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kort nieuws

Redactioneel

Hoe realiseer 
je inclusieve 
participatie bij de 
energietransitie?
Klimaatverbond Nederland vormt een dynamisch en 

groeiend netwerk van 175 gemeenten, provincies en 

waterschappen. Samen optrekken, experimenteren 

en kennisdelen staan bij de leden centraal om de 

energietransitie en het klimaatbeleid voortdurend te 

versnellen. 

Klimaatverbond Nederland onderzoekt complexe 

thema’s die nu en in de komende jaren uitdagingen en 

aandachtspunten zijn of gaan worden en werkt ze uit 

tot ambitieus en uitvoerbaar lokaal beleid.

Één van die thema’s is het bijdragen aan een betere 

en inclusievere samenleving. Het bewustzijn en 

handelen op het gebied van duurzaamheid en (de 

individuele en collectieve) verantwoordelijkheid 

daarvoor, leeft vooral bij een bepaald deel van de 

samenleving. Zo blijken bijvoorbeeld mensen met een 

andere culturele achtergrond moeilijk bereikbaar voor 

natuur- en milieuorganisaties. Om de participatie (in 

de energietransitie) breed en goed vorm te geven, is 

het van belang om verschillende groepen burgers in 

de beleidsvorming en plannenmakerij te betrekken. 

Klimaatverbond Nederland is daarom een (onderzoeks)

proces gestart om te verkennen hoe in het lokaal 

klimaatbeleid voorwaarden geschapen kunnen 

worden voor inclusieve participatie. Hoe kunnen we 

de sterke (culturele) eigenschappen van groepen met 

diverse culturele achtergronden gebruiken voor het 

creëren van een bottom-up aanpak bij klimaat- en 

duurzaamheidsvraagstukken?

Klimaatverbond Nederland is over dit vraagstuk in 

gesprek met partners met verschillende expertises.  

Heeft u kennis, vragen of ideeën, of wilt u meedoen? 

Neem contact op met Maisam Haydary, 088-0238900  

of info@klimaatverbond.nl.

Dienend leiderschap gevraagd

Hè, de energietransitie, dat is toch een technisch vraagstuk? Dat heeft 
toch weinig met het sociaal domein van doen? Misschien zijn er lezers 
die dit denken. Na het lezen van deze Movisies kan het bijna niet 
anders of je hebt daar een andere mening over. We belichten in dit 
nummer namelijk de sociale opgave van de energietransitie vanuit tal 
van perspectieven. 

Zo betoogt transitiehoogleraar Derk Loorbach in het openingsverhaal 
dat veranderingen in het sociaal domein – ook rond de energietran-
sitie – organisch tot stand komen. Een moeilijk te verteren waarheid 
voor bestuurders en beleidsprofessionals die zo graag de uitkomst van 
beleid vooraf willen dicteren, zegt hij. Loorbachs stelling is me uit het 
hart gegrepen. In het sociaal domein werken blauwdrukken voor beleid 
niet. De kunst is het ritme van de samenleving te volgen. 
 
Ook het appèl van Loorbach om als overheid aan te sluiten bij veran-
deringen buiten het systeem, spreekt me aan. ‘Veranderingen beginnen 
van onderop.’ Het is mijns inziens de kunst om, kijkend vanuit de kleine 
voorbeelden, het grote perspectief in te kleuren. Ook het essay van 
Radboud Engbersen (pagina 20) over de sociale basis sluit aan bij deze 
visie. Niet de overheid is de basis, maar de sociale werkelijkheid.

Het vergt moedig bestuurlijk leiderschap om deze filosofie in de 
praktijk vorm te geven en te faciliteren. Het vraagt om bestuurders die 
bijvoorbeeld het lef hebben om niet met een uitgewerkt plan te komen 
waarin staat welke wijk op welk moment van het gas af gaat. Nee, het 
uitgangspunt is dan: sluit aan bij wat er al in bepaalde wijken gebeurt, 
op initiatief van bewoners. En geef wijken waar bewoners het anders 
willen doen – bijvoorbeeld omdat ze minder draagkrachtig zijn – de tijd 
voor die verandering, op een bij hen passende manier.
 
Voor zo’n aanpak is dienend leiderschap nodig. Dienend, omdat de 
vraag centraal staat: hoe kan ik initiatieven uit de samenleving sterker 
maken? Maar ook leiderschap: het grotere perspectief in de gaten 
houden, zoals Loorbach dat noemt.

Terug naar de sociale opgave van de energietransitie. Ik ben ervan over-
tuigd dat de rijkdom van dit nummer ertoe bijdraagt dat bij gemeenten 
steviger op het netvlies komt hoe belangrijk juist de sociale opgave is. 
Dit nummer bewijst hoeveel kennis hierover al beschikbaar is.

Janny Bakker-Klein, bestuurder Movisie
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Transitiehoogleraar Derk Loorbach

‘ Terug naar het oude,  
dat gaat niet meer’

Hoe werken veranderingsprocessen in het sociaal domein? Hoe krijgt 

de energietransitie een breed draagvlak in de samenleving en wat zou 

daarbij de rol van sociale professionals kunnen zijn? Over deze vragen 

ging Movisies in gesprek met transitiehoogleraar Derk Loorbach. 

Door: Eveline Versluis en Olaf Stomp

Het vraaggesprek is afgelopen en de 

voicerecorder gaat uit. Derk Loorbach 

wenst de interviewers succes met de 

uitwerking. Een ironische glimlach krult 

om zijn mond. Wat hij maar wil zeggen: 

zie al die thema’s, anekdotes, theoretische 

beschouwingen, begrippen en betogen 

die net over tafel gingen maar eens in een 

compact verhaal te vatten. 

Schoksgewijs 
Geen misverstand: de kern van het betoog 

van Loorbach is glashelder. Veranderingen 

in het sociaal domein gaan schoksgewijs 

en organisch en nemen decennia in beslag. 

En de uitkomst? Die kunnen we niet 

voorspellen. Een ding staat wel vast: terug 

naar het oude, dat gaat niet meer. Dat 

gold en geldt voor de decentralisaties en 

dat geldt nu ook voor de energietransitie. 

Een gegeven dat voor bestuurders en 

beleidsprofessionals niet zelden lastig is. 

Bij hen – en ook bij andere professionals 

in het sociaal domein – lijkt de drang naar 

controle en sturing van processen in het 

beroeps-DNA te zitten. 

Loorbach: ‘We proberen door die 

controle en door het implementeren van 

oplossingen, dingen beter te maken. Het 

effect is echter dat we dingen misschien 

iets minder slecht maken maar enkel het 

bestaande systeem in stand houden, omdat 

we dit nu eenmaal comfortabeler vinden én 

omdat het een groter economisch belang 

dient. We doen dat overigens met z’n allen: 

gedragsverandering op persoonlijk niveau 

is net zo moeilijk als regimeverandering 

op collectief niveau. We houden elkaar 

gevangen.’ En daarmee weg van het pad 

naar duurzaamheid, zou je kunnen zeggen.

Niches
Het interview met Derk Loorbach is op de 

zestiende verdieping van de Mandeville 

Building op de campus van de Erasmus 

Universiteit. Het is de plek waar DRIFT huist, 

het instituut waarvan Loorbach directeur is. 

Het natte en grijze herfstweer belemmert 

vandaag een grootser uitzicht over de 

Rotterdamse skyline dan gebruikelijk. In de 

hoek van de ruimte waar we ons nestelen 

voor het vraaggesprek, staat een flipperkast. 

Chillplek voor DRIFT-medewerkers tussen alle 

werkbedrijven door. Op de flipover ernaast 

een ranglijst en scores van medewerkers. 

'Een deal met het flipperkastmuseum, die 

kast hier', grijnst Loorbach. 'En elke zes 

maanden wordt-ie vervangen.'

Twee begrippen duiken een paar keer op in 

Loorbachs verhaal. Regimes en niches. Hij 

legt uit: ‘Regimes geven maatschappelijke 

systemen stabiliteit: zaken als organisatie-

structuren, economische afspraken, routines. 

En dominante waarden, logica en manieren 

van werken. We zijn er allemaal onderdeel 

van: het systeem. ‘Niches’, zo vervolgt hij, 

‘zijn afwijkingen op die norm. Als je naar 

regimeverandering wil – bijvoorbeeld rond 

de energietransitie – dan moet je dáár 

beginnen. Bij initiatieven en mensen die 

buiten dat regime, in die niche aan de slag 

zijn. Die het anders doen. Het is de kunst om 

kijkend vanuit het grote perspectief de kleine 

voorbeelden op waarde weten te schatten. 

Veranderingen beginnen van onderop.’ 

Hij geeft een voorbeeld. ‘In Rotterdam had 

je het vierjarig project Veerkracht, in de 

wijk Carnisse. Daar zijn met startups en 

bewoners ideeën ontwikkeld en uitgevoerd 

om het publieke domein anders in te richten. 

Groener, socialer. Achterliggende doelen 

daarbij waren onder meer om de sociale 

gezondheid van bewoners te bevorderen en 

de sociale binding te versterken. Dat werd 

behoorlijk succesvol. Er kwamen honderden 

mensen op af. Groene routes door de buurt, 

een Carnissetuin, er was een Teletubbiesdeel 

voor de baby’s, er werd samen gekookt, er 

was een moestuin waar veel Marokkaanse 

en Turkse families kwamen. Vanuit sociaal 

perspectief gezien: goud.’

Externe druk
Het project kende niet helemaal een happy 

end, erkent hij. Want het systeem, het 

regime, drong zich weer op met allerlei 

aanvullende randvoorwaarden. Dat neemt 

niet weg, stelt hij nogmaals, veranderingen 

beginnen in het kleine, van onderaf. 

Maar wat zijn dan vervolgens de impulsen 

waardoor het systeem, het regime gaat 

kantelen? En waardoor de veranderingen 

in het kleine, ook veranderingen in het 

grote worden? Loorbach: ‘Dat gebeurt als 

steeds meer mensen zich gaan realiseren dat 

doorgaan met het bestaande problematisch 

wordt. Daarnaast kan de maatschappelijke 

druk, de externe druk, ook een versnellende 

factor zijn en het besef dat het anders 

kan en moet’, stelt hij. ‘Bijvoorbeeld rond 

duurzaamheid. De fossiele brandstoffen 

raken op, de klimaatverandering dringt zich 

sterker op. Je ziet dan dat die niches zich 

ook beginnen te ontwikkelen. Gedragsver-

andering gaat op een organische manier.’ 

Dezelfde medaille
We zoomen in het gesprek in op de energie-

transitie in de wijken. De roep om verande-

ring en duurzaamheid kan ook een andere 

kracht oproepen, toch? Mensen die zich niet 

kunnen veroorloven om zonnepanelen aan 

te schaffen of hun woning te isoleren omdat 

ze elke maand de eindjes aan elkaar moeten 

knopen. Die gaan mogelijk in de weerstand, 

trekken misschien gele hesjes aan.  

Geef ze eens ongelijk. Hoe ziet Loorbach 

dat? ‘De klimaatmarsen en de gele hesjes-

beweging zijn eigenlijk twee kanten van 

dezelfde medaille. De aanleiding tot de >> 5



energietransitie is ook energiearmoede. 

Ons huidige energiesysteem heeft tot gevolg 

dat mensen in bijvoorbeeld Rotterdam Zuid 

in hun crappy huizen meer aan energielasten 

betalen dan aan huur. Dat is een kenmerk 

van het fossiele energiesysteem. Een 

relatief kleine groep wordt heel rijk met het 

verkopen van vuile energie en door het afval 

in het milieu te dumpen.’

'Het lastige van dit gegeven is dat het 

tégen de energietransitie wordt gebruikt', 

stelt Loorbach door vooral te wijzen op de 

investeringskosten die nodig zijn voor de 

transitie. En dat is volgens hem niet het hele, 

eerlijk verhaal. Want het huidige energie-

systeem kost de burger ook veel geld en de 

baten van energietransitie worden verzwe-

gen. ‘De energietransitie vraagt nu een 

voorinvestering om op de langere termijn 

veel goedkoper uit te zijn. Waarbij boven-

dien veel meer sprake kan zijn van sociale 

rechtvaardigheid. Nu zijn het de mensen met 

geld die het zich kunnen veroorloven om 

te investeren in duurzaamheid. Slim, want 

onze levensverwachting neemt toe en je 

hebt de investering er binnen tien jaar uit. 

Deze rijke pioniers – de voorhoede - behoren 

tot de elite en zijn dus ook de grootverbrui-

kers. Tegelijk heb je hen ook nodig voor 

verandering.’

Pasklaar antwoord
Maar hoe zit het dan met de mensen in 

Rotterdam-Zuid, wat hebben die er aan? 

‘De zoektocht is: hoe zet je de energietran-

sitie nu primair in voor de sociale opgave? 

Want in potentie creëert de duurzame 

energievoorziening een veel eerlijkere 

economie. Op die vraag is nog geen pasklaar 

antwoord', stelt Loorbach. 'Sterker nog: er 

gaat ook geen pasklaar antwoord komen 

want zo werkt transitie-onderzoek niet. Wij 

maken ons sterk om het transitieproces als 

een zoek- en leerproces te zien. En dat is 

trouwens juist misgegaan bij de transforma-

tie in het sociaal domein. Dat is gereduceerd 

tot een implementatieproces. En we kennen 

eigenlijk de oplossing niet. Maak nu niet 

weer die fout', waarschuwt hij.

Maar hoe zorg je ervoor dat minder 

draagkrachtige burgers daarvan gaan mee-

profiteren? En kunnen sociale professionals 

er een rol bij spelen? ‘Ja, dat zou voor mij 

de nieuwe opbouwwerker zijn. Die kan een 

belangrijke rol spelen om met de investe-

ringsmiddelen die er nu zijn een eerlijke 

en alternatieve samenleving mee te helpen 

opbouwen, mits die meer mandaat en 

rugdekking krijgt van bestuurders. Iedereen 

worstelt. Door elkaar op te zoeken en te 

delen, leren we waarde creëren. Dat kan bij-

voorbeeld in transitie-arena’s. Tegelijk moet 

de sociaal professional niet zelf de oplossing 

gaan brengen, maar aansluiten bij wat er 

gebeurt en alternatieven empoweren.’ 

Status quo
Maar ook hier geldt weer, zegt hij: er is geen 

blauwdruk voor een oplossing. Het zijn ver-

anderingen voor een langere termijn. ‘En het 

probleem is’, benadrukt hij: ‘als er íets is dat 

het sociaal domein kenmerkt, is dat het aan 

elkaar hangt van de competitie op tijdelijke 

projecten. Ze moeten allemaal een oplossing 

implementeren. Cynisch gedacht: die ad hoc 

manier van werken is de perfecte manier om 

de status quo in stand te houden.’

Die status quo houden we volgens Loorbach 

ook in stand doordat we graag vasthouden 

aan deze illusie: we denken de uitkomst 

van complexe veranderingsprocessen vooraf 

te kunnen bepalen. Hij illustreert het met 

een eerdere uitspraak over de voormalige 

staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn. 

De bewindsman werd onbehoorlijk bestuur 

verweten omdat de decentralisaties waren 

ingezet, zonder besef over de uitkomst. ‘Ik 

vind dat juist bestuurlijk moedig, zei ik toen. 

Van Rijn verdiende een pluim. Hij voorzag en 

benoemde het organische van de verande-

ring en zette bovendien een koevoet in het 

systeem.’

Dienend 
Voor veranderingen zijn dus moedige fakkel-

dragers nodig? ‘Ja, er is moed nodig. Maar 

ook staan voor een goed verhaal. Ik ben 

wetenschapper en observeer en analyseer 

vanuit dat perspectief. Er zijn allerlei goede 

voorbeelden. Het is zaak om die voorbeelden 

groter te krijgen. Leren en experimenteren 

om systeemverandering voor elkaar te 

krijgen. We moeten daarbij kleine stapjes 

op waarde weten te schatten.’ Lachend: ‘En 

het vraagt een bescheidenheid die mannen 

in leidinggevende posities niet vanzelf komt 

aanwaaien.’ Dienend zijn en het grotere 

perspectief in de gaten houden, dat zijn 

volgens Loorbach gewenste vaardigheden.

Hij doet op de valreep nog een appèl 

voor een financiële impuls in het sociaal 

domein. ‘Het sociaal werk en de wijkagent 

zijn wegbezuinigd en afgebouwd. Met alle 

sociale consequenties van dien. Investeer 

weer in sociaal werk, maar dan wel nieuwe 

stijl. Buurthuizen moeten centra worden 

om met elkaar sociale mobiliteit, energie, 

sociale economie, groen op te bouwen. 

Die buurthuizen moeten transitiemotoren 

worden. Niet op de ouderwetse manier met 

een opbouwwerker en een jongerensoos. 

Alhoewel… er moet natuurlijk wel een 

flipperkast staan.’ 

Kijk naar de niches als je een 

regimeverandering wilt

Wie is Derk 
Loorbach? 
Derk Loorbach is directeur van het 

Dutch Institute for Transitions (DRIFT) 

en hoogleraar sociaaleconomische 

transities aan de Erasmus Universiteit. 

Loorbach adviseert onder meer 

gemeenten rond transitiemanagement. 

Rond het onderwerp duurzaamheid 

begeleiden DRIFT en Loorbach momen-

teel het Havenbedrijf van Rotterdam in 

de transitie van een lineaire naar een 

circulaire haveneconomie. Vertrekpunt: 

een haven die CO2-neutraal is. Movisie 

maakt bij het begeleiden van veran-

derprocessen rond de decentralisaties 

gebruik van de door DRIFT ontwikkelde 

transitiearena.
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Monica van Midden (62) werkt een dag per 

week als ervaringsdeskundige armoede bij 

Movisie. Ze woont met haar man Marcel 

in Maarssenbroek, heeft vier volwassen 

kinderen en sinds kort een kleinzoon. ‘Toen 

de jongste de deur uit was, hadden we het 

financieel beter dan ooit. Dat heeft zeven 

jaar geduurd. We hebben toen de keuken 

verbouwd en meteen de keukenmuur 

laten isoleren. Omdat de kozijnen verrot 

waren, hebben we een paar jaar geleden 

een schuifpui laten zetten en voor HR++ 

glas gekozen. Je kon toen subsidie krijgen 

om je huis energiezuiniger te maken. Dan 

moest je aan een minimaal aantal vierkante 

meters voldoen. Daarom hebben we dat glas 

meteen ook in de gang en de schuur laten 

zetten.’

