3. PROGRAMMA ‘PERSPECTIEF’
Waar het programma zich op richt
In het programma ‘Perspectief’ ondersteunen we mensen bij het zetten van stappen in hun leven om zo
de kwetsbare situatie waarin ze verkeren te verminderen. We ondersteunen ook mensen die willen
bouwen aan vaardigheden om zo hun levenskracht te versterken. Speciale aandacht daarbij hebben we
voor (ex-)gedetineerden en hun partners. Maar wat is perspectief? Dat is voor iedereen verschillend. Voor
de één betekent het weer gewend raken aan een dagritme, functioneren in een team van collegavrijwilligers en werken aan structuur in het leven. Voor de ander is het oefenen in het aangaan en
onderhouden van relaties en contacten. Voor een derde is het ondersteuning krijgen bij het zetten van
stappen richting betaald of onbetaald werk. Het IDO wil daarbij voor mensen die dat willen en zoeken
een springplank zijn. We willen dat mensen mogelijkheden krijgen om hun moed, basale vaardigheden en
het vertrouwen te versterken zodat het hen lukt om een plek in de samenleving te vinden.

Ontwikkelingen waar we op in willen spelen
De nadruk op wederkerigheid die we in de komende jaren binnen het IDO verder handen en voeten
willen geven, staat niet op zichzelf. Het is niet enkel ingegeven door onze eigen ervaringen, door
behoeften en vragen van mensen die al langer bij ons zich verbonden voelen. We zien ook breder in de
samenleving steeds meer aandacht voor hoe ieder mens van betekenis kan zijn en aandacht voor het
belang van betrokken worden. Bijvoorbeeld in onderzoek over de relatie tussen het versterken van
eigenwaarde en zelfvertrouwen en de effectiviteit van armoedebestrijding, in nadruk op zelfregie en
eigen autonomie, in de nadruk op het versterken van wat mensen nog wel kunnen in plaats van een
nadrukkelijke focus op hun problemen of in allerlei vormen waar participatie als norm centraal staat.
Het is mooi dat het talent van een mens en de bijdrage die hij kan leveren, steeds meer aandacht krijgt.
Maar tegelijkertijd kijken we ook met enige zorg naar deze ontwikkelingen. Zeker als dit meer ingekaderd
is in een instrumentele aanpak en utilitaristisch mensbeeld, kan het eerder ondergravend werken op de
vraag hoe mensen tot hun recht komen dan dat het versterkt. Het is dan ook belangrijk om onze eigen
aanpak daarin te ontwikkelen en vanuit onze leerervaringen daarmee het gesprek erover met relevante
organisaties, instellingen en overheid in Lelystad aan te gaan. Voor onszelf is het ook een leerweg: op
het moment dat de levenskracht van mensen versterkt is, hoe kan vanuit de achtergronden van de
presentiebenadering en andere relationele benaderingen er dan ingezet worden op het aanmoedigen en
coachen van mensen in het zetten van vervolgstappen die hen het gevoel geven meer grip op het leven
te hebben? Hoe kunnen mensen daarbij hun eigen plannen gaan maken en uitvoeren? Welke verbinding
met andere organisaties en initiatieven kunnen we daarbij vanuit het IDO faciliteren om hen te helpen in
het zetten van stappen? De antwoorden op deze vragen zijn nog niet duidelijk. Maar het is een
verkenning die we in de komende jaren binnen de activiteiten van het programma Perspectief willen
maken.

Huidige activiteiten en projecten binnen Programma ‘Perspectief’

Huiswerkbegeleiding

Werken naar werk

Huiswerkbegeleiding door vrijwilligers aan
kinderen van basisschoolleeftijd en middelbaar
onderwijs
Begeleiding van werkzoekenden bij het vinden
van werk
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