van de Rechtop-  
vrijwilligers volgen

•  De Oranje Bingo op Koningsdag voor de ouderen 
in	Groote	en	Voorster;

•	 	Ook	hebben	Rechtop-vrijwilligers	op	fairs	 
gestaan, onder meer:

 -  Fancy Fair georganiseerd door Kinderdag- 
verblijf	‘t	Nestje

	 -	Zomerfair	georganiseerd	door	Raster

In het nevenstaande schema worden de weke-
lijkse	activiteiten	weergegeven	met	het	aantal	
vrijwilligers	dat	heeft	deelgenomen:

Werken in de moestuin 7

Klussen	in	een	verzorgingstehuis	 2

Sportles in een school 1

Computerlessen voor iedereen 2

Computerlessen	bij	verzorgingstehuis	 2

Klussen bij mensen thuis in tuin 5

Tuinieren in de tuin bij een

verzorgingstehuis	 2

Chauffeursdiensten	 2

Wandelen met senioren 5

Taallessen	georganiseerd	door	en	voor	 6

Conciërgediensten	in	een	school	 4

Kookles in een school 1

Sporten	(vooral	volleybal)	 1

Koken	bij	verzorgingstehuizen	 4

Koken voor alle vrijwilligers van 

Rechtop/Salomon	 6

Extra activiteiten 

Samen	bowlen	 26

Samen	barbecueën	 40

Deventer	Jeugdmusical	 15

Vrijetijdsmarkt	 10

Meedoendag	 20

Flower Power Party bij

verzorgingstehuis	 10

Inspiratiedag	 26

Overige activiteiten

Deelname taalles 10

Deelname computerles 10

Deelname kookles 15

Deelname klussen 45

Deelname volleybal 35

Wandelen met ouderen 30

Aantal vrijwilligers
Rechtop/ Salomon

Wekelijkse
activiteiten
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1.3 Rechtop-gebruikers
Rechtop	kent	een	actief	bestand	van	gebruikers.	
Dit	zijn	mensen	met	wie	gewandeld	wordt,	bij	wie	
thuis	geklust	of	getuinierd	wordt.	Zij	behoren	tot	
de	doelgroep	van	de	kortingsregeling.	De	Rechtop-
pers	zoeken	hen	thuis	op.	In	2014	is	er	een	bereik	
van	gemiddeld	negentig	huishoudens	per	week.	
Dit	is	exclusief	de	bezoekers	die	de	kortings- 
regeling	komen	aanvragen.	

2. Rechtop-kortingsregeling

2.1 Kortingsregeling
Voor	personen	die	aan	activiteiten	mee	willen	
doen,	maar	over	te	weinig	financiën	beschikken,	is	
er	de	Rechtop-kortingsregeling.	Indien	de	inkom-
sten onder 110 procent van de bijstandsnorm 
liggen,	kan	van	deze	regeling	gebruik	worden	
gemaakt.	Er	wordt	eenmalig,	maximaal	€	150,-	
vergoed	voor	deelname	aan	sport,	cultuur	en	of	
educatie.

Inspiratiedag

Op	8	december	2014	heeft	een	groep	van	26	Rechtop-vrijwilligers	een	bezoek	gebracht	aan	
enkele	projecten	in	Amsterdam,	namelijk	Daadkr8’en	‘De	herstelling’.	Dit	om	inspiratie	en	nieuwe	
ideeën	op	te	doen.	’s	Middags	namen	ze	deel	aan	een	‘weerbaarheidstraining’.	Ter	afsluiting	
gingen	ze	eten	bij	Resto	VanHarte	in	Amsterdam-Noord.	Voor	7	euro	werd	een	compleet	3- 
gangenmenu	geserveerd.	
De missie van Resto VanHarte is als volgt: Resto VanHarte vindt dat iedereen erbij hoort in de 
samenleving	en	biedt	een	plek	in	de	wijk	waar	mensen	elkaar	kunnen	ontmoeten.	Hieraan	is	
grote	behoefte	omdat	een	op	de	drie	Nederlanders	zich	eenzaam	voelt.	Enkele	weken	na	het	
bezoek	presenteerden	de	vrijwilligers	hun	bevindingen	van	de	dag.	Dit	deden	ze	aan	de	hand	van	
de	foto’s	die	ieder	tijdens	het	bezoek	had	gemaakt.	Ze	waren	het	meest	onder	de	indruk	van	het	
restaurant	en	velen	pleiten	ervoor	om	een	dergelijk	initiatief	ook	in	Deventer	te	starten.	Iedereen	
gaf	ook	aan	de	inspiratiedag	zeer	geslaagd	te	hebben	gevonden.	Het	over	de	eigen	horizon	 
mogen	kijken	en	het	samen	op	stap	gaan,	vonden	de	deelnemers	een	zeer	positieve	en	 
verrijkende	ervaring.	

ACTIVITEITEN & SAMENWERKINGEN 
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wel	voor	het	ophalen	van	de	coupon.	Op	jaarbasis	
werd	Rechtop	2910	maal	bezocht	in	dit	kader.	

2.2 Realisatie 
In	2014	werd	substantieel	meer	gebruikgemaakt	
van	deze	regeling	dan	in	2013.	De	toename	is	bijna	
25 procent! 
•	 	In	2014	hebben	1.560	huishoudens	een	 

aanvraag gedaan;
•	 	Hiervan	zijn	1.350	aanvragen	goedgekeurd;
•	 	In	totaal	werden	er	1.114	coupons	voor	sport,	
cultuur	en	educatie	verzilverd.	Dit	is	80	procent	
van	de	goedgekeurde	aanvragen.	Dit	percentage	
ligt	5	procent	boven	de	verzilvering	in	2013;

•	 	De	60	door	Go	Ahead	beschikbaar	gestelde	
seizoenkaarten	werden	allemaal	benut.	De	
vraag	lag	nog	vele	malen	hoger.	De	kaarten	zijn	
verdeeld	via	loting.	De	kosten	voor	deze	kaarten	
worden	gelijkelijk	verdeeld	over	Go	Ahead,	de	
deelnemer	en	de	kortingsregeling;

•	 	Er	zijn	121	kortingscoupons	voor	de	bibliotheek	
verzilverd.

Om	gebruikers	van	de	coupons	verder	te	activeren	
is getracht een vorm van wederkerigheid in te 
voeren.	Dit	is	in	2014	alleen	gerealiseerd	voor	de	
kaarten	van	Go	Ahead	Eagles	(GEA).	In	ruil	voor	de	
seizoenkaart	wordt	twee	dagdelen	gewerkt	op	het	
GAE-terrein.	De	volgende	werkzaamheden	werden	
verricht: 
•  Schoonmaken van de stoeltjes in het stadion
•  Het opschonen van het parkeerterrein
•	 Snoeiwerkzaamheden
De	werkzaamheden	werden	over	twee	dagen	
verdeeld.	Er	werd	afgesloten	met	een	gezellige	
barbecue, waarbij ook vertegenwoordigers van  
Go	Ahead	aanwezig	waren.	In	2015	wordt	getracht	
wederkerigheid in te voeren voor alle gebruikers 
van	de	kortingsregeling.	

De	kortingsregeling	wordt	uitgevoerd	in	de	 
frontoffice	van	Rechtop	door	een	aantal	vrij- 
willigers.	Zij	geven	voorlichting,	adviseren	indien	
nodig	bij	het	maken	van	een	keuze	en	vullen	
samen	met	de	aanvrager	het	aanvraagformulier	
in.	Per	werkdag	kwamen	er	gemiddeld	veertien	
aanvragers	óf	voor	het	doen	van	de	aanvraag,	dan	

Meedoendag

Op	20	september	2014	organiseerden	vrijwilligers	van	Rechtop	de	‘Meedoendag’.	Het	thema	was	
‘Gezonde	levensstijl’:	hoe	kan	gezond	worden	gegeten,	bewogen	en	geleefd?	
In	totaal	hebben	25	Rechtop-aanbieders	een	actieve	bijdrage	geleverd	aan	deze	dag.	Zij	verzorg-
den	activiteiten	rond	het	thema	‘bewegen	en	ontspannen’.	De	Meedoendag	begon	met	het	 
nuttigen	van	een	gezamenlijk,	gezond	ontbijt.	Het	gezonde	eten	en	drinken	werd	gesponsord	
door	twee	lokale	winkelketens.	De	Rechtop-vrijwilligers	maakten	de	hapjes	en	drankjes.