Niet breed
Ze heeft zonnepanelen overwogen en 

isolatie van de buitenmuren. Maar toen ze 

de offerte onder ogen kreeg, was het einde 

verhaal. ‘Als ik weet dat iets financieel niet 

kan, ga ik er ook niet verder over nadenken. 

Zo werkt dat bij mij. Het heeft geen zin. Ik 

ken dat van vroeger. Wij hadden het thuis 

niet breed. Ik kom uit een gezin met twaalf 

kinderen, ik ben de een na jongste. Mijn 

vader werkte op de Stork-Jaffa machine-

fabriek en mijn moeder maakte af en toe 

schoon bij kennissen. We hebben altijd 

voldoende te eten gehad, maar ik kan me 

niet heugen dat ik in mijn kindertijd nieuwe 

kleren kreeg of speelgoed. Wel heb ik van 

huis uit de boodschap meegekregen om niet 

verder te springen dan je polsstok lang is.’

Ontslag
Monica ‘groeide uit de armoede’ toen ze 

trouwde met Marcel. ‘Hij werkte bij de KPN, 

maar werd ontslagen toen het daar minder 

ging. Daarna werkte hij bij kleinere kantoor-

tjes, zonder secundaire arbeidsvoorwaarden 

en zonder pensioenregeling. Ik heb er altijd 

parttime bij gewerkt. Eerst bij de post en 

de laatste twaalf jaar als gastvrouw en 

ondersteuner in de jeugdzorg. Toen er moest 

worden bezuinigd, ben ik ontslagen.’

Boodschappen
Monica kan goed overweg met mensen, 

zeker met kwetsbare mensen. Daarom ging 

ze een opleiding volgen tot ervaringsdeskun-

dige armoede. Ze vond al snel werk. ‘Ik heb 

nu een baan voor een dag per week en mijn 

man heeft inmiddels AOW. Ons inkomen 

is meer dan gehalveerd en we zitten nu op 

bijstandsniveau. We hebben een auto van 

twaalf jaar oud en ik zie ons geen elektrische 

auto kopen. Als ik boodschappen doe, kijk 

ik naar de prijs, niet of het biologisch is. En 

ik zie ons ook geen hypotheek afsluiten om 

een warmtepomp aan te schaffen. We zijn 

tenslotte geen twintig meer. Gelukkig is dit 

tijdelijk en verwachten we het over een paar 

jaar financieel weer beter te hebben.’

Zorgen
Monica maakt zich zorgen over de gevolgen 

van de energietransitie voor mensen met een 

smalle beurs. ‘In de praktijk betalen gewone 

burgers uiteindelijk een groot deel van de 

rekening. De verhoging van de energieprijs, 

die komt er gewoon. En reken maar dat je 

dat voelt als je maar een paar tientjes in de 

week hebt.’

‘ Duurzaamheid is ver  
van mijn bed’

Als ik boodschappen doe, kijk 

ik naar de prijs. Niet of iets 

biologisch is

Door: Annemiek Haalboom

Monica van Midden scheidt haar afval. Ze gaat op de fiets naar haar 

werk of neemt de bus als het regent. Ze heeft ook dubbelglas in de 

schuifpui en schuur laten zetten. ‘Daar stopt het bij ons wel mee.  

Om duurzaam te leven, moet je ook duurzame centen hebben.’

  Monica van Midden
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Door: Hans Alderliesten

Op NOS lees ik een nieuwsbericht over een 
rapport van het VN-klimaatpanel IPCC. 
‘Door de uitstoot van broeikasgassen ver-
anderen de oceanen, gletsjers en ijskappen 
in een steeds sneller tempo. Als de uitstoot 
niet snel naar beneden gaat, zullen nog 
deze eeuw overal gevolgen optreden, zoals 
zeespiegelstijging, heftige stormen en de 
instorting van gletsjers.’ 

De impact van klimaatverandering op de samenleving

Minder eenzaamheid  
na een hittegolf?
Wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering voor de samenleving? Hans Alderliesten van Movisie 

beschrijft zijn gesprek met Madeleen Helmer, projectleider klimaatadaptatie van Klimaatverbond Nederland. 

dan de klimaatmodellen voorspellen. Nog 
kort geleden dachten de weervrouwen en 
-mannen dat 40 graden in Nederland de 
komende jaren onmogelijk zou zijn. Maar 
afgelopen juli gebeurde het toch en werd 
het oude weerrecord uit 1944 verpulverd 
met 2,1 graden.’

Ouderen
Wat zijn de gevolgen daarvan voor onze 
manier van samenleven? Wat merken 
ouderen bijvoorbeeld hiervan? ‘Hitte is een 
groot risico. Ouderen zijn dan in een klap 
kwetsbaar. Zij hebben meer last van de hitte 
omdat ze een lagere dorstprikkel hebben 
en dus de neiging hebben om te weinig te 
drinken. Ze lopen het risico op uitdroging 
en blaasontsteking. Tijdens hitteperiodes 
zien veel ziekenhuizen een toename op 
de spoedeisende hulp. Er zijn in die hete 
laatste week van juli 2019 maar liefst 400 
mensen meer overleden dan normaal. Het 
was de heetste week in drie eeuwen.’

Crisis als kans
En dat hebben we geweten. Nederland 
zuchtte onder de hitte. Ik schud mijn hoofd 
als Helmer me vraagt of ik het boven de 30 
graden nog comfortabel vind. Ik vraag haar: 
hoe moet ik met die hitte omgaan? ‘Hitte 
kan voor iedereen een reden zijn om eens 
bij die eenzame buurvrouw aan te bellen. 
‘Hoe gaat het met u? Is uw woning koel 
genoeg? Kan ik ‘s ochtends en ‘s avonds 
helpen met de ramen openzetten? Drinkt u 
voldoende? Heeft u ijsjes in de diepvries?’ 
Een crisis, zoals een hittegolf, maakt het 
vanzelfsprekender om contact te leggen. 
Ik denk dat het daarna makkelijker is om 
opnieuw contact te zoeken, dus dat na 
de hitte ook de eenzaamheid minder kan 
worden. Mag ik het maatschappelijk corvee 
noemen? Elkaar in het oog houden, in de 

Hoe kijkt Madeleen Helmer hier tegenaan? 
‘In ons land ervaren we steeds meer de 
gevolgen van de klimaatverandering. We 
krijgen vaker te maken met extreem weer. 
Hitte en extreme droogte, maar ook hoos-
buien en tornado’s. De klimaatverandering 
heeft allerlei gevolgen. Plantensoorten die 
hier vroeger niet voorkwamen, groeien nu 
in ons land. In sommige gevallen veroorza-
ken deze planten overlast voor mensen met 
bijvoorbeeld een pollenallergie. Ik hoorde 
van een boswachter dat ook de beuk en de 
eik het moeilijk hebben. Het is toch onge-
looflijk dat die misschien uit ons landschap 
verdwijnen? Er komen nieuwe insecten en 
beestjes het land binnen, die soms allerlei 
ziektes meebrengen.’

Uniek
Helmer: ‘Klimaatverandering is niet nieuw. 
Het is híer lang geleden heel warm geweest, 
maar toen leefde onze ‘soort’ hier nog niet. 

Lokaal zijn er ook in de jongere geschie-
denis natuurrampen geweest. Denk 

aan de Sint-Elisabethsvloed. Maar 
wat we nu zien, is nog niet 

vertoond in de afgelopen 
drie eeuwen. Zeer waar-

schijnlijk ook niet 
in de afgelopen 

tienduizend 
jaar toen de 
moderne mens 
zich begon te 
ontwikkelen. 

De toename van 
de CO2-uitstoot 

en de daarmee 
samenhangende 

stijging van de zee-
spiegel én temperatuur 

zijn voor ons uniek. De 
werkelijkheid gaat zelfs sneller 8



buurt op elkaar letten, samen zorgen. Crises 
kunnen leiden tot méér samenleven.’ 

Oude moeder
Hitte is een van de gevolgen van de 
klimaatverandering, houd ik Helmer voor. 
Voor welke opgaven ziet zij de samen-
leving nog meer gesteld als het gaat om 
klimaatverandering en energietransitie? ‘De 
leefbaarheid van de plek waar we wonen 
staat op het spel. Het mag dan minder koud 
worden in de winter, maar het koelen in 
de zomer brengt de energierekening weer 
in balans. Mensen gaan misschien minder 
snel naar Spanje op vakantie. Over de 
afgelopen zomer zul je de horeca hier ook 
niet horen klagen. We zullen ermee moeten 
leren omgaan. Onder ogen zien dat het 
klimaat verandert. En op elkaar letten. Als 
je op vakantie gaat, even met je broers en 
zussen afspreken wie er op je oude moeder 
let. Niet allemaal dezelfde drie weken op 
vakantie gaan.’

Aardwarmte
‘Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat 
de klimaatverandering uit de bocht vliegt. 
Zorgen dat Nederland ook voor onze klein-
kinderen en hun kinderen nog leefbaar 
blijft. De uitstoot van broeikasgassen moet 
daarom drastisch worden teruggedrongen. 
Dat is een enorme opgave. Dat is vooral een 
verandering in ons energiegebruik. Van olie 
en gas naar duurzame energie zoals zon, 

wind en aardwarmte. Maar wijkbewoners 
die van het gas afgaan, hebben natuurlijk 
meer onderwerpen waar ze het met elkaar 
en de overheid over willen hebben. Mensen 
haken af als een overheid dat niet ziet én 
die kans op goede samenwerking niet pakt.’ 

Gemeente
Madeleen Helmer: ‘Het gaat ook om de 
openbare ruimte, de leefbaarheid, het 
aantal parkeerplaatsen in een wijk. En 
burgers kijken toch ook echt naar de 
portemonnee. Mooi die verhalen over 
warmtepompen, maar wie gaat het betalen? 
Bewonersavonden over aardgas zijn 
meestal drukbezocht, maar de nazit, de 
borrel na afloop, is net zo belangrijk. Een 
gemeente die de bewoners mee wil krijgen 

Vraag je buurvrouw of je  

kan helpen met het  

openzetten van ramen

Movisie en ouderen 
Als je oud bent, kan er van alles op je pad komen: ziekte, verlies, functiebeperking. 

Ouderen willen net als iedereen mensen ontmoeten, boodschappen doen en meedoen 

in de samenleving. Om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, helpt het als 

professionals, mantelzorgers en vrijwilligers van elkaar weten wat ze doen en integraal 

samenwerken. Vroegsignalering kan voorkomen dat mensen kwetsbaar worden en niet 

langer thuis kunnen wonen. 

Meer weten? Kijk op movisie.nl/ouderen of neem contact op met Els Hofman, 

e.hofman@movisie.nl of 06 55 44 09 77. 

in de groene ambitie van de wethouder 
kan verzet verwachten. Een gemeente die 
samen met bewoners de energietransitie 
vorm wil geven, heeft meer kans. Inwoners 
willen zich gehoord voelen en bijdragen 
aan de leefbaarheid van hun buurt of wijk. 
Ik zou zeggen: benut dat!’

  Ouderen zijn kwetsbaar bij hitte omdat ze een lagere dorstprikkel hebben.
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Paul Vlaar:

Om de energietransitie in goede banen te 

leiden, heb je opbouwwerk en een stevig 

toegerust sociaal domein nodig. Dat betoogt 

Paul Vlaar, voormalig expert bij Movisie en nu 

actief op het terrein van duurzame wijken. >> 

‘ De energietransitie moet  
op een sociaal rechtvaardige 
manier gebeuren’
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‘Wijken waar veel mensen wonen met 

een eigen huis, die redden zich over het 

algemeen wel met de energietransitie. 

Datzelfde geldt voor dorpen waar nog 

sprake is gemeenschapszin. Maar voor 

complexe wijken is dat een heel ander 

verhaal. Dat zijn wijken waar een deel van 

de woningen corporatiebezit is en een deel 

eigen woningbezit. Bewoners beschikken 

hier niet over voldoende eigen middelen om 

maatregelen te nemen die nodig zijn voor 

de energietransitie. Divers samengestelde 

wijken met lagere tot modale inkomens: 

daar zie ik een belangrijke rol voor het 

sociaal domein.’

Ingewikkeld
‘In die wijken is het veel moeilijker om 

bewoners georganiseerd te krijgen. Dat 

gaat niet vanzelf, is mijn ervaring. Het gaat 

om langlopende en ingewikkelde processen 

waar je aan tafel schuift met partijen als de 

gemeente, met netbeheerders. Op lokaal en 

landelijk niveau spelen allerlei verwarrende 

discussies over dit thema. Gemeenten en 

netbeheerders huren gerenommeerde 

adviesbureaus in. Bewoners moeten dat 

allemaal uit hun tenen trekken.’ 

Dus?
'Bewoners hebben daarom ondersteuning 

nodig, zegt Vlaar. Zeker in de complexe 

wijken.' Hij pleit daarom voor een stevige 

investering in een infrastructuur waaruit 

bewoners hun kennis kunnen putten. En 

daarmee een volwaardige gesprekspartner 

kunnen zijn bij de energietransitie in hun 

buurt. 'En daarnaast zou opbouwwerk 

daarin een belangrijke spil kunnen zijn', 

vindt hij. 'Niet in de laatste plaats om de 

onderhandelingspositie van bewoners 

steviger te maken in een langdurig proces 

dat de energietransitie is. Er gaat nogal wat 

tijd overheen tussen het moment dat dat 

jouw wijk wordt aangewezen om van het 

gas af te gaan en het moment dat daarvoor 

de eerste spade de grond in gaat.’

Kloof 
Sociale professionals zouden daarnaast ook 

een verbindende rol kunnen spelen tussen 

de verschillende partijen die een rol spelen 

bij de energietransitie. Duurzaamheid is 

namelijk een onderwerp dat bij bewoners 

in deze wijken wel eens op wantrouwen 

stuit. Vlaar: ‘Ze zeggen: jarenlang bel ik de 

corporatie over achterstallig onderhoud en 

geven ze geen kick en nu moet het ineens 

allemaal duurzaam.’ Hij heeft meegemaakt 

dat zelfs een alleszins redelijke voorstel 

van de kant van de corporatie niet de 

handen op elkaar kreeg bij bewoners. 

Het plan was dat de woningen zouden 

worden geïsoleerd. Met als resultaat lagere 

energielasten zonder dat dit met een 

huurverhoging gepaard ging. 

Er valt in veel wijken wel een kloof te 

dichten tussen bewoners enerzijds en 

gemeenten en corporaties anderzijds, is zijn 

stelling. Dat zal niet van de ene dag op de 

andere gaan. ‘Vertrouwen komt te voet en 

gaat te paard.’

Opbouwwerker nieuwe stijl
De roep om opbouwwerkers nieuwe 

stijl klinkt al langer. Het gaat om een 

type sociaal werker dat vanuit een 

collectieve aanpak te werk gaat in de 

wijken, bijvoorbeeld om de leefbaarheid 

te verbeteren in de wijk. Is de huidige 

sociaal professional wel voor zo’n rol 

toegerust? Vlaar: ‘De meesten nog niet. 

Daar is wel nascholing voor nodig. En 

hierbij – rond duurzaamheid –gaat het ook 

nog eens om een thema op het snijvlak 

van fysiek en sociaal domein.’ Hij ziet 

wel dat hogescholen in dit gat springen, 

voorsorteren op het thema energietransitie. 

Drie pijlers
Zo is er op de Hogeschool Arnhem Nijmegen 

een minor ontwikkeld over dit vraagstuk 

(Wijkgerichte energietransitie) en is de 

Landbouwhogeschool Larenstein een nieuwe 

opleiding gestart over omgevingsmanage-

ment. Maar met enkel het weer aanstellen van 

opbouwwerkers ben je er niet, vindt hij. Het 

gaat om het toerusten van het gehele sociaal 

domein. Vlaar voorziet daarbij drie pijlers: 

voorkomen van energiearmoede en sociale 

begeleiding bij de transitie, het werken aan 

cultuur- en gedragsverandering rond duur-

zaamheid en bewonersondersteuning in het 

proces naar de transitie. 

Advies voor gemeenten
Vlaars pleidooi is ingegeven door zijn 

observatie dat gemeenten allerlei bureaus 

van buitenaf inhuren. ‘Het zou veel beter 

zijn om dit te integreren in de bestaande 

infrastructuur. Versterk hiervoor bijvoorbeeld 

de sociale wijkteams.’ Vlaars advies aan 

gemeenten is om met spelers in het sociaal 

domein in gesprek te gaan. Niet enkel met 

professionals maar ook met de vele vrijwilli-

gers die op dit terrein actief zijn. ‘Ga niet het 

wiel zelf uitvinden als gemeente. Sluit aan 

bij wat er door burgers al wordt geïnitieerd. 

Je ziet rond het thema energietransitie veel 

nieuwe initiatieven. Mensen die voor nieuw 

elan zorgen.’

Opbrengst
De energietransitie – waarbij bewoners in 

wijken collectief aan de slag gaan – kan iets 

moois opleveren en een impuls zijn voor 

meer gemeenschapszin in de samenleving, 

stelt Vlaar. En een einde markeren van een 

individualistisch tijdperk. ‘Het belangrijkste 

is’, zegt hij tenslotte, ‘dat de energietransitie 

op een sociaal rechtvaardige manier plaats 

gaat vinden. Aan het eind van het liedje 

mag het niet zo zijn dat mensen met een 

laag inkomen het met de restjes moeten 

doen omdat de mensen met veel geld in de 

beginfase hebben kunnen profiteren van  

de subsidies.’

