
Special: De blik vooruit: 
5 visies op de toekomst

Inclusie is een diepere 
vorm van democratie

Privacywetgeving en 
samenwerking in de wijk

MOVISIES
Relatieblad voor het sociaal domein november 2017  *  nummer 3

3331

HOE WERK JE AAN  
EEN SOCIALE STAD?



Aanmoediging
In dit nummer kijken we vooruit. Beter gezegd: dat doen vijf experts 
voor ons, professionals die op uiteenlopende terreinen hun sporen 
hebben verdiend. Op welke fundamentele sociale vraagstukken zullen 
we de komende jaren met elkaar een antwoord moeten vinden? U 
vindt de interviews met hen – Tineke Abma, Naima Azough, Jan van 
Ginkel, Nora el Abdouni en Job van ’t Veer – als special in het hart van 
deze Movisies. 

De vijf verhalen vormen voor mij een inspiratie en een aanmoediging. 
Bijvoorbeeld bij de gedachte dat kennis wortelt in de praktijk. Het 
lineaire kennismodel (‘kennis oplepelen en ergens presenteren’) is 
passé zegt Tineke Abma, hoogleraar Participatie & Diversiteit daarover. 
Ze pleit voor een innige samenwerking vanaf de start van een project 
tussen onderzoek, beleid en praktijk. Dat proberen we bij Movisie ook 
zo te doen – en ons te verbeteren: kennis tot stand brengen en verder 
brengen in cocreatie met partners zoals bijvoorbeeld bestuurders, 
professionals en burgers. En ervoor te zorgen dat kennis tot  leren en 
implementeren leidt.

Dat onderwerp – kennis in cocreatie – zie ik als een onzichtbare rode 
draad geweven tussen de interviews. Mooi om te lezen hoe veeleisend 
Jan van Ginkel, sinds kort locosecretaris voor de provincie Zuid-Hol-
land, daarbij is. Niet in de laatste plaats voor zichzelf. ‘Na afloop van 
elke vergadering stel ik mezelf de vraag of de samenleving er beter van 
geworden is.’ Ook bij hem staat samenwerking met partners voorop, 
wil je van maatschappelijke betekenis zijn. Onbegrijpelijk zegt hij: pro-
jectteams die alleen uit ambtenaren bestaan. En Job van ’t Veer, lector 
in Leeuwarden die studenten opleidt tot change agents. Professionals 
die in cocreatie met cliënten op zoek gaan naar toepasbare nieuwe 
technologie in zorg en welzijn. Dat is ook de opdracht en uitdaging van 
Movisie: steeds meer in cocreatie met bestuurders, professionals en 
inwoners het nodige tot stand te brengen. 

De interviews met Naima Azough – adviseur en moderator – en Nora 
el Abdouni – bekroond sociaal werker – brengen voor mij iets anders 
waardevol aan de oppervlakte: investeer in preventie. Goede aandacht 
voor preventie voorkomt veel sociale problemen en hogere kosten 
voor zorg. ‘Sociaal werkers hebben de taak om mensen bij elkaar te 
brengen, de kloof te dichten en om xenofobie tegen te gaan’, zegt El 
Abdouni. Dat is me uit het hart gegrepen. En niet alleen mij. Bestuur-
ders van allerlei gemeenten die ik tref in de praktijk zijn het station 
gepasseerd om continu bewijslast te zamelen in de vorm van business 
cases. Zij willen de ruimte en middelen om te investeren in preventie.   
Hun motto: preventie werkt , laten we het doen. Interventies toepassen 
die bewezen effectief zijn.

Yvonne van Mierlo, Raad van Bestuur Movisie

Redactioneel

Kerstdebat Movisie over 
polarisatie 
We kennen de berichten uit de pers: bewoners verenigen 

zich tegen de komst van vluchtelingen in hun wijk, 

andere bewoners verzetten zich juist tegen de uitzetting 

van een gezin in de buurt. Mensen worden uit wijken 

weggepest omdat ze er niet thuis zouden horen. De 

tegenstelling tussen verschillende groepen bewoners in 

wijken lijkt groter dan ooit. Moslims en niet-moslims, 

hoog- en laagopgeleiden, geboren en getogen wijk-

bewoners en nieuwkomers: iedereen lijkt zich terug te 

trekken in zijn eigen bubbel, waardoor het wij/zij gevoel 

versterkt wordt. Klopt dit? Of overschatten we het effect 

van polarisatie in de samenleving en zijn verschillen 

nu eenmaal van alle tijden? Wanneer is verschil geen 

probleem en wanneer schuurt het? En hoe ga je hier als 

sociaal werker in een wijk mee om? Dat zijn vragen die 

centraal staan tijdens het Kerstdebat dat Movisie voor de 

derde keer in successie organiseert. Datum: vrijdag 22 

december 2017. Locatie: Geertekerk Utrecht. 

Praat mee over het versterken of juist doorprikken van 

bubbels, het effect van sociale cohesie in wijken op 

polarisatie tussen groepen en het omgaan met verschil.

Meer informatie over het programma en inschrijving op: 

www.movisie.nl/kerstdebat

Kennisplatform Integratie & 
Samenleving gaat 4 jaar door
Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) – het 

gezamenlijke programma van Movisie en Verwey-Jonker 

Instituut gaat nog voor in elk geval 4 jaar door. KIS 

startte in 2015 als een driejarig programma. Het is 

gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW). KIS doet onderzoek, adviseert en 

biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken 

rondom integratie, migratie en diversiteit. Uiteindelijk 

doel is bij te dragen aan de kwaliteit van de Nederlandse 

samenleving tegen de achtergrond van de grote diver-

siteit in de etnische samenstelling van de bevolking. In 

het afgelopen voorjaar verrichte Bureau Berenschot een 

evaluatieonderzoek uit in opdracht van het ministerie van 

SZW. Dat leidde tot een verlenging van de financiering 

door het ministerie van in elk geval vier jaar. De missionair 

minister Asscher bood het evaluatierapport van Beren-

schot afgelopen zomer aan de Tweede Kamer aan.

Heeft u een vraag voor KIS?
Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt 

er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp 

besteed? Of kan iets beter? KIS geeft graag antwoord.

Meer informatie is te vinden op www.kis.nl

2

http://www.movisie.nl/kerstdebat
http://www.kis.nl


19
Sociale stad Helmond: motor 

achter inclusieve stad

Een nieuwe trainging helpt 

jongeren met migratieachtergrond 

die kampen met schulden

Psychisch kwetsbare mensen  

in de wijk

Inclusie. Hoe zorgt een wijkteam 

dat kwetsbare groepen zich welkom 

voelen in de wijk?

Wat betekent de nieuwe 

privacywetgeving voor 

samenwerken in de wijk?

Wijkteams, partnergeweld en 

meldcode

4

24

6

31 33
GEMEENTEN

17 Als werk & inkomen in de wijk zit

21  Hoe gemeenten en organisaties werken 

aan outcome

26 Den Haag start campagne mantelzorg

DE PROFESSIONAL

8 Wat werkt tegen eenzaamheid?

9 Interventiewijzer sociaal en gezond

11  Thuis op straat werkt samen met 

onderzoekers

14  Praat met mij. Gereedschapskist mensen 

met verstandelijke beperking

23 Appke: sociale apps in de spotlight

28  Intensieve mantelzorg en werk, de 

ondersteuning daarbij

30 Vijf vragen aan: Saskia Keuzenkamp

In dit nummer

Special in het hart van dit nummer:  

De blik vooruit. 
5 visies op de toekomst

Movisie bestaat tien jaar. Een goede 

aanleiding om vooruit te kijken.  

We bieden een podium aan 5 experts 

die op verschillende terreinen hun 

sporen hebben verdiend. Laat u 

inspireren door hun frisse blik op  

de toekomst!
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Innovatie als motor 
van een sociale stad
Zorg dat mensen maximaal meedoen en kunnen vooruitkomen. Maak 

de stad in sociaal en maatschappelijk opzicht sterker. Dat zijn enkele 

doelen van het programma Sociale Stad van de gemeente Helmond. 

Het programma ontstond vanuit de strategische agenda van het college 

en vormt daarvan de centrale pijler, vertelt Nathalie van der Zanden, 

wethouder voor Wmo, Armoedebestrijding en Stadswinkel.

Met het programma Sociale Stad wil de 

gemeente Helmond werken aan sociale 

stijging, zowel van de mensen die aan de 

onderkant zitten als van de stad als geheel. 

‘Het programma is onderdeel van de stra-

tegische agenda van het college en vormt 

daaronder een van de belangrijkste pijlers,’ 

aldus Van der Zanden. ‘Het is een impulspro-

gramma, om de sociale basis te versterken, 

om voor sociale stijging te zorgen van onze 

inwoners, sterkere wijken en een sterkere 

(en daardoor veiligere) stad.’

En dat is nodig ook. Helmond staat op 

de eerste plaats in de monitor Sociale 

Meedoen, rondkomen en vooruitkomen: 

dat is kortweg het doel van het programma 

Sociale Stad van de gemeente Helmond. ‘We 

willen dat iedereen de kans krijgt om mee 

te doen. We gaan voor een sociale stad met 

oog voor de menselijke maat’, vertelt Natha-

lie van der Zanden, wethouder voor Wmo, 

Armoedebestrijding en Stadswinkel (SP). ‘En 

dan volstaan vaak de standaardoplossingen 

niet. Innovatie is het toverwoord!’

Wethouder Nathalie van der Zanden (links): ‘We gaan voor een sociale stad met oog voor de menselijke maat.’
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Veerkracht van de provincie Noord Brabant 

als het gaat om sociale deprivatie. ‘We 

hebben veel mensen aan de onderkant van 

de samenleving, mensen met een uitkering’, 

aldus Wytske Teeuwen, programmamanager 

Sociale Stad. ‘Dat betekent dat problemen in 

een aantal wijken samenkomen. We willen 

ervoor zorgen dat iedereen maximaal kan 

meedoen, rondkomen en vooruitkomen en 

dat kan het beste in de vorm van betaald 

werk. Lukt dat niet, dan zetten we in op 

een traject naar werk. Lukt dat ook niet? 

Dan mikken we op vrijwilligerswerk via het 

Stadsleerbedrijf.’

Generatiearmoede
‘De inzet op werk, inkomen, ontwikkeling en 

opleiding gebeurt in samenhang’, vervolgt 

Teeuwen. ‘We willen dat mensen maximaal 

kunnen rondkomen, een inkomen hebben 

dat past bij hun uitgaven. Niet alleen voor de 

minima, maar ook daarboven, om schulden 

te voorkomen. Daarnaast zetten we in 

op persoonlijke ontwikkeling, omscholen, 

bijscholen, levenslang leren. Als we zo de 

sociale basis versterken, zorgen we voor 

sociale stijging van inwoners, sterkere wijken 

en een sterkere stad. Helmond wordt zo 

aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven. Dan 

blijven de mensen in de stad, ook de hoger 

opgeleiden.’ 

‘Armoedebestrijding is een wezenlijk 

onderdeel van het beleid’, vult Nathalie van 

der Zanden aan. ‘We zien veel generatie-

armoede, families die keer op keer in de 

bakken van de sociale dienst terechtkomen. 

Negentig procent van de problemen van 

mensen begint bij schulden. We willen dat 

de armoede-aanpak breed in het sociaal 

domein verweven is. We kiezen er bijvoor-

beeld voor om aan uitkeringsgerechtigden 

met financiële achterstanden de mogelijk-

heid te bieden de premie voor de zorgverze-

kering in te houden op de uitkering.’

Innovatie als toverwoord
Van der Zanden schetst het domeinbrede 

pakket van de Sociale Stad: de transformatie 

van de Wmo en jeugdbeleid, het Stadslab en 

Stadsleerbedrijf, de Werkgelegenheidsimpuls 

en het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid. 

‘Het programma legt verbindingen en moet 

voorkomen dat mensen te snel in dure 

zorg terechtkomen. Twee bijzondere pijlers 

zijn het Stadslab en het Stadsleerbedrijf. 

Deze gaan uit van de krachten die bij onze 

inwoners zitten en hebben allebei een 

innovatief karakter.’

Stadslab: laboratorium voor nieuwe 
ideeën
Het Stadslab (stadslabhelmond.nl) faciliteert 

nieuwe ideeën die uit de stad komen 

omdat de gemeente zelf niet alles wil en 

kan bedenken. Dit gebeurt bijvoorbeeld 

in de vorm van open podia waar mensen 

een idee kunnen pitchen. Hierbij spelen de 

zogeheten ‘stadslaboranten’ een grote rol. 

Wytske Teeuwen: ‘Met het Stadslab hebben 

we de innovatiepoot van de gemeente naar 

buiten gebracht. We willen zo de drempel 

verlagen voor mensen om nieuwe ideeën 

aan te dragen. Inwoners kunnen ideeën 

indienen en het Stadslab helpt ze die ideeën 

verder te brengen. De stadslaboranten zijn 

vrijwilligers uit de stad, met kennis vanuit 

bijvoorbeeld communicatie, zorg, bedrijfsle-

ven, onderwijs. Inmiddels hebben zich zo’n 

twintig gespecialiseerde stadslaboranten 

aangemeld.’

In 2016 zijn zo’n 120 nieuwe ideeën 

ingebracht, vertelt Van der Zanden. ‘Een idee 

was de mobiele keuken voor de wijkhuizen. 

Kwetsbare ouderen die zorg nodig hebben, 

komen vaak te weinig buiten de deur. Door 

in het wijkhuis te gaan eten, komen ze 

buiten, zijn ze samen en kunnen voor een 

minimale prijs eten. In de keuken staan vrij-

willigers vanuit het Stadsleerbedrijf, mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt die zelf 

ook geïsoleerd leven en moeilijk aansluiting 

vinden in de samenleving.’

Andere ideeën zijn: het begeleiden van 

autistische jongeren naar evenementen, de 

kookgroepen voor jongeren met autisme en 

duofietsen waarmee vrijwilligers in groepen 

samen met ouderen gaan fietsen. De ideeën 

komen vaak van vrijwilligers, die zelf ook 

fondsen werven en zelf ook zorgen voor 

de uitvoering. Een bijzonder project is VIPE, 

dat met gebruikte pruiken nieuwe pruiken 

maakt voor mensen die door een chemokuur 

hun haar verloren hebben. Nathalie Van der 

Zanden is ook enthousiast over het project 

Tijdloos, waarbij mensen met dementie 

terugkijken op hun leven. ‘Ouderen worden 

in beeld gebracht met een fotoreportage. 

Zo was er een reportage over een mevrouw 

die vroeger stewardess wilde worden en 

daarover vertelde. Het is heel mooi om 

mensen te betrekken en te ondersteunen bij 

ontmoetingen. Je ziet ze stralen.’

Stadsleerbedrijf: vliegwiel voor de 
transformatie
Het Stadsleerbedrijf (stadsleerbedrijf.nl) 

stimuleert mensen die niet in staat zijn te 

werken of een traject naar werk te volgen 

om vrijwilligerswerk te gaan doen. Wytske 

Teeuwen: ‘Het Stadsleerbedrijf is het 

vliegwiel van de transformatie. Mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt bieden we bege-

leid vrijwilligerswerk aan en een persoonlijk 

ontwikkeltraject.’ 

Nathalie van der Zanden schetst een 

voorbeeld van een deelnemer aan het 

Stadsleerbedrijf. Door goed luisteren heeft 

het leven van een dakloze een positieve 

wending gekregen. ‘Het lukte de beheerder 

van een wijkhuis om in gesprek te gaan 

met deze jongen. Het effect was geweldig. 

De jongeman kwam steeds vaker in het 

wijkhuis en begon er als klusjesman. Ook is 

hij in het wijkhuis in contact gebracht met 

ondersteuning om hem te helpen met zijn 

schulden. Hij ontwikkelde zich tot gastheer 

en werd actief als fotograaf die het leven 

van daklozen ging fotograferen. Daaruit 

ontstond een tentoonstelling. Nu gaat hij de 

opleiding doen tot heftruckchauffeur.’.

 
Inclusieve stad
Wat betekent de Sociale Stad als motor van 

een inclusieve stad? ‘Het moet gewoon weer 

‘wij’ worden in plaats van alleen maar ‘ik’’, 

reageert Wytske Teeuwen. ‘Zo zijn er ook 

allerlei verbindingen gemaakt met andere 

strategische programma’s als wonen. Neem 

de manier waarop de huizen zijn gebouwd, 

daarmee kan de woningbouw het samen-

leven stimuleren. We willen innovatieve 

woonvormen ontwikkelen, bijvoorbeeld 

meergeneratiewoningen om mensen van 

verschillende leeftijden bij elkaar te laten 

wonen.’

Het programma Sociale Stad steunt op 

een breed draagvlak in de Helmondse 

politiek. Partijen van links en rechts staan 

er volledig achter, vertelt Nathalie van der 

Zanden. ‘Vanuit de stad hebben vrijwilligers 

veel belangstelling voor de vernieuwende 

projecten. Initiatieven als het Stadsleerbedrijf 

en het Stadslab komen vanuit de stad zelf. 

We bepalen het niet als gemeente, de 

bouwstenen voor dit programma hebben we 

bottom-up uit de stad opgehaald.’ 

Het moet gewoon weer

‘wij’ worden in plaats van alleen 

maar ‘ik’. 
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Psychisch kwetsbare mensen in de wijk

Elburg windt er  
geen doekjes om
Gemeenten in Nederland moeten hun burgers ondersteunen, helpen, 

activeren. Ook de mensen met een ggz-achtergrond. Maar hoe? 

Movisie verzamelde in de publicatie ‘GGZ in de wijk’ ervaringen uit 

het hele land. Want wat werkt in de praktijk? Leer de mensen eerst 

eens kennen, luidt het advies uit Elburg. Visie, samenwerken én 

kennis blijken de belangrijkste uitgangspunten. 
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Vijf tips voor gemeenten

1.  Neem als uitgangspunt dat mensen met een psychische kwetsbaarheid gewoon 

burgers zijn. Daar begint succesvolle ondersteuning. Politici en ambtenaren onder-

schrijven de visie van een inclusieve cultuur.

2.  Zorg voor financiële ruimte om op te schalen, ook zonder diagnose of indicatie.

3.  Stem activiteiten af met betrokkenen, zodat er een gezamenlijk aanbod is dat aansluit 

bij de behoeften uit de praktijk.

4.  Maak afspraken over wie wat doet als het minder gaat met een persoon.

5.   Een gemeentefunctionaris kijkt of de visie ook in de praktijk wordt gebracht bij 

gemeenten en binnen samenwerkingsverbanden.

‘Eerst moeten we de mens zien. Over 

wie hebben we het eigenlijk wanneer we 

spreken over mensen met ggz-problematiek? 

Dan blijken het al snel gewone mensen te 

zijn met schaduwkanten maar ook met hele 

mooie kanten en talenten.’ Gert Gerritsen, 

beleidsmedewerker maatschappelijke 

ontwikkeling van de gemeente Elburg, windt 

er geen doekjes om. Gemeenten moeten 

geen dikke stukken produceren, maar om 

de tafel met de mensen om wie het gaat. 

‘Gewoon doen. Dat is ook de visie van onze 

gemeente. Het contact met deze doelgroep 

is zo belangrijk. Ik kan wel vanachter mijn 

computer bedenken wat goed voor een 

ander is, maar dat is doorgaans alleen maar 

goed voor je eigen eer.’

uit, dan betekent dat niet dat de activiteit 

ook stopt. En dan is er ook de veiligheid. 

Daar begint het mee. Er moet een veilige 

omgeving worden geboden. In deze groep 

zijn er mensen die soms gedrag vertonen dat 

niet altijd door iedereen wordt begrepen, 

daar moet wel ruimte voor zijn. Je ziet 

dat mensen uit de doelgroep die zelf de 

activiteiten organiseren, daar ook heel goed 

mee om weten te gaan.’

Visie
Of het in een kleine gemeente eenvoudiger 

is om dit soort zaken goed aan te pakken? 

Gerritsen gelooft van niet. ‘Waar een wil is, 

is een weg. Wat voor opvattingen heb je als 

gemeente over je taken in het veld? Je moet 

niet gaan kletsen over regiegemeenten, 

maar samen met de mensen aan de slag 

gaan.’ Juist die visie is essentieel, zegt ook 

Anne-Marie van Bergen, senior-adviseur 

Thuis in de Wijk van Movisie. ‘Maak het niet 

te ingewikkeld. We hebben het ook niet over 

enorme groepen.’ 

Afgelopen winter zijn door Movisie, in 

samenspraak met VNG, focusgroepen 

over ggz in de wijk georganiseerd. De 

belangrijkste conclusies zijn samengevat 

in een verhelderende infographic (ook te 

downloaden op movisie.nl). ‘Belangrijk is dat 

de lokale partijen samen een visie delen, dat 

er samengewerkt wordt. Niet alleen door de 

professionals maar ook met mensen vanuit 

de doelgroep. En als laatste is kennis nodig 

om mensen met psychische kwetsbaarheid 

te ondersteunen.’

Koudwatervrees
Veel gemeenten worstelen met de nieuwe 

opgave, zegt adviseur Van Bergen. ‘Er is veel 

koudwatervrees. Kunnen we dit wel?’ De 

samenwerking met de ggz, welzijnsinstel-

lingen en gemeenten loopt in de praktijk 

niet altijd zonder problemen. De verschillen 

in werkcultuur zijn groot. ‘Gemeenten 

merken bijvoorbeeld dat het moeilijk is om 

ggz-medewerkers kennis te laten delen. De 

ggz is niet altijd zichtbaar in de wijk, terwijl 

dat wel een beweging is die de ggz met de 

ambulantisering probeert te maken. Ook 

de uitsluitend cliëntgebonden financiering 

maakt het soms lastig om ggz-medewerkers 

bij een overleg te betrekken. Een oplossing 

kan zijn om het overleg ‘met de cliënt aan 

tafel’ te voeren. Dan is privacy geen issue 

meer en kan de ggz-professional de tijd 

declarabel schrijven.’ 

Werkateliers
Dit najaar organiseert Movisie werkateliers 

in een aantal gemeenten die werk willen 

maken van inclusie. De betrokken ambte-

naren, professionals uit het lokale sociaal 

domein en de ggz en de mensen om wie 

het gaat, worden uitgenodigd om samen tot 

een gezamenlijke visie en aanpak te komen. 

‘Gemeenten kunnen hierop intekenen. 

Aan het eind van de reeks organiseren we 

een afsluitende bijeenkomst waarin we op 

zoek gaan naar de grootste gemene deler 

en aanbevelingen formuleren voor andere 

gemeenten. Maar je ziet dat er nu al grote 

stappen worden gezet.’ 

Meer informatie: Anne-Marie van Bergen 

(a.vanbergen@movisie.nl of 06 55 44 06 55).

Wat voor opvattingen heb  

je als gemeente over je taken  

in het veld?