 

Er	kwamen	rond	de	150	bezoekers.	Zij	namen	deel	aan	de	verschillende	workshops.	In	aanloop	
naar	de	Meedoendag	zijn	vrijwilligers	en	deelnemers	druk	geweest	met	het	promoten	van	de	
dag.	Zo	hingen	ze	‘wildbreisels’	her	en	der	in	de	stad	op	en	organiseerden	ze	een	fotowedstijd.	
De	mooiste	foto’s	werden	beloond	met	een	beauty-	of	dinerbon.	Deze	prijzen	waren	gesponsord	
door	drie	lokale	mkb-bedrijven.	Er	werden	meer	dan	vijftig	foto’s	ingezonden.	

ACTIVITEITEN & SAMENWERKINGEN 



7 Rechtop Jaarverslag 2014

Met	de	uitgifte	van	de	coupons	zijn	de	volgende	
financiën	gemoeid:	

Soort coupon Aantal Vergoeding

Sport	 996	 €	145.755

Cultuur	 106	 €	15.900

Educatie	 11	 €	1.650

Bibliotheek	 121	 €	3.328

Go	Ahead	 60	 €	3.800

Totaal 1294 € 170.433

2.3 Top 10 aanbieders
Rechtop kende in 2014 in totaal 125 aanbieders 
(exclusief	de	bibliotheek	en	Go	Ahead).	De	top	10	
van	de	aanbieders	ziet	er	als	volgt	uit:

Aanbieder Aantal coupons

1.	Scheg	 586

2.	Olympia	 90

3.	Studio	Perfect	 48

4.	Fit	&	Fun	 43

5.	Sportstudio	H&A	 22

6.	Rastergroep	 20

7.	Deventer	Hengelsportvereniging	 16

8.	Leeuwenkuil	 15

9.	Wellfit	 15

10.	Curves	 12

Andere aanbieders 247

Totaal 1.094

Verreweg de meeste coupons worden besteed bij 
de	Scheg.	Het	gaat	hierbij	om	baantjeszwemmen,	
gebruik	van	het	zwemparadijs	en	schaatsen.	In	
de	top	10	zijn	zes	sportscholen	vertegenwoordigd	
met	een	opvallende	hoge	plaats	voor	de	‘dure’	
sportschool	Studio	Perfect.	Voor	deze	sportschool	
is alleen een all-inclusive-abonnement mogelijk, 
waarvoor	de	deelnemers	€	27,45	per	maand	beta-
len.	In	deze	prijs	is	de	coupon	al	verrekend.	Bij	Fit	
&	Fun	betalen	de	deelnemers	€	15,50	per	maand.	
Andere	sportscholen	zijn	nog	goedkoper.	

Vrijetijdsmarkt

Op	6	september	2014	stond	Rechtop	op	de	Vrijetijdsmarkt	in	Lebuiniskerk.	Op	deze	markt	
presenteren	Deventer-organisaties	en	-verenigingen	actief	op	het	gebied	van	sport,	recreatie,	
milieu,	educatie,	zorg,	welzijn,	kunst	en	cultuur	hun	aanbod	voor	het	komend	seizoen.	Er	waren	

rond	de	vierduizend	bezoekers.	
Tien vrijwilligers van Rechtop 
waren	hierbij	actief	betrokken.	Zij	
hebben	Rechtop,	de	activiteiten	
en	met	name	de	‘Meedoendag’	
volop	gepromoot.	Deze	werd	
twee	weken	later	georganiseerd.	

ACTIVITEITEN & SAMENWERKINGEN 
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vervallen dus niet;
•	 	De	afrekeningssystematiek	wordt	aangepast.	
Dat	wil	zeggen:	Rechtop	betaalt	maandelijks	
achteraf	(per	15e	van	de	volgende	maand)	de	
bedragen	behorend	bij	het	aantal	coupons.	 
Dit onder vermelding van de couponnummers, 
die	gekoppeld	zijn	aan	de	namen	van	de	deel- 
nemende	kandidaten. 

3. Integratie Salomon met Rechtop

Het	project	Salomon,	mede	gefinancierd	door	het	
Oranje Fonds, is met ingang van 1 januari 2012 
overgenomen	van	Cambio.	Dit	omdat	de	doelen	
van	Rechtop	en	Salomon	sterk	overeenkomen.	
Wel is er sprake van een duidelijk accentverschil: 
Rechtop	richt	zich	vooral	op	het	stimuleren	van	
participatie	en	meedoen,	terwijl	bij	Salomon	het	
accent	ligt	op	emancipatie	en	bewustwording.	
De doelgroep van Salomon bestaat met name uit 
mannen	van	allochtone	afkomst.	In	2014	waren	er	
acht	tot	twaalf	deelnemers.	Rechtop	en	Salomon	
zijn	meer	en	meer	verweven	en	werden	eind	
december 2014 samengevoegd, met als uitgangs-
punt	dat	participatie	leidt	tot	emancipatie.	

De	activiteiten	en	resultaten	van	Salomon	zijn	de	
volgende:
•  De training en versterking wordt veelal samen 
met	Rechtop	aangeboden	en	is	gericht	op	de	vijf	
volgende basisvaardigheden: 

 -  Taal- en rekenvaardigheid (waaronder  
mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands 
als	tweede	taal)

De coupon wordt in ongeveer 90 procent van de 
gevallen gebruikt voor het onderdeel sport en 
bewegen.	
Hoewel het onderscheid tussen cultuur en kennis 
niet	altijd	even	goed	te	maken	is,	blijkt	wel	dat	de	
inzet	op	‘kennis’	echt	minimaal	is.

2.4 Voorwaarden aanbieders
Eind	2014	zijn	de	nieuwe	voorwaarden	(ingaand	
per	1	januari	2015)	om	als	aanbieder	van	Rechtop	
in	aanmerking	te	kunnen	komen,	geherformuleerd	
en	aangescherpt.	
•	 	De	bijdrage	van	€	35,-	die	aanbieders	per	jaar	
betalen	voor	administratie,	promotie	en	 
vermelding op de website wordt vervangen 
door	een	bijdrage	per	coupon	van	5	procent.	
Dus in plaats van de maximale vergoeding van  
€	150,-	euro,	krijgen	aanbieders	maximaal	
142,50 euro vergoed;

•  Voor aanbieders gelden de volgende voor- 
waarden: 

	 -	 	De	organisatie	moet	beschikken	over	een	
Kamer van Koophandel-nummer;

	 -	 	De	organisatie	moet	beschikken	over	een	
zakelijke	bankrekening;

	 -	 	De	activiteit	die	wordt	aangeboden	moet	
aansluiten bij het doel van Rechtop, namelijk 
gericht	zijn	op	het	doorbreken	van	het	sociaal	
isolement	en	op	het	stimuleren	van	 
‘meedoen’.	Aanbieders	geven	inzage	in	de	
concrete	activiteiten	die	worden	aangeboden	
en het daadwerkelijk gebruik; 

•  De persoonsgebondenheid van de coupon moet 
zijn	gegarandeerd;	

•	 	De	tegoeden	zijn	ongelimiteerd	te	gebruiken	en	

Back to the Sixties Party

In	november	2014	hebben	tien	vrijwilligers	van	Rechtop	een	‘Back	to	the	Sixties	Party’	georgani-
seerd	voor	het	verzorgingshuis	Groote	en	Voorster.	Maar	liefst	45	ouderen	hebben	hieraan	deel-

genomen.	Zij	hebben	werkelijk	
genoten.	Er	is	gedanst,	gehost,	
deelgenomen aan oud-Hollandse 
spelen,	gezongen	en	volop	lol	
gemaakt.	Ook	was	er	een	bingo.	
Drie	winkeliers	hebben	prijzen	
hiervoor	gesponsord.	