Meer informatie 
Her en der in het land organiseert een groepje experts en betrokkenen 

kennisbijeenkomsten over de sociale aspecten van de energietransitie. Interesse? 

Stuur een e-mail naar krachtproefenergie@gmail.com. 

Paul Vlaar was verbonden aan 

Movisie als expert professionalisering 

sociaal domein. In een werkleven 

ervoor werkte hij als opbouwwerker. 

Twee jaar terug ging hij met 

prepensioen. Nu is hij volop in de 

weer met duurzaamheid. Als actieve 

bewoner, in de wijk Hoogkamp in zijn 

woonplaats Arnhem en in het collectief 

#Krachtproef Energie. Volgens Vlaar 

is in complexe wijken een rol van de 

opbouwwerker en het gehele sociaal 

domein onontbeerlijk bij de energie-

transitie. ‘Als je participatie serieus wilt 

nemen, moet je er ook in investeren. 

En zonder die participatie gaat het niet 

lukken.’

De nieuwe opbouwwerker 

is onontbeerlijk in complexe 

wijken

Door: Olaf Stomp
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Door: Karlijn Ligtenberg en Daniëlle van Oostrum

Met je hele wijk overstappen op duurzame energie: dat is niet alleen 

een technische, maar ook een sociale opgave. Want hoe verenig je 

buurtbewoners rond dit vraagstuk? Hoe pak je die energietransitie 

aan in wijken met lage inkomens? In de Rotterdamse wijk Bospolder-

Tussendijken is community building de basis. 

Actieve bewoners kunnen het verschil 
maken als het gaat om de energietransitie. 
Daar weten ze in de Rotterdamse ener-
giewijk BoTu alles van. Robbert de Vrieze, 
aanjager van de Delfshaven Coöperatie: 
‘Bospolder-Tussendijken is geen bakfiets-

Rotterdamse achterstandswijk stapt over op duurzame energie

Community building 
als basis van de 
energietransitie

  De wokchallenge: proef je het verschil tussen gas en inductie?

12



wijk’, vertelt De Vrieze. ‘Het is een van 
de vijf armste wijken van Nederland.’ 
Bospolder-Tussendijken ligt in Delfshaven, 
in het westen van Rotterdam. Historisch 
Delfshaven ademt de sfeer van Anton Pieck. 
‘Je vindt er veel wederopbouwarchitectuur, 
zoals de Gijsingflats die na het vergissings-
bombardement zijn gebouwd. Door het 
relatief grote aantal sociale huurwoningen 
(60%) en decennia van concentratie tref je 
in de wijk veel (energie)armoede.’

Wokken op inductie
Om ervoor te zorgen dat de energietransitie 
niet iets is dat bewoners zomaar overkomt, 
hebben buurtbewoners een energiecoö-
peratie opgericht: de Delfshaven Energie 
Coöperatie. Ze kregen hierbij steun van 
de Delfshaven Coöperatie, Blijstroom en 
andere partners. De nieuwe coöperatie is 
zomer 2019 feestelijk geïntroduceerd op 
het wijkfestival BeSouk. De eerste actie was 
een challenge met wokken: proef je het 

verschil tussen gas en inductie? De Vrieze 
legt uit: ‘Als je als bewoners zeggenschap en 
eigenaarschap hebt over de energie-infra-
structuur in je wijk, dan kun je er geld mee 
verdienen. Dan zijn bewoners niet slechts 
de consumenten, maar worden  
ze prosumenten. En daardoor gaat de hele 
wijk er sociaal en economisch op vooruit.’ 

Bewoner als energiecoach
De Vrieze ziet de energietransitie als een 
kans om bewoners met elkaar te verbinden: 
community building. Tegelijk is commu-
nity building een middel om te zorgen 
dat die energietransitie lukt. ‘Als je langs 
de deuren gaat met een koffertje onder je 
arm en zegt dat je van het warmtenet bent, 
krijg je bewoners niet mee. We beginnen 
bij de mensen in de wijk en werken met 
de energie die al aanwezig is. Sleutelfigu-
ren in de wijk vormen de basis van ons 
netwerk. Zij weten precies wat er speelt 
en welke initiatieven en organisaties er al 

actief zijn.’ En dat is fijn, want zo hebben 
buurtbewoners zoveel mogelijk baat bij de 
energietransitie. ‘We willen buurtbewoners 
opleiden tot energiecoach. Zij kunnen in 
hun netwerk vertellen hoe ze hun leven en 
huis verduurzamen en hoe ze de woning-
bouwcoöperatie hierbij betrekken.’

5% besparing
De energietransitie zorgt voor een hoop 
werkgelegenheid. Hoe zorg je dat wijkbe-
woners dat werk oppakken? In Delfshaven 
hebben ze een wijkinstallatiebedrijf 
opgericht: WijkEnergie Werkt. Zo snijdt het 
mes aan twee kanten: mensen kunnen aan 
het werk en de wijk wordt duurzaam. Om 
dit te realiseren, heeft het wijkinstallatiebe-
drijf een bijdrage gekregen van CityLab010. 
Bij WijkEnergie Werkt werken mensen 
die nu van een uitkering moeten rondko-
men, mensen met een taalachterstand en 
jongeren die op zoek zijn naar een stage of 
leerwerkplek. Ze doen klusjes die huizen 
verduurzamen, zoals het aanbrengen van 
isolatiefolie en led-verlichting. Ze praten 
met bewoners over wat zij willen en bekij-
ken wat er verder nog kan met de woning. 
Deze activiteiten zijn gratis voor bewoners 
en hierdoor besparen zij al minimaal vijf 
procent op hun energierekening. 

Postcoderoos?
In Bospolder-Tussendijken wonen veel 
mensen die geen grote financiële investe-
ringen kunnen doen. Mensen en bedrijven 
die wél investeringsruimte hebben, profite-
ren van ‘gratis energie’ na de terugverdien-
tijd van zonnepanelen, een warmtepomp 
en isolatie. Terwijl minder draagkrachtige 
mensen in tochtige huizen op een duurdere 
en steeds kleinere collectieve voorziening 
zijn aangewezen. Hoe maak je duurzame 
energie voor alle bewoners beschikbaar? De 
Delfshaven Energie Coöperatie is op zoek 
gegaan naar een oplossing. Via de postco-
deroos en het model van energiecoöperatie 
Oprozen lijkt dat nu mogelijk. Wijkbewo-
ners kunnen nu hun elektriciteit afnemen 
bij de wijkenergiecoöperatie die elektriciteit 
opwekt vanaf de daken op openbare en 
bedrijfsgebouwen in de wijk. ‘Met de post-

Energiecoaches vertellen hun 

netwerk hoe ze hun leven en 

huis verduurzamen
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van ontmoeting. Verschillende netwerken 
en groepen, zoals migrantenorganisaties, 
kunnen van de faciliteiten gebruikmaken.’

Duurzaamheidswinkel 
En er worden meer mogelijkheden uitge-
probeerd om mensen bewust te maken 
van duurzaamheid. ‘Met stichting Formaat 
werken we aan een theatervoorstelling 
over energie en armoede in de wijk, voor 
en door wijkbewoners’, vertelt De Vrieze. 
Ook steunt de Delfshaven Energie Coöpe-
ratie initiatieven voor een duurzaamheids-
winkel en een voorbeeldhuis waar mensen 
inspiratie op kunnen doen. ‘We hanteren 

Met de postcoderoosregeling 

huur je zonnepanelen op het 

dak van een school

coderoosregeling kun je zonnepanelen die 
op een ander dak zijn geïnstalleerd kopen, 
crowdfunden of huren. Daarmee kom je 
in aanmerking voor belastingkorting op 
je energierekening. Hiermee dicht je het 
gat tussen mensen die kunnen investeren 
en mensen die dat niet kunnen. Dit model 
willen we ook in Bospolder-Tussendijken 
toepassen.’ 

Veerkrachtige scholen
Ook is er een samenwerking met scholen 
in de wijk. De Vrieze: ‘We willen toe naar 
projecten waar Installateurs van WijkE-
nergie Werkt zonnepanelen op het dak van 
een school plaatsen. De elektriciteit die we 
hiermee opwekken brengen we dan niet 
meteen naar het net, maar slaan we op in 
de wijk. Bijvoorbeeld in een buurtbatterij 
of in elektrische deelauto’s. Zo voeg je 
waarde toe aan de opgewekte energie. 
In het kader van veerkrachtige scholen, 
één van de pijlers van het BoTu 2028-pro-
gramma, krijgen leerlingen les in hoe 
duurzaamheid in de praktijk werkt. Tege-
lijkertijd worden de scholen brandpunten 

een communicatiestrategie van onderop: 
we maken op deze manier op emotioneel 
niveau contact met mensen. Dit is effectie-
ver dan een brief door de bus doen.’ 

Meer lezen
Kijk op delfshavencooperatie.nl. 

Op buurtwijs.nl/tag/energietransitie lees je meer over de maatschappelijke impact 

van de energietransitie. 

Dit artikel is een bewerkte versie van een artikel van LSA bewoners, landelijk netwerk 

van actieve bewonersgroepen. Lees meer op lsabewoners.nl.

  Energiewijk BoTu, toekomstscenario OBS Dakpark
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‘We moeten het vraagstuk niet te smal bena-

deren’, stelt Marjan de Gruijter, een van de 

onderzoekers van Kennisplatform Integratie 

& Samenleving. ‘Gemeenten zijn in het kader 

van de Participatiewet vooral bezig met de 

vraag hoe een gezin van statushouders snel 

financieel onafhankelijk kan worden. Het 

onbedoelde effect is dat de ondersteuning 

zich vooral richt op de mannen. Zij worden 

vaak gezien als meer kansrijk op de arbeids-

markt. Hierdoor kan het lijken of de vrouwen 

geen belangstelling hebben om te werken.’ 

Stap 
En dat is een vertekend beeld van de 

werkelijkheid, stelt ze. 'Natuurlijk, veel 

vrouwen zijn – vlak na hun komst naar 

Nederland, vaak onder moeilijke omstandig-

heden – inderdaad gefocust op de zorg voor 

hun gezin. Maar dat wil nog niet zeggen dat 

ze niet gemotiveerd zijn voor opleiding en 

werk. Zoom uit en kijk met een helikopter-

blik', adviseert De Gruijter op grond van het 

onderzoek onder vrouwelijke statushouders. 

‘Kijk wat deze vrouwen nodig hebben om 

die stap naar participatie te maken. De 

eerste, noodzakelijke stap is: oriëntatie 

Kijk ook eens met een  
helikopterblik naar 
vrouwelijke statushouders

op de arbeidsmarkt en vooral op de eigen 

mogelijkheden.’

Man en kinderen 
De onderzoekers hebben in drie gemeenten 

gesproken met vrouwelijke statushou-

ders. Ook zijn interviews gehouden met 

klantmanagers die de taak hebben om 

bijstandsgerechtigden te begeleiden naar 

werk of scholing. Uit de gesprekken doemt 

een duidelijk beeld op, vertelt de onder-

zoeker. ‘De vrouwen zijn heel gemotiveerd 

om te gaan meedoen in de samenleving 

maar plaatsen zichzelf de eerste jaren in 

Nederland niet op de voorgrond. Man aan 

het werk, kinderen, stabiele thuissituatie,  

dat zijn de zaken die voorgaan.’

IJzer smeden
‘Die focus is begrijpelijk’, zegt De Gruijter. 

‘Maar het is tegelijkertijd belangrijk om het 

ijzer te smeden nu het heet is. Juist op dit 

moment hebben gemeenten trajecten voor 

statushouders waarin bijvoorbeeld werken 

gecombineerd wordt met het leren van de 

taal. Ook hebben gemeenten gespeciali-

seerde klantmanagers om statushouders te 

begeleiden. Daar zouden vrouwen veel meer 

van moeten profiteren.’ 

2021
Vanaf 2021 komt de regie voor de inburgering 

van nieuwkomers opnieuw bij de gemeente 

te liggen. Dat biedt veel nieuwe kansen, 

ook voor deze groep, vindt onderzoeker De 

Gruijter. ‘Het leren van de taal en het vinden 

van werk of een opleiding kunnen gemakke-

lijker tegelijk worden opgepakt. De gemeente 

en de inburgeraar moeten hiervoor samen 

een plan opstellen. De ambitie is dat er dan 

gekeken wordt naar alle levensdomeinen, niet 

alleen naar werk. De kernvraag is: hoe kun 

jij op gang geholpen worden zodat jij kunt 

meedoen in de samenleving?’ 

In 2021 ligt de inburgering 

van nieuwkomers weer bij  

de gemeente

Onderzoeksrapport

Het rapport ‘Op weg naar werk? Vrouwelijke status-

houders en gemeenten over kansen en belemmeringen 

bij arbeidstoeleiding’ kun je downloaden via kis.nl/

vluchtelingenvrouwen.

Magazine Doen! 
De vierde editie van het magazine Doen! is uit. Vol verhalen 

over jonge nieuwkomers die toegerust worden om hun 

talenten in Nederland in te zetten en op een duurzame 

manier werk te vinden. In deze editie is speciale aandacht 

voor vrouwelijke nieuwkomers.

Hoe verbeter je de toegang naar opleiding en werk voor vrouwelijke 

statushouders? Die vraag stond centraal in een onderzoek van 

Kennisplatform Integratie & Samenleving. De onderzoekers hebben 

gesprekken gevoerd met zowel de vrouwen als de klantmanagers  

van gemeenten. Onderzoeker Marjan de Gruijter legt uit wat dit 

onderzoek voor gemeenten betekent. 

Door: Olaf Stomp
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‘De brief had een nogal dwingende toon 

en maakte veel verontwaardigde reacties 

los’, vertelt Gerbert Hengelaar, bewoner 

van de Vechtzoom, een buurt binnen 

Overvecht-Noord. ‘In mijn eigen omgeving 

sloeg dat al snel om in de houding: oké, dit 

is belangrijk en moet ook gebeuren. Laten 

we hier constructief mee omgaan en kijken 

hoe we dit gezamenlijk voor elkaar kunnen 

krijgen, op een manier die wij als bewoners 

zien zitten.’ Al snel vormde zich een initia-

tiefgroep van bewoners van de Vechtzoom. 

Voor het beeld: deze buurt heeft zo’n 120 

laagbouwwoningen, overwegend koopwo-

ningen. De wijk is aan een kant begrensd 

door een kanaal en aan andere zijden door 

flats die het gezicht van Overvecht in sterke 

mate bepalen. De Vechtzoom is gemengd: er 

wonen jonge en oudere mensen, dertig tot 

vijftig procent van de bewoners heeft een 

migratieachtergrond. En sinds een jaar of vijf 

hebben ook yuppen de wijk ontdekt.

Andere aanpak
De initiatiefgroep waar Gerbert Hengelaar 

actief lid van is, heeft als uitgangspunt: 

de energietransitie in de Vechtzoom moet 

aansluiten bij de wensen en mogelijkheden 

van de bewoners. ‘Bij veel initiatieven in 

het kader van de energietransitie zie je een 

top-down benadering. Bewoners krijgen een 

plan voorgelegd en kunnen kiezen: wel of 

niet meedoen. Wij pakken het anders aan. 

Ons doel is verduurzaming van onze wonin-

gen. De manier waarop bepalen we met 

de bewoners van de Vechtzoom samen. De 

inzet is optimaal draagvlak. Veel collectieve 

oplossingen zijn alleen maar haalbaar als een 

groot deel van de wijk meedoet. Bovendien 

willen we dat het voor zoveel mogelijk 

bewoners financieel haalbaar is.’

Buurtfeest 
Tijdens een buurtfeest op 29 juli 2019 

presenteerde de kerngroep het buurtmani-

fest Nieuwe Energie voor de Vechtzoom. Dit 

manifest bevat een stappenplan om samen 

te werken aan een duurzaam alternatief 

voor aardgas in de buurt. Hengelaar: 

‘Iedereen meekrijgen is een proces op zich. 

Ons buurtwarmteproject heeft inmiddels per 

blok van vijf tot tien huizen een contact-

persoon. Op datzelfde blokniveau worden 

gespreksavonden gehouden met maximaal 

tien personen per keer. Bewoners komen bij 

elkaar in de huiskamer om te praten over 

mogelijkheden en oplossingen: wat willen 

we, hoe pakken we het aan? We gaan ook 

langs de deuren om mensen bij ons initiatief 

te betrekken. Zo bereiken wij ook mensen 

die minder goed Nederlands spreken. Ja, het 

is arbeidsintensief. Maar het werkt beter dan 

het organiseren van een algemene informa-

tieavond, zoals de gemeente dat doet. Dan 

komt hooguit tien procent van de bewoners 

opdagen.’ 

Marathon
De persoonlijke aanpak vergt tijd. Hengelaar 

sluit niet uit dat dit op sommige momenten 

in het traject gaat schuren met deadlines 

van de gemeente. ‘Maar het realiseren van 

de energietransitie is een marathon. Als je 

tussentijds een sprintje moet trekken, loop 

je het risico dat mensen afvallen. Forceren 

werkt niet.’ Op verschillende momenten 

in het traject zal de buurt zich uitspreken 

over het project. In november 2019 wordt 

gestemd over de uitgangspunten van het 

buurtmanifest, in 2021 over de gekozen 

oplossingsrichting en rond 2023 over het 

concrete aanbod. Bij stap twee en drie wil 

de kerngroep de steun hebben van minimaal 

zestig tot zeventig procent van de inwoners. 

En dan?
Als het gaat zoals gewenst, kan het 

buurtwarmteplan voor de Vechtzoom rond 

2025 gerealiseerd zijn. Hengelaar ervaart 

een positieve flow en heeft goede hoop dat 

het gaat lukken. ‘En’, voegt hij eraan toe, 

‘je ziet nog een ander positief effect van 

wat we hier met elkaar doen. De verbinding 

tussen de mensen in onze buurt wordt 

sterker. Groepen die elkaar voorheen niet 

kenden, komen nu bij elkaar over de vloer.’