Ga niet kletsen over 

regiegemeenten, maar ga met 

de mensen zelf aan de slag

Contactgroep 
De gemeente Elburg heeft een tijd geleden 

al een ggz-contactgroep in het leven 

geroepen. ‘We kijken waar behoefte aan 

is, hoe kunnen we dat organiseren en met 

wie? Het gaat over het stimuleren van 

ontmoeting, over toegankelijkheid.’ Met de 

input van de contactgroep worden in het 

wijkontmoetingscentrum van Elburg inmid-

dels activiteiten georganiseerd voor en door 

de doelgroep. Ook is het groenteam ggz 

actief. ‘Elke woensdag zorgt het groenteam 

voor het onderhoud bij woonvormen van 

GGz Centraal in Elburg en voor tuinen van 

mantelzorgers. Ook onderhoudt de groep 

een aantal bedrijfstuinen. Dat heeft zelfs 

al geleid tot uitstroom naar een baan, een 

ontzettend mooie bijvangst.’

Tweetallen
Volgens Gerritsen is een aantal zaken 

belangrijk om rekening mee te houden. 

‘Kwetsbaarheid bijvoorbeeld. Er zijn periodes 

waarin mensen heel goed functioneren en 

periodes waarin ze het niet redden. Daar 

is bijvoorbeeld het werken in tweetallen 

uit voort gekomen. Valt er iemand even 
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DOSSIERS

Veel belangrijke kennis over het effectief 

terugdringen van eenzaamheid wordt in de 

praktijk nog niet gebruikt. Movisie begeleidt 

gemeenten daarom bij een lerende aanpak. 

Insteek: onderzoekers, ambtenaren en 

uitvoerders doen het samen.

Het klinkt wat vreemd, maar eenzaamheid mag zich in een 

groeiende belangstelling verheugen. Terecht, vindt Movisie-on-

derzoeker Jan Willem van de Maat. Want een ernstig gemis 

aan sociale relaties ligt aan de basis van uiteenlopende gezond-

heidsproblemen, zoals verslavingen, hart- en vaatziekten en 

depressie. Evengoed worstelen gemeenten met de vraag hoe ze 

het veelkoppige monster kunnen aanpakken. Praktijkorganisaties 

reageren ondertussen afwachtend. Terwijl de wetenschappelijke 

kennis over wat werkt tegen eenzaamheid onbenut blijft. 

Gemeenten, aanbieders en wetenschap zouden daarom 

gezamenlijk een aanpak moeten ontwikkelen. ‘Samen al doende 

leren wat werkt, zodat je tot een duurzame oplossing komt,’ 

zegt Lou Repetur van Movisie. ‘Dat klinkt makkelijker dan het 

is. Het vraagt om gelijkwaardigheid van alle partijen. En om 

een lerende houding.’ Repetur is namens Movisie leider van 

het project Lerende aanpak eenzaamheid, waar de gemeente 

Amsterdam eind vorig jaar mee is begonnen. Andere gemeenten 

verkennen samen met Movisie de mogelijkheden voor een 

vergelijkbare manier van werken. 

Wat is er nieuw aan de lerende aanpak? Van de Maat: ‘Dat 

de drie werelden van onderzoek, praktijk en beleid samen een 

aanpak ontwikkelen. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit wat 

goed werkt, maar die kennis landt nog te weinig in de praktijk. 

Met deze aanpak zorgen we dat het wel gebeurt. Bijvoorbeeld 

door experimenten te honoreren die bewezen werkzame 

elementen gebruiken. Of doordat uitvoerders de Verbetertool 

Eenzaamheid gebruiken. Ze beantwoorden online vragen en 

krijgen op basis van hun antwoorden verbetertips.’

Hoe breng je gemeenten, wetenschap en  
praktijk samen?
Repetur: ‘We organiseren laagdrempelige themabijeenkomsten 

waar professionals, wetenschappers, cliëntenvertegenwoordigers 

en ambtenaren samen komen. In kleiner verband bestaan in 

Amsterdam ‘communities of practice’ die doelgerichter een 

thema bespreken. Ook is er een interne expertgroep van zes 

deskundigen – van de gemeente, de GGD, de Hogeschool van 

Amsterdam en Movisie – die in de gaten houdt of de ontwik-

kelde aanpak werkelijk datgene doet waarvan we weten dat het 

effectief is. En dan is er nog een wetenschappelijke expertgroep 

die de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen bespreekt.’ 

Waarom al doende leren als al bekend is wat  
goed werkt?
Van de Maat: ‘Er zijn bewezen effectieve aanpakken en 

werkzame elementen, maar die moet je zien als bouwstenen. 

Het vereenzamen van mensen verloopt voor bijna iedereen 

anders. De aanpak vergt daarom maatwerk, nadere uitwerking 

ter plaatse. We weten bijvoorbeeld dat het veranderen van 

negatieve denkpatronen effectiever kan zijn dan het orga-

niseren van ontmoetingen. Maar de vraag is nog wel: hoe 

verwerk je dat inzicht in de praktijk, bijvoorbeeld in bestaande 

maatjesprojecten.’

Kleven er risico’s of nadelen aan deze lerende 
aanpak?
Van de Maat: ‘De kracht is dat gemeenten aanbieders afrekenen 

op hun betrokkenheid en wil om een duurzame aanpak te ont-

wikkelen, niet op cijfers die weinig zeggen over het terugdringen 

van eenzaamheid. Dat leerproces moet niet vrijblijvend worden. 

Het geleerde moet toegepast worden. Verder kost het tijd en 

mankracht. Maar uiteindelijk bespaart een effectieve aanpak van 

eenzaamheid een gemeente veel geld.’

Meer informatie: Lou Repetur (l.repetur@movisie.nl  

of 030 789 21 17) of Jan Willem van de Maat  

(j.vandemaat@movisie.nl of 030 789 22 32).

Aan de slag met wat werkt!
Eenzaamheid is een groot probleem voor veel 

Nederlanders. Gelukkig is er veel bekend over wat werkt 

om vereenzaming te voorkomen en eenzaamheid te 

verminderen. Met de Verbetertool Eenzaamheid kun je 

praktisch aan de slag om jouw project of aanpak van 

eenzaamheid nog beter te maken. De tool is ontwikkeld in 

samenwerking met gemeente Amsterdam en is gebaseerd 

op inzichten uit onderzoek en praktijk. Ga naar de 

verbetertool op watwerktbij.nl/eenzaamheid.

We weten wat werkt tegen 
eenzaamheid. Nu nog toepassen
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Makkelijk zoeken naar 
effectieve interventies

Nieuw: InterventieWijzer Sociaal en Gezond

Gezondheid kan nauw samenhangen met factoren als een sociaal 

netwerk, armoede, goede huisvesting en een veilige leefomgeving. 

Dat weten we al tientallen jaren. Toch gebeurt er relatief weinig met 

deze kennis. Ben jij op zoek naar praktische interventies die bewezen 

effectief zijn? Kijk in de InterventieWijzer Sociaal en Gezond van 

Movisie. Vanaf november 2017 beschikbaar.
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De InterventieWijzer Sociaal en Gezond 
is een logisch vervolg op het dossier ‘Wat 
werkt bij Sociaal en Gezond’ uit 2016. 
Dit Movisie-dossier geeft helder inzicht 
in hoe sociale factoren bijdragen aan de 
gezondheid van mensen. Maar meer inzicht 
betekent niet direct meer actie. Terwijl juist 
de behoefte aan praktische toepassingen 
groot is, vertellen senior onderzoeker en 
projectleider Aletta Winsemius en pro-
jectmedewerker en onderzoeker Esther 
Schrijver.

‘Voor het dossier ‘Wat werkt bij Sociaal 
en Gezond’ was vanaf het begin veel 
belangstelling’, vertelt Aletta Winsemius. 
‘Het dossier is inmiddels duizenden keren 
gedownload en gelezen. Je ziet dat er vooral 
door de komst van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de decentralisaties veel 
aandacht is gekomen voor de verbinding 
van de domeinen ‘sociaal’ en ‘gezond’. Maar 
er komen ook veel vragen, vooral gemeen-
teambtenaren en professionals willen 
weten welke interventies voorhanden zijn. 
De InterventieWijzer geeft antwoord op 
deze vragen.’

Participatiewiel
Professionals kunnen vanaf november via 
de InterventieWijzer Sociaal en Gezond 
zoeken naar sociale interventies die positief 
bijdragen aan gezondheid. De Interventie-
Wijzer maakt gebruik van databases van 
het Centrum Gezond Leven van het RIVM 
en van de databank Effectieve Sociale 
Interventies van Movisie.
Esther Schrijver legt uit: ‘Op tal van plaat-
sen is kennis ontwikkeld over succesvolle 
kruisbestuivingen tussen het sociale 
domein en de domeinen publieke gezond-
heidszorg, preventie en eerstelijns gezond-
heidszorg. Het is beter deze kennis uit 
externe bronnen te putten dan een eigen 
database in te richten met al die verzamelde 
kennis. Het zou erg arbeidsintensief zijn om 
dit te onderhouden.’

De InterventieWijzer Sociaal en Gezond 
is ingedeeld volgens het Participatiewiel 
van Movisie. Daarin staat de leefwereld 

van mensen centraal en worden partici-
patiedoelen van elk individu benoemd: 
zelfredzaam zijn, anderen ontmoeten, 
voor anderen zorgen, bijdragen aan de 
samenleving, betaald werk en financiële 
gezondheid.

Inspirerende voorbeelden
Aletta Winsemius: ‘De InterventieWijzer 
richt zich op professionals in zowel het 
sociale als gezondheidsdomein. Dus 
welzijnsorganisaties, maar ook huisartsen, 
praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, 
diëtisten. Als een huisarts bijvoorbeeld 
constateert dat er veel eenzame mensen 
in de wijk wonen, kan hij via de Inter-
ventieWijzer interventies vinden die 
bijdragen aan collectieve bestrijding van 
negatieve gezondheidseffecten die worden 
veroorzaakt door eenzaamheid. En hij kan 
bijvoorbeeld contact opnemen met de 
lokale welzijnsorganisatie die een dergelijke 
interventie kan inzetten.’
Esther Schrijver: ‘Een ander voorbeeld van 
een inspirerende interventie is ‘Natuurlijk, 
een netwerkcoach!’ Dit gaat over vrijwil-
lige netwerkcoaches die zijn opgeleid om 
cliënten te helpen hun sociale netwerk te 
herstellen, te vergroten of te veranderen, 
zodat sociaal isolement en eenzaamheid 
verminderen. Met deze coaches zijn al 
goede ervaringen opgedaan. Mensen 
kunnen veel baat hebben bij de opbouw 
van een ander of beter netwerk, om te 
voorkomen dat ze terugvallen in hun oude 
situatie. Het gezondheidseffect van deze 
interventie met netwerkcoaches is aange-
toond in onderzoek door de afdeling sociale 
geneeskunde van het AMC en de Univer-
siteit van Amsterdam. Deelnemers ervaren 
een positieve invloed op hun mentale 
gezondheid.’

Nog een mooi voorbeeld van een inter-
ventie: ‘Welzijn op Recept’, ontwikkeld 
in Nieuwegein. Huisartsen kunnen een 
‘recept’ geven aan de patiënt om naar het 
welzijnswerk te stappen, in plaats van 
bijvoorbeeld slaapmiddelen voorschrijven. 
Ideaal voor patiënten die meer dagstructuur 
nodig hebben en iets nuttigs willen doen. 
Het lokale welzijnswerk onderzoekt met de 
patiënt wat deze zou willen. Wat vindt hij of 
zij belangrijk? Uitkomsten kunnen bijvoor-
beeld zijn: meedoen aan vrijwilligerswerk 
of sociaal-culturele activiteiten.

Geldproblemen
Inmiddels is een selectie van de interventies 
in kaart gebracht voor de InterventieWijzer. 

Het is Esther Schrijver en Aletta Winsemius 
daarbij opgevallen dat in de bestaande data-
banken nog nauwelijks interventies worden 
genoemd die zich richten op verbetering 
van de financiële situatie van mensen. De 
toegenomen aandacht voor het voorkomen 
van schuldproblematiek heeft zich in 
Nederland nog niet vertaald in een aanbod 
van effectieve sociale interventies.

Esther Schrijver: ‘Terwijl dit wel goed van 
pas zou kunnen komen. Uit onderzoek 
weten we dat financiële gezondheid enorm 
belangrijk is voor de gezondheid van 
mensen. Financiële stress maakt ziek. Zo 
weten we dat het verschil in gemiddelde 
levensverwachting tussen mannen in de 
laagste en hoogste inkomensklasse 7,2 jaar 
is. En bij vrouwen 6,7 jaar. Het verschil in 
de jaren waarin mensen met een goede 
gezondheid leven, is zelfs ruim zeventien 
jaar, zowel bij mannen als vrouwen.’

Voordelen
De InterventieWijzer Sociaal en Gezond 
bevat uitsluitend aantoonbaar goede 
interventies, benadrukt Esther Schrijver. 
Dat maakt het vooral interessant voor 
gemeenten, die graag willen dat interven-
ties ook daadwerkelijk werken als er geld en 
middelen in worden gestoken. Een ander 
voordeel is dat de InterventieWijzer de 
domeinen ‘sociaal’ en ‘gezondheid’ dichter 
bij elkaar brengt. Dat past in de huidige 
trend waarin deze twee domeinen steeds 
meer geïnteresseerd in elkaar raken. Aletta 
Winsemius: ‘In de gezondheidszorg komt 
er meer aandacht voor sociale factoren 
die gezondheid bepalen. En voor de rol 
die mensen zelf kunnen vervullen bij het 
managen van hun gezondheid.’

‘Er wordt in de gezondheidszorg steeds 
beter ingezien dat het moeilijk is om alleen 
via gezondheidsinterventies het gedrag van 
mensen te veranderen. Je kunt mensen 
wel vertellen dat ze gezond moeten leven 
of hen medicijnen voorschrijven, maar het 
kan veel belangrijker en effectiever zijn 
als mensen beschikken over voldoende 
inkomen, niet eenzaam zijn en goed in 
hun vel zitten. Pas dan krijg je makkelijker 
aandacht van de mensen voor hun eigen 
gezondheid.’

Meer informatie: Aletta Winsemius  
(a.winsemius@movisie.nl of 06 554 406 
14) of Esther Schrijver (e.schrijver@
movisie.nl of 06 554 405 16).

Deze interventies brengen 

‘sociaal’ en ‘gezond’ dichterbij 

elkaar
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Je kunt het ontstaan van Duimdrop en 
Thuis op Straat beschouwen als een reactie 
op het bestaande sociaal-culturele werk. 
Bij Duimdrop, opgericht in 1993, draait het 
om containers met speelgoed op pleinen in 
Rotterdamse volkswijken. Kinderen kunnen 
er met zelf verdiend krediet rolschaatsen 
lenen of skelters. Thuis op Straat (TOS, 
1996) is het flexibele vervolg daarop: 
TOS-medewerkers strijken met een tas met 
speelgoed en sportspullen voor een middag 
neer op een plein. Destijds opereerden 
kinder- en jongerenwerkers voornamelijk 
in buurthuizen. ‘Terwijl de leerlingen waar 
de schooldirecteur zich druk om maakte 
daar niet kwamen,’ zegt Huiskens (68) op 
een onmiskenbaar Rotterdamse ‘doe effe 

gewoon joh’-manier. ‘Je moest dus de straat 
op. Ook op zaterdag, ook op zondag, 365 
dagen per jaar.’

Droom
Toch kwamen Duimdrop en TOS vooral 
voort uit een persoonlijke crisis. Huiskens 
groeide op in het Oude Westen en werkte 
als opbouwwerker in Delfshaven, het Oude 
Noorden en Hoogvliet. In de jaren tachtig 
zag hij het in die wijken almaar verder uit 
de hand lopen. Nieuwe groepen Marok-
kaanse en Antilliaanse jongeren domineer-
den de steeds agressiever wordende straat-
cultuur, terwijl die zich vermengde met 
drugshandel. ‘We werkten ons te barsten, 
maar het werd alleen maar erger.’ Huiskens 

Ik wil praten met de 
echte bijdehandjes

Ton Huiskens over samenwerken met onderzoekers

Met Thuis op Straat (TOS) wilde oprichter Ton Huiskens niets 

minder dan het welzijnswerk radicaal veranderen. Daarbij hoorde 

ook: wetenschappelijke onderzoekers laten meekijken en dus laten 

meesturen. ‘Van hun conclusies gaat een sturende invloed uit.’

Effectieve interventie
Thuis op Straat (TOS) is in 2017 door 

de onafhankelijke erkenningscommis-

sie Maatschappelijke ondersteuning, 

participatie en veiligheid erkend als 

Effectief. Thuis op straat is opgenomen 

in de databank Effectieve sociale 

interventies van Movisie. Lees meer op 

www.movisie.nl/esi. 
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was in die tijd een gedreven buurtwerker en 
een bekend figuur in het Rotterdamse. Hij 
stond in direct contact met burgemeester 
en wethouders. Toch worstelde hij met de 
vraag of hij moest doorgaan met zijn werk. 
Als uitkomst diende hij ‘een droom’ in bij 
het stadhuis, die hij tot zijn eigen verbazing 
mocht proberen te verwezenlijken. 

Dagboek
Zijn inspiratie kreeg hij op een onverwachte 
plek: hamburgerketen McDonald’s. ‘Ik vroeg 
me af: waar gedraagt dat tuig zich nou wel? 
Ik heb het hoofdkantoor van de Mac gebeld 
en ben er te rade gegaan.’ Welke Mac-ele-
menten terug zijn te vinden in TOS? Zo min 
mogelijk bureaucratie, zelfstandige filialen, 

uitvoerend personeel dat een afspiegeling 
is van de buurt en dat in principe alles zelf 
oplost op de werkvloer. En niet te vergeten: 
doorgaan met de productie en tezelfdertijd 
voortdurend blijven nadenken over moge-
lijke verbeteringen. ‘Wist je dat McDonald’s 
een heuse Hamburger University heeft 
waar hun personeel wordt getraind?’

Huiskens is niet academisch geschoold, 
maar altijd druk geweest met leren. Hij leest 
veel, van romans tot wetenschappelijke 
tijdschriften, en houdt een dagboek bij ter 
verbetering van zichzelf en zijn werk. Als 
directeur van TOS onderhield hij van meet 
af aan intensief contact met wetenschap-
pers die graag een kijkje in zijn keuken 

Symposium  
28 november 2017

De rol van kwalitatief onderzoek bij 

de bewijsvoering over effectiviteit 

van interventies als Thuis op Straat 

staat centraal tijdens het symposium 

dat Movisie samen met het Institute 

for Societal Resilience van de Vrije 

Universiteit Amsterdam organiseert  

op 28 november 2017. 

Meer informatie: movisie.nl.

Bijschrift
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namen. Vijf jaar geleden nam hij afscheid, 
maar de deuren van TOS staan nog steeds 
open voor wetenschappelijk onderzoek. 

Sparren 
Hoe verliepen de eerste contacten met 
onderzoekers? ‘De eerste onderzoeken 
werden gedaan door sociologen van de 
Erasmus Universiteit. Wij hielden plein-
dossiers bij. Elke dag noteerden TOS-mede-
werkers wie er kwamen en wie niet, wat er 
gebeurd was en hoe ze daarop reageerden 
– een manier om te reflecteren en belang-
rijk voor de overdracht aan collega’s. Ik zei 
tegen die onderzoekers: ga maar eens lezen. 
Vonden ze heel interessant. Daarnaast ont-
wikkelde ik een vaste lijn met Kees Fortuin, 

een sociaalpsycholoog van het Verwey-Jon-
ker Instituut, die meerdere onderzoeken 
heeft gedaan in opdracht van overheden. 
Ik belde hem geregeld om te sparren. En hij 
adviseerde mij weer om iets te lezen.’

Junger-Tas
‘Ik had ook veel contact met Josine 
Junger-Tas, directeur van het WODC, het 
onderzoekscentrum van het ministerie van 
Justitie. Na de start groeide TOS snel. Ook 
de provincie Zuid-Holland toonde belang-
stelling. Ik wilde wel uitbreiden, maar 
was ook onzeker. Ik stelde als voorwaarde 
dat er wetenschappelijk onderzoek naar 
onze werkmethode zou worden gedaan. 
Rotterdam, provincie en het Rijk hebben 
toen een budget beschikbaar gesteld voor 
een drie jaar durend onderzoek, uitgevoerd 
door de Erasmus Universiteit. Junger-Tas 
was voorzitter van de stuurgroep. Ze was 
criminoloog en keek anders. Ik wilde graag 
een verhouding met de welzijnshoek én de 
justitiële hoek.’

Bijdehandjes
Waarom is hij met onderzoekers gaan 
samenwerken? ‘Ik heb heel bewust voor dit 
werk gekozen, maar vond de denkomge-
ving armoedig. Dat klinkt wat neerbuigend. 
Maar het sociaal werk is een wereld van 
modes en napraters. Ik zocht tegenspraak. 
Ik wilde met de echte bijdehandjes praten. 
Met mensen die werkelijk geïnteresseerd 
zijn of iets werkt of niet. Ik wilde samen 
stappen kunnen zetten in het verbeteren 
van het werk. Het was een relatief makke-
lijke en goedkope manier om een relatie 
op te bouwen met de denkende wereld. 
Dat klinkt weer opportunistisch, maar ik 
had geen tijd om conferenties af te lopen. 
Evenmin wilde ik een welzijnsinstelling 
ontwikkelen met een uitgebreide staf 
die allerlei onderzoeken zou uitvoeren. 
Bovendien wilde ik dat onze ervaringen 
onderdeel zouden zijn van de bestaande 
kennis. Dat het soms geniale denken van 
onze werkers op straat een plek zou krijgen.’ 

Meer meiden
Wat heeft hij geleerd van de onderzoeken? 
‘Het heeft me geholpen allerlei praktische 
kennis te systematiseren en om te vormen 

tot methodieken die nu zijn vastgelegd. 
Nieuwe medewerkers kunnen daarvan pro-
fiteren. Verder hebben wetenschappers mijn 
intuïtieve kennis over verschillen tussen 
etnische groepen duidelijker gemaakt. En ik 
heb geleerd dat de aanwezigheid van meer 
meiden een indicatie is dat buurtbewoners 
het plein veilig vinden. Onderzoekers 
wezen me bijvoorbeeld op aankomende 
beleidsveranderingen, zoals het stoppen 
met Melkertbanen. Als je de hele dag bezig 
bent met de pleinen, heb je niet altijd oog 
voor zulke ontwikkelingen.’ 

Subsidiegevers
Met wetenschappelijke rapporten in de 
hand sta je sterker tegenover subsidiege-
vers. Is dat ook een deel van zijn motivatie? 
‘Dat speelt wel mee, maar is nooit het voor-
naamste geweest. Er zijn trouwens genoeg 
ambtenaren die weinig interesse tonen in 
maatschappelijk resultaat. Ze moeten een 
aanbesteding wegzetten, kijken naar harde 
cijfers en stellen ingewikkelde eisen. De 
kunst van offertes maken is dan belangrij-
ker dan goed werk leveren. Al bespeur ik 
wel een omslag. Bij de politiek zie je het 
besef dat voortdurend de boel overhoop 
wordt gehaald op de werkvloer, terwijl je 
juist duurzame relaties moet bouwen.’