ACTIVITEITEN & SAMENWERKINGEN 



9 Rechtop Jaarverslag 2014

 -   Digitale vaardigheden
 -  Sociale vaardigheden, vrijwilligersvaardig- 

heden, juridische vaardigheden
	 -	 	Financiële	vaardigheden
	 -	 	Gezondheidsvaardigheden
•	 	De	basis-werknemerscompetenties	zijn	getraind,	
zoals	op	tijd	komen	en	afbellen	bij	bijvoorbeeld	
ziekte;

•	 	Er	zijn	meer	verantwoordelijkheden	bij	de	 
Salomonners	zelf	neergelegd.	Hierdoor	wor-
den	de	projecten	beter	uitgevoerd.	Zo	werd	er	
bijvoorbeeld een projectleider voor de moestuin 
aangewezen.	Ieder	kreeg	een	‘eigen’	stukje	van	
de	tuin,	waarvoor	hij	verantwoordelijk	was.	
Door	deze	eenvoudige	acties	zag	de	moestuin	er	
een stuk beter uit, dan toen iedereen verant-
woordelijk	was	voor	het	geheel.	Een	ander	voor-
beeld: door een kleine bijdrage voor deelname 
aan	het	‘volleyballen’	te	vragen,	voelt	de	pro-
jectleider	zich	meer	verantwoordelijk	dan	toen	
het	‘gratis’	was.	De	opkomst	van	deelnemers	ligt	
nu ook veel hoger dan in het verleden;

•	 	Cultuurverschillen	worden	gezien	als	aanvullend	
in plaats van als een bedreiging;

•	 	Door	de	verscheidenheid	aan	nationaliteiten	is	
de drempel om naar Rechtop te komen verder 
verlaagd.	Hiermee	is	het	doen	van	vrijwilligers-
werk	door	andere	nationaliteiten	toegenomen;	

•	 	In	totaal	zijn	negen	Salomon-deelnemers	door-
gestroomd	(verminderde	afstand	tot	de	arbeids-
markt)	naar	school	en/of	ander	hoger	gekwalifi-
ceerd vrijwilligerswerk;

•  Door koppels te maken en het burger-voor- 
burgerprincipe toe te passen trekken deel- 
nemers	zich	aan	elkaar	op	en	steunen	zij	elkaar	
(sterker	helpt	zwakker,	die	sterker	wordt	en	
weer	een	zwakkere	kan	helpen);	

•	 	Er	zijn	coachgesprekken	gevoerd	met	de 
Salomon-deelnemers.	Dit	om	hen	op	basis	van	
passie	op	een	passende	werkplek	c.q.	activiteit	
te kunnen plaatsen;

•	 	Vrouwen	en	mannen	zijn	meer	gaan	samen-
werken.	Zij	zien	elkaar	ook	buiten	werktijd.	Ze	
helpen elkaar bijvoorbeeld bij het invullen van 
formulieren,	als	de	computer	stuk	is,	bij	een	
bezoek	aan	de	huisarts,	etc.;	

•  Iedereen waardeert en respecteert elkaar bin-
nen	Rechtop/Salomon.	Er	wordt	geïnformeerd	
hoe	het	gaat,	hoe	een	vakantie	was,	hoe	het	
met	de	kinderen	gaat,	etc.	De	achtergrond	van	
ieder	doet	er	minder	toe.	Het	gaat	om	‘nu	en	de	
toekomst’;	

•  Er is sprake van een verandering in het denken 
van	de	Salomonners	van	‘ik	wil	betaald	worden	
voor	werken’	naar	‘ik	haal	voldoening	uit	het	
nuttig	werken,	uit	het	samenwerken	en	uit	het	

Deventer Jeugdmusical

In juni 2014 mocht Rechtop weer de try-out van de Deventer 
Jeugdmusical	organiseren.	In	het	kader	van	de	promotie	werden	
vele	(zorg)organisaties	uitgenodigd	voor	een	gezamenlijk	ontbijt.	
Dit	werd	verzorgd	door	een	aantal	Rechtop-vrijwilligers.	
Tijdens	dit	ontbijt	werd	er	informatie	gegeven	over	de	voorstelling	
en	over	de	organisatie,	onder	meer	de	aanvangstijd,	de	kosten	per	
kaart	van	€	2,50,	de	duur	van	de	voorstelling	en	de	kaartverkoop.	
Met	deze	informatie	konden	de	organisaties	de	bewoners	stimule-
ren	om	te	gaan	kijken.	Er	werden	375	kaarten	verkocht.	Op	de	dag	
zelf	waren	twintig	Rechtop-vrijwilligers	betrokken	bij	de	organisa-
tie.	Zij	namen	de	kaarten	in	ontvangst,	verzorgden	de	garderobe,	
begeleidden	mensen	die	slecht	ter	been	waren,	schonken	koffie,	
etc.	Na	de	voorstelling,	die	Rechtop-vrijwilligers	gratis	mochten	
bezoeken,	werd	een	hapje	in	de	stad	gegeten.	Als	afsluiting	was	
er	een	gesponsord	ritje	in	het	reuzenrad	van	de	kermis	geregeld.	
Rechtoppers,	die	dit	normaal	niet	kunnen	betalen,	genoten	volop	van	deze	verwennerij.
Gezien	het	fantastische	werk	dat	ze	gedaan	hadden,	was	dit	meer	dan	verdiend.	

ACTIVITEITEN & SAMENWERKINGEN 
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4.2 Doorstroom
Hoewel Rechtop niet gericht is op het toeleiden 
naar	werk,	is	het	wel	vaak	een	resultaat.	
•	 	Er	zijn	vier	vrijwilligers	uitgestroomd	naar 

betaald werk;
•	 	Eén	vrijwilliger	stroomde	door	naar	een 

opleiding;
•	 	In	totaal	vonden	vijf	vrijwilligers	hoger	gekwali-
ficeerd	vrijwilligerswerk	(hoger	niveau)	passend	
bij	hun	wensen	en	ambities;

•	 		Zo’n	25	deelnemers	zijn	doorgegroeid	naar	de	
functie	van	Rechtop-vrijwilliger.	

De ervaringsgegevens van Rechtop voor wat 
betreft	doorstroom	werden	in	2014	bevestigd,	
namelijk dat:
•  Eenderde deel van de mensen doorstroomt naar 

een hoger niveau vrijwilligerswerk, scholing dan 
wel werk;

•  Voor eenderde deel van de doelgroep Rechtop 
het	hoogst	haalbare	niveau	blijft;

•  Eenderde deel Rechtop gebruikt als dag- 
besteding,	waarmee	terugval	wordt	voorkomen.

werken	binnen	een	prettige	organisatie’;
•  Aan het eind van het jaar hebben de  

Salomon-deelnemers hun persoonlijke vooruit-
gang	gepresenteerd	aan	een	grote	groep.

Door de komst van Salomon binnen Rechtop is 
er sprake van een nog grotere diversiteit in de 
doelgroep: mannen en vrouwen, autochtonen en 
allochtonen,	jong	en	oud.	

4. Groei en persoonlijke ontwikkeling 

4.1 Trainingen
Rechtop	stimuleert,	faciliteert	en	ondersteunt	de	
persoonlijke	en	professionele	ontwikkeling	van	de	
Rechtoppers via individuele coachgesprekken en 
trainingen.	In	2014	werden	de	volgende	trainingen	
en	activiteiten	uitgevoerd:
•	 Frontoffice-trainingen	(gastheerschap)
•	 Telefoontrainingen
• Training persoonlijk leiderschap
•	Training	‘Playing	with	Power’
•	 Jump-training
• Projectleiderschap
•	 Inspiratiedag	en	presentatie	hiervan

Aanvullend	op	de	trainingen	zijn	er	individuele	
coachgesprekken	gevoerd.	Basis	hiervoor	is	de	
groeimeter	die	de	deelnemers	zelf	invullen,	 
waarmee	zij	hun	ontwikkeling	expliciet	maken.	