Als bewoners bepalen we zelf 

hoe we onze huizen willen 

verduurzamen

Utrechtse buurt Vechtzoom 
gaat zelf aan de slag met 
energietransitie
Door: Marc Engberts

Twee jaar geleden ontvingen de bewoners van Overvecht-Noord een brief van de 

Utrechtse wethouder Van Hooijdonk. Ze vertelde dat de wijk proeftuin is voor de 

energietransitie. De wijk moet als eerste Utrechtse wijk van het gas af en wel in 

2030. Context: het gasnet van deze wijk met 8000 woningen is sterk verouderd en 

op korte termijn aan vervanging toe. 
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Step2Save is een project waarbij 

de gemeente Amsterdam en 

energiebedrijf Vattenfall drie 

vliegen in één klap slaan. 

Mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt krijgen een baan, 

bewoners besparen op hun 

energiekosten en er is minder 

CO2-uitstoot. Projectmanager 

Judith Corbey legt de formule  

uit.

In kwetsbare buurten en wijken zijn 
bewoners soms meer dan tien procent 
van hun inkomen kwijt aan energiekos-
ten. Daar is flinke winst te behalen. In 
2007 startte energiebedrijf Vattenfall (het 
voormalige Nuon) met een project om 
daarin verandering te krijgen. Op diverse 
plaatsen in het land sloeg Vattenfall daarbij 
de handen ineen met gemeenten en 
woningcorporaties. Een belangrijke rol bij 
Step2Save is weggelegd voor zogenaamde 
energiecoaches. Mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt die een korte opleiding 
kregen tot energiecoach en daarna een 
arbeidsovereenkomst van een jaar. Ze 
gingen gewapend met energieboxen naar 
door de gemeente geselecteerde wijken en 
bewoners. In de dozen zaten energiebespa-
rende producten als ledlampjes, radiator-
folie, een waterbesparende douchekop en 
een douchetimer. 

Speciaal in Amsterdam
In Amsterdam – waar het project in april 
2019 voor de tweede keer is afgerond - heeft 
Step2Save een andere invulling gekregen, 
vertelt projectmanager bij Vattenfall Judith 
Corbey. De energieadviseurs die langs 
de deuren gaan, worden ook deze keer 
daarvoor opgeleid, maar maken daarin nog 

een verdiepingsslag in gesprekstechnieken. 
De geselecteerde groep – allen mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt – volgen 
een zes weken durende training. Daarna 
worden er zo’n tien mensen geselecteerd 
die gedurende een jaar begeleid worden, 
een arbeidsovereenkomst voor een jaar 
krijgen en een opleiding volgen op mbo-3 
niveau tot verkoopadviseur/callcenterme-
dewerker. ‘We slaan drie vliegen in één 
klap’, zegt Corbey. De energiekosten van 
bewoners gaan omlaag, mensen worden 
aan een baan geholpen en we werken aan 
CO2-reductie.’

Hulp bij installatie
De financiering van Step2Save komt 
voor zestig procent voor rekening van de 
gemeente Amsterdam. Vattenfall draagt 
zorg voor de overige veertig procent. In 
de werkwijze in de hoofdstad is ook een 
verdiepingsslag aangebracht, zegt Corbey. 
‘Vroeger was het meer een kwestie van 
aanbellen en de energiebox afgeven zonder 
installatie van de producten of verdie-
pend gesprek. Er was geen zicht op of de 

bewoners ook gebruik gingen maken van 
de producten. En hoe bewust ze zich gingen 
worden van wat het hen zou opleveren.’ 
Daarin is nu verandering gebracht. 
Bewoners krijgen als eerste aankondiging 
een brief in de bus, daarna komt de 
energiecoach langs, gaat een gesprek met 
de bewoners aan en helpt hen in overleg 
met de installatie van de spullen. ‘Gaande 
het installeren gaan ze ook het gesprek 
aan over allerlei andere energiebesparende 
maatregelen.’

Wat levert het op?
In het eerste jaar in Amsterdam hebben 
zo’n 3.200 adressen een energiebox 
gekregen, vertelt Corbey. ‘Dat leverde zo’n 
vier ton aan besparing op, leren evaluaties 
ons. Omgerekend naar een huishouden is 
dat gemiddeld zo’n 137 euro besparing per 
jaar.’ Een andere opbrengst is het arbeids-
marktperspectief van de energiecoaches. 
‘Ons doel is om de mensen aan het einde 
van het jaar uit te laten stromen naar een 
andere baan. In dat eerste jaar is dat bij de 
hele groep, op een na, gelukt.’ 

Een huishouden bespaart 

137 euro per jaar als de 

energiecoach langskomt

Step2Save: Energieadviseurs helpen bewoners met besparen

Een hoop vliegen in één klap

  In het eerste jaar in Amsterdam hebben zo'n 3.200 adressen een energiebox gekregen.

Door: Olaf Stomp
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Goed met geld, goed met groen 

en goed in je vel. Dat is het 

motto van het actieprogramma 

Liftjeleven. Liftjeleven helpt 

mensen bij een duurzame leefstijl. 

‘Dit programma is breder dan 

andere programma’s en hands on’, 

aldus interventie-ontwikkelaar 

en ervaringsdeskundige Jeanine 

Schreurs.

Liftjeleven is bedoeld voor mensen die meer 
grip willen op hun geld en daarmee op hun 
leven. Onder begeleiding van een getrain-
de begeleider komt een Liftjeleven-groep 
wekelijks bij elkaar. Deelnemers werken aan 
opdrachten uit het lesmateriaal, wisselen 
ervaringen uit en delen tips en informatie. 
‘We beginnen met wat mensen anders 
willen zien in hun leven’, vertelt Schreurs. 
‘Vanaf de start staat het programma in het 
teken van veranderen en doen. Deelnemers 
zien sneller resultaten en dat motiveert.’ 

Etiket 
Jaren geleden verloor Jeanine haar baan en 
had ze gezondheidsproblemen, waardoor 
zij en haar gezin een nieuwe start moesten 
maken. Door deze ervaring dacht ze veel na 
over het belang van geld en over overleven 
met minder geld. ‘Ik merkte dat er kramp-
achtig wordt gedaan over leven met minder 
geld’, vertelt Jeanine. ‘In Nederland krijg je 
meteen het etiket armoedig te zijn. Ook is 
leven met minder geld losgeknipt van een 
groen leven. Alsof mensen met weinig geld 
niet bezig kunnen zijn met het klimaat. 
Het gaat er niet om hoeveel geld mensen 
hebben, maar hoe ze ermee omgaan.’ 

Leven met minder geld
Jeanine kreeg haar leven weer op de rit en 
ging onderzoek doen naar het leven met 
minder geld. Ze promoveerde op het thema: 
leven met minder geld en duurzaamheid. 
Uit haar onderzoek, dat de basis vormt voor 
Liftjeleven, blijkt dat mensen die zorgvuldig 
omgaan met hun geld, vaak ook zorgvuldig 
omgaan met het milieu. Ook is er een 
samenhang met welzijn. ‘Je geldzaken op 
orde hebben, geeft zelfvertrouwen en draagt 
bij aan een positieve kijk op het leven. Ook 
zetten mensen die aandacht besteden aan 
hun uitgaven de thermostaat sneller lager, 
ze verspillen geen eten en ze gooien spullen 
minder snel weg.’ Jeanine wil hiermee 
echter niet zeggen dat iedereen die goed 
met geld is ook duurzaam en gezond leeft 
en andersom. ‘Maar geld, groen en gezond 
vormen wel een ijzersterk trio.’ 

Evaluatieonderzoek
Met een gift van het Oranje Fonds is 
Liftjeleven geëvalueerd door de Universiteit 
Maastricht. Uit het onderzoek blijkt dat 
de deelnemers een positief beeld hebben 
van hun ervaringen met Liftjeleven. Ze 
scoren inderdaad op de drie pijlers van het 
programma: deelnemers kunnen beter met 
geld omgaan, zijn meer tevreden over het 
leven en zichzelf, leven gezonder, milieu-

Mensen die zorgvuldig omgaan 

met geld, gaan ook zorgvuldig 

om met het milieu

Met Liftjeleven meer grip op je leven

Geld, groen en gezond: 
een ijzersterk trio

Liftjeleven in de 
databank Effectieve 
sociale interventies
Najaar 2019 wordt de interventiebe-

schrijving van Liftjeleven voorgelegd 

aan de erkenningscommissie 

Maatschappelijke ondersteuning, 

participatie en veiligheid. De 

interventie wordt dan beoordeeld 

op het niveau Goed onderbouwd. 

De interventiebeschrijving verschijnt 

begin 2020 in de databank Effectieve 

sociale interventies. www.movisie.nl/

databank-effectieve-sociale-interventies

Meer informatie: Kijk op liftjeleven.nu 

of neem contact op met Jeanine  

Schreurs van Stichting LIFT (j.schreurs@

stichtinglift.nl). 

vriendelijker en zijn socialer. Belangrijke 
werkzame elementen van Liftjeleven zijn: 
de holistische leefstijlbenadering, het oplos-
singsgericht werken, de methode van actief 
leren en de uitwisseling en samenwerking 
in een groep. 

  Interventie-ontwikkelaar en ervaringsdeskundige Jeanine Schreurs

Door: Daniëlle van Oostrum

19

mailto:liftjeleven.nu
mailto:j.schreurs@stichtinglift.nl
mailto:j.schreurs@stichtinglift.nl


Van wijkwerkplaats tot Repair Café

De sociale basis 
keert terug in 
nieuwe gedaanten

20



Het beleidsdenken van de achterliggende 

jaren heeft geleid tot een sterke individua-

lisering van het sociaal beleid. Denk aan de 

nadruk die wijkteams leggen op individuele 

hulpverlening. Maar ook aan alle recente 

beleidsteksten waarin zelfredzaamheid 

en zelforganisatie prominent naar voren 

werden geschoven. Het is hoog tijd om een 

antwoord te vinden op maatschappelijke 

ontwikkelingen die het lastiger lijken te 

maken dan voorheen om tot een ‘wij’ te 

komen. 

Ontwikkelingen
Neem de ‘alleenstaandenexplosie’: steeds 

meer mensen wonen kortere of langere tijd 

alleen. Daarnaast zijn we al heel lang - onder 

invloed van migratiestromen - getuige van 

de ‘nieuwe verscheidenheid’. We delen onze 

steden en wijken steeds meer met mensen 

met een migratieachtergrond. Volgens 

onderzoekers zijn de onderlinge contacten 

en burenhulp in deze ‘superdiverse wijken’ 

minder, de criminaliteit is er hoger.1 

We zien dat maatschappelijke tegenstellin-

gen zich verscherpen en tot uiting komen 

in vormen van segregatie, polarisatie en 

ruimtelijke uitsortering. Directeur Kim Putters 

van het Sociaal en Cultureel Planbureau wijst 

daar regelmatig op. Nog een ontwikkeling: 

de extramuralisering en de vergrijzing slaan 

hard neer in wijken waar vooral corporaties 

bezit hebben. In corporatie-complexen groeit 

het aantal bewoners dat zorgbegeleiding 

nodig heeft. Het gaat om kwetsbare 

ouderen, maar ook om mensen met een 

verstandelijke of geestelijke beperking die de 

ondersteuning van een hen omringend ‘wij’ 

hard nodig hebben.

Uit de kramp 
De hier geschetste ontwikkelingen 

onderstrepen de noodzaak van een ‘wij’, 

maar roepen tegelijk de vraag op of er 

nog een ‘wij’ bestaat en wat dat dan 

precies inhoudt. Hebben we nog aandacht 

voor elkaar en is er nog solidariteit met 

nieuwkomers en kwetsbaren, met minder 

hoogopgeleiden, alleenstaanden, verwarden 

en mensen met een beperking? Als van ons 

wordt verwacht dat we weer meer voor 

elkaar gaan zorgen, in de eerste plaats voor 

onze familie, maar idealiter ook een beetje 

voor mensen in onze directe omgeving, 

willen en kunnen we dat wel? 

Met de uitbouw van de verzorgingsstaat 

hebben we ons immers losgemaakt van 

knellende verbanden en afhankelijkheden, 

bijvoorbeeld van familie. En: goede buren 

houden zich op d’r eigen.2 Bovendien: een 

buurt is geen gemeenschap en bestaat niet 

uit één ‘wij’, maar uit bewoners die zich met 

heel verschillende groepen identificeren en 

omringen. 

Machielse
Een tegengeluid is te beluisteren bij Anja 

Machielse, hoogleraar aan de Universiteit 

Humanistiek.3 Zij zegt afgaand op haar 

‘wetenschappelijke intuïtie’ dat we in onze 

samenleving de grenzen van individualisering 

hebben bereikt. Nee, we willen niet de 

sociale controle van vroeger terug, zodat 

we na één groetcontact vervolgens van 

alles met elkaar moeten. Maar we voelen 

ons ongelukkig en sociaal onveilig in een 

anonieme omgeving. Ze ziet als jurylid van 

de Lief-en-leedstraten, een initiatief van 

het Rotterdamse bureau Opzoomeren, 

bewoners die uit deze kramp stappen. Ligt 

bij Opzoomeren het accent op het heel, 

schoon en veilig houden van een straat. Bij 

Lief-en-leedstraten op sociale aspecten, zoals 

een bloemetje langs brengen bij een straat-

bewoner die net terug is uit het ziekenhuis. 

In haar eerste jaren als jurylid zag ze de 

bekende vitale witte gepensioneerde 

mannen en vrouwen het voortouw nemen, 

de laatste jaren ook moslimmannen en 

-vrouwen en ook andere jonge mannen 

met een migratieachtergrond (‘jongens die 

een kickboksschool runnen en van wie je 

Door: Radboud Engbersen

Regie voeren over je eigen leven en problemen zo veel mogelijk in 

eigen kring oplossen. Het is sinds jaar en dag de inzet van sociaal 

beleid. Maar niet iedereen heeft hulpbronnen en niet iedereen redt 

het alleen. In dit artikel geeft Radboud Engbersen van Movisie een 

beschouwing over de terugkeer van de sociale basis.

>> 
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niet meteen verwacht dat ze zich inzetten 

voor kwetsbare buurtbewoners.’). Zij slagen 

erin ook autochtone Rotterdammers op 

straat aan te spreken. Voor kwetsbare 

ouderen is dat een gunstige ontwikkeling. 

Machielse: ‘Zeker als ze hun rijbewijs hebben 

ingeleverd, gebrekkig openbaar vervoer bij 

de hand hebben en de kinderen op afstand 

wonen. Dan ben je sterk aangewezen op je 

directe omgeving en dan is het prettig als die 

niet anoniem is en er mensen zijn die een 

beetje op je letten.’ 

Infrastructuur 
De hernieuwde aandacht voor het ‘wij’ past 

in een historische golfbeweging, waarin 

periodes met nadruk op het belang van het 

collectief worden afgewisseld met periodes 

waarin dat belang wordt verwaarloosd. In 

1998 publiceerden Engbersen en Sprink-

huizen (1998) het artikel ‘De noodzaak 

van investeren in de sociale infrastructuur’. 

De belangrijkste boodschap toen was dat 

voor de aanpak van sociale vraagstukken 

en problemen niet alleen geïnvesteerd 

moet worden in de economische en fysiek- 

ruimtelijke infrastructuur, maar juist ook in 

de sociale. Daarbij werd het sociaal domein 

breed opgevat, dus breder dan het toenma-

lige veld van welzijn. Een tweede boodschap 

was dat er meer oog moest komen voor 

de informele sociale infrastructuur, dat wil 

zeggen voor de civil society: de netwerken 

en verbanden van bewoners. 

Het is interessant dat toen al geconstateerd 

werd dat het wijk- en buurtwerk ‘het meest 

verwaarloosd was’. Al eerder was geconsta-

teerd dat de sociale infrastructuur die in de 

jaren zestig en zeventig in Nederland was 

gerealiseerd er begin jaren negentig ‘lek 

geschoten bij lag’.4 Daarna brak een periode 

aan van ‘herstelwerk aan de sociale infra-

structuur’. Dit was de titel van het hoofdstuk 

over de geschiedenis van het ministerie van 

VWS in de periode 1994-2002.5 Deze cycli 

van verwaarlozing en herstel zijn typisch 

voor het sociaal domein. Zomer 2013 

verscheen een actualisering van het artikel 

uit 1998 met de titel ‘Zeker nu investeren 

in de sociale infrastructuur’. Opnieuw 

werd dus de noodzaak van investeringen 

benadrukt en werd in lijn met het artikel uit 

1998 geconstateerd dat de generalistische 

eerstelijnsvoorzieningen ‘de favoriete 

bezuinigingspost’ waren van gemeenten. 

Nieuwe begrippen
En nu is er dan het begrip ‘sociale basis’, 

erfopvolger van beleidsnoties als ‘sociale infra-

structuur’, ‘sociale pijler’ en ‘lokaal sociaal 

beleid’. Dit begrip biedt interessante kansen 

om met nieuw elan naar het sociaal domein 

te kijken. Movisie gaat hiermee aan de slag 

in het project ‘Wij in de wijk’. We kijken hoe 

gemeenten vanuit de sociale basis invulling 

geven aan strategieën van ‘bonding’ en 

‘bridging’. Deze begrippen zijn van de Ameri-

kaanse socioloog Robert Putnam.6 ‘Bonding’ 

gaat om het samenbinden van mensen die 

zich in elkaar herkennen: mensen met gelijke 

sociaaleconomische achtergrond, migra-

tie-achtergrond, leefstijl, religie enzovoort. 

Steeds belangrijker in een (super)diverse 

samenleving is de tweede vorm van sociaal 

kapitaal: ‘bridging’. ‘Bridging’ gaat over het 

realiseren van overbruggende contacten met 

juist andere groepen. 