Nadelen? 
‘De wetenschap heeft zijn onderlinge 
gevechten. Als de gereformeerde kerk zegt 
dat TOS in de hemel komt, weet de katho-
lieke kerk zeker dat je thuishoort in de hel. 
Dat overzie je niet in het begin. Daar moet 
je dan weer over nadenken, terwijl het al 
spannend genoeg is om in de buurten te 
werken. Soms hoor je ook dingen die je 
liever niet wil weten. Observaties waar je 
iets mee moet. Onderzoekers zijn eigenlijk 
meestuurders. Zogenaamd sturen ze niet, 
maar van hun conclusies gaat wel een 
sturende invloed uit.’ 

Als er meer meiden zijn, vinden 

bewoners een plein veiliger

Verder lezen

Marcel van Engelen beschrijft Thuis op 

Straat en vier andere onderbouwde 

interventies op aanstekelijke wijze in 

het boek ‘Bezielende interventies’. 

Krachtvoer voor iedereen die het 

sociaal werk een warm hart toedraagt. 

Bestel het boek nu op movisie.nl/

publicaties.
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DE STAMTAFEL
Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor zelfstandig wonende 

mensen met een licht verstandelijke beperking. In een openbaar 

buurtrestaurant eten ze eens per maand aan een eigen tafel. 

Wat is de winst?
Karen Soeterik van Stichting Prisma: ‘Samen eten is samen praten. 

De deelnemers blijven vaak samen naar hun buurtrestaurant komen, 

ook zonder begeleiding. De Stamtafel is bovendien een goede 

vindplaats. Buurtwerkers kunnen er doorverwijzen naar hun eigen 

activiteiten.’

Dit vindt een gebruiker
Cunera Frisart, participatiemedewerker bij welzijnsstichting ABC 

Alliantie: ‘Ik kon laatst een van de deelnemers koppelen aan een 

buurtkookclub, omdat ik haar kende van de stamtafel.’

Tips bij het organiseren
• Benadruk bij het uitnodigen de gezelligheid en lage kosten,  

niet de eenzaamheid.

• Nodig actief buitenstaanders uit zoals buurtwerkers en Wmo- 

consulenten. Laat ze gewoon aanschuiven en mee-eten. 

WERKEN MET PERSONA’S
Een stappenplan waarmee mensen met een verstandelijke beper-

king zelf een persona creëren. Een persona geeft de doelgroep 

letterlijk een gezicht: een fictief persoon, gebaseerd op bestaande 

kenmerken. 

Wat is de winst?
Anne Lucassen, adviseur Participatie en actief burgerschap bij 

Movisie: ‘De groepsleden leren tijdens het proces hun mening 

verwoorden. Voor gesprekspartners is het vervolgens waardevol dat 

de ervaringsverhalen van de persona het persoonlijke overstijgen.’ 

Dit vindt een gebruiker
Sophie Pennington de Jongh van Cliëntenbelang Amsterdam:  

‘De doelgroep is zelf in charge en bepaalt.’

Tips bij het organiseren
• Zorg altijd voor tweekoppige begeleiding, één vertrouwd en  

één onbekend gezicht. 

G-KRACHT
Een gesprekspanel met mensen met een verstandelijke beperking. 

Gemeentelijke beleidsmakers horen uit de eerste hand welke 

veranderingen wenselijk zijn.

Wat is de winst?
Ingrid Thijs van Stichting Abri: ‘Het besef dat de gemeente wél 

luistert en actie onderneemt, maakt mondiger. Overheidsvertegen-

woordigers, zorgstudenten, winkeliers: zij krijgen door G-KRACHT 

waardevolle inzichten. Bijvoorbeeld dat een rolstoeltoegankelijk XXL 

pashokje wenselijk is.’ 

Dit vindt een gebruiker
Een raadslid: ‘Door G-KRACHT heb ik mijn verkiezingsprogramma 

aangepast.’

Tip bij het organiseren
• Neem zaken niet over, geef ruimte aan onvermoede kansen.

PRAAT MET MIJ KWARTETSPEL
Een houvast om lastige gespreksonderwerpen bespreekbaar te 

maken tussen mensen met en zonder beperking.

Wat is de winst?
Ingrid Thijs van Stichting Abri: ‘Spelenderwijs komen vele onderwer-

pen aan de orde. Bijvoorbeeld dat je moet werken zonder salaris 

of liefdesrelaties. Gesprekspartners zijn vaak diep geraakt door de 

enorme wilskracht om ervaringen te delen, ook al moet het met een 

spraakcomputer.’

Dit vindt een gebruiker
Een student sociaalpedagogisch werk: ‘Het spel leerde me hoe vaak 

deze mensen een steuntje in de rug nodig hebben.’

Tip bij het organiseren
• Maak vooraf duidelijk dat het niet om de winst gaat. Als iedereen 

zijn zegje kan doen, is iedereen winnaar.

Geef inspraak!

Wissel informatie  en meningen  uit!

Participeer  in de  wijk!

Geef  beleid een gezicht!

Gereedschapskist mensen met verstandelijke beperking

Praat met mij!
De verhalen van mensen met een verstandelijke 

beperking vormen een rijke kennisbron. Maar 

hoe voer je als beleidsmaker, wijkprofessional of 

buurtbewoner het gesprek met deze groep? De 

gereedschapskist ‘Praat met mij’ bevat vier methoden 

die elkaar kunnen versterken. Per methodiek vertellen 

initiatiefnemers en gebruikers hoe het werkt.

‘Praat met mij’ is een samenwerking tussen Movisie, Stichting ABRI en Stichting Prisma. Meer informatie: movisie.nl/praatmetmij.

http://www.movisie.nl/praatmetmij


ONS RESULTAAT
‘Het 8-fasenmodel haalt het beste  

in mijn cliënten naar boven’

Ze is altijd op zoek naar de beste 

manieren om zelfredzaamheid te 

bevorderen. Sinds kort werkt Claire 

Boelen (PlanH Werkt) daarom met 

het 8-fasenmodel van Movisie. Een 

krachtgerichte methode waarmee ze 

de problemen van klanten omdenkt.

Lees het interview met Claire  
op de volgende pagina >
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Niet het accent op problemen, maar op de kwaliteiten van mensen. De 

Brabantse organisatie PlanH Werkt zoekt naar de beste manieren om 

zelfredzaamheid bij haar klanten te bevorderen. Sinds kort werkt de 

organisatie met het 8-fasenmodel van Movisie waarmee ze problemen 

van cliënten omdenkt. Sociaalpedagogisch hulpverlener Claire Boelen 

(27) van PlanH Werkt vertelt over de impact van deze methode. 

behandelen we een vraag uit de leefgebie-

denwijzer. Bijvoorbeeld wat iemand in het 

verleden heeft geholpen bij het aanpakken 

van problemen. Zo’n vraag zorgt vaak voor 

nieuwe inzichten. Iemand vertelt over een 

hobby of een persoon waar al lang geen 

contact meer mee is maar die destijds een 

luisterend oor bood’.

Je denkt daarmee het probleem van de 
cliënt dus om?
‘Precies. Het mooiste daaraan vind ik dat 

iemand zelf weer inziet wat zijn of haar 

mogelijkheden zijn. En dat die persoon 

opmerkt: ‘Goh, ik kan toch meer dan ik 

dacht’ of ‘Ik heb toch meer in me’. Door 

vanuit iemands krachten te redeneren, komt 

iemand meer in zijn kracht te staan’.

Heb je een voorbeeld?
‘Ik begeleid een man die zich minderwaardig 

voelt. Hij gaf bij alles aan dat hij het niet 

kon. Of hij wist wel een eigenschap van 

zichzelf te bedenken waarom iets niet lukte. 

Ik merkte dat ik daar soms in meeging. Dat 

ik zei: ‘Dat is toch wel heel vervelend.’ Na de 

training van Movisie ben ik samen met hem 

een lijst gaan maken van de dingen die hij 

wél kan. Deze lijst hebben we een promi-

nente plek in zijn huis gegeven. Wat ik niet 

Waarom werken jullie met het 
8-fasenmodel?
‘Wij willen verder groeien in een krachtge-

richte manier van begeleiden waar, naast 

aandacht voor problemen, vooral aandacht 

is voor talenten en krachten van de deelne-

mers. Om deze methode toe te snijden op 

onze organisatie, hebben we een training 

gevolgd bij Petra van Leeuwen van Movisie.’

Wat spreekt je aan in deze methode?
‘Dat je focust op iemands krachten. Tijdens 

de training realiseerde ik me ‘Goh, dat kan 

ook op deze manier en dat is veel positiever’. 

Voorheen kwam het wel eens voor dat ik 

alleen het doel voor ogen had: het oplossen 

van een probleem. Mijn aanpak was niet per 

se negatief, maar wel zakelijker dan nu.’

Voor die krachtgerichte benadering 
gebruik je onze leefgebiedenwijzer?
‘Ja, ik vind de leefgebiedenwijzer een goed 

hulpmiddel voor mensen die het lastiger 

vinden om over zichzelf te praten. Door 

het accent te leggen op leefgebieden, 

bijvoorbeeld relaties of zingeving, bekijk 

ik samen met hen wat goed en minder 

goed gaat. Zo’n gesprek combineer ik het 

liefst met een activiteit. Ik ga met de cliënt 

bijvoorbeeld een stuk wandelen en dan 

had verwacht, gebeurde. Hij werd energieker 

en ging meer ondernemen.’

Hoe heeft Movisie je daarbij geholpen?
‘Door de training ben ik op een andere 

manier met deze cliënt gaan samenwerken. 

Ik benader hem en ook andere deelnemers 

positief en motiverend. Het 8-fasenmodel 

heeft ons geholpen om een stukje profes-

sioneler te werken. Daarnaast zijn onze 

plannen professioneler en uitgebreider, wat 

wij ook terughoren van de gemeenten.’

Hoe komt dat?
‘Tijdens de training oefenden we om ‘groene 

taal’ te schrijven in plaats van ‘rode taal’. 

Rood staat voor problemen, groen staat 

voor krachten en kwaliteiten. Ik nam voor 

de training een tekst van een intakegesprek 

mee en het viel al snel op dat er meer rode 

taal in stond. Het hoeft natuurlijk niet 

honderd procent groen te zijn, maar zeker 

ook niet honderd procent rood. Dit heeft 

er bij mij voor gezorgd dat ik meer vanuit 

iemands wensen een begeleidingsplan 

opstel. Bijvoorbeeld vanuit de wens om meer 

contact te hebben met buurtgenoten. Ik 

krijg van mijn cliënten terug dat ze dit een 

fijne manier van werken vinden.’

Meer informatie: Petra van Leeuwen 

(p.vanleeuwen@movisie.nl of 06 554 405 

61). Kijk voor meer verhalen over onze 

impact op Poweredbymovisie.nl.

‘Het 8-fasenmodel haalt het 
beste in mijn cliënten naar boven’

8-fasenmodel
Het 8-fasenmodel is een methode voor 

sociale professionals om mensen met 

hulpvragen op meerdere leefgebieden 

te ondersteunen. De kwaliteiten, het 

netwerk en de vraag van de cliënt 

staan in dit model centraal. De naam 

verwijst naar de acht fasen van het 

begeleidingsproces: vanaf de aanmel-

dingsfase tot de uitstroomfase. De 

methode is geschikt voor alle vormen 

van individuele begeleiding. 

Over PlanH Werkt
PlanH Werkt, opgericht in 2008, biedt 

specialistische Wmo-begeleiding en 

dagbesteding. De organisatie richt zich 

op complexe en meervoudige problema-

tiek. PlanH Werkt is trots op het out of 

the box-denken en -handelen waardoor 

ze in staat is veel cliënten te helpen.
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In het kwalitatieve onderzoek ‘De kracht 
van congruente keuzes en kaders’ onder-
zochten Movisie en Divosa hoe Apeldoorn, 
Ede en Zaanstad, Sociale zaken Maastricht 
Heuvelland en de regionale sociale dienst 
Kromme Rijn Heuvelrug arbeidstoeleiding 
van mensen met een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt hebben georganiseerd. 
Hiermee is een kleurrijk palet aan organisa-
tievormen onderzocht.

Onderzoek Movisie en Divosa

Werk en inkomen  
in de wijk, of niet?
Gemeenten verschillen sterk in de manier waarop ze de 

arbeidstoeleiding van mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt organiseren: in de wijk, centraal of regionaal.  

Wat werkt en wat niet? Succesvolle gemeenten hebben 

een heldere visie, duidelijk 

beleid en ondersteunende 

regelgeving
Uitkomst 
Uit het onderzoek komt naar voren 
dat de bevorderende factoren voor 
arbeidstoeleiding niet samenhangen met 
één specifieke organisatievorm (in de wijk, 
centraal of gecombineerd). Succesvolle 
gemeenten hebben een heldere visie, 
duidelijk beleid en ondersteunende 
regelgeving. Zij weten dit bovendien te 
vertalen in heldere kaders en richtlijnen, 

draagvlak op verschillende niveaus, 
de juiste faciliteiten, instrumenten en 
methodieken. Hierdoor ontstaat een solide 
basis om professionals meer ruimte en 
mandaat te geven.

Gemeente  
Zaanstad

Pilot  
Apeldoorn

Kromme Rijn 
Heuvelrug

SZ Maastricht- 
Heuvelland

P-Team 
Gemeente Ede

Volledig in de wijk Volledig centraal

‘Zaanstad heeft de werkzoekenden in 

drie groepen verdeeld. Mensen met een 

onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt 

gaan zoveel mogelijk maatschappelijk 

participeren. Die taak hebben wij belegd bij 

de elf wijkteams. Zij zitten het dichtst bij de 

mensen en weten het beste wat er speelt. 

De mensen met een overbrugbare afstand 

tot de arbeidsmarkt gaan zoveel mogelijk 

aan het werk, eventueel met behulp van 

(job)coaching en training. Dit is een taak 

van de afdeling Werk van de gemeente 

en vanaf 1 januari 2018 van het regionaal 

participatiebedrijf. 

De casemanagers van de cliënten met 

een overbrugbare afstand zijn een paar 

dagen per week gedetacheerd in de 

wijkteams. Samen met professionals uit het 

wijkteam voeren zij de intakegesprekken. 

Doordat beide partijen er vanaf het begin 

bij betrokken zijn, kan er snel worden 

geschakeld. De derde groep werkzoekenden 

zijn mensen die zonder enige vorm van 

Simone Venema, afdelingshoofd Werk, gemeente Zaanstad

Wijkteams hebben regie over álle leefgebieden
ondersteuning de arbeidsmarkt op kunnen. 

Dat is de kleinste groep.

Het is een groot voordeel dat de wijkteams 

de regie hebben over álle leefgebieden van 

de cliënten. Een voorbeeld: voorheen waren 

schulddienstverlening en werk en inkomen 

twee volstrekt gescheiden werelden. Het 

is goed dat dit nu niet meer zo is, die 

verbinding was wel heel hard nodig.´ >>
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‘De Regionale Sociale Dienst (RSD) voert 

namens vijf gemeenten de Participatiewet, 

de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

en aanverwante wetgeving uit. Sinds januari 

2016 werken medewerkers onder de 

noemer ‘Van bolwerk naar netwerk’ samen 

in multidisciplinaire, gebiedsgerichte teams 

met elk een eigen geografisch werkgebied. 

De dienst neemt, afhankelijk van lokale 

wensen en mogelijkheden, deel aan teams in 

wijken of lokale loketten. Met deze manier 

van werken willen we recht doen aan de 

verschillen tussen de gemeenten, dorpen en 

kernen binnen de regio. Kortom, we willen 

lokaal maatwerk bieden. 

‘De doelgroep van de Participatiewet 

is breed en complex. Als je de 

arbeidstoeleiding goed wilt doen, moet je 

je daarin specialiseren. Daarom is dit bij ons 

een taak voor een uitvoeringsorganisatie van 

de gemeente en het sw-bedrijf. Werkgevers 

zijn hierbij onmisbaar. Zij zorgen voor de 

arbeidsplaatsen en maken duidelijk welke 

mensen en welke competenties ze zoeken. 

De uitvoeringsorganisatie is er voor de 

intake, diagnose, activering en ontwikkeling 

van de kandidaten. Per 2018 maakt de 

uitvoeringsorganisatie plaats voor een 

nieuw op te richten participatiebedrijf: 

een zelfstandige, op afstand opererende 

overheids-bv.

Juist vanwege het partnerschap met de 

werkgevers kiezen we voor deze vorm. 

Via werk naar werk, dat is steeds meer 

het devies. Als het enigszins mogelijk is, 

zetten wij in op écht werk. Echte banen 

en leerwerkplekken zijn niet primair in 

de wijk te vinden, maar in het regionale 

werkgeversnetwerk in en rond Ede. 

De vier sociale wijkteams van Ede bestaan 

uit deskundigen van verschillende zorg- 

en welzijnsorganisaties. In de praktijk 

zetten de teams de stap naar inkomen en 

schuldhulpverlening, maar het lijntje met 

werk is nog erg dun. Aan de andere kant: 

We ontwikkelen hiermee meer kennis over 

het lokale aanbod, hebben kortere lijnen met 

de professionals uit de sociale wijkteams en 

werken vanuit een bredere, meer integrale 

blik op onze klant. Dit geldt zowel voor de 

RSD-medewerker als de professional van de 

wijkteams. Daarnaast werkt lokale aanwe-

zigheid drempelverlagend voor professional 

en klant. 

In de samenwerking zijn we inmiddels ver 

gekomen. Dat blijkt uit ook uit het laatste 

klanttevredenheidsonderzoek. Wel is er nog 

een slag te maken in het overbruggen van 

de cultuurverschillen tussen de domeinen 

werk en inkomen enerzijds en de domeinen 

Julienne Holthuis, projectleider bij de Regionale Sociale Dienst (RSD) Kromme Rijn Heuvelrug

We willen lokaal maatwerk bieden

Saskia Visser, concerndirecteur gemeente Ede

Het lijntje naar wijkteams is nog dun

Delen uit de eerste twee interviews zijn 

eerder gepubliceerd in vakblad Sprank van 

Divosa.Kijk voor het onderzoek van Movisie 

en Divosa op divosa.nl/publicaties.

Wmo en jeugd anderzijds. Niet altijd wordt 

dezelfde taal gesproken, doordat we werken 

vanuit verschillende wettelijke kaders. We 

moeten blijven investeren om op zowel stra-

tegisch, beleidsmatig als uitvoerend niveau 

deze verschillen te overbruggen en verder te 

bouwen aan één gemeenschappelijk sociaal 

domein.’

in Ede weet iedereen elkaar wel te vinden. 

Bovendien maken de coördinatoren van de 

sociale teams deel uit van het uitvoerende 

cluster van de gemeente. Maar goed, het is 

nog een zoektocht om de beste verbinding 

te creëren tussen werk en de wijkteams. 

Eén ding is zeker: iedere cliënt verdient een 

integrale blik op zijn dossier. Professionals 

moeten zich dus niet beperken tot hun eigen 

koker, organisatie en mogelijkheden.’
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Armoede is geen 
schande
Veel jongeren met een migratieachtergrond groeien op in armoede, 

krijgen weinig financiële opvoeding mee en kampen met schulden. 

Zo ook Irshad (28) uit Den Haag. Hij is een van de deelnemers van 

de nieuwe KIS-training ‘Voorbij status: armoede is geen schande’ 

die dit najaar van start gaat. Bedoeld voor jonge voorlichters binnen 

migrantengemeenschappen.

KIS ontwikkelt peertraining 

Op het toppunt was zijn schuld 21.000 
euro. ‘Daarna ben ik gestopt met tellen’, 
vertelt Irshad eerlijk. Hij was 19 jaar toen de 
problemen begonnen. Zijn relatie liep fout, 
de telefoonkosten liepen op. Hij had geen 
werk, hij kon de huur niet meer betalen 
en de depressie sloeg toe. ‘Ineens kan het 
heel snel gaan, het is een soort drijfzand 
waar je in wegzakt. Ik maakte mijn post 
niet meer open. Dook weg wanneer de 
deurbel ging, bang voor een deurwaarder.’ >>
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Hij schudt zijn hoofd. Glimlachend: ‘Ik las 
laatst dat mensen met veel schulden zoveel 
stress hebben dat hun prefrontale cortex 
niet goed werkt. Dat herken ik wel. Ik heb 
zoveel vreemde beslissingen genomen in 
die tijd.’

Mooi weer 
Voor de buitenwereld leek er niets aan de 
hand. Niemand wist dat Irshad in de pro-
blemen zat. Hij had zijn opleiding juridisch 
dienstverlening aan het mbo afgerond 
en zag er altijd netjes uit, vrolijke lach op 
zijn gezicht. ‘Niemand wist hoe hoog mijn 
schulden waren, zelfs mijn moeder niet. Ik 
speelde altijd mooi weer.’ Hij herinnert zich 
nog dat gas, water en licht waren afgesloten 
en dat hij ’s avonds naar Kijkduin ging om 
flessen met water te vullen zodat hij zich 
thuis kon wassen. Die periode ligt achter 
hem. Met hulp van het Haagse Jongeren 
Perspectief Fonds is hij uit de schulden 
gekomen. ‘Dat project, met intensieve coa-
ching, heeft me gered. Ik woon nu in een 
studio en ben weer gaan studeren. Sociaal 
werk. Ik heb weer rust.’ 

Scheiding
Stichting Vobis (voorheen Hindustani) waar 
hij is voorzitter is en het project ‘Armoede 
en schulden’ leidt. Het verhaal van Irshad 
staat niet op zichzelf. Alleen al in Den Haag 
hebben ongeveer 18.000 jongeren een 
schuld van gemiddeld 11.000 euro. Ook 
Stichting Vobis kent steeds vaker verhalen 
van Surinaams-Hindoestaanse jongeren 
met hoge schulden. Het hebben van 
schulden is vaak een van de reden dat een 
huwelijk uitloopt op een scheiding. Irshad: 
‘Dan komen partners pas na het huwelijk 
erachter dat hun man of vrouw grote 
schulden heeft.’ 

Cijfers
Soerin Narain, directeur van Stichting 
Vobis, besprak zijn zorgen met Sahar Noor, 
onderzoeker en trainer bij Movisie. Noor 
verdiepte zich in de materie. De cijfers zijn 

veelzeggend. Het risico dat kinderen met 
een migratie-achtergrond opgroeien in 
armoede is relatief groot. Volgens ‘Armoede 
in Kaart’ (SCP, 2016) nam de armoede 
onder migranten tussen 2007 en 2014 
toe. Van de kinderen uit gezinnen met 
een niet-westerse achtergrond verkeerde 
28 procent in armoede. Uit de publica-
tie ‘Feiten en cijfers: kinderen met een 
migratieachtergrond’ (KIS, 2017), waarin 
de cijfers van het ‘Databoek Kinderen in 
Tel’ zijn uitgesplist naar kinderen met een 
migratie-achtergrond, blijkt dat de tweede-
ling in de samenleving blijft groeien. Van 
de minderjarige kinderen met een migra-
tie-achtergrond groeit in 2015 achttien 
procent in Nederland op in een gezin in 
armoede. Zes keer zo hoog als kinderen met 
een migratie-achtergrond. Jongeren met 
een niet-westerse achtergrond groeien ook 
twee keer zo vaak op in een eenoudergezin 
als jongeren met een Nederlandse achter-
grond. Het opgroeien in een eenoudergezin 
vergroot het armoederisico.