Samenwerking met Jadecollege

Doordat	een	van	de	mannen	van	Salomon	vrijwilligerswerk	kreeg	bij	het	Jadecollege	als	 
conciërge	is	er	een	steeds	intensievere	samenwerking	met	Rechtop	gegroeid.	Een	aantal	Recht-
oppers	maakt	schoon,	is	conciërge	en/of	doet	administratief	werk.	In	ruil	hiervoor	mogen	de	
Rechtop-vrijwilligers	gebruikmaken	van	de	klaslokalen	voor	wekelijke	activiteiten	als	Nederlandse	
taalles	(2x	per	week),	computerles,	schilderen	en	tekenen.	

ACTIVITEITEN & SAMENWERKINGEN 

Samenwerking Groote & Voorster

Het	begon	ooit	met	twee	vrijwilligers,	die	‘wel	eens’	wilden	wandelen	met	senioren.	Dit	initiatief	
is	uitgegroeid	tot	een	prachtige	samenwerking.	Hierbij	gaat	het	om	het	organiseren	van	grotere	
activiteiten	voor	de	senioren	als	de	Back	to	the	Sixties	party,	de	Oranjebingo	en	kleinere,	 
wekelijkse	activiteiten	als	wandelen	met	en	koken	voor	ouderen.

ACTIVITEITEN & SAMENWERKINGEN 
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5. Wederkerigheid 

In 2012 vroeg de gemeente aan Rechtop, VCD, 
Cambio	en	Raster	Welzijn,	vanwege	hun	expertise,	
een	gezamenlijke	aanpak	te	ontwikkelen	voor	het	
toeleiden	naar	en	het	bieden	van	‘wederkerig-
heidsplekken’.	Plaatsen	waar	mensen	met	een	
uitkering	door	middel	van	vrijwillige	inzet	hun	
talenten verder ontwikkelen om hun kansen op de 
arbeidsmarkt	te	vergroten.	De	eerdere	gedachte	
van het verplichten van het verrichten van maat-
schappelijk	nuttige	activiteiten	in	ruil	voor	het	
ontvangen van een uitkering, is in 2014 los- 
gelaten.	In	het	afgelopen	jaar	werd	de	samenwer-
king	uitgebreid	met	Deventer	Werktalent.

De	partijen	hebben	een	aanpak	ontwikkeld	 
gebaseerd	op	vrijwillige	inzet	als	ontwikkelings- 
mogelijkheid	en	met	het	oog	op	zingeving.	 
Uitgangspunten	van	deze	aanpak	waren:
•	 	De	kandidaat	staat	centraal.	Dit	vraagt	om	aan-
sluiting	bij	de	gedachtewereld	van	de	kandidaat	
en maatwerk per individu;

•  De ondersteuning is gericht op persoonlijke  
ontwikkeling van de kandidaat, het verwerven 
van	werkcompetenties	en	het	invulling	geven	
aan	zingeving;

•	 	Vertrouwen	in	het	proces	van	de	kandidaat.	Als	
eenmaal	de	eerste	belemmeringen	of	schroom	
om	zich	te	willen	ontwikkelen	en	zich	in	te	zet-
ten	zijn	overwonnen,	dan	zet	zich	een	blijvende,	
doorgaande	ontwikkeling	bij	de	kandidaat	in.

•	 	De	kandidaat	is	verantwoordelijk	voor	zijn/haar	
eigen	ontwikkeling.	Organisaties	faciliteren	en	
stimuleren	het	proces.	

De	samenwerking	richt	zich	op:
•  De versterking van de ketenaanpak: het verbete-

ren van het entree-, plaatsings- en door- 
verwijzingsproces	onderling	en	extern;

•	 	Werken	met	hetzelfde	instrumentarium;
•	 	Ontwikkelen	en	afstemmen	van	innovatieve	

instrumenten;
•  Vastleggen van de individuele ontwikkeling en 
de	deelnemer	hiervoor	verantwoordelijk	maken.

5.1 Ketenaapak
Door	de	ketenaanpak	zijn	betrokken	organisaties	
veel	beter	in	staat	om	over	de	eigen	horizon	te	
kijken en wordt de prioriteit bij de ontwikkeling 
van	de	kandidaat	gelegd.	Er	is	kennis	van	elkaars	
mogelijkheden	en	deze	worden,	met	het	netwerk	

van	elke	organisatie,	maximaal	benut.	Op	deze	
wijze	is	er	een	vrijwel	naadloos	traject	ontstaan	
voor	personen	met	een	zeer	grote	afstand	tot	de	
arbeidsmarkt, tot en met plaatsing op de arbeids-
markt.	

De	kandidaten	zoeken	zelf	een	passende	plaats,	
of	worden	door	Deventer	WerktTalent	(DWT)	
verwezen	naar:
•	 	De	Vrijwilligerscentrale,	als	zij	voldoende	 
arbeidsmarktrijp	en	gemotiveerd	zijn;

•	 	Rechtop,	als	zij	onvoldoende	arbeidsmarktrijp	
en	gemotiveerd	zijn	en	behoefte	hebben	aan	
verdere	ondersteuning.	

Beide	organisaties	zoeken,	indien	dit	aan	de	orde	
is, naar een passend vervolg, intern dan wel 
extern.	

In 2014 werden er ongeveer 48 kandidaten door 
Rechtop begeleid in het kader van Wederkerig-
heid.	Zij	werden	intern	(beperkt)	of	in	het	netwerk	
rondom	Rechtop	geplaatst.	Rechtop	was	in	2014	
vertegenwoordigd	in	zowel	de	Stuurgroep	Weder-
kerigheid	als	in	de	Werkgroep.	Ook	nam	Rechtop	
de	coördinatie	en	het	projectmanagement	voor	
zijn	rekening.

5.2 ePortfolio 
De samenwerking tussen de wederkerigheidspar-
tijen	en	Deventer	Werktalent	en	het	komen	tot	
een sluitende aanpak vraagt om een aangepast  
instrumentarium.	Dit	instrumentarium	moet	 
passen in het gekantelde denken, waarin de kandi-
daat centraal staat en de regie voert 
over	zijn	eigen	traject.	Partijen	zagen	veel	heil	in	
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de	cliëntenraad,	Deventer	WerktTalent,	Zorg- 
instellingen,	etc.;

 •  Overleg en uitwisselen van leerervaringen;  
er is eens per kwartaal een voortgangs- 
overleg	met	de	gemeente.	Het	gaat	hierbij	om	
bijpraten,	inzicht	geven	in	de	ervaringen	en	
de	stand	van	zaken	bespreken	met	betrekking	
tot	de	gestelde	resultaatdoelen.	In	2014	zijn	
er	zes	andere	gemeenten	geweest	die	zich	
hebben	laten	informeren	over	de	aanpak	van	
Rechtop.

Een unieke samenwerkingspartner van Rechtop is 
Cambio.	Qua	visie,	aanpak	en	cultuur	liggen	beide	
organisaties	dicht	bij	elkaar.	Ook	de	samenwerking	
tussen	deelnemers	onderling	werkt	positief	en	
geeft	extra	dynamiek.