‘Bridging’ is vaak ingewikkelder dan 

‘bonding’.7 In het geval van ‘bonding’ 

versterkt of vergroot je de bindingen met 

de eigen groep. Bij ‘bridging’ slaag je er in 

contact te maken met personen buiten je 

eigen groep. Sterke onderlinge contacten 

maakt ‘bridging’ lastiger, maar ‘bridging’ is 

vaak essentieel om sociaal te stijgen. In de 

woorden van Putnam: ‘bonding’ is nodig om 

te overleven, ‘bridging’ is nodig om vooruit 

te komen.8 Het begrip sociale basis is een 

beleidsconcept dat in de eerste plaats mobili-

serend wil werken, zoals sociale vernieuwing 

ooit, maar niet scherp gedefinieerd is. Voor 

  Repair Café: handig voor het laten repareren van spullen én een laagdrempelige ontmoetingsplek in de wijk.
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sommigen bestaat de sociale basis principieel 

uit de mensen en hun sociale verbanden. 

Voor anderen is de sociale basis daarnaast 

ook een uitgewerkt wettelijk en daarmee 

verbonden beleids- en uitvoerend professio-

neel systeem. 

Movisie-project ‘Wij in de wijk’
Het project ‘Wij in de wijk’ haakt in op 

de behoefte aan nieuwe vormen van 

gemeenschapsvorming en contact leggen. 

In het project gaat Movisie op zoek naar 

wijkinitiatieven die gericht zijn op vormen 

van ‘bonding’ en ‘bridging’. Doel is om 

kennis uit sociale basis-praktijken op te halen 

die dit ‘wij’ via strategieën van ‘bonding’ 

en ‘bridging’ proberen te versterken. We 

staan stil bij de wijze waarop formele én 

informele actoren er wel of niet in slagen om 

overbruggende contacten te leggen tussen 

personen en groepen die daarvoor niet 

of nauwelijks contact met elkaar hadden. 

Movisie kiest met dit project voor het 

schaalniveau van de wijk, omdat het sociaal 

beleid in Nederland in belangrijke mate daar 

is georganiseerd. Denk aan de wijkteams, 

de huizen van de wijk, de wijkagent, het 

wijkpastoraat, de dementie-vriendelijke wijk 

en de ontvangende buurt. Natuurlijk is dit 

niet het enige schaalniveau waarop mensen 

zich met elkaar verbinden. De meeste van 

onze contacten en verbindingen zijn immers 

wijkoverstijgend. Maar het wijkniveau is 

wel het meest relevant voor mobiliteitsarme 

groepen met een beperkte actieradius 

vanwege fysieke of financiële beperkingen. 

Denk aan kwetsbare ouderen of bewoners 

in armoedesituaties. De wijk is de wereld 

waarmee zij het moeten doen. 

Hoe ziet de sociale basis eruit? 
Met ‘Wij in de Wijk’ wordt duidelijk dat de 

sociale basis in de afgelopen decennia een 

heel nieuw gezicht heeft gekregen. Veel ver-

trouwde voorzieningen zijn verdwenen, zoals 

het bejaardenhuis, het klassieke buurthuis en 

het bibliotheekfiliaal. Soms zijn ze terugge-

keerd in een andere gedaante. We zijn ook 

getuige van de opkomst van nieuwe voorzie-

ningen, zoals de wijkteams, een relatief nieuw 

fenomeen. We zien steeds meer professionals 

die als zzp’er vanuit een eigen bureau als 

sociale ondernemers actief zijn. 

Daarnaast zien we lokaal gefinancierde 

welzijnsorganisaties die binnen een 

gemeentelijk beleidskader werken. Vaak is 

niet altijd duidelijk met wie je maken hebt: 

met een ondernemer, kunstenaar of sociale 

professional? Of met alle drie? Er zijn ook 

allerlei initiatieven onder de noemer ‘social 

design’ en ‘community art’ voor bewoners 

van kwetsbare wijken, waarbij kunst ingezet 

wordt om mensen te activeren of bij elkaar 

te brengen. 

We zien ook activiteiten vorm krijgen in 

wijkwerkplaatsen, waar een bonte verza-

meling van sociale entrepreneurs aan het 

roer staat, niet altijd opgeleid als sociaal 

werker. Voedselbanken nemen een hoge 

vlucht, zo ook het aantal kringloopwinkels 

met een buurthuisfunctie. Ook commerciële 

organisaties, denk aan supermarkten met 

een koffiehoek, vervullen een functie in de 

sociale basis.

Nog een ontwikkeling
We zien corporaties hun commerciële en 

maatschappelijke vastgoed inzetten bij het 

realiseren van kleinschalige ‘huizen’ en 

‘kamers’ voor de buurt. Buurtbewoners 

kunnen er terecht voor gezelligheid, 

activiteiten en een warme maaltijd. In deze 

voorzieningen zijn vaak ook startende 

ondernemers actief in Repair Cafés, 

buurtrestaurantjes en naaiateliers. Veel van 

deze nieuwe voorzieningen zijn tijdelijk. Je 

zou kunnen spreken van een nieuwe sociale 

‘pop-up’ infrastructuur. Ook in deze nieuwe 

sociale infrastructuur zien we aspecten van 

vervaging. Hebben we te maken met een 

sociaal-maatschappelijke voorziening, een 

broedplaats of een culturele voorziening? 

Vaak is het dat allemaal. 

Er wordt geëxperimenteerd met verdienmo-

dellen. De tariefstelling is afgestemd op de 

verschillende groepen gebruikers, het tarief 

is wisselend commercieel, maatschappelijk 

of gratis. Veel van deze ‘huizen’ of ‘kamers’ 

staan in achterstandswijken waar veel bewo-

ners werkloos zijn en problemen hebben 

met rondkomen. We zien ook een geweldige 

maatschappelijke dynamiek in het religieuze 

veld. Kerken, moskeeën en religieuze organi-

saties lijken een steeds belangrijkere maat-

schappelijke rol te vervullen, ook al hebben 

onze grote traditionele volkskerken (Protes-

tantse Kerk Nederland, Rooms-Katholieke 

Kerk) nog steeds met kerkverlating te maken. 

De voorbeelden geven een indicatie van de 

veelomvattendheid van de sociale dynamiek in 

de sociale basis van wijken.

Oproep
De komende tijd bekijkt Movisie vanuit het 

project ‘Wij in de wijk’ hoe de verschillende 

formele en informele actoren in de sociale 

basis mensen en groepen verbinden om 

de leefbaarheid van wijken te verbeteren. 

Dit jaar komt een eerste versie uit van een 

digitale publicatie. Movisie nodigt iedereen 

uit om zelf met voorbeelden te komen, 

zodat deze digitale publicatie uitgroeit tot 

een podium voor al diegenen die geïnteres-

seerd zijn in actuele vormen van ‘community 

organization.’

Meer informatie over ‘Wij in de Wijk’:  

Lou Repetur, programmaleider sociale basis, 

l.repetur@movisie.nl.

Noten

1   Zie bijvoorbeeld het WRR-rapport De nieuwe verscheidenheid (2018).

2   Blokland, Talja (2005), Goeie buren houden zich op d’r eigen. Buurt, gemeenschap en sociale relaties in de stad. Opbouwteksten. Den Haag.

3   Zie Engbersen, R. (2019), Onderbelichte aspecten van eenzaamheid. Vijf experts aan het woord. Utrecht Movisie.

4   Kuypers, P. en J. van der Lans (1993), Naar een modern paternalisme: over de noodzaak van een sociaal beleid. Amsterdam: De Balie. 

5   Zie ‘Herstelwerk van de sociale infrastructuur. Welzijnsbeleid 1994-2002’. In: Jan Willem Duyvendak en Ido de Haan (2002), In het hart van  

de verzorgingsstaat. Het ministerie van Maatschappelijk Werk en zijn opvolgers (CRM, WVC, VWS). Walburg Pers. P. 302-320.

6   Putnam, R. (2000), Bowling alone. The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster. 

7   Zie Bergen, Anne-Marie van e.a. (2019), De buurt voor iedereen. Movisie, Utrecht, 20 maart 2019.

8   Kremer, M. e.a. (2019), Alledaagse attentheid in een superdiverse wijk. Ben Sajet Centrum, Stichting Actief Burgerschap en Universiteit  

van Amsterdam.

Movisie zoekt naar wijkinitiatieven 

die gericht zijn op ‘bonding’ en 

‘bridging’
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Door: Hanneke Felten

Weten wat werkt: als je een bevlogen sociale professional, docent op 

een beroepsopleiding of ambtenaar bent, wil je graag weten hoe je 

maatschappelijke problemen effectief kan aanpakken. Welke processen 

brengen écht verandering op gang? Kijk hier voor de werkzame 

mechanismen. 

op een bepaalde manier een effect mee kunt 
bereiken. Werkzame mechanismen verwij-
zen niet naar slechts aspecten of kenmer-
ken, maar naar het hele proces. Ook geven 
ze aan hoe het ene element het andere in 
werking zet. Een werkzaam element krijgt 
pas vorm wanneer het onderdeel wordt van 
een werkzaam mechanisme. 

Je kunt dit vergelijken met een motor. 
Werkzame elementen van een benzine-
motor van een auto zijn onder meer: een 
bougie, een cilinder, krukas en natuurlijk de 
brandstof. Maar wanneer je deze elementen 
kent, is het nog steeds bijzonder moeilijk 

om er zelf voor te zorgen dat een auto gaat 
rijden. Het werkzame mechanisme geeft 
aan hoe deze elementen samenwerken en 
elkaar activeren. Door een combinatie van 
zuurstof, brandstof en een vonk wordt de 
motor gestart en kan de auto rijden. 

Voorbeeld
Empathie is een werkzaam element voor 
interventies gericht op het verminderen 
van vooroordelen en stereotypen. Maar 
hoe kom je tot empathie? En waar leidt 
empathie toe? Ofwel: hoe zit het proces in 
elkaar? Dat proces noemen we het werk-
zame mechanisme en werkt als volgt: 

Het verhaal over discriminatie vanuit het 
perspectief van de persoon die gediscri-
mineerd wordt, is een belangrijke stap. 
De luisteraar of kijker identificeert zich 
met het karakter van de persoon uit de 
gestigmatiseerde groep en raakt emotioneel 
en cognitief betrokken bij het verhaal. 

Werkzame mechanismen 
zijn veel preciezer dan 
werkzame elementen

Werkzame mechanismen geven antwoord 
op de vraag waarom en hoe interventies 
effectief kunnen zijn. Weten wat de werk-
zame mechanismen zijn voor het aanpak-
ken van een specifiek sociaal vraagstuk, 
vergroot de kans op succes aanzienlijk. Dat 
blijkt uit de publicatie ‘Wat verandert: de 
waarde van werkzame mechanismen voor 
de praktijk van sociaal werk’. 

Mechanisme of element? 
Een werkzaam mechanisme klinkt mis-
schien hetzelfde als een werkzaam element, 
maar dit is het niet. Een werkzaam element 
is een belangrijk aspect of kenmerk waar je 24



Hierdoor vermindert de weerstand om de 
houding te veranderen. De volgende stap 
om daadwerkelijk empathie te bereiken, is 
je inleven in het perspectief van de persoon 
die gediscrimineerd wordt. Door je in te 
leven, ga je meevoelen of hetzelfde voelen 
als de ander. Alle stappen zorgen er samen 
voor dat vooroordelen en stereotypen 
verminderd kunnen worden. 

Dit werkzame mechanisme, dus het proces 
dat op gang komt tussen verschillende 
werkzame elementen (perspectiefwisseling, 
inleven, empathie), geeft interventie-ont-
wikkelaars meer duidelijkheid dan alleen 

het werkzame element empathie. Het geeft 
houvast aan hoe je echt verandering in 
werking kan zetten. Bij het gebruik van de 
verschillende elementen kunnen ook ver-
schillende processen in gang gezet worden. 
Wanneer je bijvoorbeeld een film laat zien 
waarin medelijden wordt opgewekt voor de 
hoofdpersoon, kan dat inleving in de weg 
staan en komt er geen empathie tot stand. 

In ‘Wat werkt bij het verminderen 
van discriminatie’ worden de belang-
rijkste drie werkzame mechanismen 
toegelicht (movisie.nl/publicatie/
wat-werkt-verminderen-discriminatie). 

Voorlichting, film, boek, theater
Hetzelfde werkzame mechanisme kan in 
verschillende typen interventies gebruikt 
worden. Interventie-ontwikkelaars hoeven 
dus niet iedere keer het wiel opnieuw uit 
te vinden. Neem het voorbeeld van het 
werkzame mechanisme hierboven. Dit 
mechanisme zien we terug in interventies 
waarbij een spreker voor een klas vertelt 
over zijn ervaringen met discriminatie. De 
leerlingen kunnen zich gaan inleven in 
het perspectief van deze spreker, empathie 
ervaren en daardoor hun vooroordelen en 
stereotypen verminderen. Maar zo’n verge-
lijkbaar verhaal over discriminatie uit het 
perspectief van de persoon die gediscrimi-
neerd wordt, kan ook verteld worden door 
middel van een film, een theaterstuk of een 
boek. Allemaal werken ze volgens hetzelfde 
werkzame mechanisme van perspectiefwis-
seling, inleven en empathie. 

Wat is nodig? 
Werkzame mechanismen zijn veel preciezer 
dan werkzame elementen over wat wel en 
niet werkt. Ze geven meer houvast. Werkza-
me mechanismen geven houvast wanneer 
effectieve interventies nog niet voor handen 
zijn of wanneer effectieve interventies niet 
toegepast kunnen worden, omdat de situatie 
vraagt om net andere ingrediënten. Werk-
zame mechanismen inzetten vraagt dus om 
deskundige professionals of vrijwilligers die 
de situaties goed kennen. Ze krijgen als het 
ware de motor cadeau maar moeten verder 
zelf nog de auto bouwen. 

Meer informatie: Download de publicatie 
‘Wat verandert: de waarde van werkzame 
mechanismen voor de praktijk van sociaal 
werk’ op movisie.nl/watverandert. Neem 
voor meer informatie contact op met 
Hanneke Felten (h.felten@movisie.nl of  
06 55 44 06 54).

Empathie werkt om 

vooroordelen te verminderen 

Aan de slag: hoe 
krijg je meer zicht 
op werkzame 
mechanismen? 

Team professionals
Ga in een team van professionals of 

vrijwilligers in gesprek over wat de 

onderliggende aannamen zijn van 

een interventie. Waarom denk je dat 

dit werkt? Hoe denk je dat dit werkt? 

Op basis waarvan verwacht je dat a 

tot b leidt? 

Door hier als team over in gesprek 

te gaan, kom je allereerst te weten 

of je samen op een lijn zit en kun je 

de logica achter aannamen checken. 

Vervolgens kun je in zo’n sessie 

op zoek gaan naar het werkzame 

mechanisme: welke aspecten leiden 

nu tot verandering en hoe hangen 

deze met elkaar samen? Dit kun je 

vervolgens toetsen aan bestaande 

kennis, bijvoorbeeld door een ‘Wat 

werkt bij-dossier’ op dit onderwerp te 

raadplegen. Hier vind je een samen-

vatting van de kennis die in heel veel 

praktijksituaties is opgedaan. Deze 

kennis probeer je vervolgens uit in de 

praktijk. 

Zie voor meer informatie bijvoor-

beeld: ‘Weten wat werkt’ (Omlo e.a., 

2013) en ‘Do the right thing’ (Felten 

e.a., 2015).

Docenten hogeschool
Voor docenten van hogescholen die 

toekomstige sociale professionals 

opleiden, is het aan te raden om 

studenten te scholen in het reflec-

teren op werkzame mechanismen 

van interventies. Hierdoor wordt het 

voor de sociaal professionals van 

de toekomst vanzelfsprekend om 

aannamen die onder interventies 

liggen kritisch te bekijken. Dit draagt 

weer bij aan meer maatschappelijke 

impact. Tevens ligt het voor de hand 

om studenten te stimuleren gebruik 

te maken van bestaande kennis over 

werkzame mechanismen en om 

deze kennis mee te nemen in het 

curriculum.
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Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Ede worstelde lange tijd met een nieuwe  

taak: het versterken van de pedagogische civil society in de wijken en dorpen.  

Een actieonderzoek met Movisie klopte er wat lucht in. Jeugdmaatschappelijk 

werker Zwaan Ariëns vertelt hoe het centrum door diepe dalen ging. 

Centrum voor Jeugd en Gezin Ede 

Moeten we nu ook al 
gaan flyeren in een 
supermarkt? 
Door: Han van de Wiel
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Wijkbewoners die hun kinderen samen 

opvoeden. Het is een mooie gedachte maar 

het gebeurt in onze sterk geïndividualiseerde 

samenleving steeds minder. Dat komt door 

het ontbreken van sociale cohesie in de 

wijken. Ede is een van de gemeenten die het 

tij wil keren. De gemeente gaf het Centrum 

voor Jeugd en Gezin een paar jaar geleden 

de opdracht om wijkgericht te gaan werken. 

Met ondersteuning van Movisie kreeg het 

team grip op deze nieuwe taak.

Dit wil Ede
De gemeente Ede wil toe naar de zogeheten 

pedagogische civil society. Dit concept van 

Micha de Winter, hoogleraar maatschap-

pelijke opvoedingsvraagstukken, gaat 

over gemeenschappelijke activiteiten van 

bewoners rondom het grootbrengen van 

kinderen. ‘Omzien naar elkaar moet weer 

normaal worden’, zegt Zwaan Ariëns, jeugd-

maatschappelijk werker van het Centrum 

voor Jeugd en Gezin in Ede, dat de opdracht 

van de gemeente kreeg om de pedagogische 

civil society te versterken. ‘Vroeger was 

er meer sociale controle en was het veel 

normaler om kinderen in de buurt samen 

op te voeden. Nu durven ouders elkaar of 

andermans kind niet meer aan te spreken. 

Een Afrikaans gezegde luidt niet voor niets: 

it takes a village to raise a child.’ 