Spiraal
Noor: ‘Het zijn ernstige cijfers, zeker 
wanneer we denken aan de gevolgen. De 
jeugdwerkloosheid onder jongeren met een 
migratie-achtergrond is met twintig procent 
ook veel hoger dan onder autochtone 
jongeren. Ouders die zelf met schulden 
kampen, geven zelf meestal geen financiële 
opvoeding aan de kinderen. We moeten 
proberen om deze vicieuze cirkel, deze 
negatieve spiraal, te doorbreken.’ Reden te 
meer om een speciale training gericht op 
jongeren te ontwikkelen. Stichting Hin-
dustani heeft focusgroepen georganiseerd. 
Noor: ‘Er kwamen zoveel verhalen los. 
Jongeren van 13, 14 jaar die al met schul-
den zitten. Een oma die in de problemen 
was gekomen door haar kleinkinderen.’ 
Tijdens de vaak emotionele bijeenkomst 
worden ook de gevolgen van schulden 
besproken. ‘Jongeren die de familie hebben 
meegesleurd en zich heel schuldig voelen. 
Jongeren die door hun schulden geen werk 
vinden.’

Wij-cultuur
Ook de schaamte blijkt groot. ‘Armoede 
en schulden horen bij het grote taboe. 
Niemand hangt zijn vuile was buiten. Dat 
hebben veel migrantenculturen met elkaar 
gemeen.’ Irshad kent het mechanisme goed: 
‘Er zitten voordelen aan de wij-cultuur, 
maar ook nadelen. De buitenwereld, de 

Ineens kan het snel gaan. Het 

is een soort drijfzand waar je in 

wegzakt

Niemand hangt zijn  

vuile was buiten

gemeenschap is zo belangrijk. Er zijn bij-
voorbeeld mensen die zich in de schulden 
steken voor de bruiloft van de kinderen. 
Een bruiloft duurt drie dagen, een dag 
kost makkelijk 10.000 euro. Tel maar uit.’ 
Pas toen Irshad zelf openlijk over zijn 
problemen begon te praten, merkte hij dat 
vrienden om hem heen in dezelfde situatie 
zitten. ‘Ik had geen idee.’

Peertraining
De peertraining is samen met Stichting 
Vobis door Sahar Noor ontwikkeld. Jonge-
ren, zoals Irshad, worden opgeleid zodat 
zij andere jongeren in de gemeenschap 
kunnen bereiken. Noor: ‘Peertrainingen zijn 
uitermate geschikt om een gedragsveran-
dering teweeg te brengen bij een moeilijk 
te bereiken doelgroep.’ Juist omdat een 
ervaringsdeskundige voor de groep staat, 
begrijpen ze de verleidingen van de jonge-
ren als geen ander. Op een laagdrempelige 
manier komen zaken als uitgavenpatroon, 
status, armoede en schuldhulpverlening 
aan bod. ‘Je ziet dat mensen met schulden 
niet weten waar ze terecht kunnen.’ 

Ervaringsdeskundige en projectleider Irshad 
kijkt uit naar training, die in het najaar van 
start gaat. ‘Ik hoop dat jongeren van mijn 
fouten kunnen leren. Het is zo makkelijk 
om aan geld te komen.’

Meer informatie: Mellouki Cadat,  
m.cadat@movisie.nl of 06 55 44 09 72.
s.noor@movisie.nl of 06 55 44 06 18.
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De blik vooruit
5 visies op de toekomst

Movisie bestaat tien jaar. Een goede aanleiding om nu eens niet 

achterom te kijken maar vooruit. En dat is precies wat we doen 

in deze special. Met welke sociale vraagstukken zullen we vooral 

te maken krijgen de komende jaren? En wat moeten we met 

zijn allen doen om tijdig adequate antwoorden te hebben? We 

bieden een podium aan 5 experts die op verschillende terreinen 

hun sporen hebben verdiend. Laat u inspireren door hun frisse 

blik op de toekomst!

  



Participatie is niet iets 
dat zomaar gebeurt

  

Tineke Abma, hoogleraar Participatie & Diversiteit

Alles goed en wel met de participatiesamenleving, maar de 

regels ervan zijn bedacht door een streefelite die niet beseft 

hoe bevoorrecht ze is. Dat stelt Tineke Abma, hoogleraar 

Participatie & Diversiteit aan VUmc. ‘We overschatten het 

doenvermogen van kwetsbare burgers.’

10 jaar Movisie  De blik vooruit



10 jaar Movisie  De blik vooruit

W
e moeten het begrip participatie terugclaimen. 

Weghalen bij het neoliberale gedachtegoed. 

Tineke Abma hield eerder dit jaar een lezing 

hierover tijdens een bijeenkomst van Movisie voor 

experts die zich bezighouden met sociale vraagstukken: sociaal 

werkers, bestuurders, beleidsprofessionals en onderzoekers onder 

meer. De boodschap van de hoogleraar liet niets aan duidelijk-

heid te wensen over. 

Dat was een analyse getoonzet in een waarschuwing: 
deze kant moeten we niet verder op willen met zijn 
allen. In dit gesprek staat de vraag centraal: hoe denkt 
u dat het zal gaan lopen de komende jaren. Hoe kijkt u 
daar tegenaan?
‘Daarvoor moeten we eerst terugkijken. We hebben een 

economische crisis gehad. Daar is op gereageerd door te 

bezuinigen op onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, het sociale 

domein. Dat heeft geleid tot een verzwakking van de positie van 

mensen die in de marge leven. Mensen die hulp nodig hebben 

om te participeren in de samenleving. Kijk, we hebben een 

participatiesamenleving die neoliberaal is ingekleurd. Participatie 

is jezelf kunnen redden. Daarbij gaan we ervan uit dat mensen 

zonder hulp van anderen voor zichzelf kunnen zorgen. Dat ze 

kunnen voldoen aan allerlei normen die eigenlijk zijn ontwikkeld 

door een klasse die zichzelf weet te redden. Als je niet aan 

die normen kunt voldoen, kan dat leiden tot gevoelens van 

schaamte. Dat kan weer leiden tot sociaal isolement. Ik denk dat 

dit in de toekomst een groot probleem blijft. Dat we groepen 

houden die zich niet goed kunnen redden, die niet heel weerbaar 

en veerkrachtig zijn.’

Nieuwe elite
Om haar stelling kracht bij te zetten, verwijst Abma naar 

een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR): ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch 

perspectief op redzaamheid.’ De conclusie van de raad: we 

overschatten het doenvermogen van kwetsbare burgers. Abma 

beaamt: ‘Veerkracht om te kunnen omgaan met tegenslagen, om 

actief hulp te zoeken. Al die vaardigheden die voor ons vanzelf-

sprekend zijn, zijn bij lang niet iedereen aanwezig. 

Ik las een heel mooi essay van de Amerikaanse sociologe 

Elizabeth Currid-Halkett. Zij heeft onderzoek gedaan naar 

klassenverschillen. Wat zij zegt is dat vroeger de hogere klasse 

zich onderscheidde van de lagere sociale klasse door materiële 

welvaart. Tegenwoordig heeft iedereen die welvaart tot op 

zekere hoogte. Nu is een nieuwe elite ontstaan. Currid-Halkett 

noemt dat de streefelite die zich onderscheidt door cultureel 

kapitaal, door verfi jnde kennis, door de wereld over te reizen, 

door biologisch te eten, geld opzij te zetten voor de studie van 

hun kinderen. Een klasse die ook nog oogt als betere mensen, 

maar zich tegelijkertijd onvoldoende realiseert dat ze in een 

bevoorrechte positie verkeert. Dat schept een kloof met een 

groep mensen die niet genoeg in staat is te overleven en om op 

een adequate manier met tegenslag om te gaat. Dit onvermogen 

ondermijnt de bestaanszekerheid van mensen. Dat gaat vreten 

aan hen.’ 

Hoe komen we hieruit?
‘We zullen allereerst moeten inzien dat er mensen zijn die minder 

weerbaar zijn. En we moeten inzetten op de ontwikkeling van 

weerbaarheid en veerkracht. Participatie is niet iets dat zomaar 

Sociaal werkers gebruiken 

tegenwoordig weer vaker hun 

professionele vrijheid

gebeurt. Dat zul je moeten faciliteren. En laten we wel wezen: 

het is voor de mensen die in een bevoorrechte positie verkeren 

welbegrepen eigenbelang om te zorgen voor mensen die het 

minder goed hebben. Omdat het anders de samenleving ont-

wricht en de polarisatie en criminaliteit alleen maar toeneemt.’ 

U ziet een belangrijke rol weggelegd voor sociaal 
werkers. Zij moeten een tegengeluid laten horen...
‘Ja. Er mag van sociaal werkers verwacht worden dat zij aan 

beleidsbeïnvloeding doen. Door te lobbyen, door agendasetting. 

Zij moeten wetenschappers en beleidsmakers voeden met 

de verhalen uit de praktijk. Overigens zie ik daarin ook een 

belangrijke rol voor Movisie weggelegd, door aan storytelling te 

doen, aangevuld met harde cijfers over bijvoorbeeld armoede. 

Dat alles kan weer ingrediënten opleveren voor beleidsmakers en 

bestuurders.’

De rol van sociaal werkers die u schetst lijkt op de rol 
van opbouwwerker uit vroegere jaren...
‘Zo zie ik dat ja. Wat me opvalt is dat sociaal werkers van nu 

een grote betrokkenheid tonen, present zijn in de wijken. Er is 

enorm veel potentie. Er ontstaan weer nieuwe dingen in wijken. 

Field labs en noem maar op. Er is een besef dat er weer moeten 

worden gewerkt aan sociale verbanden in wijken. Inderdaad: 

klassiek opbouwwerk.’

Wordt de werker niet juist vaak door het systeem 
gedwongen oplossingsgericht en casusgericht te 
werken waardoor die beoogde rol en samenwerking 
met anderen niet uit de verf komt? 
‘Onlangs hebben we praktijkonderzoek gedaan in een dagcen-

trum voor mensen met een fysieke kwetsbaarheid en mensen met 

een psychische kwetsbaarheid. Werkers vonden dat aanvankelijk 

best ingewikkeld. Maar uiteindelijk slaagde de samenwerking 

waardoor er op een heel mooie manier een inclusieve dagbeste-

ding tot stand kwam.

Natuurlijk worden ze hierbij soms gehinderd door regeltjes. Bij-

voorbeeld door verschillende indicaties en bedragen die daarmee 

samenhangen. Maar werkers weten daar een weg in te vinden 

door creatieve oplossingen te verzinnen – alledaagse activisme 

noemen we dat - en het daarover met ambtenaren te hebben.’ 

(Zie 1e bullet onderaan het interview).

U ziet een nieuw kennismodel?
‘Voor de totstandkoming en toepassing van kennis in het sociale 

domein voorzie ik voor nu en in de toekomst een heel ander 

kennismodel dan wat we het klassieke lineaire model noemen: 
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kennis uit onderzoek dat vervolgens in de praktijk wordt 

geïmplementeerd. Kennis oplepelen en ergens presenteren. 

Onderzoek, beleid, praktijk en mensen die het betreft moeten 

in een partnership ervoor zorgen dat de mensen die minder 

vaardigheden hebben om te participeren, worden ondersteund 

ondersteund (zie 2e bullet onderaan het interview). Wij hebben 

in Amsterdam bijvoorbeeld een project waarin het draait het 

om de vraag: hoe kan een wijk inspelen op de veerkracht van 

bewoners? Ons Centrum voor Cliëntervaringen doet onderzoek, 

we schrijven samen met bewoners het verslag en nodigen 

alle betrokkenen in de wijk uit, inclusief beleidsmakers van de 

gemeente. Aan de orde is dan hoe we gezamenlijk tot een 

actieplan kunnen komen. We genereren gezamenlijk kennis met 

elkaar. Dat is vele malen slimmer dan de oude manier van werken 

met het lineaire kennismodel. Dat vereist ook een andere rol van 

de onderzoeker. Die zal vanaf het begin elke partij die belang 

heeft bij en van belang is voor de oplossing van het vraagstuk 

erbij moeten betrekken. Logisch. Wil je impact hebben dan moet 

je vanaf het begin met anderen samenwerken.’ 

Metafoor
Tineke Abma hield drie jaar geleden een lezing waarin systeem 

en leefwereld van mensen fi gureerden. Daarbij gebruikte ze een 

mooie metafoor. Een blok beton in het water: beton symboliseert 

het systeem (hoekig, ondoordringbaar), het water de leefwereld 

(vloeiend, ongrijpbaar, vindt toch ook z’n weg door alle mogelijke 

openingen in het betonblok) en water en blok hebben invloed 

op elkaar (het water draagt het beton en verzacht de randen van 

het blok op den duur), het betonblok verandert de stroom van 

het water. De systeemwereld is niet principieel beter of slechter 

dan de leefwereld, stelde de hoogleraar destijds. Maar er is een 

problematische onbalans ontstaan waarbij de systeemwereld 

de overhand heeft gekregen en doordringt in de leefwereld van 

mensen.

Dat was drie jaar geleden. Hoe ziet u dat nu en 
voor de toekomst?
‘Er zal altijd een systeem zijn. Dat is ook goed want een systeem 

zorgt voor materiële welvaart en maakt het bijvoorbeeld mogelijk 

dat mensen op een eerlijke manier voorzieningen krijgen. Maar 

als een systeem dominant wordt, werkt dat door in de leefwe-

reld. Dat is ook voor de sociaal werker het geval geweest. Zijn 

werk is zo sterk aan protocollen verbonden geraakt dat het iets 

gedaan heeft met de identiteit van het vak. Soms is de sociaal 

werker daardoor het hart van het vak kwijtgeraakt. Maar ik 

denk dat we op de weg terug zijn. Sociaal werkers zijn beter in 

staat om weer gebruik te maken van hun professionele vrijheid. 

Nogmaals, het systeem zal nooit verdwijnen. Het is een kwestie 

van voldoende tegendruk geven als werker.’

Wie is Tineke Abma?
Tineke Abma (1964) is hoogleraar Participatie 
& Diversiteit en onderzoeksleider bĳ  VUmc en 
Amsterdam Public Health research institute. 
In 2014 zette zĳ  samen met Cliëntenbelang 
Amsterdam het Centrum voor Clientervaringen op: 
www.CentrumVoorClientervaringen.com. 

Daarvoor was ze onder meer werkzaam als 
universitair hoofddocent bĳ  de afdeling Gezondheid, 
Ethiek & Samenleving aan de Universiteit 
Maastricht en onderzoeker aan het Instituut voor 
Gezondheidszorgbeleid en Management van de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Wil je impact hebben dan 

moet je vanaf het begin met 

anderen samenwerken

•  Saskia Duijs, Anke Heijsman en Tineke Abma (2017) Waarom mag de een wel 

koffi e en moet de ander nog een halfuur wachten? Sociale Vraagstukken, 

zomer 2017.

•  Tineke A. Abma, Tina Cook, Margaretha Rämgård, Elisabeth Kleba, Janet 

Harris & Nina Wallerstein (2017) Social impact of participatory health research: 

collaborative nonlinear processes of knowledge mobilization, Educational 

Action Research, 25:4, 489-505, DOI: 10.1080/09650792.2017.1329092.
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Naima Azough, adviseur en moderator

Als speciaal rapporteur van het Rijk sprak Naima Azough 

met meer dan honderd jongerenwerkers, hulpverleners, 

leraren en andere betrokkenen over de oplopende sociale 

spanningen en het voorkomen van extremisme. ‘Het belang 

van goed leiderschap is niet te onderschatten,’ zegt ze.

Ik geloof niet in een 
botsingvrije samenleving

10 jaar Movisie  De blik vooruit4
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O
nervaren is Naima Azough onmogelijk te noemen. Ze 

liep als vooraanstaand Tweede Kamerlid (GroenLinks) 

jarenlang rond in politiek Den Haag. Ze was voorzitter 

van een commissie die de hulp aan loverboyslacht-

offers onderzocht. Ze werkt als adviseur, leidt debatten en heeft 

zitting in besturen. Maar toen ze vanaf augustus vorig jaar 

enkele maanden het land doorkruiste om met meer dan honderd 

professionals en andere betrokkenen in het jeugddomein te 

spreken over radicalisering en polarisatie in de samenleving, werd 

ze evengoed verrast door het belang van goed leiderschap.

‘Ja, dat klinkt misschien vreemd, maar het heeft me echt 

getroffen: hoe belangrijk het is dat een manager of directeur het 

goede voorbeeld geeft. Dat hij betrokkenheid toont, open staat 

voor wat er leeft, dilemma’s bespreekbaar durft te maken. Als je 

alleen maar dat doet, dan heb je al zóveel gewonnen.’

Het is zo belangrijk dat 

professionals niet hun mond 

houden maar dilemma’s intern 

durven te bespreken

U schetst kwesties waarvoor niet meteen een oplossing 
is. Wat levert praten op?
‘Ten eerste dat je weet wat er leeft onder medewerkers. Vaak 

heeft de leiding daar wel een idee van, maar dat idee klopt lang 

niet altijd. Dan kan het gebeuren dat je als directeur ‘s avonds 

naar het NOS Journaal kijkt en tot je stomme verbazing een 

medewerker bij de hekken van een asielzoekerscentrum ziet 

protesteren tegen de komst van asielzoekers. Ook dat ben ik 

tegengekomen. 

 Polarisatie heeft ook impact op professionals. Je kunt als 

leidinggevende wel zeggen: dit is het beleid, jullie zijn pro-

fessionals, dus handel ernaar. Maar dan creëer je een klimaat 

waarin medewerkers zich niet snel zullen uiten. Het leidt tot 

professionele eenzaamheid. Zelfs leraren of jongerenwerkers die 

zijn getraind in het signaleren van radicalisering hebben twijfels. 

Ze weten niet altijd wat ze moeten doen. Het is zo belangrijk dat 

ze dilemma’s intern durven te bespreken. Als ze denken ‘Ik hou 

mijn mond, want ik wil niemand voor het hoofd stoten’, kan dat 

grote gevolgen hebben. Voor de jongere zelf, voor de familie en 

voor onze nationale veiligheid.’

U schrijft dat het gevaar van vervreemding minstens zo 
erg is als radicalisering. Kunt u dat toelichten?
‘Sociale spanningen hebben ook een grote impact als ze niet 

leiden tot geweld. Ik ben geschrokken dat complottheorieën 

welig tieren. Die variëren van jongeren die denken dat het 

verdronken kindje uit Syrië – van die bekende foto – is neerge-

legd op het strand om medelijden te wekken zodat we meer 

vluchtelingen toelaten, tot jongeren die denken dat IS uit 

zionisten bestaat. Het speelt bij alle mogelijke groepen, ook bij 

studenten aan universiteiten. Ik hoorde van een bureau vanwaar 

uit jongeren voorlichting geven op scholen over uiteenlopende 

onderwerpen als de Tweede Wereldoorlog en homoseksualiteit, 

dat sommige jongeren ermee stoppen omdat ze niet meer 

geloven in hun eigen verhaal. ‘Ik loop wel te verkondigen dat 

we allemaal burger zijn van dit land, maar het is bullshit, wij 

horen er niet bij.’ Dit baart me zorgen, juist omdat het gaat om 

hoogopgeleide, ambitieuze en betrokken jongeren. Als zelfs de 

bruggenbouwers afhaken…’

Bent u nog wel optimistisch?
‘Jazeker. Het zijn weliswaar hele spannende tijden, de samen-

leving knettert aan alle kanten, maar dat is ook positief. Steeds 

meer mensen spreken zich uit. Men is zichtbaarder en luidruch-

tiger dan ooit. Ik heb nooit geloofd in een botsingvrije samen-

leving. Zeker niet als een samenleving zo divers is als de onze. 

Maar ook hierbij is leiderschap nodig. Een open klimaat moet 

open zijn voor iedereen. We hebben een echt gesprek nodig, 

over de angst en boosheid die onder alle burgers leven. Het kan 

geen kwaad om wat meer te luisteren naar elkaar.’ 

Hoe belangrijk is een divers team?
‘Dat is zeker van belang, maar diversiteit kent ook valkuilen. 

Een diverse organisatie betekent niet dat je mensen van kleur 

binnenhaalt om de gekleurde casussen te doen. Bij een ggz-in-

stelling sprak ik een hulpverlener van Marokkaanse komaf die 

vanwege haar achtergrond vaak cliënten met een islamitische 

achtergrond kreeg toegewezen. Ze kreeg ook de opdracht een 

adviespunt voor radicalisering op te zetten. Zij stelde terecht dat 

haar etnische achtergrond haar niet automatisch tot een expert 

Een mooi voorbeeld van goed leiderschap kwam ze tegen in 

Tilburg. Een directeur van een welzijnsorganisatie, die in verschil-

lende gemeenten actief is, werd benaderd door medewerkers 

uit Dordrecht. Omdat ze in Dordrecht te maken kregen met een 

casus van radicalisering wilden ze graag trainingen organiseren 

door een Marokkaans-Vlaamse deskundige uit Antwerpen. De 

directeur stond open voor het verzoek, deed zelf mee aan een 

van de trainingen, en raakte zo onder de indruk dat hij de Ant-

werpse deskundige ook al zijn Tilburgse medewerkers liet trainen. 

Toen zich in Tilburg enkele jaren later een geval van radicalisering 

voordeed, hadden ze getrainde medewerkers. Op verzoek van 

de gemeente trainden die op hun beurt Tilburgse leraren, sociaal 

werkers en zelfs agenten. Zo groeide een organisch netwerk van 

jongerenwerkers, agenten en leraren.

Het belang van gevoelige kwesties bespreekbaar maken, speelt 

niet alleen bij extremisme, zegt Azough. ‘Een mannelijke hulp-

verlener vertelde hoe ongemakkelijk het voelt als een islamitisch 

gezin je niet wil ontvangen omdat ze geen mannelijke hulpver-

leners binnenlaten. Een directeur van een welzijnsorganisatie 

vertelde dat autochtone gezinnen soms een Turks-Nederlandse 

hulpverlener pertinent weigeren. Dat zijn serieuze dingen. Hoe 

ga je daarmee om als leiding van een organisatie? Vaak kiest 

men voor een pragmatische oplossing. Het gezin gaat voor, 

de hulpverlening staat centraal, we moeten verder. Maar het 

betekent wel wat voor je medewerkers. Is er ruimte om het 

daarover te hebben?’
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Wie is Naima Azough?
Naima Azough (1972) is adviseur en moderator. 
Medio 2016 werd ze door minister Bussemaker 
(OCW) en staatssecretaris Van Rĳ n (VWS) aangesteld 
als ‘speciaal rapporteur voorkomen extremisme en 
bevorderen sociale samenhang in het onderwĳ s en 
het jeugddomein’. Eind mei 2017 presenteerde ze haar 
rapport ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’.