Gemiddeld	is	er	in	2014	zo’n	tweemaal	per	week	
contact	met	een	externe	partij.	Het	kan	hierbij	
gaan om netwerkbijeenkomsten, ontwikkel- en 
brainstormsessies, vergaderingen, voortgangs- 
gesprekken	over	vrijwilligers	of	vragen	naar	
nieuwe	vrijwilligers.	In	principe	gaat	er	altijd	een	
Rechtop-vrijwilliger	mee.

het	werken	met	het	ePortfolio,	een	kapstok	voor	
de	kandidaat	om	zijn	eigen	ontwikkeling	bij	te	
houden.	De	deelnemer	is	eigenaar	van	zijn	 
ePortfolio	en	kan	dit	dus	ook	meenemen	als	hij	
doorstroomt.	Hij	kan	begeleiders	inzage	geven.	
Tot	voor	kort	werd	het	ePortfolio	vooral	gebruikt	
door	kandidaten	met	een	korte	afstand	tot	de	
arbeidsmarkt.	Het	was	de	wens	van	ketenpartners	
het ook bruikbaar te maken voor personen met 
een	wat	langere	afstand,	de	Rechtop-doelgroep	
dus.	In	2014	hebben	partijen	een	pilot	voorbereid.	
Betrokken	organisaties	zouden	ieder	met	de	eigen	
doelgroep	een	training	starten.	Ieder	start	in	2015	
met	een	training	gericht	op	de	‘eigen’	doelgroep.	
Het	doel	voor	het	inzetten	van	het	ePortfolio	is	
om	kandidaten	zelf	in	beweging	te	laten	komen.	
Deze	beweging	moet	leiden	naar	een	(financiële)	
zelfredzaamheid	en	zelfsturing.	Het	ePortfolio	
moet	inzicht	bieden	in	deze	beweging	en	moet	de	
kandidaten	die	gebruikmaken	van	het	ePortfolio	
inzicht	geven	in	basale	werknemersvaardigheden	
(hard	en	soft	skills).

6. Samenwerking 

Naast de intensieve samenwerking met de keten-
partners Wederkerigheid, werkt Rechtop met vele 
organisaties	in	de	stad	samen	ten	behoeve	van:
•	 	De	plaatsing	van	deelnemers	op	een	‘vrijwillige’	
plek.	In	nauwe	samenspraak	wordt	een	dergelij-
ke	functie	om	de	kandidaat	heen	gebouwd;

•	 	De	inzet	van	vrijwilligers:	een	Rechtop- 
vrijwilliger	geeft	bijvoorbeeld	mandalatekenen	
in	een	verzorgingshuis;

•	 	Het	gezamenlijk	ontwikkelen	van	activiteiten,	
bijvoorbeeld:

	 -	 	De	Deventer	Jeugdmusical
	 -	 Verzorgingshuizen	in	de	gemeente	Deventer
	 -	 Zorginstellingen	(St.	Mee,	Carinova,	e.d.)
	 -	 Jadecollege
 - Vrijwilligerscentrale Deventer
 - Cambio
 - Kringloopwinkels
	 -	 Go	Ahead	Eagles
 - De aangesloten aanbieders
 - Kinderdagverblijven
 - Raster
	 -	 	Tal	van	mkb’ers	in	de	stad	ten	behoeve	van	

het verkrijgen van sponsoring, veelal in natura
•	 	Het	‘samen	opdenken’	en	afstemmen,	onder	
andere	met	de	sociale	teams,	stichting	Leergeld,	

Go Ahead terug-doedagen 

De	Go	Ahead	terug-doedagen	voor	de	
supporters, die in het kader van de  
kortingsregeling	slechts	30	procent	
betalen	voor	een	seizoenkaart.	In	ruil	
hiervoor	werken	zij	twee	dagdelen	voor	
Go	Ahead.	Zij	doen	werkzaamheden	als	
stoeltjes schoonmaken, heggen snoeien, 
de	parkeerplaats	onkruidvrij	maken,	etc.	
Het eerste jaar was er veel weerstand bij 
de	supporters	en	kostte	het	veel	over- 
redingskracht om iedereen daadwerkelijk 
aan	de	slag	te	krijgen.	Het	tweede	jaar	
was	er	een	grote	verandering	zichtbaar	
en	vroegen	supporters:	‘Wanneer	mogen	
we	weer	helpen?’	Dit	omdat	ze	het	 
fantastisch	vonden	om	iets	voor	hun	club	
te	mogen	doen.

VOORBEELD RECHTOP-EFFECTEN
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7. Organisatie (ontwikkeling)

7.1. Interne organisatie
Rechtop	is	een	onderdeel	van	de	Stichting	2Gether.	
De bestuursleden waren Benjamin Beerthuis 
(manager	Cambio)	en	Trudy	van	der	Hoek	(direc-
teur-bestuurder).	Het	is	niet	gelukt	de	vacature	in	het	
bestuur	in	te	vullen.	Wel	bleek	het	wenselijk,	gezien	
de	gegroeide	uitvoeringspraktijk,	het	bestuur	aan	
te	vullen	met	een	Raad	van	Toezicht.	Het	verzoek	
aan	de	notaris	om	de	statuten	conform	de	nieuwe	
inzichten	aan	te	passen,	werd	in	december	2014	
ingediend.

Het Rechtop-team bestaat uit:
•	 	Violeta	Silva,	coördinator,	werkzaam	voor	36	uur
•	 	Wendy	Groener,	projectmedewerker,	werkzaam	

voor 24 uur per week
•  Trudy van der Hoek, directeur-bestuurder, werk-
zaam	voor	gemiddeld	16	uur	per	week	op	uurbasis

Rechtop	beschikt	over	ruim	2	fte	aan	professionele	
inzet.	Het	team	wordt	aangevuld	met	stagiaires	en	
Rechtop-vrijwilligers.	Een	aantal	vrijwilligers,	met	
name	de	projectleiders,	heeft	een	vrijwilligers- 
vergoeding	gekregen.	Er	is	besloten	om	deze	ver-
goeding met ingang van 2015 niet meer te geven, 
omdat	dit	leidt	tot	ongelijkheid	binnen	de	groep.	De	
boekhouding wordt op uurbasis verricht, ongeveer  
2	tot	3	uur	per	week.	Rechtop	houdt	het	aantal	 
professionals	bewust	beperkt.	Dit	om	de	inzet	en	
betrokkenheid	van	de	doelgroep	te	maximaliseren.	
Omdat	er	veel	meer	ingezet	is	op	de	ontwikkeling	
van de deelnemers werd gebruikgemaakt van de ex-
tra	inzet	van	coaches	en	trainers.	Eens	per	kwartaal	is	
er een voortgangsoverleg met de gemeente Deven-
ter.	Jaarlijks	wordt	de	subsidieaanvraag	geschreven.	
Deze	wordt	achteraf,	middels	een	door	de	accoun-
tant	ondertekend	financieel	overzicht,	verantwoord.	

7.2 Huisvesting
Rechtop is gehuisvest aan de Vetkampstraat 1A 
te	Deventer.	Zij	huurt	drie	kantoorruimtes	van	Go	
Ahead	Eagles.	Er	blijkt	in	toenemende	mate	ruimte-
tekort,	vooral	voor	de	wekelijkse	activiteiten.	In	2014	
is	er	meer	en	meer	gebruikgemaakt	van	de	gratis	
ruimte	aan	de	Karel	de	Grotelaan,	die	door	Cambio	
ter	beschikking	wordt	gesteld.	Diverse	Rechtop- 
activiteiten	worden	daar	uitgevoerd	en	ook	de	weke-
lijkse	maaltijd	op	de	donderdagmiddag	wordt	er	 
bereid	en	genuttigd.	Verder	wordt	gebruikgemaakt	
van	ruimtes	van	het	Jadecollege.	Ook	deze	worden	

gratis	ter	beschikking	gesteld	in	ruil	voor	het	 
verrichten	van	wederdiensten.	

7.3 Relevante interne ontwikkelingen
In	2014	heeft	Rechtop	expliciete	aandacht	besteed	
aan	de	verdere	professionalisering.	Dit	zonder	verlies	
van	authenticiteit	en	laagdrempeligheid.	Rechtop	
ontwikkelt	zich	al	werkend,	veelal	op	basis	van	voort-
schrijdend	inzicht	en	via	interactie	met	de	omgeving.	
Dit	maakt	het	van	belang	om	van	tijd	tot	tijd	stil	te	
staan	bij	de	‘stip	op	de	horizon’.	Vragen	zijn	dan:	
Wordt	het	juiste	en	meest	effectieve	pad	bewan-
deld?	Moeten	er	zaken	worden	bijgesteld?	Kan	de	
efficiëntie	worden	verbeterd?	Et	cetera. 
In	dit	kader	zijn	een	viertal	sessies	met	het	team	
gehouden,	waarin	de	visie	en	missie	zijn	gerelateerd	
aan	de	gegroeide	uitvoeringspraktijk.	Belangrijke	
vragen waren onder meer: 
•	 	Wat	willen	we	zijn	op	de	korte	en	de	langere	 
termijn?

