
C. Deelnemers 
krijgen begeleiding 
en coaching bij hun 
deelname aan het 
leer-werktraject, 
incl. 1e lijn hulp bij 
belemmeringen 
voor werk

# deelnemers & 
FTE met behoud 
van uitkering
# deelnemers & 
FTE met betaalde 
werkplekken

8. Deelnemers hebben meer 
vakvaardigheden

15. Deelnemers hebben een 
geldig en waardevol certificaat bij 
succesvolle afronding van 
opleiding

17. Deelnemers zijn trots en zijn 
een rolmodel (op ontwikkeling, rol 
en werk): ‘ik doe ertoe’ 

D. ONS label biedt 
een 
opleidingsprogramm
a: deelnemers 
krijgen training van 
vakmensen in:
- Horeca
- Naaien 
- Schoonmaken
- klussendienst

E. Deelnemers zijn lid 
van een coöperatie 
bij ONS label en 
krijgen inspraak 

B. ONS label biedt 
activeringsplaatsen: 
deelnemers worden 
verwacht om naar 
het programma te 
komen, nog geen 
deelnemerscontract

1. Deelnemers krijgen meer 
inkomen door betaalde werkplek 

# deelnemers 
activeringsplekken 
(dagbesteding?)
# FTE 

7. Deelnemers verbeteren hun 
werknemersvaardigheden

9. Deelnemers ervaren meer 
verantwoordelijkheidsgevoel

6. Deelnemers verbeteren hun 
sociale vaardigheden, zoals: 
- gastvrijheid/ gastgerichtheid
- Aangaan sociale relaties
- Hulp vragen 
- Beperking tonen

4. Deelnemers zijn geactiveerd, 
komen in beweging

# deelnemers aan 
opleidingsprogram
ma, per thema
# vakmensen 
(opleiders)

3. Deelnemers komen in contact 
met collega’s en klanten 

13. Deelnemers versterken hun 
netwerk op het werk en 
daarbuiten

# begeleiders
# uren begeleiding 
per deelnemer 
(per profiel)

# deelnemers lid
# actieve leden
# bijeenkomsten 
voor inspraak

A. ONS label biedt 
werkplekken (deels 
met behoud van 
uitkering, deels 
betaald werk)

10. Deelnemers nemen eigen 
beslissingen over toekomst  

18. Deelnemers voelen werkdruk
van beslissingen 
(verantwoordingsdruk)

14. Deelnemers doen positieve 
(leer/werk) ervaringen op door 
hun deelname aan ONS label

16. Deelnemers hebben een 
sterker CV en kunnen dit 
presenteren 

11. Deelnemers raken gewend 
aan werkritme

5. Deelnemers hebben meer grip 
op hun eigen probleemsituatie
(o.a. financieel, relationeel, 
sociaal)

22. Deelnemers hebben 
meer zelfvertrouwen: 
weten eigen sterke (en 
zwakke) punten

26. Deelnemers 
hebben een 
positiever 
toekomstperspectief

25. Deelnemers hebben 
minder afstand tot de 
arbeidsmarkt: 
Deelnemers stromen uit 
of door naar een 
passende baan, 
opleiding of 
dagbesteding

24. Deelnemers 
hebben meer lef en 
vertrouwen op hun 
eigen kracht

21. Deelnemers kunnen 
beter zoeken naar een 
passende baan, opleiding, 
of dagbesteding

23. Gezin (systeem) 
ondervindt voordelen van 
een positief rolmodel 

20. Deelnemers hebben 
meer motivatie  en 
ambitie om door te gaan 
(leren, opleiding, werk)

2. Deelnemers voelen zich serieus 
genomen door ONS label

12. Deelnemers zijn gemotiveerd
om meer uren te werken

19. Deelnemers voelen 
meer sociale steun

Directe effectenWat doet ONS label Hogere effecten 

Assumpties: 
- Deelnemers doorlopen het programma succesvol en positief
- Deelnemers hebben voldoende uren in het programma 
- Certificaten zijn officieel en geldig buiten ONS label

Meetprioriteite
n impact 
onderzoek 

Effectenkaart (Theory of Change) impact deelnemersprogramma ONS label