Namens GroenLinks was Azough lid van de Tweede 
Kamer (2002-2010) met in haar portefeuilles 
onderwĳ s, justitie, politie en vreemdelingenzaken. 
In 2014 was ze voorzitter van de commissie ‘Aanpak 
meisjesslachto� ers loverboys’, een initiatief van 
Jeugdzorg Nederland. 

Hou rekening met 

achtergronden, maar culturen 

zijn dynamisch en er zijn grote 

individuele verschillen

maakt. Voor de directeur was dat een les. Een diverse organisatie 

hoort bij een diverse samenleving. Je moet je doelgroep kennen. 

En je moet openstaan voor elkaar en voor professionele feedback. 

Naar jongeren kijken als vertegenwoordiger van een groep is ook 

een valkuil. Studenten van de Hogeschool Rotterdam gaven aan 

dat de belangrijkste kwaliteit van een docent is dat hij leerlingen 

als individu ziet in plaats van als vertegenwoordiger van een 

groep. Diversiteitsbeleid is wat mij betreft bovenal individueel 

beleid. Hou rekening met achtergronden, maar culturen zijn 

dynamisch en er zijn grote individuele verschillen.’ 

In uw rapport komt een mentor voorbij die een 
leerling wil afhouden van afreizen naar Syrië. En een 
jongerenwerker die autochtone jongens wil weghouden 
van een rechts-extremist. Ze doen hun best, maar slagen 
niet. Hoe invloedrijk of machteloos zijn professionals? 
‘Professionals kunnen heel veel, zeker in de preventieve fase. Ze 

kunnen een vertrouwensband creëren en zorgen dat jongeren 

zich gehoord voelen. Dat is van grote waarde. Maar overschat je 

rol niet. Denk niet dat die leerling waar jij zo’n goede band mee 

hebt niet zal afreizen alleen omdat hij dat heeft beloofd. Je moet 

tijdig anderen inschakelen, opschalen. Daarom is het zo belang-

rijk dat die mentor zich vrij voelt om zijn twijfels te delen binnen 

zijn organisatie. En dat de school een goede, gelijkwaardige 

samenwerking heeft met het veiligheidsdomein. Professionals 

kunnen veel betekenen als ze weerbaar zijn. Daarom heb ik mijn 

rapport die titel meegegeven: ‘Weerbare jongeren, weerbare 

professionals’.’

Wat ziet u als belangrijke taak voor een kennisinstituut 
als Movisie?
‘Het kanaliseren van informatie en het evalueren van wat werkt 

en niet werkt, in samenwerking met andere kennisinstituten en 

organisaties. Juist op dat lastige snijvlak van zorg, welzijn en 

veiligheid kunnen kennisinstituties zoals Movisie elkaar versterken 

in de evaluatie van al die verschillende aanpakken. Op het gebied 

van radicalisering en polarisatie bestaat veel kennis die van grote 

invloed kan zijn op het effectief aanpakken van problemen. 

Maar stel je een ambtenaar voor in een gemeente van 30.000 

inwoners. Als hij op zoek gaat naar een aanpak voor radicalise-

ring, raakt hij verloren. Er zijn zoveel organisaties, er zijn zoveel 

websites, er zijn zoveel methodieken. Waar kun je terecht? Welke 

aanpak moet je kiezen? Vergeet niet dat vrijwel elke professional 

kampt met grote werkdruk. Hij heeft geen tijd om zich eerst in 

te lezen of extra research te doen. Belangrijke informatie moet 

makkelijk voorhanden zijn. Anders wordt er geen gebruik van 

gemaakt.’



Ik ben ambtenaar geworden 
om de wereld te verbeteren

  

Jan van Ginkel over de broodnodige perspectiefwisseling van overheden

Overheden zoeken naar versterking van hun legitimiteit, terwijl 

inwoners en maatschappelijke organisaties ruimte opeisen om zelf 

publieke waarden te genereren. Hoe verenig je die twee doelen? 

Dat kan alleen als er een wisseling van perspectief komt, zegt de 

loco-secretaris van de provincie Zuid-Holland, Jan van Ginkel. Hij 

voorziet een ingewikkeld proces, maar wel een die tot een betere 

wereld leidt. 

10 jaar Movisie  De blik vooruit
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T
ot enkele jaren terug was beleid maken bij uitstek de 

verantwoordelijkheid van de overheden. Nu echter 

accepteert de samenleving niet langer dat de staat, 

provincie of gemeente als enige aan het roer staat. 

Integendeel, inwoners en maatschappelijke organisaties willen 

steeds nadrukkelijker zélf de koers uitzetten en publieke waarden 

genereren. Met name in sectoren zoals de economie, energie, 

veiligheid en het sociaal domein. Met de grotere zelfstandigheid 

van de inwoner staat de legitimiteit van de diverse overheden 

onder druk. Willen de overheden hun legitimiteit behouden, dan 

moet er vanuit een ander perspectief beleid gemaakt worden, 

zegt de nieuwe concerndirecteur en loco-provinciesecretaris van 

de provincie Zuid-Holland, Jan van Ginkel. ´Voortaan behoren de 

ideeën en logica van de samenleving voorop te staan.’

Perspectiefwisseling
Van Ginkel erkent dat een wisseling van perspectief voor een 

overheid een stuk moeilijker te realiseren is dan voor een 

willekeurige bezoeker van een museum die met een paar passen 

- naar voor of achter, van links naar rechts - al meteen een heel 

andere kijk op een schilderij heeft. Van Ginkel: ‘Om in termen 

van musea te blijven: overheden moeten diep nadenken over hoe 

ze de benodigde ruimte kunnen creëren voor inwoners, bedrijven 

en maatschappelijke organisaties om te voorkomen dat ze zoveel 

legitimiteit verliezen dat ze straks als museumstukken worden 

opgeborgen. Dat betekent dus dat overheden zich telkens 

behoren te buigen over de vraag wat ze moeten doen of laten 

opdat de samenleving zelf de maatschappelijke opgaven van de 

toekomst kan identifi ceren. En er zelf oplossingen voor kan ver-

zinnen. Een van de grootste uitdagingen daarbij is om de neiging 

van partijen te bedwingen - niet alleen die van de overheid! - om 

dingen te laten stollen.’ 

Stolling
Van Ginkel legt uit: ‘Wat je ziet, is dat partijen - overheden, 

inwoners en maatschappelijke organisaties – meteen regels gaan 

bedenken om initiatieven in een bestuurlijke mal te passen zodat 

ze hanteerbaar zijn. De kans is dan groot dat partijen binnen de 

kortste keren niet meer over de inhoud van het initiatief spreken, 

maar over de manier waarop het is georganiseerd. Regels, pro-

cedures, richtlijnen en handvatten beheersen dan de discussie.’ 

Hij geeft een voorbeeld. ‘Onlangs was ik er getuige van dat een 

groep leuke, slim-dwaze mensen op originele wijze een probleem 

had aangepakt, buiten alle bestaande structuren en afspraken 

om. Dat werkte prima, totdat het management over het initiatief 

hoorde en de initiatiefnemers uitnodigde om toelichting te 

geven. Toen er geen plan van aanpak bleek te zijn, gaf het 

management de groep de opdracht om er alsnog een te maken. 

Door die bureaucratische eis stroomde de energie uit het initiatief 

weg. Het plan van aanpak is er uiteindelijk gekomen, maar of dat 

de oplossing van het probleem dichterbij heeft gebracht, waag 

ik zeer te betwijfelen. Vanuit mijn ervaring durf ik de stelling wel 

aan dat organiseren energie vrijmaakt en dat organisatie vrijwel 
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ambtenaren erin

Wereldverbeteraar
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- het klinkt contra-intuïtief - aan de relatie en het proces kunt 

werken. Als we er inhoudelijk niet uitkomen, dan gaan we toch 
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Ideaal is een yin en yang 

tussen denken en doen

10

Debat over grondslagen
Wordt zijn opvatting over een perspectiefwisseling bij de overheid 

gedeeld? ‘Letterlijk elke overheid is bezig met het vraagstuk van 

haar legitimiteit en over hoe ze de samenleving meer ruimte kan 

bieden. Op papier en qua intenties is iedere overheidsorganisatie 

voorstander van een perspectiefwisseling. Maar de slag naar het 

doordenken van de betekenis ervan en het eraan verbinden van 

het handelingsrepertoire moet vaak nog gemaakt worden.’ Heeft 

de decentralisatie van de landelijke overheid daarom meer in 

plaats van minder bureaucratie opgeleverd?  ‘Niets is zo moeilijk 

als een werkelijke vernieuwing van systemen. Het impliceert 

namelijk een debat over de grondslagen. Bovendien is er een 

permanente dreiging tot terugval, tot ‘stolling.’ Vernieuwing 

vereist veel kundigheid en er moet heel hard gewerkt worden.’ 

Daarbij is de vraag op welk niveau het moeilijker is om te ver-

nieuwen: bij de gemeentelijke, provinciale of landelijke overheid? 

Van Ginkel: ‘Het zijn alle drie politieke en bestuurlijke organen 

die werken vanuit het principe van de representatieve democratie 

en op zoek zijn naar een nieuwe verhouding met een steeds 

dynamischere samenleving. Er zijn ook verschillen: waar gemeen-

ten in toenemende mate de inwoners als focus hebben, zowel in 

beleid als in uitvoering, richten provincies zich bij het maken van 

beleid vooral op gemeenten en maatschappelijke instellingen. 

Bij de uitvoering nemen de provincies overigens wel steeds vaker 

een uitnodigende houding aan tegenover de inwoner. Het Rijk 

ten slotte kan naar mijn indruk zowel bij het beleid als bij de 

uitvoering de focus nog meer op de inwoner richten.’ 

Sociale domein
Van Ginkel ziet voor het sociale domein grote opgaven. ‘Dat 

betreffen vraagstukken die we traditioneel niet onder het sociale 

domein scharen, maar die wel een grote impact hebben: polari-

satie, segregatie, ondermijning, veiligheid, klimaatverandering, 

energietransitie en de immer voortschrijdende technologische 

ontwikkeling. Stuk voor stuk ingrijpende gebeurtenissen waarvan 

niemand nog de gevolgen kan overzien, maar die wel een stevige 

sociale component hebben. Ik zou een warm pleidooi willen 

houden om voor deze vraagstukken de link met het sociaal 

domein explicieter te leggen dan nu gebeurt.’

Van Ginkel vindt dat democratisch gelegitimeerde overheden 

eigenstandig én samen met inwoners en maatschappelijke 

organisaties kunnen bijdragen aan het genereren van publieke 

waarden. Hoe? ‘Door vooral te doen en niet alles van tevoren 

vast te leggen in regels en procedures. Daarmee zeg ik nadruk-

kelijk niet dat voortaan alleen de ervaring telt. De waarde van 

kennis en wetenschap, en van instituten als Movisie, blijft 

onverminderd relevant om patronen te herkennen en om dingen 

handiger aan te pakken. Ideaal is een yin en yang tussen denken 

en doen en tussen stromen en stollen.’

Wie is Jan van Ginkel?
Jan van Ginkel (51) studeerde technische wiskunde 
in Del�  en veranderkunde bĳ  Sioo. Na een carrière in 
Europees onderzoek en consultancy switchte hĳ  naar 
de overheid. Tot voor kort was hĳ  gemeentesecretaris 
en algemeen directeur van de gemeente Zaandam, 
Schiedam en Molenwaard. Sinds september 2017 is hĳ  
concerndirecteur en loco-secretaris voor de provincie 
Zuid-Holland. 

Van Ginkel schreef samen met Frans Verhaaren 
‘Werken aan de Wakkere Stad, langzaam leiderschap 
naar gemeenschapskracht’.
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Nora el Abdouni over de kracht van het sociaal werk

Ze lacht veel, praat snel en vol passie over haar werk, over de 

samenleving, over ‘haar jongeren.’ Sociaal werkers hebben de 

taak om mensen bij elkaar brengen, de kloof te dichten en 

om xenofobie tegen te gaan, zegt Nora el Abdouni, ambulant 

hulpverlener bij Pretty Women in Utrecht. 

Wat je zegt, ben je zelf. 
Wat je niet zegt, ook
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H
et is eigenlijk een feestjaar. Pretty Women, de orga-

nisatie waar Nora el Abdouni al zeven jaar als sociaal 

werker werkt, bestaat twintig jaar. Pretty Women is 

opgericht voor slachtoffers van loverboys en inmiddels 

uitgegroeid tot een organisatie met twaalf professionals. Ze 

bieden hulp aan jongeren die worstelen met vragen over sek-

sualiteit, misbruik, gedwongen prostitutie, sexting. ‘We hebben 

een naam opgebouwd, jongeren en organisaties weten ons te 

vinden. Daar mogen we best trots op zijn.’ Hier, in de rustige 

gespreksruimte met fi jne stoelen, een krijtbord aan de muur, een 

bak vol lego-poppetjes en een doos tissues binnen handbereik, 

storten jongeren hun hart uit. Nora kent de hartverscheurende 

verhalen, de rauwe verhalen van kwetsbare jongeren die vaak 

moeilijk grenzen en wensen kunnen aangeven, die blijven zoeken 

naar aandacht en in verkeerde handen vallen. ‘Dat zijn vaak 

heftige verhalen.’ 

Radicalisering
Naast de individuele hulpverlening begeleidt El Abdouni 

ook groepen. Binnenkort start weer een nieuwe groep met 

slachtoffers van sexting. Ook biedt ze regelmatig deskundig-

heidsbevordering aan docenten en andere professionals. En dan 

is er nog haar eigen trainingsbureau Amana waar ze zich met 

name op migrantengroepen richt. ‘In de Turkse en Marokkaanse 

gemeenschappen heerst toch vaak een cultuur van zwijgen en 

vermijden. Het is belangrijk om die cultuur te doorbreken, zeker 

wanneer het over onderwerpen als seksualiteit en radicalisering 

gaat. Waarom zijn Marokkanen bijvoorbeeld oververtegenwoor-

digd wanneer het gaat om radicalisering? Deze vraag moeten we 

durven stellen. Ik ben absoluut voor de nuance, maar we moeten 

ook de feiten onder ogen zien. Wat zit daarachter?’

Spannende opgave
El Abdouni geeft ook trainingen over cultuursensitief werken. 

Juist met het huidige harde klimaat is het belangrijk om elkaar 

goed te begrijpen, vindt ze. Het brengt haar op de ‘meest 

belangrijke en spannendste opgave’ voor het sociaal domein 

van de komende jaren. ‘De polarisatie. Hoe moeten we daarmee 

omgaan? Ik was in maart 2016 bij de World Social Work Day in 

Geneve. Daar ging het over de komst van vluchtelingen en over 

de rol die sociaal werkers hebben in het voorkomen van xeno-

fobie. Mensen die elkaar niet begrijpen of een bepaalde mening 

over elkaar hebben, hoe brengen we hen dichter bij elkaar? Juist 

die maatschappij-aanpak is de corebusiness van het sociaal werk. 

Op wijkniveau bijvoorbeeld, want op kleine schaal kun je heel 

veel bereiken.’ 

Ben je zelf
Het begint met openstaan voor elkaar, met luisteren. Juist sociaal 

werkers moeten zich bewust zijn van hun eigen referentiekaders, 

vindt ze. Fel. Organisaties waar Turken alleen Turken helpen 

of Marokkanen alleen Marokkanen, daar houdt ze niet van. 

Hoofdschuddend: ‘Er zijn organisaties die dat juist als missie 

hebben. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Daarmee zeg ik 

niet dat we allemaal hetzelfde zijn. Nee, je culturele bagage doet 

heel wat, net als religie en seksuele geaardheid. Maar in principe 

moet een hulpverlener toch iedereen kunnen helpen?’ In haar 

trainingen over cultuursensitief benadrukt ze dat juist keer op 

keer. ‘Je werkt met jezelf als instrument. Alles wat je zegt, ben je 

zelf. Wat je niet zegt ook. Alles wat je denkt, niet denkt, voelt, 

niet voelt. Daar moeten we ons bewust van zijn.’ Glimlachend: ‘Ik 

ga geen trainingen geven over: bij Marokkanen moet je dit doen, 

bij Turken dat. Zo werkt het niet.’

Kansen pakken
El Abdouni maakt zich zorgen over het huidige politieke klimaat. 

‘Dat heeft gevolgen voor hoe we met elkaar omgaan. Ik spreek 

veel jongeren en dan heb ik het over kansen. Over kansen pakken 

en creëren. ‘Nora, dat kun je wel zeggen, maar het moet je soms 

ook gegund worden’, hoor ik dan terug.’ Ze kent de verhalen 

over discriminatie, waarbij jongeren met een andere achtergrond 

niet worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. ‘Het is aan 

de orde van de dag. En dan heb je een minister-president die zegt 

dat Mohammed, die geen stageplek kan vinden, zich maar moet 

invechten.’ Toch houdt ze zich vast aan de positieve insteek. Er 

gaat ook veel goed. ‘Ik kan niet anders. Hoop is mijn drijfveer. 

Ik zie zoveel jongeren die – ondanks die kille maatschappij, 

Waarom zijn Marokkanen 

oververtegenwoordigd als het 

gaat om radicalisering?

ondanks dat hun ouders hun verantwoordelijkheid misschien niet 

altijd hebben genomen – heel hard werken om een plaats in de 

maatschappij te vinden. Dat lukt de een wel en de ander niet. En 

die ander zoekt zijn toevlucht dan soms ergens anders in.’ 

Schizofrenie
Ze herinnert zich de woorden van een psychiater die ze onlangs 

sprak. Hij wees erop dat het gevoel van uitsluiting, van minder-

waardigheid, stuk voor stuk voedingsbodem is voor schizofrenie. 

‘Schizofrenie komt juist ook heel veel voor bij Marokkaanse 

jongeren.’ Ze schudt haar hoofd. Ze wil haar ogen niet sluiten 

voor de problemen. De groeiende kloof tussen arm en rijk, de 

ongelijke kansen van jongeren in Nederland. Ze is zich ervan 

bewust. ‘Ik ben kritisch, ik stel vragen. Maar ik zie ook zoveel 

positieve dingen om me heen. Er is een stille middenmoot die 

veel genuanceerder is dan wat je in de media of online terugleest. 

Dat zijn mensen die wat willen veranderen of die willen bijdragen 

aan de samenleving. De kunst is om die beweging te horen en te 

laten groeien.’
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Wie is Nora el Abdo uni? 
Nora el Abdouni (1989) is ambulant hulpverlener bĳ  
Pretty Women, een organisatie voor hulpverlening bĳ  
relaties en seksualiteit in Utrecht. Ze hee�  daarnaast 
een eigen trainingsbureau. Ze won in 2015 de prĳ s 
van sociaal werker van het jaar. 

Bij sociaal werkers of 

docenten kom ik nog heel veel 

handelingsverlegenheid tegen

Praten over seks
Een ander thema, binnen haar eigen veld, waar ze graag 

aandacht voor vraagt, is seksualiteit. ‘Nederland lijkt heel open en 

direct. Kijk naar bepaalde billboards, naar televisieprogramma’s 

als Spuiten en Slikken en dokter Corrie. Maar bij sociaal werkers 

of docenten kom ik nog heel veel handelingsverlegenheid tegen.’ 

Ze vertelt over de oefening waar ze haar trainingen graag mee 

begint. ‘Dan zeg ik: ‘Maak even tweetallen, kijk elkaar aan en 

vertel over je eerste seksuele ervaring.’ Het ongemak is dan echt 

voelbaar. Mensen gaan lachen, kruipen weg, soms worden ze 

zelfs boos. Anderen beginnen al te vertellen voordat ik stop kan 

roepen. Ze hoeven er namelijk helemaal niet over te vertellen. Ik 

wil met deze oefening alleen maar laten zien hoe gevoelig het 

onderwerp ligt. Ook bij sociaal werkers.’

Huwelijk 
Ze noemt het: gepaste schaamte. Niets mis mee. ‘Maar als 

het functioneel is moeten we, zeker als sociaal werkers, wel in 

gesprek kunnen gaan over thema’s die ertoe doen. Seksualiteit 

is zo’n thema. Onderdeel van ieders leven, we zijn in principe 

allemaal geboren vanuit seksualiteit. En daar moet – ook binnen 

wijkteams bijvoorbeeld – meer aandacht voor zijn. Je kunt op 

zoveel manieren over dit onderwerp spreken. Bij migrantengroe-

pen heb je het misschien niet over seksualiteit, maar over het 

huwelijk. Die directe manier die we soms in Nederland hanteren, 

is niet altijd de enige manier. Ik geloof dat we op dit terrein nog 

een slag kunnen maken.’

Sociaal werker van 2015
Een ander stokpaardje van de jonge hulpverleenster gaat over 

het vak zelf. Het beroep sociaal werker verdient meer erkenning, 

klinkt het. Er gebeurt al veel, zoals de prijs van sociaal werker van 

het jaar, die ze in 2015 zelf won. ‘Ook in het onderwijs worden 

goede stappen gezet, er komt een opleiding sociaal werk met 

verschillende uitstroomprofi elen. Onze beroepsgroep is nu nog zo 

versnipperd. We hebben het over de buurtteammedewerker, de 

gezinscoach, de jeugdhulpverlener, de groepstherapeut. Maar we 

zijn allemaal sociaal werkers.’

Gemeenten
Door de verkiezing van sociaal werker van het jaar heeft ze 

zelf de beroepsgroep ook beter leren kennen. ‘Mijn netwerk 

is enorm vergroot. Er zit zoveel kracht binnen het sociaal werk 

en we krijgen zoveel op ons bordje. Denk aan alle belangrijke 

maatschappelijke thema’s. Van armoede, schulden, radicalisering 

tot aan polarisatie. De overheid, van ministerie tot gemeenten, 

moet dan wel bereid zijn om in ons werk te investeren, om ons 

te faciliteren. Gemeenten willen bij voorkeur snelle en goedkope 

oplossingen. Dat wil ik in principe ook en sociaal werkers zijn 

meestal erg oplossingsgericht. Maar het moet wel realistisch 

blijven.’

Movisie
Over de rol van kennisinstituten als Movisie is de bevlogen El 

Abdouni kort. ‘Er is zoveel kennis, zoveel onderzoek, zoveel 

wetenschappelijke inzicht in Nederland. Maar betrek mensen uit 

de praktijk bij de aanpak en bij de trainingen. Dan pas wordt al 

die kennis ingebed in de organisaties. Dat doet Movisie steeds 

beter. Ga vooral niet vertellen hoe wij ons werk moeten doen, 

maar werk samen. Met één hand kun je niet klappen.’
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Technologie is er. 
Neem de regie!

  

Associate lector Job van ‘t Veer over inzet technologie in zorg en welzijn 

Job van ’t Veer is associate lector binnen het instituut Zorg 

& Welzijn van de NHL Hogeschool. Technologie is er 

gewoon en het gebruik ervan zal alleen maar toenemen, 

stelt hij. Zijn oproep: neem de regie!  

10 jaar Movisie  De blik vooruit



10 jaar Movisie  Visies op de toekomst

Technologie is er. 
Neem de regie!