•	 	Wat	is	daar	voor	nodig?
•  Wat is er al en wat draagt bij aan de gewenste 
ontwikkeling?	Wat	moet	worden	aangepast?	 
Wat is niet meer nodig en wat wordt er met het 
oog	op	de	toekomst	nog	gemist?	

Andere relevante ontwikkelingen:
•  Deelnemersprofiel: hoewel Rechtop er voor alle 

Deventenaren is, is er op basis van de opgebouw-
de	ervaring	een	profiel	te	geven	van	de	typische	
Rechtop-deelnemer	(zie	pag.	17);

•  Website: de website was behoorlijk verouderd 
en	niet	meer	actueel.	Er	is	een	nieuwe	website	
ontwikkeld.	Deze	is	medio	2015	gereed;

•  Huisstijl:	de	huisstijl	is	gemoderniseerd.	Er	is	een	
vast	format	ontwikkeld	waarmee	projecten	en	
activiteiten	kunnen	worden	gecommuniceerd;

•  Accent op groei en doorstroom: middels het 
ePortfolio,	passende	trainingen,	groeimeter.	Deze	
instrumenten	zijn	een	vast	onderdeel	van	de	werk-
methodiek geworden;

•  Automatisering	kortingsregeling: aan een bureau 
(Prodes	Deventer)	is	de	opdracht	gegeven	om	de	
software	die	voor	de	registratie	van	de	kortings- 
regeling	wordt	gebruikt,	te	verbeteren.	De	aange-
paste	versie	komt	naar	verwachting	medio	2015	
beschikbaar;

•  Bestuur:	in	2014	is	de	aanzet	gegeven	om	het	
bestuur	van	de	Stichting	2Gether	uit	te	breiden	
met	een	Raad	van	Toezicht,	omdat	dit	beter	past	
bij	de	wijze	waarop	Rechtop	zich	ontwikkelt	en	bij	
de	aansturing	die	dit	proces	ondersteunt.	
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8. Financiën in 2014 

8.1 Uitvoeringskosten

Om	de	hiervoor	beschreven	resultaten	te	behalen	was	de	volgende	financiële	investering	noodzakelijk:	

Tegenover de uitgaven staan de volgende inkomsten:

In	2014	is	er	voor	de	uitvoering	een	klein	tekort	van	€	2.652.	Dit	tekort	wordt	uit	de	reserves	aangevuld.	

8.2 Kortingsregeling

Aan	Rechtop-coupons	is	in	2014	een	bedrag	van	€	170.433	uitgegeven	en	is	er	€	25.000	gerekend	voor	de	
uitvoeringskosten.	De	uitvoering	van	de	kortingsregeling	kostte	in	totaal	dus	€	195.433.

Voor	de	kortingsregeling	werden	de	volgende	bedragen	ontvangen:

Er	is	derhalve	een	overschot	van	in	totaal	€	27.567.

Inkomstenbron Bedrag Toelichting

Gemeentelijke	bijdrage	 €	125.000	 Subsidie	van	de	gemeente

Oranje	Fonds	 €	30.000	 T.b.v.	uitvoering	Salomon

Pilot	wederkerigheid	 €	10.000	 Subsidie	uitvoering	wederkerigheid

Uitvoering	kortingsregeling	 €	25.000	 Met	name	pr-activiteiten	en	voorlichting

Activiteiten	 €	350	 Inkomsten	uit	activiteiten

Totaal  € 190.350

Kostenpost  Uitgaven Toelichting

Personele	kosten	 €	158.57	 	Medewerkers,	management,	(financiële)	

ondersteuning, trainers, coaches, vrijwilli-

gersvergoeding

Huisvestingskosten	 €	11.090	 	Huur,	servicekosten,	schoonmaak	en	kleine	

inventaris

Pr	en	communicatie	 €	1.564	 	Drukwerk	en	representatie

Activiteiten	 €	1.130	 	De	activiteiten	zelf	worden	in	principe	ge-

sponsord, dan wel betaald uit de Rechtop- 

inkomsten	c.q.	verkoop

Automatisering	 €	10.455	 	Aanpassen	en	gebruikerstarief

Algemene	kosten	 €	10.188	 	Automatisering,	porti,	kantoorartikelen,	 

verzekering,	bank	en	accountant

Totaal € 193.002

Financiële	regeling		 €						90.000		 Gemeente	Deventer		 		

Extra	bijdrage	rijk	 €	-	133.000	 Landelijk	armoedebeleid

Totaal € - 223.000
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Doorstroomvoorbeeld BBL

In	2012	kwam	S.	bij	Salomon.	Hij	had	op	dat	moment	geen	onderdak	meer,	geen	afgeronde	oplei-
ding,	was	25	jaar,	had	het	geloof	in	zichzelf	verloren	en	zat	erg	in	de	put	of	het	ooit	nog	goed	zou	
komen.	S.	startte	met	het	geven	van	computerlessen	aan	de	andere	deelnemers.	Dit	was	goed	
voor	zijn	zelfvertrouwen.	Na	drie	maanden	gaf	S.	aan	graag	een	BBL-opleiding	te	willen	doen	in	
een	sociale	richting.	Rechtop	werd	zijn	eerste	stageplek.	Hij	ging	door	met	het	geven	van	compu-
terlessen,	runde	hiernaast	de	frontoffice	van	Rechtop	(aanvragen	kortingsregeling)	en	hielp	mee	
met	de	organisatie	van	grote	evenementen	van	Rechtop.	S.	is	eind	2014	doorgestroomd	naar	een	
andere	BBL-stageplek	binnen	Cambio.	Deze	plek	past	beter	bij	de	inhoud	van	zijn	opleiding	en	
het	werk	is	hoger	gekwalificeerd.	

VOORBEELD RECHTOP-EFFECTEN

Rechtop-samenvatting

Aanpak 
De	aanpak	van	Rechtop	richt	zich	op	het	herstel	
van	vertrouwen	en	verleidt	tot	‘meedoen’.	Recht-
op	heeft	zich	ontwikkeld	tot	een	beweging	van	en	
voor	alle	burgers.	Ieder	kan	meedoen.	Dit	geldt	 
zeker	voor	mensen	met	een	lager	inkomen	en/of	
die	geïsoleerd	leven.	Bij	Rechtop	staat	de	koffie-
tafel	centraal,	dé	ontmoetingsplek.	De	centrale	
vraag	is	‘wat	vind	jij	leuk	om	te	doen?’	en	vervol-
gens	‘wat	heb	jij	nodig	om	dit	te	realiseren?’.	Er	
wordt dus niet voor de mensen gedacht, maar wij 
laten	ze	zelf	denken.	Aan	de	koffietafel	gaan	be-
zoekers,	vrijwilligers	en	deelnemers	met	elkaar	in	
gesprek,	men	wordt	nieuwsgierig	naar	de	activitei-
ten,	helpt	een	keer	mee	en	wordt	steeds	actiever.	

Versterking 
Door	activiteiten	te	ondernemen,	vaak	samen	met	
anderen, gericht op maatschappelijk nut, wor-
den de eigen mogelijkheden ontdekt, wordt men 
sterker	en	weer	trots.	Vaak	blijkt	dat	mensen	veel	
meer	kunnen	en	durven	dan	werd	gedacht.	De	
deelnemers	worden	op	hun	kracht	aangesproken.	
Zij	dragen	Rechtop	en	zijn	eigenaar.	Terwijl	het	
verkrijgen van werk nooit een primair doel is, is 
het wel vaak het resultaat! 