Team twijfelt
Mooi gezegd, maar hoe pak je dat aan in 

wijken waar het centrum nog geen poot 

aan de grond heeft? In wijken waar sociale 

netwerken gesloten zijn of ontbreken. En 

met een team dat hevig twijfelt over de 

juiste aanpak. En áls het team kiest voor een 

bepaalde aanpak, blijft het zich naderhand 

afvragen of het wel de juiste dingen doet 

op de juiste manier. Ariëns: ‘Je moet de 

wijken intrekken en kijken wat er leeft. Maar 

wij waren handelingsverlegen en wisten 

niet goed waar we moesten beginnen. Als 

maatschappelijk werkers zijn we toch meer 

opgeleid om procesmatig hulp te verlenen 

aan mensen. Sommige teamleden vroegen 

zich dan ook af of dit wel ons werk was, of 

dit niet veel beter paste bij opbouwwerk.’ 

Is dit het? 
Die twijfel en onzekerheid hadden deels te 

maken met de onwennigheid om zich in de 

wijken te begeven en contact te zoeken met 

wijkbewoners. Ariëns: ‘Erop af durven gaan 

moet bij je passen.’ Ariëns had er niet zo’n 

last van. ‘Ik ben vrij experimenteel ingesteld: 

ik vind het leuk om dingen uit te proberen. 

Dat gaat soms best ver, maar ik had het idee 

dat dat kon, door de ruime opdracht die 

de gemeente ons heeft gegeven.’ Het team 

slaagde er niet in goed te definiëren hoe het 

de opdracht wilde aanpakken en bleef in 

kringetjes ronddraaien. Ariëns: ‘We hadden 

steeds discussie over de aanpak: is dit het, is 

dat het? We kwamen er niet uit. De aanpak 

bleef afhankelijk van de persoon in kwestie 

en dat is niet professioneel.’ 

Actieonderzoek
Na ongeveer een jaar concludeerde het 

team dat het was vastgelopen en zocht het 

contact met Movisie. Dat mondde uit in een 

actieonderzoek. Dit houdt in dat de praktijk 

van het team de basis vormt voor het onder-

zoek en het team zelf dat onderzoek uitvoert 

en direct toepast. Movisie begeleidde het 

onderzoek door relevante literatuur aan te 

dragen en het team te stimuleren bij andere 

centra te kijken hoe zij de problematiek 

aanpakken. Ook is het team gestimuleerd 

om in tussentijdse leerkringen de opgedane 

kennis te delen en op basis daarvan verder te 

ontwikkelen.

Teamproces
Het teamproces was onderdeel van het 

onderzoek. Door het vruchteloze zoeken 

naar de juiste aanpak waren onderlinge 

fricties aan het licht gekomen, waarbij de 

aanpak persoonlijk werd gemaakt. ‘Bij de 

reguliere taken die we uitvoeren, speelt 

dat helemaal niet’, zegt Ariëns. ‘Wel bij 

deze nieuwe taak waar we geen raad mee 

wisten.’ De onderlinge relaties (het betrek-

kingsniveau) zouden volgens het plan van 

aanpak van Movisie vanzelf aan bod komen. 

‘Dat is ook gebeurd’, zegt Ariëns, ‘Maar het 

is nog niet uitgekristalliseerd. We gaan er 

mee verder in werkoverleggen, waar we ook 

de casuïstiek op wijkniveau bespreken: wat 

heb je gedaan, hoe ging het?’ 

Kleurplaten
Waar het team tijdens het onderzoek al 

snel achter kwam, is dat het de opdracht 

van de gemeente niet alleen als centrum 

de baas kan. ‘Als de sociale cohesie in een 

wijk ontbreekt, kun je niet samen kinderen 

opvoeden.’ Voor het Centrum voor Jeugd 

en Gezin was dat aanleiding veel nauwer te 

gaan samenwerken met het opbouwwerk 

van andere organisaties, in Ede bijvoorbeeld 

Malkander. 

Dat leidde er in een achterstandswijk toe dat 

het centrum een door Malkander georga-

niseerde koffiemiddag in een flatgebouw 

aangreep om in contact te komen met 

ouders. Ariëns: ‘We legden kleurplaten 

neer voor de kinderen en maakten met 

hen praatjes over school en thuis. Al gauw 

kwamen hun ouders erbij staan en ontstond 

er een gesprek.’ Het eerste bouwsteentje van 

de pedagogische civil society was gelegd.

Wikken en wegen
Maar ook deze geslaagde actie leidde intern 

tot discussie. ‘We vroegen ons af of dit 

dan het werk was. Moesten we ons meer 

bezighouden met opbouwwerk dan ons 

lief was? Je staat op die manier bijna in de 

wijk op te voeden. En hoe lang moesten we 

dit werk doen? Ons ideaalbeeld is dat niet 

wij die kleurplaten uitdelen. Wij willen iets 

aanwakkeren, zodat de inwoners zelf het 

overnemen en wij er tussenuit kunnen. Dus 

past dit type werk wel binnen ons profiel? 

Deze vragen zijn in ons team nog steeds 

actueel. Het is een wikken en wegen waar 

we wel en niet bij willen zijn. Moeten we 

dan ook gaan flyeren in een supermarkt? 

De antwoorden hierop hebben we nog niet 

helemaal, maar we hebben wel stappen 

gemaakt. We steunen elkaar als team hierin.’ 

Profielschets
Samen met Movisie is een profielschets 

opgesteld, een handig instrument dat het 

team helpt om de eigen taak scherp te 

krijgen. Het is een levend document dat 

steeds wordt aangepast. De profielschets 

definieert wat het centrum onder de 

pedagogische civil society verstaat en 

beschrijft de kernactiviteiten en -taken van 

een jeugdmaatschappelijk werker binnen het 

Centrum voor Jeugd en Gezin in Ede. ‘Dit 

helpt enorm bij ons denkproces: welke taken 

moeten we wel en niet doen? We leggen 

de casuïstiek langs de profielschets. Dat is 

hartstikke fijn.’ Ondanks haar experimentele 

instelling ervaart Ariëns de afbakening die 

het team nu heeft als ‘heel prettig’. ‘Er is 

meer gemeenschappelijkheid en we weten 

waar we naartoe gaan.’

Meer informatie: Mariël van Pelt  

(m.vanpelt@movisie.nl of 06 55 44 06 38)  

en Sanneke Verweij (s.verweij@movisie.nl  

of 06 55 44 06 29).

Als je kleurplaten neerlegt,  

raak je vanzelf met ouders  

in gesprek 
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DOSSIERS

Mensen met psychische problematiek 
of verstandelijke beperking vragen 
ook zorg op de werkplek
Door: Vasco Lub

Zorg op maat, persoonlijke steun, helpende 

collega’s en familie: factoren die bepalen of 

mensen met een psychische problematiek of een 

verstandelijke beperking succesvol aan het werk 

komen. Een studie van Vasco Lub naar dit thema 

leverde diverse inzichten in ‘wat werkt’, maar 

legt ook enkele netelige kwesties bloot over het 

realiteitsgehalte van het beleid.

Het kabinet wil uiterlijk 2026 125.000 mensen met een arbeidsbe-

perking in reguliere organisaties laten participeren. Personen met 

psychische problematiek of een verstandelijke beperking vormen 

hierbinnen de grootste groep. Het ontbreekt echter nog aan een 

overzicht van succes- en faalfactoren in de arbeidsactivering van 

deze doelgroepen van de Participatiewet. In opdracht van Movisie 

deed Vasco Lub een wetenschappelijke literatuurstudie. 

Werk en zorg tegelijk
Voor personen met psychische problematiek blijken individuele 

plaatsingstrajecten naar ‘echt’ werk het devies. Daarbij helpt een 

intensieve begeleiding door en frequent contact met jobcoa-

ches – al dan niet vanuit zorginstanties - op de werkplek. Op 

de achtergrond is het zaak dat er een samenhangend aanbod 

van arbeidsbegeleiding en psychiatrische zorg voor het individu 

aanwezig blijft. Maar ook specifieke trainingen op het gebied 

van arbeids- of sociale vaardigheden, en eventuele therapie ná 

plaatsing in het werktraject. Werk en zorg tegelijk dus, zonder 

ellenlange voorbereiding en training vooraf.

Stressmanagement
Het is bevorderlijk als er extra aandacht is voor stressmanagement 

bij de deelnemers. Voor een kwetsbare doelgroep als personen 

met psychische problematiek is arbeidsrehabilitatie geen sinecure, 

zeker in het begin. Zo vinden ze het bijvoorbeeld door een gebrek 

aan zelfvertrouwen of zelfstigma moeilijk hun mogelijkheden en 

grenzen aan te geven bij hun werkgever of collega’s.

‘Inclusieve’ werkplek
In aansluiting hierop wijst het beschikbare onderzoek op het 

belang van het creëren van een ‘inclusieve’ werkplek. Hulpge-

drag van collega’s is belangrijk voor het welzijn van mensen met 

een psychische aandoening. Het bewust werken aan draagvlak 

binnen de gehele organisatie, en een ‘inclusief’ hr-beleid zijn 

belangrijke randvoorwaarden. 

Persoonlijke opvang
Kijken we naar de werkzame elementen voor personen met een 

verstandelijke beperking, dan overlappen die grotendeels met die 

voor personen met psychische klachten. Persoonlijke opvang en 

steun is belangrijk voor een goede integratie van personen met 

een verstandelijke beperking op de werkplek. Dit heeft zowel 

betrekking op ondersteuning van werkgevers, collega’s en jobcoa-

ches alsook op het sociale netwerk van de werknemer in kwestie. 

Werkgeversperspectief onderbelicht
Waarom heeft de ene werkgever wel de ‘absolute wil’ om aan 

participatie te werken, en de andere niet? Wat maakt dat een 

‘inclusieve’ hr-strategie wordt omarmd? En waarom besluiten 

sommige werkgevers wel, en andere niet gebruik te maken 

van door de overheid aangeboden regelingen? Hierover is 

nog niet veel bekend. Ook ontbreekt onderzoek dat de risico’s 

voor werkgevers centraal stelt. Denk hierbij aan de (financiële) 

angst voor productiviteitsverlies, problemen en onrust op de 

werkvloer of het realiteitsgehalte van het vereiste hulpgedrag 

van het overige personeel.

Geen onderzoek naar perverse effecten
Ten slotte ontbreekt onderzoek naar de eventueel perverse 

effecten van de Participatiewet. Het mag geen verbazing 

wekken dat de in de studie belichtte plaatsingstrajecten niet 

goedkoop zijn, en bovendien nogal wat vereisen qua uitvoer-

baarheid. Dergelijke interventies kunnen nog zo effectief zijn, 

maar door het ontbreken van kosten-baten analyses is nu nog 

onduidelijk of zij ook de relatief hoge kosten legitimeren.

Vasco Lub is socioloog en onafhankelijk onderzoeker 

(Bureau voor Sociale Argumentatie). Download zijn rapport 

via www.movisie.nl/arbeidsactivering. Dit artikel is een 

ingekorte versie van een artikel dat eerder op socialevraag-

stukken.nl verscheen.
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Wat werkt bij arbeidsactivering van personen met psychische 
problematiek of een verstandelijke beperking?

In 2026 moeten gemeenten 125.000 personen met 
een arbeidsbeperking aan (betaald) werk helpen 
(Participatiewet). Ter ondersteuning staan in deze 
infographic de belangrijkste werkzame elementen op

een rij. Naast nauwe samenwerking met zorginstanties 
en werkgevers is het duidelijk dat aandacht en maatwerk, 
steun op de werkplek, draagvlak binnen de organisatie en 
steun vanuit het sociale netwerk werkt.

Combinatie 
werk en zorg

Deze informatie is afkomstig uit het dossier Wat werkt bij arbeidsactivering van 
personen met psychische problematiek of een verstandelijke beperking van 
Movisie waarin gegevens uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkkennis over 
dit thema zijn verzameld. Het dossier is in opdracht ontwikkeld door Bureau voor 
Sociale Argumentatie en geeft een overzicht van de werkzame elementen voor de 
aanpak van dit sociale vraagstuk. Kijk op movisie.nl/watwerktbij

Zorginstanties 
•  Maak duurzame afspraken over 

coördinatie/afstemming met gemeente en 
werkgevers. 

•  Zorg voor voldoende budget voor de 
vereiste ondersteuningsstructuren. 

Gemeenten 
•  Stimuleer kennisuitwisseling ervaren/

onervaren werkgevers.
•  Experimenteer met proefplaatsingen bij 

werkgevers. 

Werkgevers
•  Sta open voor externe ondersteuning 

(bijvoorbeeld jobcoaches)
•  Zorg voor kennisuitwisseling met andere 

werkgevers, gemeenten en zorginstanties 
•  Werk vanuit sociale gedrevenheid i.p.v. 

fi nanciële incentives

Randvoorwaarden voor succesvol creëren arbeidsplaatsen

Personen met 
psychische 
problematiek

Personen met 
verstandelijke 
beperking

a4(in magazine)_movisie_schets_jongeren.indd   1 03-06-19   09:59

   De informatie van deze infographic is afkomstig uit het dossier Wat werkt bij arbeidsactivering van personen 
met psychische problematiek of een verstandelijke beperking van Movisie waarin gegevens uit wetenschappelijk 
onderzoek en praktijkkennis over dit thema zijn verzameld. Het dossier is in opdracht ontwikkeld door Bureau 
voor Sociale Argumentatie en geeft een overzicht van de werkzame elementen voor de aanpak van dit sociale 
vraagstuk. Kijk op movisie.nl/watwerktbij
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Grijze kapsels, vijftigplus, wit, man en thuis in de vergadersetting. Dat is het gangbare beeld als het gaat 

om participatie van bewoners. Dat kan veranderen nu steeds meer gemeenten digitale, online vormen van 

burgerparticipatie gebruiken. Maar simpelweg digitale tools inzetten is niet voldoende, concludeert Aan-

Age Dijkstra op basis van onderzoek voor Movisie. Lees hier zijn vijf lessen. 

Digitale tools effectief benutten 

Vijf lessen voor inclusieve 
burgerparticipatie 

Waarom inclusieve burgerparticipatie?
De groep bewoners die meedoet aan participatie- en inspraaktrajec-
ten is weinig divers. Autochtonen, vijftigplussers, hoogopgeleiden, 
hogere-inkomensgroepen en mannen zijn oververtegenwoordigd. 
Bij inspraakavonden, burgerpanels of werkgroepen komt vaak de 
participatie-elite opdagen. Of de ‘grijze plaag’, zoals een respondent 
ze ironisch noemt in ‘Divers met digitaal?’ (zie kader). Omdat de 
groep die participeert en gebruikmaakt van inspraakmogelijkhe-
den zo eenzijdig is, schiet de gemeente haar doel voorbij. Zij heeft 

Door: Aan-Age Dijkstra

immers voor ogen dat haar beleid beter gaat aansluiten bij de 
wensen en behoeften van een brede, diverse groep inwoners en 
democratisch gelegitimeerd wordt.

Helpen digitale tools?
Het inzetten van digitale tools voor burgerparticipatie lijkt een 
manier om dit probleem te tackelen. Daan de Bruijn en Mellouki 
Cadat-Lampe van Movisie publiceerden in 2018 de Keuzewijzer 
E-tools. Hierin beschrijven ze een breed palet aan mogelijkheden 
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Gemeenten hebben vaak  

geen hoge verwachtingen  

van digitale tools

MAAK EEN PLAN
In de onderzochte digitale burger- 

participatietrajecten vormt het realiseren van een diverse deelne-

mersgroep vaak een motief om digitale tools voor burgerparticipatie 

in te zetten. De gerichte acties om dit te bereiken zijn echter vaak 

gering. Men lijkt te denken dat het digitaal organiseren van burger-

participatie automatisch een diverse groep participanten aantrekt. 

Dat is niet het geval. Denk daarom na over welke groepen je wilt 

bereiken en hoe je dit aanpakt. Stem hier de benaderingswijze op af. 

Kijk bijvoorbeeld, zoals bij Mijn Wijkplan in Nijmegen of de digitale 

wijkchats in Den Haag, naar de samenstelling van de wijk. En wil je 

dat meer jongeren participeren? Stuur dan geen brief per post maar 

benader ze via Instagram.’

LES 1

LES 2

GEBRUIK DIGITALE TOOLS OP MAAT
Bij de onderzochte digitale burgerparticipatietrajecten  

worden alle bewoners op dezelfde manier benaderd. Ze kunnen 

op slechts één manier digitaal participeren: iedereen belandt in 

hetzelfde proces. Dit is zonde, want de ene burger is de andere niet. 

Sommige burgers willen er veel tijd en moeite in steken om mee 

te denken met beleid. Anderen willen slechts een stem uitbrengen 

over een aantal opties. Bovendien is ook de mate waarin mensen 

thuiszijn in een digitale of talige omgeving verschillend. Zorg daarom 

dat jouw digitale burgerparticipatie-traject aansluit bij verschillende 

soorten mensen. Dit kan op drie manieren: door uit de analytics van 

je website af te leiden welke manier van participeren welke doel-

groep aanspreekt, door het platform in meerdere talen beschikbaar 

te maken en door verschillende manieren van participeren in te 

bouwen. Kijk voor dit laatste bijvoorbeeld naar de Stem van West in 

Amsterdam en Mijn Wijkplan in Nijmegen. Hier kunnen participanten 

zelf uitgebreide ideeën plaatsen, maar ze hebben ook de optie om 

alleen een stem uit te brengen.  >>

Onderzoeker Aan-Age Dijkstra: 
‘In mijn onderzoek heb ik aan de hand van zes trajecten  
in Rotterdam, Dronten, Uithoorn, Den Haag, Amsterdam-West en 
Nijmegen onderzocht wat de potentie van digitale burgerparticipa-
tie is om een diverse deelnemersgroep te bereiken. Ik heb gekeken 
naar de mate waarin gemeenten aandacht besteden aan het berei-
ken van een diverse deelnemersgroep. Ik heb ook factoren getoetst 
die de diversiteit stimuleren. De resultaten van mijn onderzoek 
bieden vijf lessen voor gemeenten die digitale tools willen inzetten 
om de burgerparticipatie een meer divers gezicht te geven.’

voor online participatie. Ze schrijven in de inleiding: 
‘De inzet van e-tools heeft voordelen. Als gemeente 
kun je hiermee snel grote groepen inwoners 
betrekken bij zaken die hen aangaan. Je bereikt 
er vaak ook andere groepen mee dan met meer 
traditionele communicatiemiddelen.’