  

Associate lector Job van ‘t Veer over inzet technologie in zorg en welzijn 

Job van ’t Veer is associate lector binnen het instituut Zorg 

& Welzijn van de NHL Hogeschool. Technologie is er 

gewoon en het gebruik ervan zal alleen maar toenemen, 

stelt hij. Zijn oproep: neem de regie!  

10 jaar Movisie  De blik vooruit 10 jaar Movisie  De blik vooruit

V
erwacht geen hosannaverhaal van hem over enkel de 

zegeningen van technologie. ‘Ik ben geen evangelist’, 

zegt Job van ‘t Veer tot twee keer toe tijdens het 

vraaggesprek. Je zou misschien anders verwachten van 

iemand die aan de basis heeft gestaan van de master digitale 

innovatie in zorg en welzijn aan zijn hogeschool, de NHL Hoge-

school. Maar zijn betoog is nuchter en glashelder. Technologie 

is er gewoon, ook in zorg en welzijn, ook al zijn we ons er niet 

altijd van doordrongen. 

Dit bleek bijvoorbeeld tijdens een klein onderzoek van Van ‘t Veer 

c.s. waarin zorg- en hulpverleners de vraag voorgelegd kregen 

welke technologie ze inzetten voor hun werk. ‘Is WhatsApp ook 

technologie?’, vroegen sommigen zich af. En een verpleegkun-

dige meldde weinig met technologie op te hebben. Van ‘t Veer: 

‘Grappig voor iemand die in de kraamkamer de hele werkdag 

omringd is met geavanceerde apparatuur. Dus op het moment 

dat technologie onderdeel is van je werk, zie je het niet meer als 

technologie. We zien technologie als iets vreemds, iets waar je 

liever niets mee wilt.’ 

Online pesten
De crux is, stelt de associate lector, om ons goed tot de sociale 

technologie te verhouden en om de regie daarbij te voeren. En 

dat is niet altijd eenvoudig. Want technologie kan een zegen 

zijn, maar soms ook een vloek. Neem de zorginstelling waarmee 

de hogeschool samenwerkt. De organisatie biedt hulp aan 

mensen met een licht verstandelijke beperking, onder meer aan 

slachtoffers van loverboys. ‘Veel problemen ontstaan juist online 

door digitaal pesten. De wereld van jongeren speelt zich voor 

een deel online af. We zullen er kundig in moeten worden om te 

snappen wat zich daar voordoet en hoe we er goede interventies 

op kunnen plegen.’

Dat sociaal werkers over het algemeen weinig op hebben met 

technologie, vindt Van ‘t Veer een te beperkte voorstelling van 

zaken. ‘Daar doe je mensen tekort mee. Er is geen onwil om 

iets met technologie te doen. Werkers stellen zich wel de vraag: 

wat heb ik eraan, hoe helpt het mij en hoe helpt het cliënten? 

Technologie wordt vaak gezien als ´uninvited guest´. De kunst 

is om hen duidelijk te maken hoe je technologie effectief kunt 

inzetten voor je werk.’

Topics
De belangrijkste vraagstukken voor de komende jaren? Hij vat ze 

samen in twee woorden. ‘Armoede. Laaggeletterdheid. Om er 

meteen aan toe te voegen:  ‘Ik kom niet uit de Randstad. ‘Daar 

zal onmiskenbaar een thema als etniciteit een topic blijven. Maar 

dat speelt in het noorden wat minder. Hier gaat het vooral over 

krimp en vergrijzing.’ Dat heeft consequenties voor het aanbod, 

redeneert hij verder. ‘Zorg- en welzijnsorganisaties zullen meer 

en meer wegvallen, dus zorg op afstand wordt belangrijker en 

daarmee ook de inzet van technologie.’ 

Maak toepassingen intuïtief, 

niet talig. Tante Miep van 80 

moet het ook kunnen snappen 

Armoede en laaggeletterdheid dus als cruciale thema’s voor 

de toekomst. En bij dat laatste thema hoort ook digitale 

laaggeletterdheid, aldus Van ‘t Veer. We hebben een samenleving 

waarin veel online gebeurt en waarin bijvoorbeeld steeds meer 

digitale loketten worden geopend voor de burger. Ook hier: 

technologie kan een vloek en een zegen zijn. Pakken we het niet 

goed aan - bijvoorbeeld met websites en apps met veel tekst - 

dan wordt de kloof tussen ‘haves and have nots’ groter. Doen we 

het goed, door technologie intuïtief en minder talig in te zetten, 

dan kan dat juist een belangrijk hulpmiddel zijn om vraagstukken 

in zorg en welzijn op te lossen, stelt Van ‘t Veer. ‘Mensen met 

dementie en mensen met een licht verstandelijke beperking krijg 

je dan ook mee.’

Het is iets wat hij zijn studenten steeds voorhoudt. ‘Je moet de 

sociale technologie die je ontwikkelt continu doorleven vanuit 

het perspectief van je cliënt. Tante Mien van 80 uit Assen moet 

het snappen. Zie je cliënt als medeontwerper, dat is een cruciaal 

uitgangspunt.’

Studenten
De master digitale innovatie in zorg en welzijn startte twee jaar 

geleden. Van ‘t Veer: ‘We leiden onze studenten op tot ‘change 

agents’, om het maar even in slecht Nederlands te zeggen. De 

opdracht voor hen is om in eigen organisaties vernieuwingen 

rond technologie positief en kritisch volgen. Het is geen kwestie 

van: ‘technology is going to save us all’. Nee, het zijn geen 

techneuten die we opleiden maar sociale professionals en 

zorgprofessionals. Ze dienen in hun werkomgeving voortdurend 

de vraag te stellen: wat is voor ons vak en voor onze cliënt nodig 

en welke rol kan technologie daarbij spelen? En als je echt vanuit 

het perspectief van de gebruiker wil werken, hoort daar een 

specifi eke werkwijze bij. Het is ontwerpgericht denken. Iteratief 

werken, in cocreatie met de gebruiker. Je begint niet bij wat 

het moet worden. Uitgangspunt is het proces: hoe gaan we 

daarnaartoe?’
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Wie is Job van ’t Veer?
Job van ’t Veer (1975) is sinds 2012 associate lector 
bĳ  het lectoraat iHuman: Zorg Welzĳ n Digitaal aan de 
NHL Hogeschool. Hĳ  is onder meer betrokken bĳ  de 
master digitale innovatie in zorg en welzĳ n. 

Soms moet je iets 

uitproberen en vervolgens 

vaststellen dat je een grens 

over bent gegaan

Nieuwe toepassingen
Dit uitgangspunt is ook de reden dat Van ‘t Veer geen antwoord 

zegt te hebben op de vraag die hij vooraf meekreeg voor het 

vraaggesprek: wat voor technologische toepassingen voorziet 

hij voor de komende jaren waarmee de sociale sector zijn 

voordeel mee kan doen? ‘We weten niet vooraf wat we gaan 

ontwikkelen.’ Toch valt er in grote lijnen wel iets over te zeggen. 

Hij voorziet dat ‘personalized health’ een belangrijk thema gaat 

worden. Bijvoorbeeld met lerende systemen die het gedrag van 

mensen gedurende de dag in kaart brengen en suggesties geven 

voor verandering van gedrag. Een polshorloge dat afwijkingen in 

gedrag signaleert en alternatieven voorstelt aan de drager. ‘Dat 

moet natuurlijk niet betuttelend werken. Maar voor mensen die 

grote problemen hebben om structuur aan te brengen in hun 

dagelijkse leven, door een autismestoornis of door iets anders, 

kan zo’n technologische toepassing beslist helpen.’

Schuilt hierin niet het gevaar dat we teveel aan technologie 

overlaten in zorg en welzijn, bijvoorbeeld vanwege bezuinigin-

gen? ‘Ja, dan gaan ethische issues spelen: hoe nabij laten we 

technologie komen, laten we beslissingen over aan technologie? 

Dan wordt de inzet van technologie een sociaal vraagstuk op 

zichzelf, in plaats van dat technologie helpt sociale vraagstukken 

op te lossen. Dat betekent dat zorgprofessionals die zich met de 

inzet van technologie bezighouden deze vragen op de agenda 

moeten plaatsen en houden. Willen we dit wel?’ 

Eer en geweten
Tegelijkertijd moeten we ook niet te voorzichtig zijn, vindt hij. 

‘Soms moet je iets uitproberen en vervolgens vaststellen dat 

je een grens over bent gegaan. Ook dat is iteratief werken.’ 

De publieke opinie is daarbij soms een lastige actor, geeft hij 

toe. Onlangs kwam een zorginstelling voor mensen met een 

verstandelijke beperking negatief in het nieuws door een item 

in een actualiteitenrubriek op televisie. De klacht van ouders van 

cliënten was dat er teveel werd overgelaten aan de technologie. 

Er was daardoor te weinig zicht op bewoners. Van ‘t Veer: ‘Ik 

weet dat dit soort organisaties technologie naar eer en geweten 

inzetten en daarbij het perspectief van de cliënt voortdurend in 

de gaten houden. Maar in de media werd dit teruggebracht tot 

een bezorgde moeder van een cliënt versus de organisatie. Dan is 

het gemakkelijk om de vraag te beantwoorden: naar wie gaat de 

sympathie uit? Dat gaat zo’n organisatie niet winnen.’

Kennisinstituut
Welke rol moet kennis en een organisatie als Movisie spelen bij 

de inzet van technologie? Van ’t Veer: ‘Blijf een landelijk podium 

bieden voor best practices. Ook de bij beantwoording van vragen 

als: wat werkt nu? Zijn interventies gefundeerd op onderzoek? 

Dan vind ik de rol van een kennisinstituut cruciaal. Niettemin: met 

nieuwe technologische interventies zijn deze vragen best lastig 

te beantwoorden. Met toepassingen in ontwikkelingen moet je 

dat zelfs niet doen, die moet je de tijd gunnen. Maar je kunt wel 

visualiseren - via een road map: waar bevindt de interventie zich 

op de weg naar effectiviteit?’ 
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Wat is jouw heilige graal? 

Output of outcome?
Bij resultaten kun je onderscheid maken 
tussen output en outcome. Output zijn de 
activiteiten en tastbare resultaten van wat 
je doet. Bijvoorbeeld het aantal werkuren 
van je tuinman of het aantal cliënten dat is 
geholpen door een maatschappelijke orga-
nisatie. Outcome is het gewenste effect van 
wat je doet. Een mooie verzorgde tuin als 

Hoe gemeenten en organisaties werken aan outcome

Stel, je hebt een mooie tuin maar geen groene vingers. Je laat een 

tuinman komen. Na een tijdje ga je na of je tevreden bent over de 

tuinman. Maar hoe doe je dat? Kijk je hoeveel uur hij in de tuin was? 

Waarschijnlijk niet. Je kijkt hoe je tuin erbij ligt. Waarom kijken we  

zo meestal niet in het sociaal domein?

het gaat om de tuinman. En bijvoorbeeld 
meer zelfredaamheid van cliënten als het 
gaat om een maatschappelijke organisatie. 

Outcomegericht werken
Bij de tuinman vinden we het heel normaal 
om te kijken naar het bereiken van de 
gewenste outcome. Aanbieders in het 
sociaal domein worden echter regelmatig 

beoordeeld op output. Denk aan een 
dagcentrum dat subsidie krijgt op basis 
van het aantal bezoekers in plaats van 
wat zij betekent voor de kwaliteit van 
leven van die bezoekers. Dit laatste gaat 
over outcomegericht werken: kijken of de 
ingezette middelen leiden tot de effecten 
die we ermee willen bereiken en waar 
nodig bijsturen. >>
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Drie hobbels 
Er zijn drie hobbels die gemeenten en 
organisaties moeten overwinnen om 
outcomegericht te werken: 

HOBBEL 1 
Je bepaalt niet makkelijk de 
gewenste effecten 
Wat is bijvoorbeeld het gewenste resultaat 
van een schuldhulpverleningstraject? Voor 
de één is dat volledig schuldenvrij zijn, 
voor de ander het onder controle krijgen 
van de inkomsten en uitgaven. Beleving 
speelt dus een grote rol bij het bepalen van 
de gewenste resultaten. Bovendien zijn 
de zaken die we nastreven in het sociaal 
domein, zoals zelfredzaamheid, eigen kracht 
of participatie, vaak niet makkelijk te meten. 

Tip
Geef het proces van monitoring van effecten 
in co-creatie vorm. Kijk samen met inwo-
ners, professionals, vrijwilligers, uitvoe-
ringsorganisaties en gemeenten wat je wilt 
bereiken en waar dat uit blijkt. Wanneer 
zijn verschillende groepen tevreden met 
de ondersteuning? En waar kan je dat aan 
zien?

HOBBEL 2
Je denkt dat het meten van 
effecten een tijdrovende klus is 
Inderdaad zijn sommige professionals nu 
meer tijd kwijt aan het vastleggen van 
wat ze gedaan hebben dan aan wat ze 
daadwerkelijk doen. 

Tip
Bed monitoring zoveel mogelijk in de 
dagelijkse praktijk in. Een meetinstrument 
dat zowel jou als de cliënt ondersteunt 
in jullie gesprekken, motiveert jullie 
allebei om het te gebruiken. Bovendien 
wordt je administratieve belasting tot een 
minimum beperkt omdat je het instrument 
al grotendeels tijdens de gesprekken met 
cliënten invult.

Gemeenten en organisaties vragen Movisie
Dit jaar klopten verschillende uitvoeringsorganisaties en gemeenten aan bij Movisie met 

de vraag hoe ze in kaart konden brengen of de ondersteuning die ze inzetten ervoor 

zorgt dat een cliënt of inwoner echt geholpen is. De gemeenten Eindhoven en Utrecht 

en de betrokken uitvoeringsorganisaties vroegen bijvoorbeeld hoe ze meer zicht kunnen 

krijgen op de resultaten van hun buurt- en wijkteams. VluchtelingenWerk Nederland 

vroeg zich af hoe zij inzichtelijk kan maken wat hun vrijwilligers bereiken, samen met 

de vluchtelingen die zij begeleiden. Zou het mogelijk zijn om voor deze partijen een 

instrument te ontwikkelen dat aansluit bij de beleving van de inwoner of vluchteling 

en dat informatie oplevert over de bereikte effecten? Een instrument dat helpt bij de 

ondersteuning van en gesprekken met de inwoner of vluchteling? En waar men van kan 

leren hoe de ondersteuning verbeterd kan worden? In beide trajecten is Movisie met alle 

betrokken partijen samen op zoek gegaan naar hun ‘heilige graal’.

Nieuw instrument
Startpunt van beide zoektochten waren de vele bestaande meetinstrumenten in het 

sociaal domein. Op instrumentwijzer.nl staan allerlei vormen van monitoring. Er zijn 

instrumenten voor verschillende typen problemen. Een deel van de instrumenten is 

aan te passen aan de lokale context. Bij de hierboven genoemde vragen heeft Movisie 

in samenspraak met de betrokkenen ervoor gekozen om een nieuw instrument te 

ontwikkelen. De eerste schets van het instrument voor Eindhoven en Utrecht is zelfs 

samen met de professionals gemaakt. Momenteel proberen we de instrumenten uit en 

evalueren we ze. 

Ben je benieuwd hoe deze trajecten verder uitpakken? In drie artikelen op movisie.nl 

beschrijven we de uitkomst van deze zoektocht en de lessen die we uit deze trajecten 

halen. 

9 november 2017: 
Congres Grip op 
resultaten in het 
sociaal domein

Meer weten over outcomegericht 

werken? Kom op 9 november 2017 

naar het Congres Grip op resultaten 

in het sociaal domein van Binnenlands 

Bestuur en Movisie dat helemaal in het 

teken van outcome staat. 

Gemeenten kunnen op gemeenten.

movisie.nl/outcome praktische tips en 

aanknopingspunten vinden. 

Voor uitvoeringsorganisaties en 

professionals in het sociaal domein 

ontwikkelde Movisie de training Zicht 

op effect. In twee dagdelen leer je de 

basisbegrippen van evaluatieonderzoek 

en hoe je de effecten van je project 

of interventie zo eenvoudig mogelijk 

zichtbaar kan maken.

HOBBEL 3
Angst over wat er met de 
uitkomsten gebeurt
Wordt de subsidie stopgezet als de gewenste 
effecten niet worden bereikt? Als dat zo 
is, vult niemand graag een instrument in. 
En al helemaal niet als er iets niet goed is 
gegaan. Terwijl je daar juist het meest van 
leert! 

Tip
Zet daarom op alle niveaus monitoring 
in om van te leren en niet om mee af te 
rekenen. Als blijkt dat in een wijk of op een 
thema de gewenste effecten niet bereikt 
worden, is dit aanleiding om met elkaar het 
gesprek aan te gaan. Waarom lukt het niet? 
Wat kun je daarvan leren? En wat kunnen 
we eraan verbeteren?

Meer informatie: Karin Sok  
(k.sok@movisie.nl) en Thijs van den Enden  
(t.vandenenden@movisie.nl)
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Sociale apps in de spotlight

Als je als jongere vragen over bijvoorbeeld 

drankgebruik of seksualiteit hebt, bespreek 

je dat soms liever niet met je ouders. Maar 

antwoorden zoeken via internet brengt 

risico’s met zich mee: gevonden informatie 

is niet altijd correct en betrouwbaar. Daarom 

riep Sociom Appke in het leven. Dit karakter 

spreekt de taal van jongeren en is als con-

tactpersoon erg toegankelijk om je vragen 

naar te appen. Nog meer voordelen: 24/7 

bereikbaar, veilig en helemaal afgestemd op 

de jeugd.

Samen op zoek 
Via Appke krijgen jongeren een passend 

antwoord op hun vraag van een deskundige 

jeugdprofessional. Vragen die direct beant-

woord kunnen worden, worden meteen 

Appke: Twijfel niet, app gewoon! 

afgehandeld. Is de vraag wat lastiger? Dan 

bespreekt de professional samen met de 

jongere wat de beste aanpak en oplossing is. 

Als het nodig blijkt om fysiek in gesprek te 

gaan, dan blijft de jongere bij de betreffende 

professional in ‘behandeling’. Zo houd je als 

jongere contact met dezelfde persoon. 

De professionals achter Appke denken met 

de jongere mee en bekijken samen met 

de jongere wat hij of zij nodig heeft. Is er 

specifieke hulp nodig of wil de jongere 

meer gesprekken? In dat geval wordt aan 

de jongere gevraagd om zijn of haar ouders 

te informeren. In overleg met de jongere 

worden ouders bij de oplossing betrokken. 

De professional blijft de jongere ondersteu-

nen tot hij of zij aangeeft dat het niet meer 

nodig is.

Meer dan appen
Be Quick, Be There and Be Useful is als 

uitgangspunt gebruikt bij de ontwikkeling 

van Appke: deze werkwijze sluit aan bij 

de behoeften van jongeren. Maar Appke 

is meer dan een laagdrempelig en snel 

communicatiemiddel. Het brengt ook 

dagelijkse problemen aan de orde door 

bijvoorbeeld posters te verspreiden op 

middelbare scholen. Deze posters hebben 

een eigen taal: niet belerend maar met een 

pakkende tekst en waar het kan met een 

vleugje humor. De vragen op de posters 

bieden inzicht in de leefwereld, het soort 

hulpvragen en de houding van de jeugd. 

Want door het preventief aanpakken van 
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23 november 2017
Wil je zien hoe nieuwe technologie wordt gebruikt en ervaren welke tools er zijn om je 
werk te vergemakkelijken? Ga 23 november 2017 mee op sociale technologie safari!  
Kijk voor meer informatie op movisie.nl of stuur een mail naar Brechtje Walburgh 
Schmidt: b.walburghschmidt@movisie.nl.

Technologie wordt pas sociaal als je weet hoe je het kunt toepassen. 

Daarom bespreken we in Movisies apps die een waardevolle bijdrage 

leveren aan het sociale domein. Deze keer: Appke.

Tussen 21 april 2016 en  

2 oktober 2016 zijn er 3068 

berichten door jongeren naar 

Appke gestuurd. Er worden 

gemiddeld 64 berichten per 

jongere uitgewisseld.

vragen, kun je voorkomen dat het een 

probleem wordt. Daarnaast biedt zicht 

hebben op de vragen die er leven onder 

jongeren, mogelijkheden tot bijsturing van 

hulpverlening en preventie. Maatwerk alom! 

Meer informatie: Antoinet Wijnakker, 

jeugdprofessional CJG Land van Cuijk,  

a.wijnakker@cjglandvancuijk.nl. 

Je kunt je aanmelden voor de mailinglist  

van sociom.nl, het sociale platform voor 

burger- en overheidsparticipatie. 
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Onderzoeker Bart Willemsen sprak met 
zestien ervaren sociaal werkers uit het 
noorden en oosten van het land. Hun 
praktijkverhalen geven inzicht in de 
dilemma’s van wijkteams bij het signaleren 
van kindermishandeling en huiselijk 
geweld. Wat blijkt? De werkers grijpen 

bij kindermishandeling sneller in dan bij 
partnergeweld. Willemsen: ‘Sociaal werkers 
hanteren de uitgangspunten van zelfregie 
en eigen verantwoordelijkheid. Ze maken 
onderscheid in hun verantwoordelijkheid 
naar volwassenen en naar kinderen. Ze zijn 
geneigd volwassenen aan te spreken op 

Wat zijn de ervaringen van sociaal werkers in sociale wijkteams als 

het gaat om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? 

Voelen ze zich toegerust? Onderzoeker Bart Willemsen sprak met 

zestien sociaal werkers. Opvallende uitkomst: sociaal werkers grijpen 

eerder in bij kindermishandeling dan bij partnergeweld. 

RelatieWijs
Werk je in een sociaal wijkteam en heb je regelmatig een niet-pluisgevoel als je met 

(ex-)partners praat? De methode RelatieWijs van Movisie biedt concrete criteria en 

richtlijnen om relationeel gedrag te toetsen, zorgvuldig te wegen en te beoordelen, 

zodat je slagvaardig kunt handelen in de praktijk. Bovendien helpt deze methode bij het 

uitvoeren van de stappen van de meldcode en is het een hulpmiddel voor het gesprek 

met de cliënt. Daarnaast kun je RelatieWijs inzetten om een meer objectief beoorde-

lingskader te ontwikkelen, zodat collega’s dezelfde taal spreken. Meer informatie op 

movisie.nl/RelatieWijs 

Kennis in wijkteams over 
aanpak huiselijk geweld 
kan beter

hun eigen verantwoordelijkheid. Daar komt 
bij dat sociaal werkers naar alle problemen 
in een multiprobleemgezin kijken, huiselijk 
geweld is er slechts één van.’ 