Vraagsturing
Rechtop	sluit	met	zijn	activiteiten	direct	aan	bij	
wensen	en	behoeften.	De	deelnemers	bepalen	op	
basis	van	hun	talent	en	behoefte	de	activiteiten.	
Ideeën	worden	omgezet	in	innovatieve	activi-
teiten.	Waar	mogelijk	wordt	hierbij	aansluiting	

gezocht	bij	bestaande	initiatieven	en	partijen.	Het	
aantal	professionals	wordt	zo	klein	mogelijk	ge-
houden.	Professionals	willen	al	te	vaak	helpen	en	
maken daarmee, hoe goed bedoeld ook, mensen 
juist	zwakker.	Rechtop	biedt	een	nieuw,	sociaal	
en	stimulerend	netwerk	en	herstelt	zo	de	binding	
tussen	individu	en	samenleving.	Voorbeelden	van	
activiteiten	zijn:	Nederlandse	les,	samen	koken,	
computerles, wandelen met ouderen, klusproject, 
tuinonderhoud,	creatief,	naaiatelier,	etc.
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Besparing
De aanpak van Rechtop levert gemeenten een 
substantiële	besparing	op:
•	 	Minimum	aan	professionals.	De	deelnemers	

doen het werk; 
•	 	Door	betrokkenheid	van	het	bedrijfsleven	wordt	

geld uit de markt gehaald;
•	 	Uitstroom	uit	de	bijstand	levert	substantiële	

besparingen op; 
•	 	De	effecten	zijn	duurzaam,	omdat	intrinsieke	
motivatie	de	basis	vormt;

•	 	Uit	voorzichtige	berekeningen	blijkt	dat	het	
doen	van	maatschappelijk	nuttig	werk	naar	
schatting	een	besparing	van	zo’n	23	procent	
oplevert	op	maatschappelijke	kosten.	

Impactmeting	
Begin 2013 is er door een extern bureau voor 
Rechtop	c.q.	het	doen	van	maatschappelijk	nuttig	
werk,	een	impactanalyse	gemaakt.	De	belang- 
rijkste	conclusies	zijn:
•	 	Elke	euro	levert	de	gemeente	€	2,38	aan	rende-

ment; 
•	 	De	projectactiviteiten	(beweging	en	regeling)	
werken	onderling	zeer	versterkend;	

•	 	De	pijlers	van	het	rendement	zijn:	vraagstu-
ring,	duurzame	inzet	van	collectieve	middelen	
en ruimte geven om met belanghebbenden te 
zoeken	naar	strategie	om	te	verduurzamen;

•	 	Rechtop	is	een	best	practices	voor	de	invulling	
van	de	zogenaamde	‘toerustingsagenda’.

 
 
 

    

Succesfactoren	
Het	succes	van	Rechtop	zit	in	de	volgende	 
factoren:
•	 	Rechtop	werkt	vanuit	de	vraag	van	mensen	zelf;
•  De aanpak is door en voor burgers: sterk helpt 
zwak,	laatste	wordt	sterker	en	kan	op	zijn	beurt	
weer	anderen	helpen,	etc.;

•	 	De	activiteiten	worden	door	de	deelnemers	
zelf	bedacht	en	zijn	gebaseerd	op	behoefte	en	
talent.	Activiteiten	zijn	veelal	maatschappelijk	
nuttig;

•	 	De	aanpak	is	laagdrempelig	en	zonder	druk;
•  Aandacht, oprechte interesse, ruimte en respect 
zijn	de	kernwoorden;

•  Rechtop maakt gebruik van de ervarings- 
deskundigheid van de deelnemers, onder ande-
re	op	gebied	van	financiële	hulp,	werving	en	pr;

•	 	Deelnemers	komen	in	een	nieuw	stimulerend	
en	sociaal	netwerk.	Dé	voorwaarde	voor	het	
realiseren	van	duurzame	gedragsverandering;

•	 	Deelnemers,	organisaties	en	bedrijven	in	de	stad	
worden verbonden: Samen is meer!

Rechtop	maakt	‘meedoen’	aantrekkelijk	en	toe-
gankelijk	voor	ieder.	Door	het	benutten	en	verbin-
den	van	de	mogelijkheden	van	partijen	in	de	stad,	
wordt	met	een	gering	budget,	op	efficiënte	en	
kostenbesparende	wijze	een	duurzaam	resultaat	
behaald	met	veel	toegevoegde	waarde.	

Vrijwilligers bij Rechtop helpen
elkaar vooruit 

De	effecten	die	Rechtop	bewerkstelligt	zijn	legio.	Bijvoorbeeld:	J.	praat	altijd	voor	zijn	beurt.	 
J.	geeft	aan	dit	te	willen	veranderen.	Vervolgens	zegt	een	vrijwilliger	met	de	grootste	mond, 
die	zelf	altijd	voor	zijn	beurt	praat,	J.	te	willen	helpen	met	dit	probleem!	

K.	is	heel	actief	bij	Rechtop.	Hij	ziet	er	echter	niet	verzorgd	uit.	A.	vraagt	hem	wanneer	hij	voor	
het	laatst	naar	de	kapper	is	geweest.	Zij	motiveert	K.	naar	de	kapper	te	gaan	en	komt	met	leuke	
suggesties	voor	een	nieuwe	coupe.	Samen	gaan	ze	naar	de	kapper	en	drinken	daarna	in	de	stad	
een	kop	koffie.	

Vrijwilliger	M.,	die	eerder	niets	durfde	te	vragen	en	niet	voor	zichzelf	opkwam,	vraagt	nu	voor	
andere	vrijwilligers	gratis	kaarten	aan	bij	de	schouwburg.

VOORBEELD RECHTOP-EFFECTEN
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Doelgroep Rechtop

Rechtop	is	er	voor	alle	Deventenaren.	De	meest	kwetsbare	personen	profiteren	het	meest	van	de	
aanpak.	Deze	groep	is	als	volgt	te	kenmerken:
•	 	Gedragsstoornissen	en	psychische	stoornissen	(psychosen,	persoonlijkheidsstoornissen	en	
overige	niet-psychotische	stoornissen);

•	 	Veel	in	het	hoofd	zitten	en	minder	voelen;
•	 	Gebeurtenissen	uit	het	verleden	zijn	overheersend.	Men	durft	de	confrontatie	daarmee	niet	
aan	te	gaan.	Hierdoor	blijft	men	in	cirkels	ronddraaien,	tenzij	dit	bespreekbaar	wordt	gemaakt	
en wordt doorbroken; 

•  Slecht dingen kunnen loslaten; 
•  Veel op de controlemodus varen, wantrouwen hebben;
•	 	Bemoeizuchtig	(weinig	omhanden	hebben?);
•  Veel mensen in begeleiding bij het BAD;
•	 Slecht	kunnen	plannen.	Leven	bij	de	dag.	Er	wordt	veel	door	Rechtop	nagebeld	en/of	herhaald;	
•	 	Zeer	druk	bezig	zijn	met	één	ding.	Slecht	kunnen	relativeren;
•	Druk	zijn	met	de	bij-	en	niet	met	de	hoofdzaken;
•	Weinig	tot	geen	sociale	vaardigheden	(meer)	hebben;	
•	Geen	‘spiegel’	hebben	die	hen	corrigeert;	
•	Velen	zijn	communicatief	sterk,	maar	bovengenoemde	factoren	spelen	hen	parten;	
•	Gebeurtenissen	en	gevoelens	uit	het	verleden	worden	op	Rechtop	geprojecteerd;	
•	 	Eigenzinnig,	eigen	baas	willen	spelen,	ondernemend	zijn	(reden	dat	men	matig	functioneert	in	
een	reguliere	baan);

•	Het	beschikken	over	een	dienstverlenende	instelling.	