Voor- en nadelen van digitale 
burgerparticipatie  
Digitale mogelijkheden verlagen de drempel om 
te participeren. Burgerparticipatie wordt tijd- en 
locatieafhankelijk. Je kunt participanten persoonlijk 
benaderen en de communicatie wordt sneller en 
eenvoudiger. Anderzijds kunnen digitaal minder 
vaardige mensen worden uitgesloten. En privacy-
kwesties kunnen voor terughoudendheid zorgen.
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In hoeverre geven gemeenten hun 

digitale burgerparticipatietrajecten vorm 

zodat je kunt verwachten dat een meer 

diverse groep deelnemers gaat meedoen? 

Die vraag staat centraal in Divers met 

digitaal, de masterscriptie van Aan-Age 

Dijkstra.

Zes gemeenten
Het onderzoek beschrijft zes praktijkvoor-

beelden: Gemeentepeiler in Rotterdam, 

Ik Praat Mee in Dronten, Uithoorn Denkt 

Mee, digitale wijkchats in Den Haag, de 

Stem van West in Amsterdam en Mijn 

Wijkplan in Nijmegen. In alle gevallen wil 

de gemeente door de inzet van digitale 

hulpmiddelen meerdere doelgroepen bij 

de inspraak en participatie betrekken. De 

factoren leeftijd en etniciteit noemen ze 

daarbij vaak expliciet. Gemeenten zien 

COMBINEER ONLINE EN OFFLINE
‘In een yuppen-wijk vinden mensen digitaal 

heel prettig, maar in een grijzere wijk 

hebben mensen juist behoefte aan fysiek 

contact, aan een kopje koffie met gebak’, 

merkt een respondent in het onderzoek 

terecht op. Om met een digitaal platform 

uit de voeten te kunnen, moeten burgers 

met een computer of smartphone kunnen 

omgaan. Ze moeten hun mening tekstueel 

kunnen verwoorden en in sommige gevallen 

medeburgers kunnen overtuigen van hun 

idee. Niet iedereen beheerst deze vaardighe-

den even goed. Zorg daarom dat burgers de 

optie hebben om zowel online als offline te 

participeren. Dit kan door ze ondersteuning 

aan te bieden bij digitale participatie, 

bijvoorbeeld bij een wijkinformatiepunt 

of het stadskantoor. Het kan ook door de 

onderwerpen van de digitale participatie bij 

offline participatie te behandelen, zoals op 

een bewonersavond.

MOBILISEER DE NETWERKEN  
VAN BEWONERS

Mensen zijn eerder geneigd mee te doen 

aan burgerparticipatie als zij hiervoor 

gevraagd worden. Bij de onderzochte 

digitale burgerparticipatietrajecten doen 

gemeenten dit via een brief, flyer of door de 

wijk in te gaan en burgers aan te spreken. 

De eerste twee zijn niet erg persoonlijk, het 

laatste traject is erg tijdsintensief. Het kan 

ook anders: mobiliseer de netwerken van 

burgers. Doe dit door een systeem te creëren 

waardoor burgers elkaar vragen om te par-

ticiperen met de tool. Bij de Stem van West 

moeten initiatiefnemers bijvoorbeeld steun 

verzamelen van buurtbewoners, zodat hun 

plan voldoende likes krijgt om op de agenda 

van de stadsdeelcommissie te komen. Op die 

manier mobiliseren de initiatiefnemers hun 

eigen sociale netwerk om te participeren. 

de inzet van digitale middelen doorgaans als 

experiment. Ze hebben geen hoge verwach-

tingen van het effect ervan.

Uitkomsten
•  Het onderzoek maakt duidelijk dat de digi-

tale middelen die gemeenten gebruiken 

laagdrempelig zijn. Ze zijn niet tijdgebon-

den en vragen weinig tijd van mensen om 

eraan mee te doen. Met tijdsinvestering als 

participatiebevorderende factor houden ze 

dus goed rekening.

•  Als het gaat om andere factoren die de 

participatie bevorderen, valt er nog het 

nodige te winnen. Zo kunnen de gebruikte 

digitale trajecten meer rekening houden 

met doelgroepen die minder taalvaardig 

zijn. Ook kunnen de gemeenten meer 

doen om burgers te mobiliseren tot 

deelname aan het digitale participatie-

traject. In de meeste gevallen blijft het 

bij het sturen van een brief of flyer aan 

alle inwoners.

•  Digitale hulpmiddelen hebben de 

potentie om inspraak en burgerparti-

cipatie diverser te maken, concludeert 

Dijkstra in zijn onderzoek. Maar ze zijn 

geen wondermiddel. En gemeenten 

moeten aan de bak om de mogelijkhe-

den ervan te verzilveren. 

Meer informatie
‘Divers met digitaal? Een onderzoek naar 

de potentie van digitale burgerparticipatie 

om een diverse groep deelnemers te 

realiseren.’ Masterscriptie bestuurskunde 

Aan-Age Dijkstra, Radboud Universiteit, 

Nijmegen. https://theses.ubn.ru.nl/

Over het onderzoek Divers met Digitaal

LAAT MENSEN MEEBESLISSEN 
OVER CONCRETE ONDERWERPEN

Wanneer de digitale burgerparticipatie-

trajecten mensen laten meebeslissen over 

concrete onderwerpen, ervaren ze meer 

invloed en is het eenvoudiger om terug te 

koppelen wat er met de inbreng is gedaan. 

Organiseer daarom digitale burgerpartici-

patie rond concrete onderwerpen en geef 

mensen daadwerkelijk een stem. Bij de 

Stem van West en Mijn Wijkplan kunnen 

inwoners een idee indienen waarvan ze 

vinden dat de gemeente of het stadsdeel het 

moet bespreken. Mensen kunnen daarover 

stemmen en het meest populaire idee wordt 

daadwerkelijk met de gemeente besproken. 

Mocht je zelf de regie over de onderwerpen 

willen behouden, zorg er dan in ieder geval 

voor dat participatie geclusterd is rondom 

concrete thema’s of onderwerpen, zoals bij 

Uithoorn Denkt Mee.

LES 3 LES 4 LES 5
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Op 13 september 2019 presenteerde Movisie de handreiking 

‘Communicatie en zichtbaarheid van lokaal LHBTI-beleid’ tijdens het 

congres over zichtbaarheid van Regenboogbeleid. Veel gemeenten 

zoeken naar manieren om hun LHBTI-beleid zichtbaar te maken. 

Movisie ondersteunt ze daarbij.

Regenboogsteden willen dat LHBTI’s 
zich veilig en geaccepteerd voelen. Ze 
willen ook goed zichtbaar maken aan 
inwoners en organisaties dat ze zich 
daarvoor inspannen. Wethouder Guido 
Rink, die in Emmen de portefeuille 
emancipatie beheert, zegt het zo: ‘LHBTI-
inwoners moeten zich gesteund weten 
en zich volledig geaccepteerd voelen. Er 
moet ruimte zijn voor iedereen om van 
verborgenheid naar geborgenheid te gaan. 
Dit lukt alleen als de gemeente actief laat 
zien dat iedereen mag zijn wie die is. En dat 

Movisie helpt gemeenten met LHBTI-beleid 

gaat verder dan alleen een grens trekken 
wanneer er sprake is van discriminatie of 
geweld.’

Schuimparty 
Emmen is er druk mee bezig. Zo steunde 
de gemeente de stichting Cocoloco bij de 
organisatie van een grootschalig Regen-
boogfestival op 27 juli 2019. Tijdens dit 
festival verrees een opblaasbare kerk waar 
mensen voor een dag met elkaar kunnen 
trouwen. Ook waren er tal van andere 
activiteiten, zoals een schuimparty, karaoke 
en een picknick met roze mandjes. Door 
zo’n festival mede mogelijk te maken, 
straalt de gemeente uit dat ze werk maakt 
van LHBTI-emancipatie en -acceptatie. 

Regenboogbankje
Het is een voorbeeld uit het boekje en in 
lijn met aanbevelingen in de handreiking 
‘Communicatie en zichtbaarheid van lokaal 
LHBTI-beleid’ van Movisie. De publicatie 

Regenboogpad, regenboogbankjes, 
regenboogvlaggen 

bevat tal van tips en tricks voor gemeenten 
die willen werken aan de zichtbaarheid van 
hun LHBTI-beleid. Een van die tips: gebruik 
als gemeente in de openbare ruimte sym-
bolen om uit te stralen dat je er ook voor 
LHBTI-inwoners bent. De mogelijkheden 
zijn legio: het bekende regenboogzebrapad, 
regenboogvlaggen, een LHBTI-kunstwerk, 
regenboogbankjes of regenboogbelettering 
op het stadhuis. Maar ook verkeerslichten 
waarbij in het lichtje twee mannetjes of 
twee vrouwtjes hand in hand zijn afge-
beeld, laten zien dat een gemeente LHB-
TI-beleid serieus neemt. 

Tip
In de handreiking staat de volgende tip: 
waar je ook voor kiest, maak duidelijk wat 
je ermee wilt zeggen. Hang er een infor-
matiebordje bij of stuur een persbericht 
aan de lokale en regionale kranten. Zorg 
ook dat op de website van je gemeente 
meer informatie over je boodschap en het 
LHBTI-beleid te vinden is. Zo krijgen de 
symbolen betekenis. 

Taalgebruik
Movisie geeft in de handreiking veel tips 
om op een goede, inclusieve manier met en 
over LHBTI’s te communiceren. Gemeenten 
en sociale professionals kunnen er hun 
voordeel mee doen. Algemeen uitgangs-
punt: gebruik inclusieve taal. Spreek bij-
voorbeeld over LHBTI-emancipatie in plaats 
van over homo-emancipatie. En vermijd 
taal die uitgaat van de binaire genderinde-
ling (m/v). Ga voor het meest inclusieve 
alternatief, zoals NS bijvoorbeeld doet 
met ‘beste reizigers’. Met tien taaltips geeft 
Movisie gemeenten en sociale professionals 
houvast voor het communiceren met en 
over LHBTI’s. ‘Maar het is geen set regels die 
je blind kunt toepassen. Taal is immers per-
manent in beweging. Blijf vooral nadenken 
en luister naar de mensen om wie het gaat’, 
aldus Movisie.

Meer informatie: Kijk voor een impressie 
van het congres en de handreiking op 
movisie.nl/lhbti-emancipatie

Spreek over LHBTI-emancipatie 

in plaats van over homo-

emancipatie

Door: Marc Engberts
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Ouderenmishandeling blijft een lastig onder-

werp. Voor veel ouderen rust er een groot 

taboe op. Vanuit schaamte of loyaliteit naar 

hun naaste die soms hun mantelzorger is, 

praten zij er liever niet over. Reden te meer 

om te zorgen dat de mensen die de ouderen 

ondersteunen en bij hen thuis komen de sig-

nalen leren herkennen. Om vrijwilligers die 

ouderen bezoeken hierbij te ondersteunen, 

heeft Movisie een aanbod ontwikkeld om 

hen te helpen hun signalerende functie beter 

te benutten. De e-learning geeft inzicht in 

casuïstiek en handelswijzen. 

E-learning
Hoe herken je als professional of vrijwilliger 

de signalen van ouderenmishandeling? En 

ons laten zien wat vrijwilligers nodig hebben 

om de signalen die op ouderenmishandeling 

kunnen duiden te herkennen en komen met 

casuïstiek uit de praktijk. Zo ontwikkelen we 

een e-learning die aansluit bij de doelgroep 

waarvoor deze bedoeld is.’ De e-learning 

kan opgenomen worden in het trainingsaan-

bod dat veel ouderenorganisaties hebben 

voor hun vrijwilligers. Doel van de e-learning 

is dat iedere vrijwilliger die ouderen bezoekt 

de signalen kan leren herkennen en weet 

wat hem of haar in een dergelijke situatie te 

doen staat.

Achter de voordeur
Er is bewust gekozen voor de doelgroep 

vrijwilligers, omdat zij in diverse 

hoedanigheden bij de ouderen in de 

thuissituatie komen. Er zijn vrijwilligers 

die ouderen administratief ondersteunen, 

vrijwilligers die ouderen helpen met 

de belastingaangifte, ouderenadviseurs 

die de mensen thuis bezoeken en de 

bezoekvrijwilligers die mensen bezoeken 

OUDERENMISHANDELING 
HERKEN JE NIET ZOMAAR

Hoe herken je als vrijwilliger ouderenmishandeling als je bij een  

oudere op bezoek gaat? Movisie heeft speciaal voor vrijwilligers een 

e-learning gemaakt. Op 18 november 2019 presenteert Movisie de 

nieuwe e-learning op een bijeenkomst voor vrijwilligers. Begin 2020  

is deze beschikbaar. 

hoe zorg je dat dit onderwerp bespreekbaar 

wordt? Vooral omdat het vaak gepaard 

gaat met schaamte en loyaliteit en in een 

groot deel van de gevallen ontstaat uit 

onmacht in plaats van opzet. Annette van 

Delft, senior adviseur sociale veiligheid bij 

Movisie is betrokken bij de ontwikkeling 

van een e-learning die vrijwilligers hierbij 

gaat ondersteunen. Movisie zocht hiervoor 

samenwerking met ouderenorganisaties 

en ontwikkelt met input van vrijwilligers 

van o.a. Humanitas en KBO/PCOB een 

e-learningprogramma. 

Vrijwilligers
Van Delft: ‘We zijn blij met de input van de 

vrijwilligers van deze organisaties. Zij hebben 

Door: Hanan Nhass
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om samen koffie te drinken of een activiteit 

te doen. Al deze mensen komen achter 

de voordeur en zien de signalen die op 

ouderenmishandeling kunnen duiden. 

Volgens Van Delft is het doel van de 

e-learning dat vrijwilligers de signalen 

leren herkennen. ‘Deze vrijwilligers zien 

heel veel ouderen. Ze komen bij hen op 

bezoek en zien veel van wat er achter 

de voordeur speelt, maar ze herkennen 

de signalen vaak niet. Hier willen we een 

verbeterslag in maken. De e-learning 

leert vrijwilligers signalen die duiden op 

ouderenmishandeling eerder te zien.’

Cijfers
In 2018 is onderzoek gedaan naar de aard 

en omvang van ouderenmishandeling, in 

opdracht van het WODC. Uit dit onderzoek 

komt naar voren dat een op de twintig 

thuiswonende ouderen ooit te maken heeft 

gehad met ouderenmishandeling en een op 

de vijftig ouderen jaarlijks slachtoffer wordt. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in drie gemeen-

ten van verschillende omvang: Rotterdam, 

Boxtel en Tilburg onder een representatieve 

groep 65-plussers. Het is aangevuld met 

informatie vanuit verschillende beroepsgroe-

pen die ouderenmishandeling registreren en 

de registraties van Veilig thuis. 

Ontspoorde mantelzorg
De meeste ouderenmishandeling is geen 

kwade opzet. Ook een overbelaste mantel-

zorger kan dader worden van ouderenmis-

handeling. Door de overbelasting verliest 

iemand het geduld en begint te schreeuwen 

en te snauwen tegen de kwetsbare oudere. 

Dit is een vorm van ouderenmishandeling 

die met regelmaat voorkomt en ontspoorde 

mantelzorg wordt genoemd. Ook hier speelt 

schaamte vaak een rol. Mantelzorgers willen 

hun taken blijven uitoefenen en durven 

niet toe te geven dat zij het niet meer 

aankunnen. Ouderen willen geen melding 

maken, omdat zij hun mantelzorger die hen 

vaak zeer nabij staat niet willen afvallen. 

Van Delft: ‘De loyaliteit is groot, daarom is 

ouderenmishandeling moeilijk boven water 

te krijgen. Ook is er de angst dat een naaste 

of mantelzorger niet meer komt en dan 

worden mensen nog eenzamer.’ 

Schaamte
De meeste ouderenmishandeling wordt 

gepleegd door familieleden: kinderen en 

kleinkinderen. Maar het gebeurt ook door 

kennissen en buren. Vaak staan degenen die 

zich schuldig maken aan ouderenmishande-

ling zeer dicht bij de oudere, zij kunnen mak-

kelijker invloed uitoefenen dan iemand van 

buitenaf. Naast loyaliteit naar de naaste, kan 

schaamte ook een rol spelen. Veel ouderen 

schamen zich voor de positie waarin zij terecht 

zijn gekomen en voelen het als falen dat zij dit 

zelf niet kunnen oplossen. Doordat ouderen 

in de samenleving worden weggezet als een 

kwetsbare en zwakkere doelgroep, gaan 

mensen van een bepaalde leeftijd zichzelf ook 

zo zien. Hierdoor daalt het zelfvertrouwen 

en worden mensen kwetsbaarder. En dan 

groeit het risico dat je slachtoffer wordt van 

ouderenmishandeling. 

Financieel misbruik is de 

meest voorkomende vorm van 

ouderenmishandeling

Wat is ouderen- 
mishandeling?

Er zijn verschillende vormen van 

ouderenmishandeling. Niet alleen 

lichamelijke mishandeling (slaan, 

schoppen, dreigen, etc.), maar 

ook psychische mishandeling komt 

voor. Ouderen worden gekleineerd, 

herhaaldelijk uitgescholden, bezoek 

wordt hen ontzegd of de bewe-

gingsvrijheid wordt beperkt. 