Hoe komt dit?
Willemsen: ‘Sociaal werkers in lokale teams 
hebben allerlei achtergronden. Sommigen 
zijn algemeen maatschappelijk werker, 
anderen komen van bureau jeugdzorg of 
van samenlevingsopbouw. Dit verschil 
in achtergrond bepaalt hoe ze omgaan 
met huiselijk geweld. Vanuit de Jeugdwet 
moeten zij optreden namens de gemeente 
en bijvoorbeeld om een kinderbescher-
mingsmaatregel vragen. Voor een voorma-
lige medewerker van bureau jeugdzorg ligt 
dit minder zwaar dan voor een maatschap-
pelijk werker. Vanuit hun beroepsethiek en 
taakopvatting zijn zij er voor de cliënten, 
ze staan naast hen en ze gaan uit van 24



vrijwillige hulpverlening. Nu de gemeente 
verantwoordelijk is geworden voor de 
aanpak van kindermishandeling, ligt er een 
verantwoordelijkheid binnen het sociale 
wijkteam. Daardoor moeten de teams taken 
uitvoeren van ‘vrijwillige hulpverlening’ tot 
‘actieve bemoeienis’. Deze verschuiving ligt 
voor sommige werkers moeilijk. Huiselijk 
geweld stelt sociaal werkers voor dilem-
ma’s, vooral als tegen de wil van de cliënt 
gehandeld moet worden.’

MDA++
Eind 2018 moet er in elke Veilig Thuis-regio 
een multidisciplinaire aanpak zijn voor 
gezinnen waar langdurig kindermishan-
deling, huiselijk geweld of seksueel geweld 
speelt. Deze aanpak wordt nu ontwikkeld 
onder de naam MDA++. Daarin werken spe-
cialisten in de aanpak van geweld vanaf de 
melding nauw samen in een veiligheidske-
ten, hulpverleningsketen en zorgcircuit. In 
nauw overleg met het gezin maken zij een 
grondige analyse, een veiligheidsplan en 
een plan van aanpak. Voor het lokale team 
is een belangrijke rol weggelegd. Zij kunnen 
hulp bieden (bijvoorbeeld schuldhulpver-
lening) of optreden als vast contactpersoon 
voor het gezin of als casusregisseur. Hoe 

denken de sociaal werkers over de samen-
werking met de specialisten van Veilig 
Thuis en de toekomstige MDA++? Uit de 
gesprekken blijkt dat zij vaak niet tevreden 
zijn over de samenwerking met Veilig Thuis. 
De respondenten die al samenwerken met 
een voorloper van MDA++, zijn hierover 
wel zeer positief. Wat betreft de regierol 
bij MDA++ geven de respondenten aan 
dat zij gewend zijn om regie te voeren op 
hulpverleningscasuïstiek. Ze staan ervoor 
open om deze rol op te pakken. Alleen wel 
onder de volgende voorwaarden: een stevig 
mandaat en bevoegdheden richting de 
samenwerkingspartners. 

Samenwerken
Volgens Hilde Bakker, projectleider MDA++ 
bij Movisie (in samenwerking met het 
Nederlands Jeugdinstituut) is MDA++ 
gebaat bij voldoende expertise in de sociale 
wijkteams. ‘Een speciaal voor complexe 
huiselijk geweld-zaken ingesteld lokaal 

team, of enkele aandachtsfunctionarissen 
in elk team, heeft de potentie van een 
krachtige samenwerkingspartner met de 
MDA++-specialisten. Niet in de laatste 
plaats omdat zij de gezinnen vaak al langer 
kennen.’ Samenwerken om kindermis-
handeling, huiselijk en seksueel geweld te 
voorkomen en aan te pakken, betekent ook: 
het bij elkaar brengen van verschillende 
werelden, van veiligheid, medische zorg 
en hulpverlening. ‘Om samen resultaat te 
bereiken, moet je bereid zijn van elkaar te 
leren.’ 

Meer informatie: Hilde Bakker  
(h.bakker@movisie.nl).

Sociaal werkers zijn vaak niet 

tevreden over de samenwerking 

met Veilig Thuis

Meldcode is gewijzigd
De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling is gewijzigd. De overheid 

heeft de minimumeis aangepast waaraan de meldcode moet voldoen. Vanaf 1 januari 

2019 geldt ook de eis dat er in stap 5 een afwegingskader gehanteerd wordt. Hiermee 

kunnen professionals afwegen of ze moeten melden bij Veilig Thuis én of ze in staat zijn 

zelf hulp te bieden of te coördineren. Als er sprake is van acuut of structureel geweld, 

moet de professional dit melden bij Veilig Thuis. Het doel hiervan is dat situaties van 

ernstig huiselijk geweld en ernstige kindermishandeling bij Veilig Thuis bekend zijn. En 

dat Veilig Thuis een veiligheidstoets kan uitvoeren en gegevens over geweld aan elkaar 

kan koppelen én kan monitoren. Door deze wijziging verandert stap 5 van de meldcode. 

Vanaf 2019 stelt de hulpverlener zich dan twee vragen:

1.  Moet ik (het vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling melden 

bij Veilig Thuis?

2. Ben ik in staat zelf hulp te bieden of te organiseren?

Afwegingskader
Om professionals hierbij te helpen, hebben Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en 

Augeo in opdracht van het ministerie van VWS het basisdocument afwegingskader in 

de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. ‘In het basisdocument 

staan we stil bij de afweging: is het acuut onveilig of structureel onveilig? Een voorbeeld 

van structurele onveiligheid is verwaarlozing. Een voorbeeld van acute onveiligheid is 

seksueel geweld. Structurele onveiligheid is doorgaans lastiger te signaleren, omdat het 

verschillende vormen aanneemt’, legt specialist Irma Haxe uit. Onder leiding van het 

ministerie van VWS en een landelijk procesbegeleider zullen Movisie, het Nederlands 

Jeugdinstituut en Augeo de beroepsgroepen ondersteunen om een eigen afwegings-

kader te ontwikkelen. ‘Met projectleiders vanuit de betrokken beroepsgroepen kunnen 

we hier handen en voeten aan geven, waarbij we oog hebben voor de afstemming met 

Veilig Thuis’, aldus Haxe. 

Meer informatie: Annouschka Boet (a.boet@movisie.nl)
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‘Veel mensen die mantelzorger zijn, weten 

niet dat er aanbod is om hen te ondersteu-

nen’, vertelt Wim Karreman, beleidsme-

dewerker van de gemeente Den Haag. ‘Ze 

vinden het normaal dat je voor je kind of 

partner zorgt. Maar mantelzorg gaat verder 

dan het smeren van boterhammen voor 

je partner. Bijvoorbeeld als je elke dag het 

brood van je partner moet smeren omdat 

je partner het zelf niet meer kan. Dan gaat 

het ‘gewoon voor elkaar zorgen’ over in 

mantelzorg. Mantelzorg overkomt je.’ 

Gevarenzone
Met de campagne ‘U vindt het vanzelf-

sprekend, wij noemen het mantelzorg’ 

wil de gemeente mantelzorgers bereiken 

en beter ondersteunen. ‘De campagne is 

gericht op bewustwording. Weet u wel 

dat u mantelzorger bent? En hoe gaat het 

eigenlijk met u?’, vertelt Marilou Koster, 

communicatieadviseur van de gemeente. 

‘Het nemen van rust is heel belangrijk om 

overbelasting te voorkomen. Er zijn groepen 

mantelzorgers die in de gevarenzone 

zitten wat betreft overbelasting. Passende 

ondersteuning is daarom belangrijk. Maar 

eerst moeten mensen zich realiseren dat het 

over hen gaat.’ 

Apotheek
De campagne is door de hele stad te zien 

en loopt al geruime tijd. Diverse middelen 

worden ingezet zoals commercials, 

flyers, billboards, een high tea. Slaat de 

campagne aan? Volgens Koster is een 

toename van bezoekers van de website 

denhaagmantelzorg.nl te zien. ‘Wij richten 

ons op verschillende groepen mantelzorgers. 

De centrale boodschap wordt vertaald 

Een apotheker: ‘Ik zie u best 

vaak, hoe gaat het eigenlijk 

met uzelf?’ 

Den Haag mantelzorgvriendelijke stad

U vindt het 
vanzelfsprekend, wij 
noemen het mantelzorg
Den Haag wil een mantelzorgvriendelijke gemeente zijn. Dat betekent 

meer dan alleen het ondersteunen van mantelzorgers. Ook apothekers, 

ondernemers en werkgevers hebben een rol. 

Wat vindt Movisie van de Haagse campagne?
‘Zorg voor een naaste is te vergelijken met estafettelopen: anderen nemen tijdig het 

stokje over. Zo blijft de mantelzorger in balans. In ons Balansmodel wordt dit toegelicht’, 

aldus Movisie-adviseur Kitty van den Hoek. ‘Uit onderzoek weten we dat er vier factoren 

zijn die invloed hebben op de balans van de mantelzorger. 

1. Het je eigen maken van de mantelzorgrol.

2. Het al dan niet aanpassen aan andere verplichtingen.

3. Het vergroten of verkleinen van de rol van het zorgnetwerk.

4. De draagkracht en energiebalans.

De rolacceptatie is belangrijk, maar ook dat de mantelzorger op de hoogte is van de 

ziekte, context en ondersteuningsmogelijkheden. De gemeente Den Haag laat zien hoe 

je dit kunt doen: bewustwording, informeren van doelgroepen, inzetten op voorzorg en 

vergroten van netwerkelasticiteit. Het is belangrijk voor de mantelzorger om in balans te 

blijven, om zowel de zorg vol te kunnen houden als ook andere verplichtingen voort te 

kunnen zetten.’

en aangepast aan de doelgroep. Jonge 

mantelzorgers bereik je op het sportveld en 

migrantenmantelzorgers via platforms en 

vertrouwenspersonen.’ Karreman: ‘We kijken 

naar het zorg- en leefpad om mantelzorgers 

te bereiken. Sommige mantelzorgers 

komen vaak bij de apotheek. Het is dus 

niet gek als een apotheker vraagt: ‘Ik zie u 

best vaak, hoe gaat het eigenlijk met u?’ 

Ook zij kunnen mantelzorgers wijzen op 

ondersteuning.’

Lekker, leuk, luxe
Karreman vertelt dat ook ondernemers en 

werkgevers betrokken zijn bij de campagne. 

De ondernemers zijn door de gemeente 

gevraagd om een webwinkel te vullen met 

een leuk en praktisch aanbod, variërend 

van een driegangendiner tot tegoed voor 
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Wat vindt Den 
Haag van Movisie?
Karreman: ‘De rol van Movisie als 

landelijk kennisinstituut is belangrijk. 

Movisie inspireert ons met kennis en 

praktijkvoorbeelden. Wij herkennen 

veel van wat in het Balansmodel staat, 

daar zijn we dan ook erg blij mee.’ Hij 

volgde vorig jaar met veel genoegen 

een masterclass van Movisie. Koster is 

ook enthousiast over Movisie: ‘Ik vind 

het waardevol dat Movisie inspirerende 

praktijkvoorbeelden uit het land in de 

spotlights zet. Het inspireert me en 

daagt me uit om het hier in Den Haag 

ook te gaan doen!’

het openbaar vervoer. De webwinkel is de 

vervanger van het mantelzorgcompliment 

van de Rijksoverheid. Mantelzorgers die 

meer dan acht uur per week voor hun 

naaste zorgen en als zodanig geregistreerd 

staan bij de gemeente, komen ervoor in 

aanmerking. ‘Als gemeente hebben we 

mantelzorgers gevraagd wat ze graag in 

de winkel zouden zien. Wat daaruit kwam, 

was: lekker, leuk, luxe. Het verwenmoment. 

Maar ook praktische ondersteuning zoals 

boodschappen doen.’ 

Pareltjes
Werkgevers worden door de gemeente 

uitgedaagd mantelzorgvriendelijk te zijn. 

‘Dat is meer dan alleen wijzen op wetten en 

regelingen. Creëer ruimte voor de mantel-

zorger, want uiteindelijk is de mantelzorger 

ook werknemer en ben je als ondernemer 

erbij gebaat dat de combinatie in balans 

blijft.’ De gemeente ziet voor zichzelf de 

rol van inspirator en facilitator weggelegd. 

Karreman: ‘Initiatieven uit de samenleving 

vinden we belangrijk. Ook als het maar 

kleine pareltjes zijn, gaan we er regelmatig 

in mee. Uiteindelijk willen we met elkaar de 

beweging naar een mantelzorgvriendelijke 

samenleving maken.’ Koster: ‘We zijn 

tevreden als mantelzorgers de ondersteu-

ningsmogelijkheden weten te vinden en als 

mantelzorgers kunnen blijven doen wat ze 

willen doen.’

Meer informatie: Kitty van den Hoek  

(k.vandenhoek@movisie.nl of 030 789 21 43).

Campagnebeeld Den Haag mantelzorgvriendelijk
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Het gesprek tussen Movisie-adviseur Ilse 
Zwart-Olde en Marian Groenen (61) vindt 
plaats in het Odensehuis in Wijchen. Hier 
gaat haar man twee keer per week naar toe. 
‘Eerst vond hij dat moeilijk, je moet een 
drempel over. Maar inmiddels vinden we 
het allebei fijn.’ Begin dit jaar werd bij Bert 
(58) de ziekte van Alzheimer vastgesteld. 
Het waren kleine dingetjes die opvielen. 

Aanvankelijk had Bert een burn-out, maar 
het herstel duurde lang en het karakter van 
Bert veranderde. Hij vermeed feestjes en het 
contact werd oppervlakkiger. Lang zochten 
ze naar therapie, uiteindelijk werd in het 
ziekenhuis de diagnose gesteld. Marian 
kijkt Ilse indringend aan: ‘Ik voelde me lang 
niet gehoord. Het is moeilijk om de situatie 
te verwoorden als je zelf niet weet wat er 

Marian combineert werk en intensieve mantelzorg 

Mijn kinderen en collega’s 
houden in de gaten of ik  
in balans blijf
Na zeven jaar kwam Marian er eindelijk achter dat haar man Bert de 

ziekte van Alzheimer heeft. Dat ze in de toekomst 24/7 voor hem zal 

zorgen, voelt belastend. ‘Het voelt alsof ik twee mannen heb: Bert 

en Alzheimer.’ Ze vertelt hoe ze gesteund wordt door haar sociale 

netwerk en collega’s.

aan de hand is. Aan de ene kant was de 
diagnose een schok, aan de andere kant een 
opluchting.’

Oogje in zeil
Nadat de diagnose is gesteld, zijn Marian 
en Bert open naar hun dierbaren en sociale 
netwerk. ‘We hebben het op de app gezet en 
onze buren verteld. In het dorp weet bijna 
iedereen het. Dan kunnen mensen met ons 
meeleven maar ook een oogje in het zeil 
houden’, vertelt Marian luchtig. Ze beschik-
ken over een groot sociaal netwerk. De kin-
deren schuiven nu vaker onverwacht aan 
tafel aan en ze zijn er als Marian aangeeft 
dat ze hulp nodig heeft. De kracht van een 

Marian Groenen en Ilse Zwart-Olde
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sociaal netwerk is niet te onderschatten, 
zegt Ilse. ‘In een dorp waar mensen elkaar 
goed kennen, kan dat krachtig zijn. Hoe ga 
je met sociale controle om?’, wil ze weten. 
‘Wij vinden het fijn dat mensen op Bert 
afstappen en vragen hoe het gaat. En ze 
brengen Bert ook thuis als dat zou moeten. 
In die zin is het een voordeel.’ 

Twee mannen
Uit het Balansmodel* blijkt dat het zich 
toe-eigenen van de mantelzorgrol een 
belangrijk aspect is bij het in balans blijven 
van de mantelzorger. Marian is mantelzor-
ger, maar voelt ze zich ook mantelzorger?, 
wil Ilse weten. ‘Ik ben mantelzorger, zo 
noemen ze me. Maar Bert kan nog veel 
dingen zelf. Ik ben vooral de partner van 
Bert, hoewel onze relatie en verhouding is 
veranderd. De gesprekken worden vlakker. 
Soms heb ik wel eens het idee dat hij zich 
afsluit als iets voor hem teveel is. Waar ik 
me van bewust ben, is dat ik Bert serieus 
moet blijven nemen.’ 

Ilse vraagt: ‘Wat maakt de mantelzorg 
intensief? Is het de ze ziekte, de combinatie 
met werken of de omgeving die van alles 
van je verlangt of anders naar je gaat 
kijken?’ Marian: ‘Wat het punt is: ik krijg 
het niet verwerkt. Het overvalt me nog 
steeds. Het voelt alsof ik twee mannen 
heb: Bert en Alzheimer. Soms denk ik wel 
eens, als hij weer eens eigenaardig of heel 
emotioneel reageert: daar heb je Alzheimer 
weer. Zoiets zou hij normaal gesproken 
nooit gezegd hebben.’ 

Werkgever
Marian valt in twee categorieën: man-
telzorger voor iemand met dementie en 
werkende mantelzorger. In het Balansmo-
del van Movisie zie je dat de mantelzorger 
naast de zorgtaken ook nog andere taken 
heeft, zoals werk. Die combinatie kan lastig 
zijn maar ook steun geven.’ Hoe ziet Marian 
dit? ‘Ik werk op de neurorevalidatie-afde-

ling in de St. Maartenskliniek. Momenteel 
zet ik leeftijdsuren in en heb ik afgesproken 
dat ik geen lange diensten draai.’ Ilse wil 
weten of het werk haar energie kost of 
juist energie oplevert. ‘Moeilijke vraag! 
Soms denk ik: óók nog naar het werk? 
Maar ook: fijn dat ik werk heb. Even weg, 
andere gezichten zien, over andere dingen 
praten.’ Of haar werkgever haar steunt? 
‘Jazeker! Als ik aangeef dat het teveel is, dan 
passen ze het rooster aan. Ook houden ze 
me in de gaten. Onlangs vroeg een collega 
of ik wel genoeg voor mezelf zorg.’ Ilse 
knikt: ‘Een vinger aan de pols is belangrijk. 
‘Uiteindelijk heeft niet alleen de zorgvrager, 
maar ook de werkgever er belang bij dat de 
mantelzorger in balans blijft.’ 

Estafette
Mantelzorg is als het lopen van estafette. 
Wanneer geef je het stokje over? Durf je 
los te laten? Ilse vraagt het voorzichtig aan 
Marian. ‘Ik hoop dat het nog ver weg is 
dat ik de zorg aan een professional moet 
overdragen. Het mag niet ten koste gaan 
van Bert. In het Odensehuis spreek ik 
mensen die in dezelfde situatie zitten. Dat 
is fijn. Ook de kinderen ontlasten me. Zo 
bood mijn zoon aan dat hij in de winter een 
keer per week met Bert wil zwemmen. Hij 
weet dat ik een hekel heb aan zwemmen’, 
lacht Marian. ‘De kinderen houden je dus 

Ik krijg dit niet verwerkt.  

Het overvalt me nog steeds

Over het Odensehuis
Het Odensehuis Animi Vivere in 

Wijchen is een inloop-, ontmoeting-, 

activiteiten- en informatiecentrum voor 

mensen met geheugenproblemen of 

beginnende dementie, specifiek voor 

jonge mensen. Zij kunnen er terecht 

voor informatie, ontmoeting en 

ontspanning. animivivere.nl

ook in de gaten’, vraagt Ilse. ‘Jazeker! Het 
is fijn om tijd voor jezelf te hebben. Bert is 
altijd bij mij in de buurt waardoor ik me 
geremd voel. Het is heerlijk als een van de 
kinderen een avondje met Bert op stap gaat. 
Even de benen omhoog!’ Mantelzorgers 
hebben tijd en ruimte voor zichzelf nodig, 
beaamt Ilse. Marian vult aan: ‘Ik sport twee 
keer per week, dat is belangrijk voor mij. 
Wat me ook energie geeft, is een wandeling 
over de dijk, het liefst met Bert of met een 
goede vriendin. Dan zijn we heerlijk aan het 
kwekken en opeens zijn we weer thuis. Dat 
doet me goed, dan ben ik weer helemaal 
opgeladen.’

Meer informatie: Ilse Zwart-Olse, 
Adviseur Informele Zorg (i.zwart-olde@
movisie.nl of 030 789 20 24). 

*  movisie.nl/publicaties/
infographic-balansmodel-mantelzorger

‘Wij vinden het fijn dat mensen op Bert afstappen en vragen hoe het gaat’.
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VIJF VRAGEN AAN…

De titel van je rede is: ‘Wat werkt en wie werkt’. Waar gaat het  
om bij ‘wie werkt’?
‘Je moet dit zien in het kader van het streven naar evidence-based werken. 
Daarbij gaat het om het combineren van kennis uit onderzoek, de expertise en 
kennis van de uitvoerder en de waarden en ervaringskennis van de doelgroep. Bij 
‘wie werkt’ gaat het dus om professionals en andere uitvoerenden in het sociaal 
domein die dat zo goed mogelijk moeten doen. Juist zij moeten in hun handelen 
die verschillende bronnen van kennis combineren. We moeten dus niet alleen op 
zoek naar kennis over effectiviteit van interventies, maar ook meer oog hebben 
voor de effectiviteit van de uitvoerders.’

Hoe zie je de rol van ervaringsdeskundigheid binnen de huidige 
transformatie?
‘Ik ben in mijn werk altijd bezig geweest met emancipatieprocessen. En ik zie de 
ontwikkeling rond ervaringsdeskundigheid ook als een vorm van emancipatie, 
namelijk van cliënten. Het sluit aan bij de beweging om de stem van de cliënt 
centraal te stellen. Dat werd natuurlijk ook al voor de transformatie gezegd, maar 
nog lang niet altijd gedaan. Ik denk dat ervaringsdeskundigen daaraan kunnen 
bijdragen. Noodzakelijke veranderingen gaan meestal niet vanzelf, ervaringsdes-
kundigen kunnen dat proces aanjagen.’

Is de ervaringsdeskundige een bedreiging voor de sociale 
professional?
‘Professionals maken deel uit van het systeem, de systeemwereld, of ze nou 
willen of niet. Die staat op gespannen voet met de leefwereld van cliënten waar 
ervaringsdeskundigen dichter bij staan. Sommige sociale professionals voelen zich 
inderdaad bedreigd. Dat is jammer. Het zou volgens mij beter zijn als ze zich uit-
gedaagd voelen, aangesproken door de ervaringsdeskundige als luis in de pels en 
iemand die hen scherp houdt. Er zullen altijd sociale professionals nodig blijven.’

Wat kan ervaringsdeskundigheid toevoegen aan het sociaal werk?
‘Ik verwacht dat ervaringsdeskundigen vooral een meerwaarde hebben als het 
gaat om empowerment: het versterken van het vermogen van mensen om hun 
eigen leven en de gewenste veranderingen daarin vorm te geven. Dat doen zij 
in hun houding en gedrag naar de cliënten waarbij zij betrokken zijn. Maar ook 
door vanuit de ervaring van cliënten kritisch te zijn naar de systeemwereld.’

Marcel Spierts vindt dat de sociale wetenschap zich te weinig heeft 
laten liggen aan het versterken van het vakmanschap van de sociaal 
werker. Hoe zie jij dat? 
‘Ja, daar heeft hij gelijk in. Ook de Gezondheidsraad pleitte in 2012 voor een 
steviger sociaal fundament voor het sociaal werk, door te investeren in de weten-
schap. Door het toenemend belang dat aan ‘valorisatie’ wordt gehecht, verschuift 
er wel wat in ‘de academie’, maar vooral de publicaties in internationale, peer-re-
viewed journals tellen daar. Door het onderzoek op te zetten in samenwerking 
met de praktijk, zoals bijvoorbeeld bij publieke gezondheid en jeugdzorg al meer 
gebeurt, hoop ik ook bij te dragen aan de onderbouwing van het sociaal werk.