18Stichting 2Gether

Competentieontwikkeling binnen Rechtop 

Overzicht aanpak 
Rechtop	richt	zich	op	het	vergroten	van	de	zelfredzaamheid	van	deelnemers	en	vrijwilligers	 
door	het	gezamenlijk	verrichten	van	maatschappelijk	nuttige	werkzaamheden.	Personen	die 
nog	weinig	zelfredzaam	zijn	worden	via	de	meedoen-tafel	en	meedoen-plaatsen	geleid	naar	 
wederkerigheid	(drie	fases).	Het	accent	ligt	vooral	op	de	persoonlijke	en	minder	op	de 
professionele	ontwikkeling:

Centraal

Doelgroep

Doelen 

Aanpak

1. Meedoen-tafel

•  Herstel van
 vertrouwen
•	Ontmoeting	
•	 	Gevoel	creëren	
‘ertoe	doen’

•	 	Met	name	angstige	
mensen, weinig 
zelfvertrouwen,	
geïsoleerd	levend,	

•	Multi-problemen
• Halen centraal 

• Sociale contacten
• Dagstructuur 
• Uit huis komen 
•	 Juiste	doorverwijzing	
•  Ontwikkelen sociaal 

netwerk
•  Eenvoudige werk-
zaamheden,	bijv.	
koffie	schenken,	
planten water geven

•  Voorkomen terugval 
in	ggz-traject

• Vraaggestuurd
• Vrijblijvend
•	Geen	druk	
•  Uitnodigend en 
stimulerend	

2. Meedoen-plaatsen

•	Ontmoeting
•	 	Samen	‘leuke’	activitei-

ten ondernemen

•  Fase 1 hebben 
doorlopen

•	 	Klein,	maar	fragiel 
netwerk

•	Weinig	zelfvertrouwen	
•  Halen en iets brengen
•	Multi-problematiek
•  Weinig controle op het 

leven

•  Uitdagen iets terug te 
doen

•  Urenuitbreiding 
•	Assisteren	bij	activiteit
•  Persoonlijke ontwik-

keling, samenwerken, 
durven vragen, aanpak 
verslaving, versterken  
probleemoplossend 
vermogen,	assertiviteit,	
uitbreiden netwerk 

•  Basale werknemers-
competenties	zoals	
afbellen,	afspraken	
nakomen

•  Vraaggestuurd, minder 
vrijblijvend en meer 
druk

3. Maatschappelijk nuttig werk

•	 	Zich	inzetten	voor	een	ander	
c.q.	de	omgeving

•  Herstel van trots en  
eigenwaarde

•  Fase 1, 2 hebben doorlopen
•  Sociaal netwerk en redelijk 
zelfredzaam

•  Redelijke mate van 
zelfvertrouwen

•  Halen en brengen in 
evenwicht

•  Basale werknemersvaardig-
heden redelijk ontwikkeld

•	 	Persoonlijke	en	professionele	
groei

• Urenuitbreiding 
•	Meer	verantwoordelijkheden
•	 Zelfstandigheid	
•	 Initiatief	kunnen	nemen
•	 	Meedenken	in	project- 

ontwikkeling
• Projectmanagement 

•  Vraaggestuurd met druk om 
verplichtingen	na	te	komen

•  Doorstroming naar ander 
vrijwilligerswerk, scholing 
en/of	werk
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Esmeralda Schievink,
15 november 1985 - 18 augustus 2014

Esmeralda	was	25	jaar	toen	zij	letterlijk	aan	de	hand	van	haar	consulent	van	DWT	werd	meegeno-
men	naar	Rechtop.	Haar	sociale	wereld	was	zo	klein,	dat	zij	non-stop	bezig	was	met	facebooken	
en	bloggen.	Ze	had	enkel	virtuele	vrienden.	
Haar	ouders	waren	gescheiden.	Vader	was	door	alcoholverslaving	overleden,	zij	had	hem	in	zijn	
huis	dood	aangetroffen.	Na	zijn	overlijden	had	ze	de	schuld	van	vader	in	onwetendheid	op	zich	
genomen	en	was	bezig	met	elke	maand	€	50,-	af	te	betalen.	Moeder	woonde	op	de	camping	in	
de	Achterhoek	met	een	driepotige	kat.	Esmeralda	was	geopereerd	aan	een	maagverkleining,	kort	
voordat	ze	bij	Rechtop	kwam.	
Haar	hele	leven	was	zij	al	‘de	dikkerd’	en	inmiddels	had	ze	een	gewicht	van	175	kilo.	Bij	Rechtop	
werd	zij	voor	het	eerste	gezien	als	Esmeralda,	die	veel	in	haar	mars	had.	In	het	begin	zat	ze	alleen	
maar	op	een	stoel,	de	kat	uit	de	boom	kijkend.	Al	snel	kwamen	we	achter	haar	passies:	praten	en	
bloggen	in	het	Engels,	haar	moeder,	katten	en	tatoeages.	
Nog	nooit	van	haar	leven	was	ze	in	Deventer	op	het	terras	gaan	zitten.	Simpelweg	omdat	zij	in	
geen	enkele	stoel	paste.	Nog	nooit	had	zij	als	volwassene	de	autogordel	om	kunnen	doen,	niet	
alleen	omdat	die	niet	paste,	maar	ook	omdat	ze	nooit	mee	mocht.	Nog	nooit	had	ze	gedanst	in	
aanwezigheid	van	anderen,	of	kunnen	dromen	over	mensen	waar	ze	altijd	bij	terecht	kon,	of	die	
bij	haar	kwamen	logeren,	gewoon	om	wie	zij	was.
Bij	Rechtop	werd	ze	letterlijk	meegesleurd	naar	de	stad	en	er	werd	een	plekje	gezocht	op	een	
terras	waar	ook	zij	kon	zitten;	een	kruk	zonder	leuning.	Ze	mocht	mee	in	de	auto	en	ze	kwam 
erachter	dat	de	gordel	paste.	Met	Oud	en	Nieuw	danste	ze	zoals	ze	nog	nooit	gedaan	had.	 
Mensen	bleven	eten	en	crashten	na	het	samen	stappen	in	de	stad	bij	haar	op	de	bank.	Ze	ging	
klanten bij Rechtop helpen en voerde, door haar ervaring als blogger, als de beste gegevens in 
in	ons	systeem.	
Het	mocht	nog	geen	twee	jaar	duren.	Esmeralda	had	net	de	schuld	van	haar	vader	afgelost.	In	
december	2011	hoorden	we	dat	haar	moeder	Cobie	weer	kanker	had.	Esmeralda	en	Cobie 
hebben	de	kerst	nog	met	Rechtop	gevierd.	In	april	2012	zijn	we	met	Rechtoppers	naar	Cobie 
gereden,	die	ondertussen	in	het	verzorgingshuis	zat.	Rond	Pasen	is	zij	overleden.	Onder	de 
overlijdenskaart	van	haar	moeder	stond	enkel	de	naam	van	Esmeralda.	
We	hebben	ervoor	gezorgd	dat	zij	niet	de	schuld	en	de	stacaravan	van	haar	moeder	over	zou 
nemen.	Twee	dagen	heeft	ze	op	de	camping	naar	de	driepotige	kat	van	moeder	gezocht,	die	ze	
uiteindelijk	vond	en	meenam	naar	huis,	want	dat	was	nog	het	laatste	wat	ze	had	van	haar 
moeder.	
Maar	Esmeralda	voelde	zich	eenzaam.	Ze	voelde	dat	ze	ziek	was,	liep	ziekenhuis	in	en	uit	en	zei	
weleens:	‘Ik	heb	het	gevoel	dat	ik	doodga.’
Van	al	haar	dromen;	vliegen	naar	haar	nicht	in	Engeland,	concerten	bezoeken	en	nog	veel	meer,	
kon	ze	er	nog	één	waarmaken,	namelijk	met	een	aantal	Rechtoppers	de	Wandelvierdaagse	lopen.	
Esmeralda	is	in	augustus	2014	overleden.	Rechtop	mocht	de	afscheidsceremonie	verzorgen. 
Haar	as	is	op	hetzelfde	veld	als	dat	van	haar	moeder	door	de	Rechtoppers	verstrooid.	

IN MEMORIAM
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