De meest voorkomende vorm van 

ouderenmishandeling is echter 

financieel misbruik. Veel ouderen 

hebben moeite om zelf overzicht 

te houden over hun financiën. Zij 

besteden dit uit aan een familielid 

of andere naaste. Het komt nogal 

eens voor dat mensen deze vraag 

naar financiële ondersteuning 

misbruiken om er zelf beter van 

te worden. Maar het kan ook veel 

kleiner en ongemerkt beginnen. 

Van Delft: ‘Soms doet een familielid 

boodschappen voor een oudere en 

zegt de oudere: neem voor jezelf 

maar een bloemetje mee. De week 

erna wordt het niet gezegd, maar 

wordt dat bloemetje toch gekocht. 

En zo wordt er geld uitgegeven 

waar geen toestemming voor is.’

Ook verwaarlozing komt voor als 

vorm van ouderenmishandeling. 

Mensen worden onthouden 

van lichamelijke zorg, voeding, 

medische zorg of affectie. En in 

enkele gevallen worden ouderen 

zelfs seksueel misbruikt. Ouderen-

mishandeling kent dus vele vormen, 

maar wordt altijd gekenmerkt door 

de afhankelijkheidsrelatie die tussen 

de oudere en de dader bestaat. Van 

Delft: ‘In de e-learning is aandacht 

voor drie soorten ouderenmis-

handeling in de vorm van een 

casus. Dit zijn financieel misbruik, 

verwaarlozing en ontspoorde 

mantelzorg, de meest voorkomende 

vormen. Vaak is het een combinatie 

van verschillende vormen waar de 

oudere mee te maken heeft.'
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Nieuws

Net als in de jungle geldt in het sociaal domein 

de ijzeren overlevingswet: het is meten of 

gemeten worden. En dan ligt de aanbevolen 

werkwijze voor de hand: zorg dat je zelf het 

meetlint, de weegschaal of de stappenteller 

hanteert. Maar wat doe je vervolgens met de 

gevonden data? Hoe zet je ze in voor zinvolle 

monitoring van je activiteiten en interven-

ties? Anno 2019 willen veel gemeenten hun 

meetgegevens ook gebruiken voor het volgen 

en bijsturen van de transformatie. De grootste 

opgave in het sociaal domein is immers 

nog steeds de ombuiging van minder zorg 

naar meer preventie. Met als geruststellend 

uitgangspunt dat je niet van meet af aan de 

wijsheid in pacht hoeft te hebben, maar dat 

je als organisatie ook met vallen en opstaan 

mag leren.

Workshops van Movisie
Leren en verbeteren staan op 21 november 

centraal tijdens het congres Sociaal Domein 

van Binnenlands Bestuur. Movisie-expert 

Radboud Engbersen is een van de sprekers. 

Ook verzorgt Movisie twee workshops. 

Hilde van Xanten en de gemeente Utrecht 

laten zien hoe je ervaringen én tips van 

inwoners goed in beeld krijgt. Ze laten je 

verder kijken dan het landelijke verplichte 

cliëntervaringsonderzoek. Karin Sok gaat 

samen met de gemeente Nijmegen in op 

de vraag hoe gemeenten bij de inzet van 

middelen en de keuze voor activiteiten in het 

sociaal domein kunnen sturen op een beter 

maatschappelijk resultaat. De aanpakken 

van Utrecht en Nijmegen zijn geselecteerd 

als parels voor een nieuwe webetalage van 

de VNG, VNG Realisatie, VSO en Movisie 

met vernieuwende monitoring-initiatieven. 

Bekijk de Etalage Monitoring Sociaal Domein 

op https://catalogus.vngrealisatie.nl/portal/

catalogue/1 

Wat werkt bij het veranderen van traditi-
onele opvattingen in gemeenschappen? 
Tijdens het Kerstdebat van Movisie staat 
dit keer het veranderen van binnenuit 
centraal: vanuit de eigen groep werken 
aan de acceptatie van andere denkbeelden. 
Niet door te proberen om alle individuen 
te overtuigen, maar door de groepsnormen 
aan te pakken. Hiervoor zijn moedige 

mensen nodig: mensen die in hun eigen 
gemeenschap het gesprek over gevoelige 
thema’s aanzwengelen. Movisie en de  
Alliantie Verandering van Binnenuit 
nodigen je uit om mee te denken over dit 
actuele onderwerp tijdens het jaarlijkse 
Kerstdebat in de Geertekerk in Utrecht op 
vrijdagmiddag 20 december 2019. 

Verandering van binnenuit
Kun je traditionele groepsnormen veran-
deren? Bevlogen sprekers laten zien dat dit 
kan en dat het al gebeurt. Niet van de ene 
op de andere dag en lang niet altijd zicht-
baar voor de buitenwereld: de verschuivin-
gen in opvattingen door veranderingen van 
binnenuit de gemeenschappen. Bijvoor-
beeld over man-vrouwrolpatronen en over 
homoseksualiteit en gender. Maar werkt die 
aanpak wel?

Tegelijkertijd zijn er ook tegengeluiden: het 
is veel te politiek correct en niet effectief, 
die vriendelijke en begripvolle aanpak van 
binnenuit. Is dat zo en wat werkt dan wel? 
Hoe moeten de overheid en organisaties 
dan te werk gaan? En kunnen we leren van 
de aanpak en successen in andere hechte 
gemeenschappen waar de groepsnormen 
aan het veranderen zijn, zoals de voetbal-
wereld of studentenverenigingen?

Aanmelden
De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar 
vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan via 
movisie.nl/aanmelden-kerstdebat.

Leren en verbeteren 

Kerstdebat 2019
20 december 2019

Congres Binnenlands Bestuur - 21 november 2019

  Joline Verloove en Olaf Stomp (Movisie) zijn de gespreksleiders bij het Kerstdebat.
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Nieuws

Responsiviteit is het vermogen van een 
professional om in te schatten wat werkelijk 
voor de ander van betekenis is. Hierover 
vindt op woensdagmiddag 4 december 
2019 het symposium ‘Anders kijken: 
responsiviteit in het sociaal domein’ plaats 
bij de Erasmus Universiteit. Movisie en 
het Platform voor Sociale Vraagstukken 
organiseren dit symposium naar aanleiding 
van het promotieonderzoek van Janny 
Bakker-Klein. Zij deed dit onderzoek om 
te begrijpen waarom professionals in het 
sociaal domein handelen zoals zij dat 
doen. De toegang is gratis en je kunt je nu 
aanmelden.

Verwondering
Janny Bakker-Klein, voorzitter van de Raad 
van Bestuur van Movisie, startte 12 jaar 
geleden met haar onderzoek. Ze deed dit 
vanuit de verwondering over schrijnende 
situaties van mensen die in ons land in 
aanraking komen met het brede sociaal 

domein en die daarin veel leed zijn aange-
daan. Formeel klopte het beleid en klopten 
de regels, maar in de dagelijkse praktijk was 
de toepassing daarvan voor deze mensen 
niet in hun voordeel. Bakker-Klein wilde 
begrijpen hoe dat kon, waarom we in het 
sociaal domein met mensen omgaan zoals 
we dat doen en waarom het zo moeilijk is 
om mensen op een voor hen betekenis-
volle manier te helpen. In haar onderzoek 
probeert zij als een ‘reflective researcher’ te 
begrijpen wat zij in de dagelijkse praktijk 
ziet gebeuren en relateert dat aan het begrip 
responsiviteit. 

Aanmelden
Het symposium vindt plaats op 4 december 
2019, van 15.00 tot 17.00 uur. De toegang 
is gratis, maar aanmelding is verplicht. 
Aanmelden kan via www.movisie.nl/
agenda/anders-kijken-responsiviteit- 
sociaal-domein. 

Het congres vindt maar liefst twee keer 

plaats: op 10 maart 2020 in Theater Buiten-

soos in Zwolle en op 24 maart 2020 in Igluu 

in Eindhoven. Vanaf 1 december 2019 is het 

programma bekend en kun je je aanmelden. 

De praktijkvoorbeelden en instrumenten die 

tijdens het congres centraal staan, richten 

zich op preventie. 

Samen doen wat werkt
Doen wat werkt is niet alleen een uit-

voeringsvraagstuk, maar juist ook een 

sturings- en financieel-organisatorisch 

vraagstuk. Zowel gemeenten, organisaties 

en professionals als cliënten, inwoners en 

zorgverzekeraars vervullen een rol. Hoe je 

deze samenwerking vormgeeft, is de rode 

draad van het congres.

Bredere samenwerking
Voor Movisie is dit congres een vervolg op 

‘Samen sturen op doen wat werkt’ dat op 

21 januari 2019 met Sociaal Werk Nederland 

en de gemeente Alphen aan den Rijn werd 

georganiseerd. De VNG organiseerde eerder 

met de Werkplaatsen Sociaal Domein en 

ZonMw de ‘PraktijkVoorbeeldenParade’, in 

de vorm van drie regionale bijeenkomsten. 

Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal 

domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ 

bouwt op deze initiatieven voort.

Aanmelden 
Vanaf 1 december 2019 via movisie.nl/

doenwatwerkt

Symposium over anders kijken
4 december 2019

10 maart en 24 maart 2020 

Congres Doen wat werkt in het sociaal domein

Hoe bereik je als gemeente, 

organisatie of professional een zo 

groot mogelijke maatschappelijke 

impact? De publieke middelen zijn 

beperkt, je wilt de budgetten dus 

inzetten op programma’s waarvan 

de effectiviteit is getoetst. Maar 

hoe? Leer van praktijkvoorbeelden 

tijdens het congres ‘Doen wat 

werkt in het sociaal domein’. Het 

congres wordt georganiseerd 

door de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG), ZonMw, 

Sociaal Werk Nederland, Divosa  

en Movisie.
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De sociale aspecten van de energietransitie...

Zonnepanelen? Wat dacht je van 
éérst een dak boven ons hoofd

om ze op te leggen...

... en vervolgens een baan
om ze te kunnen betalen?

Nieuwe uitgaven & nieuws

Nieuwe zekerheden in onzekere tijden

Over het belang van deelname
Het gaat goed met Nederland en de Neder-

landers. We zijn de crisis helemaal te boven 

en de laatste 25 jaar is alles beter geworden. 

De levensverwachting is hoger, net als het 

opleidingsniveau en de arbeidsparticipatie, 

de kwaliteit van de woningen is beter, we 

gaan vaker op vakantie en de criminaliteit 

is afgenomen. Al jaren horen we bij de 

gelukkigste landen ter wereld. 

Waarom zijn we dan toch zo somber en 

onzeker? Over ons werk, over onderwijs 

dat geen garanties meer geeft, over het 

verlies van onze cultuur? Wat is er precies 

aan de hand? En belangrijker: zijn er ook 

remedies? Ofwel, zien we ook nieuwe 

zekerheden in deze onzekere tijden?

In het jaarboek van het Tijdschrift voor 

Sociale Vraagstukken leggen 17 auteurs 

de onzekerheid bloot en zoeken zij naar 

nieuwe zekerheden. Wat kan er beter en 

anders dan de aloude verzorgingsstaat? 

Kunnen onderwijs en arbeidsmark meer 

houvast bieden? Zien we nieuwe vormen 

van solidariteit?

Redactie: Fabian Dekker (arbeidssocioloog 

en verbonden aan Start Foundation), 

Marcel Ham (hoofdredacteur van Sociale 

Vraagstukken) en Jelle van der Meer 

(freelance journalistiek onderzoeker).

Het jaarboek verschijnt op 22 november 

2019. 

Meer informatie: Marcel Ham,  

m.ham@movisie.nl
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een samenhangende aanpak van sociale 

vraagstukken. Samen met de praktijk 

ontwikkelen we kennis over wat echt goed 

werkt en passen we die kennis toe. De 

unieke rol van Movisie is het versnellen van 

leerprocessen. We zijn alleen tevreden als 

we een duurzame positieve verandering voor 

mensen in een kwetsbare positie realiseren.

Movisie werkt met een kwaliteitssysteem 

dat sinds 2011 voldoet aan de ISO9001-

normering. Sinds 2016 staat onze 

handtekening onder de Charter Diversiteit 

waarmee we vrijwillig toezeggen om 

diversiteit op de werkvloer te bevorderen. 

We werken zonder winstoogmerk.

Meer informatie: movisie.nl

Op het jaarlijkse symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein op 

25 november 2019 staan de sociaal professionals in de schijnwerpers. 

Zij zijn van onschatbare waarde, professionals zijn tenslotte de dragers 

van de transformatie.

Programma
De veertien Werkplaatsen Sociaal Domein 

staan met hun voeten in de dagelijkse 

praktijk. Deelnemers krijgen in de ochtend 

de mogelijkheid om in een klein gezelschap 

een praktijk van een Werkplaats te 

bezoeken. Dock Utrecht opent samen met 

de Werkplaats Utrecht haar deuren. In de 

middag is er met een groter publiek het 

jaarlijkse symposium met een lezing, drie 

leerbijeenkomsten en een gesprek tussen 

professionals over het samenspel waar zij 

dagelijks mee te maken krijgen.

Het symposium vindt plaats op 25 november 

2019 in The Colour Kitchen, Prinses 

Christinalaan 1, Utrecht. Lees meer op 

werkplaatsensociaaldomein.nl. 

Symposium De waarde 
van werken in het 
sociaal domein

25 november 2019

Professionals in het sociaal domein opereren 

duidelijk in een spanningsveld. Ze hebben 

de opdracht om dichtbij de burger te staan, 

om interprofessioneel te werken en dienen 

zich ook nog te bemoeien met beleid. Dit 

samenspel met inwoners, professionals en 

beleidsmakers is nodig, maar zorgt er ook 

voor dat professionals continu verschillende 

petten op moeten zetten, waardoor hun 

eigen identiteit onder druk komt te staan.

Professionaliteit in samenspel
Tijdens dit symposium verkennen we de 

verschillende manieren waarop professionals 

samenwerken. Wat zijn successen en knel-

punten? In hoeverre draagt het samenspel 

daadwerkelijk bij aan nabijheid en preventie? 

Weten professionals nog wie ze zijn en waar 

ze voor staan?

Participatielezing 2020  
met Jos van der Lans
Publicist Jos van der Lans spreekt op vrijdagmiddag 31 januari de derde Participatielezing 

uit. Hij zal spreken over ‘Burgerkracht en de actualiteit van samenlevingsopbouw’. De lezing 

staat in het teken van ‘5 jaar decentralisaties’. Van der Lans draagt zijn verhaal op aan Nico 

de Boer, zijn vriend en medeauteur van het roemruchte geschrift over burgerkracht, die 

onlangs overleed. De eerdere Participatielezingen werden uitgesproken door Mark Bovens, 

hoogleraar Bestuurskunde UU (2018) en Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarktvraagstuk-

ken in Tilburg (2019). De toegang tot de participatielezing 2020 is gratis, maar aanmelding 

is verplicht. Vanaf 1 december kun je je aanmelden via Movisie.nl/participatielezing. De 

Participatielezing is een initiatief van Movisie en het Tijdschrift voor Sociale vraagstukken.

Meer informatie: Mirjam Andries, m.andries@movisie.nl
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COLUMN

Had u het ook zo warm afgelopen zomer? Ik denk aan mijn goede vriend 

Ahmed: met zijn vrouw en hun pasgeboren baby woont hij driehoog in een 

slecht geïsoleerde woning. Tijdens de piekhitte werd het bij hem thuis 40 

graden: heel gevaarlijk voor een pasgeborene.

Helaas houdt de hitte niet op bij onze landsgrenzen. De VN spreekt 

inmiddels van klimaatapartheid: een scenario waarin mensen met geld 

vluchten uit de door de klimaatverandering voortvloeiende hitte, honger en 

conflicten, terwijl de rest van de bevolking eronder moet lijden. Ook hierbij 

is weten nog geen doen. De ideologie van economische groei als oplossing 

voor al onze problemen staat nog steeds onvoldoende ter discussie. We 

kunnen het ons niet meer permitteren dat ‘duurzaamheid’ een nummertje 

moet trekken en achter in de rij mag aansluiten. Ook kunnen we onze 

ogen niet langer sluiten als het gaat om de invloed van het westerse 

handelen op mensen elders ter wereld. 

Maar kritiek uiten op het oude is niet genoeg. We hebben nieuwe ideeën 

nodig. Biedt het concept van de donuteconomie van Kate Raworth 

uitkomst? Raworth laat via een donut zien dat we een balans moeten 

vinden tussen het ecologische plafond van de aarde en het voorzien in de 

behoeften van iedereen. Ze schetst in haar boek een routekaart die in 

ieders behoefte voorziet, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. 

Het zou jammer zijn als het sociaal domein zich door het woord economie 

laat afschrikken van dit concept. Want juist binnen de donut-economie is 

ruimte voor thema’s die voor het sociaal domein belangrijk zijn. Denk aan 

mensenrechten, welzijn, bestaanszekerheid en participatie. 

Het gedachtengoed van de donuteconomie helpt ons verder te kijken dan 

de politieke werkelijkheid van vier jaar: het helpt ons nu te investeren in 

duurzaamheid, met toekomstig rendement als vooruitzicht. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat we programma’s voor politieke partijen en beleidsvoorstel-

len voortaan niet alleen economisch laten doorberekenen door het Centraal 

Planbureau, maar ook toetsen op het punt van sociaal (bijvoorbeeld 

mensenrechten en welzijn) en duurzaamheid. 

Zo kunnen we de kosten van milieuschade op lange termijn meenemen in 

de huidige kosten-batenanalyses. Dan kunnen we scherpere keuzes gaan 

maken. En investeren in energieneutrale huizen die voldoende koeling 

bieden in de zomer en voldoende warmte in de winter, voor mensen als 

mijn vriend Ahmed en zijn gezin. Dit draagt bij aan een beter klimaat maar 

ook aan meer welzijn voor Ahmeds baby. Win-win dus.

Christine Kuiper, expert aanpak van armoede bij Movisie

Een energieneutraal 
huis voor Ahmed

De donuteconomie helpt 

ons verder kijken dan de 

politieke werkelijkheid van 

vier jaar
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