Op 28 november 2017 houdt prof. dr. Saskia Keuzenkamp in de 

aula van de VU haar inaugurele rede. Daarmee aanvaardt zij formeel 

haar ambt als bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de 

faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit. De leerstoel 

is ingesteld door Movisie, waar zij directeur kennis is.
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Mei 2018 treedt de nieuw 

privacywetgeving in werking. 

Die heeft consequenties voor 

professionals, organisaties en 

colleges van B&W.  

Wat betekent de nieuwe 
privacywetgeving voor 
samenwerken in de wijk?

Lees eerst dit voorbeeld
Het zal je maar gebeuren. Je geeft door dat 

je gaat verhuizen naar een andere gemeente 

en dan blijk je geregistreerd te staan als 

overleden. Ergens is een vergissing gemaakt. 

Je wordt verward met iemand anders. Of je 

persoonsgegevens zijn verkeerd vastgelegd. 

aan elkaar gekoppeld. Gegevens delen is een 

kunst en dat geldt ook voor werken in de 

wijk. Eigenlijk is het daar nog belangrijker, 

omdat de mensen waar het om gaat vaak 

kwetsbaar zijn en omdat het om medische, 

dus nog gevoeliger gegevens gaat. En ja, 

ook daar gaat het soms fout. 

Geven mensen nog wel om privacy? 
Iedereen schrijft over zichzelf op sociale 

media. Maar dat betekent niet dat mensen 

niet om privacy geven. We laten verschil-

lende dingen van onszelf zien wanneer we 

thuis zijn, op het werk of op school, bij de 

sportclub of bij vrienden. De essentie van 

Maar waar zit de fout? Ligt het aan de 

gemeente, aan de Basisregistratie Personen, 

aan de Belastingdienst? Dat moet toch 

te achterhalen zijn, zou je denken. Maar 

telkens als je denkt dat het is opgelost, blijkt 

dit niet zo te zijn. 

Dit voorbeeld is niet zomaar een incident. Dit 

is wat er gebeurt als het delen van persoons-

gegevens niet goed verloopt. Dat maakt 

burgers, bedrijven en overheidsorganisaties 

kwetsbaar voor fouten. Fouten die moeilijk 

te traceren zijn en waarvoor nauwelijks nog 

een verantwoordelijke partij is aan te wijzen. 

Het is immers zoveel én alle bestanden zijn >>
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Online cursus 
‘Sociale wijkteams  
en privacy’
Vindt u privacy ook een lastig 

onderwerp? De gratis online cursus 

‘Sociale wijkteams en privacy’ leert hoe 

je op een bewuste en verantwoorde 

manier persoonsgegevens verzamelt, 

registreert en deelt. U maakt kennis 

met de wettelijke regels en oefent met 

een casus. De geaccrediteerde cursus 

‘Sociale wijkteams en privacy’ is te 

vinden in de Movisie Academie  

(www.movisieacademie.nl). 

privacy is dat zulke informatie in de context 

moet blijven. Wat we aan onze huisarts 

vertellen, moet niet ineens opduiken in 

de supermarkt. Net zoals leerlingen in de 

context van een school fouten moeten 

kunnen maken bij het leerproces, zonder dat 

die informatie buiten de school voor andere 

doeleinden misbruikt wordt. 

Ook voor goede medische zorg is het van 

wezenlijk belang dat patiënten open kunnen 

zijn tegen hun arts. Ze willen erop kunnen 

vertrouwen dat hun medische gegevens in 

een medische context blijven en niet elders 

terechtkomen, bij bedrijven bijvoorbeeld die 

patiënten vervolgens producten gaan aan-

bieden die hun klachten kunnen verlichten. 

Wanneer het zo beschreven wordt, geeft 

iedereen om privacy.

Wat gaan wijkteams merken van de 
nieuwe wetgeving?
Eigenlijk verandert er voor wijkteams niet 

veel. Als het gaat om het zorgvuldig en 

rechtmatig omgaan met persoonsgegevens 

verschillen de regels van de Wet bescher-

ming persoonsgegevens niet zoveel van die 

van de Algemene verordening gegevensver-

werking. Er verandert niets als een gemeente 

privacy al goed heeft geregeld in het sociaal 

domein en de professionals op de werkvloer 

goede privacy-instructies heeft gekregen. 

Wat doen wijkteams fout?
Helaas is de praktijk vaak anders. In de prak-

tijk worden bij veel wijkteams privacy-fouten 

gemaakt door het verkeerd interpreteren 

van de beleidsvisie ‘een gezin, een plan, 

een regisseur.’ Veel wijkteams passen deze 

visie met de beste bedoelingen toe op elke 

zorgvraag in plaats van waar de visie voor 

is bedoeld: de integrale zorgverlening aan 

multiprobleemgezinnen. Vanuit de gedachte 

‘een gezin, een plan, een regisseur’ wordt nu 

vaak te breed uitgevraagd en de verwerkte 

gegevens worden met teveel medewerkers 

gedeeld. Dit is onrechtmatig want de 

wet biedt, in tegenstelling tot wat veel 

gemeenten denken, geen grondslag voor het 

integraal delen van gegevens. Dit is slechts 

mogelijk als de betrokkene hier in vrijheid 

toestemming voor geeft nadat hij hierover 

volledig is geïnformeerd. Deze praktijk was 

onrechtmatig onder de oude wetgeving en 

dat blijft zo onder de nieuwe wetgeving.

Wat verandert er wel?
Er verandert vanaf mei 2018 wel wat 

voor het college van burgemeester en 

wethouders. Zij moet als gevolg van de 

nieuwe wetgeving veel actiever aantonen 

dat privacy goed is geregeld in de eigen 

organisatie en hier transparant over zijn. Dat 

betekent onder meer dat colleges duidelijke 

werkinstructies moeten geven aan de 

wijkteams en ervoor moet zorgen dat deze 

worden nageleefd. Als dit niet gebeurt, kan 

de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes 

opleggen. Kijk voor alle wijzigingen op de 

website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dit artikel is geschreven door mr. Marjolein 

Hoff op persoonlijk titel, tevens werkzaam 

als senior beleidsmedewerker privacy bij  

de VNG. 

Meer informatie: Annelies Kooiman  

(a.kooiman@movisie.nl of 030 789 21 29).

De nieuwe wet biedt geen 

grondslag voor het integraal 

delen van gegevens

10 instructies voor wijkteams om fouten  
te voorkomen

1. Wees transparant naar de betrokkene over welke gegevens voor welk doel worden 

verwerkt en met wie deze worden gedeeld.

2. Verwerk bij een intake alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de afhandeling 

van de hulpvraag. Als er toch meer gegevens worden gevraagd, moet daar een 

goede reden voor zijn, zoals ‘een vraag achter de vraag’. 

3. Bepaal op basis van de hulpvraag of integrale gegevensverwerking in een wijkteam 

nodig is. 

4. Als integrale gegevensverwerking nodig is, kan dit alleen op basis van toestemming 

van betrokkene. Geef de betrokkene de regie.

5. Deel bij uitzondering gegevens integraal zonder toestemming. Bepaal, voor het geval 

er geen toestemming wordt verleend, of er niet bij wijze van uitzondering, vanwege 

de ernst van de situatie, gegevens integraal moeten worden gedeeld op basis van 

conflict van plichten of vitaal belang.

6. Praat mét de betrokkene en niet over hem. Overleg in principe niet zonder de 

aanwezigheid van de betrokkene.

7. Bepaal vooraf het doel van het overleg of van de integrale gegevensverwerking.

8. Deel alleen gegevens binnen een wijkteam voor zover de medewerker deze echt 

nodig heeft voor de uitoefening van zijn of haar taak.

9. Leg in het gezamenlijk bestand van het wijkteam alleen dát-informatie vast. Dus, dát 

bepaalde zorg wordt verleend, dát er afspraken zijn gemaakt. Diagnosegegevens 

staan niet in dit bestand.

10. Gebruik gegevens niet voor een ander doel zoals handhaving en opsporing.
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Het inclusieve wijkteam

Inclusie is een diepere 
vorm van democratie
Hoe zorgt een wijkteam ervoor dat kwetsbare 

groepen zich welkom voelen in de wijk? Els 

Meijsen, senior-adviseur van het team Inclusie 

en diversiteit bij Movisie: ‘Ga onderwerpen niet 

uit de weg, maar bedenk wel welke woorden je 

gebruikt.’

‘Het is belangrijk dat een sociaal wijkteam openstaat voor iedereen 
in de wijk’, stelt Els Meijsen. ‘Dat betekent dat alle kwetsbare burgers 
er terecht kunnen. Maar we zien dat de teams sommige groepen niet 
bereiken, zoals mensen met een niet-westerse achtergrond en LHBTI’s. 
Dat blijkt ook uit het KIS-onderzoek naar wijkteams en diversiteit 
waarin wijkteams aangeven dat diversiteit-sensitiever werken de 
effectiviteit kan vergroten. Dat dit onvoldoende lukt, is zeker geen 
onwil. Zoals in het geval van een 15-jarige jongen met een niet-wes-
terse achtergrond die vertelt dat hij homo is. De maatschappelijk 
werker zegt: ‘Dat is toch fantastisch. Daar heeft niemand hier moeite 
mee.’ Maar hij heeft er zelf wel moeite mee. En op school hoort hij 
alleen maar ‘vuile homo’ roepen.’ >>

33



34

Ruimte geven
‘Als we praten over inclusie, dan praten we over een diepere vorm 
van democratie’, vertelt prof. dr. Halleh Ghorashi, hoogleraar 
Diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 
‘Democratie wil niet alleen zeggen dat je een stem geeft aan de 
meerderheid, maar dat je ook ruimte biedt aan mensen die door 
omstandigheden in de marge zijn geduwd. Je moet ook hen aan 
het woord laten. Hoe je daarvoor zorgt, is een van de belangrijkste 
vraagstukken van deze tijd.’ Voor een sociaal wijkteam betekent 
dat volgens Ghorashi dat je aandacht besteedt aan de vraag hoe je 
ruimte kan creëren om iedereen aan het woord te laten. ‘Dat wil 
zeggen dat er een leegte moet zijn in je oordeel en mening, maar 
ook een leegte in het innemen van ruimte. Nu zie je dat in een 
dialoog of een discussie de ruimte wordt ingenomen door mensen 
die al het meest worden gehoord. Je zal hen juist minder aandacht 
moeten geven zodat andere mensen de gelegenheid krijgen om 
hun verhaal te doen.’

Halleh Ghorashi: Een van de belangrijkste 

vraagstukken van deze tijd is hoe we ruimte 

bieden aan mensen die naar de marge zijn 

geduwd

meer kennis. Bijvoorbeeld over de ziektebeelden bij mensen met 
een niet-westerse achtergrond of het proces dat een transgender 
doormaakt. Neem als medewerker van een wijkteam de tijd om 
achter de vraag te komen. Dat kost tijd, maar het levert ook veel op 
en uiteindelijk bespaart het ook tijd.’

Meijsen noemt het voorbeeld van een oudere Antilliaanse vrouw 
die met depressieve klachten bij een wijkteam komt. Ze gaat drie 
keer een traject in, maar een oplossing biedt het niet. Pas de vierde 
keer komt eruit dat ze op vrouwen valt. ‘Had je daar de eerste keer 
achter kunnen komen? Wellicht. Het vergt fingerspitzen-gevoel en 
een open houding. En je moet uitkijken met gewone standaard-
vragen als ‘Ben je getrouwd?’, want dan kunnen mensen dicht-
klappen. Dat geldt zeker voor oudere mensen en mensen met een 
biculturele achtergrond als homoseksualiteit voor hen een beladen 
onderwerp is.’

Geduld
Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het volgens Ghorashi niet. 
‘Onbewust bieden we meer ruimte aan zaken die we normaal 
vinden. Zaken die we niet vanzelfsprekend vinden, krijgen daarom 
als vanzelf minder aandacht. Daar moet je als sociaal wijkteam 
alert op zijn. Maak ruimte voor verhalen, vertraag en sta open 
voor het onbekende. Dat zal spanningen met zich meebrengen. 
Die spanningen moet je als sociaal wijkteam ook toelaten. Inclu-
sie betekent namelijk ook dat je mensen aan het woord laat die 
een verhaal vertellen dat niet conform onze verwachtingen is. 
Dat vraagt geduld en juist dat geduld is moeilijk op te brengen. 
Ongeduld is een belangrijk element uit onze tijd waar we niet zo 
goed mee weten om te gaan. We willen snel een oplossing, maar 
inclusie wil zeggen dat je een ander ruimte biedt en goed luistert 
naar de ander. Dat vraagt om vertraging. We moeten aan de ene 
kant de mensen die altijd al aan het woord komen vertragen. Aan 
de andere kant moeten we ook zelf vertragen bij het luisteren naar 
de ongewone verhalen. Soms duren ze lang, soms druisen ze in 
tegen alles wat we gewend zijn. Maar inclusie vereist dat we deze 
verhalen de ruimte bieden.’

Ongewone verhalen
Meijsen heeft voldoende voorbeelden van deze ‘ongewone’ ver-
halen. Zoals het verhaal over het wijkteam dat een sportactiviteit 
opzette voor vrouwen met een niet-westerse achtergrond. Niemand 
kwam opdagen. Dat weet men aan de islamitische achtergrond van 
de vrouwen. Later bleek dat het tijdstip van de activiteit zodanig 
was gekozen dat de vrouwen niet konden komen omdat ze op dat 
moment hun kinderen weg moesten brengen.

Ruimte bieden en vertragen luistert nauw. Meijsen: ‘Niet iedereen 
is hetzelfde. Ieder mens is een uniek persoon. Niet alle homoseksu-
ele jongeren en transgenders reageren op dezelfde manier, niet alle 
Antillianen denken hetzelfde. Zoek daarom naar de mens. En zoek 
naar de vraag achter de vraag. Ga onderwerpen niet uit de weg, 
maar ga er wel voorzichtig mee om. Bedenk welke woorden je wilt 
gebruiken. Vraag de cliënt hoe hij het erover wil hebben. Je kunt 
als wijkteam bovendien hulp aan zelforganisaties vragen, zoals het 
COC en migrantenorganisaties. Zij hebben ook ontmoetingsgroe-
pen waar je cliënten naar kunt verwijzen.’ 

Meer informatie: Els Meijsen (e.meijsen@movisie.nl  
of 030 789 22 46) of Jamila Achahchah (j.achahchah@movisie.nl 
of 030 789 22 53).

Congres over wijkteams
Werkelijk verbinden: hoe dan? Deze vraag staat centraal op 

het congres voor wijkteams op 8 november 2017. Halleh 

Ghorashi is hoofdspreker. Els Meijsen geeft namens Movisie een 

workshop hoe je als wijkteam adequater hulpvragen van LHBT’s 

in de wijk signaleert en ondersteunt. 

Meer informatie: zorgwelzijncongressen.nl/wijkteam.

Die ruimte voor kwetsbare groepen is er op dit moment onvol-
doende. Meijsen zoekt de oorzaak hiervan deels in de ontstaans-
geschiedenis. ‘Bij de opzet van de teams kregen medewerkers 
ineens met andere cliëntgroepen te maken. Medewerkers uit de 
jeugdzorg gingen bijvoorbeeld ineens werken met mensen met een 
psychiatrische problematiek. Daarnaast speelde dat de gemeenten 
het doelgroepenbeleid afschafte. Inmiddels zijn we erachter dat 
sommige groepen wel speciale aandacht nodig hebben en dat er 
aandacht moet zijn voor specifieke thematiek.’

Antilliaanse vrouw
Wat de oorzaak ook is, Ghorashi en Meijsen zijn het erover eens 
dat de wijkteams beter moeten inspelen op de kwetsbare groepen, 
zodat ze echt inclusief kunnen werken. Dat vraagt een bewuste 
werkwijze. Meijsen: ‘Mensen hebben nu eenmaal vooral aandacht 
voor hetgeen ze kennen, voor gewone situaties. Op het moment 
dat zaken afwijken, vergt dit extra tijd en aandacht. Maar ook 
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Empowerment: een sociale 
basis voor kwetsbare burgers 

Anders dan eigen kracht of zelfredzaamheid, 

past empowerment uitstekend bij een 

collectieve aanpak. Daarom organiseert 

Movisie op 10 november de conferentie: 

‘Empowerment, naar een sterke sociale 

basis’. Bestuurders, beleidsmakers en alle 

andere partijen die bouwen aan een sterke 

buurt gaan in gesprek over wat empower-

ment is en hoe het kan worden ingezet. 

Het verantwoordelijk stellen van het individu 

voor zijn gezondheid, sociale participatie en 

arbeidsparticipatie suggereert dat mensen 

daadwerkelijk vrij zijn om eigen keuzes te 

maken binnen hun levensgebieden. Maar 

een beperking of kwetsbaarheid belemmert 

mensen juist om zich te ontplooien in de 

samenleving, het huis uit te gaan, contacten 

te leggen, te werken en geld te verdienen. 

Hoewel er veel verschillende beperkingen 

zijn, leiden ze allemaal tot een kleinere of 

grotere mate van afhankelijkheid. 

Wanneer deze afhankelijkheid genegeerd 

wordt en mensen zich onder het mom van 

zelfredzaamheid en eigen kracht alleen 

moeten zien te redden in de maatschappij, 

kan dit juist leiden tot sociaal isolement, 

frustratie, vergroting van de problematiek 

en extra kosten. Empowerment is het proces 

van kracht en macht dat individuen en 

groepen in staat stelt om zelf te bepalen 

hoe zij leven. Zij krijgen meer grip op 

beperkingen en kwetsbaarheden en stellen 

zich – individueel of collectief – teweer tegen 

beperkende maatschappelijke omstandig-

heden (macht). Empowerment kijkt verder 

Conferentie 10 november 2017

Hoe kunnen kwetsbare mensen meedoen in hun wijk of dorp? 

Gemeenten zetten in op de versterking van de sociale basis, alle 

activiteiten van burgers en professionals die de sociale cohesie 

versterken. Maar dat gaat niet vanzelf! Om kwetsbare mensen mee 

te laten doen moeten maatschappelijke belemmeringen worden 

weggenomen, ontplooiingskansen geboden en beperkingen serieus 

genomen. Gemeenten kunnen dit faciliteren. Empowerment biedt voor 

hen een beproefd handelingskader. 

>>

35



Professionele samenlevingsopbouw speelt 

een belangrijke rol als motor voor een 

goedlopende sociale basis. Vrijwilligers en 

actieve burgers pakken hun rol in allerlei 

burgerinitiatieven op het terrein van zorg 

en welzijn. Welke uitgangspunten moeten 

er aan de sociale basis ten grondslag liggen 

om kwetsbare mensen verder te brengen, 

te ondersteunen of te faciliteren? Hier 

dringt het vraagstuk van empowerment 

versus zelfredzaamheid zich ook voor 

gemeentelijk beleid op. De sociale basis wil 

een beroep doen op het individu én zijn 

omgeving. Dit gaat per definitie niet samen 

met het uitgangspunt van zelfredzaamheid 

of eigen kracht. Hoe kan lokaal beleid en 

bestuur bijdragen aan een sociale basis die 

is gestoeld op een empowerend denk- en 

handelingskader? 

Programma congres
Het congres over empowerment op 10 

november 2017 start met Jenny Boumans. 

Zij schetst de ontstaansgeschiedenis, 

actuele waarde en werkzame elementen 

van empowerment. Daarna geeft Anja 

Machielse een voorbeeld van empowerende 

lokale (beleids)praktijken bij zorg en 

ondersteuning aan eenzame ouderen. Pieter 

Hilhorst, publicist, voormalig ombudsman en 

voormalig wethouder in Amsterdam schetst 

zijn ervaringen met een op empowerment 

geschoeide sociale basis. Aansluitend is 

er een debat met (lokale) bestuurders. 

Goede voorbeelden komen uitgebreid aan 

bod in interactieve workshops. Tenslotte 

maken we samen met u een start voor de 

beleidsagenda: empowerment, naar een 

sterke sociale basis! 

Vervolg op succesvolle conferentie 
In 2016 organiseerden Movisie, Trimbos-in-

stituut, Universiteit voor Humanistiek en 

Tranzo de eerste conferentie over empo-

werment onder de titel: ‘Empowerment als 

verbindend kader - Meer kracht en meer 

macht’. De aandacht voor het begrip empo-

werment werd hooggewaardeerd en vroeg 

om een vervolg. Op 10 november 2017 

maken we deze volgende stap door met 

elkaar te onderzoeken wat empowerment 

in deze tijd kan betekenen bij het versterken 

van sociale cohesie in dorpen, buurten en 

wijken. En wat dat vraagt van bestuurders, 

ambtenaren, uitvoerende professionals, 

onderzoekers, ervaringsdeskundigen én van 

(kwetsbare) burgers. 

Aanmelden voor het congres 

‘Empowerment, naar een sterke sociale 

basis!’ via movisie.nl/empowerment

Alles wat aandacht krijgt, groeit. 

Maar in welke richting wordt 

niet duidelijk. Empowerment 

geeft de broodnodige richting 

aan de versterking van de 

sociale basis.

Lou Repetur, adviseur Sociale basis 

Movisie

Jenny Boumans
Op zich is het prima dat de overheid 

inzet op zelfredzaamheid. Dat helpt 

bij het vinden van eigen oplossingen 

en het aanboren van eigen kracht-

bronnen. Maar het lijkt erop dat 

beleidsmakers en hulpverleners hierin 

doorschieten en te veel terugleggen 

bij kwetsbare burgers. ‘Hierdoor kan 

het probleem juist worden verergerd. 

Een empowerende aanpak neemt de 

beperkingen van het individu serieus 

en kijkt samen met hem of haar 

naar de rol van de omgeving. Wat is 

belemmerend en waar liggen kansen’, 

stelt Jenny Boumans, gezondheids-

wetenschapper, Trimbos-onderzoeker 

en auteur van ‘Naar het hart van 

empowerment’.

Anja Machielse
In onze samenleving vormen ouderen 

een groeiende groep kwetsbare 

burgers. Anja Machielse, hoogleraar 

Empowerment van kwetsbare ouderen 

aan de Universiteit van Humanistiek: 

‘Om zichzelf te kunnen redden en zelf-

standig te kunnen blijven functioneren, 

geven ouderen aan veel meer nodig 

te hebben dan alleen praktische hulp 

en extra voorzieningen – zaken waar 

beleidsmakers doorgaans op focussen.  

Ouderen krijgen steeds meer te maken 

met verlieservaringen, fysieke en 

mentale beperkingen, een krimpend 

netwerk en ‘sociale verschraling’. 

Allemaal zaken die het zelfstandig 

functioneren ingewikkelder maken en 

kunnen leiden tot vervreemding van de 

samenleving. Om overeind te blijven, 

is juist de verbondenheid met anderen 

zo essentieel: intimi, liefst een partner, 

en breder: het gevoel er nog bij te 

horen, ertoe te doen. Het bespreken 

van zingevingsvragen is onderdeel van 

een empowerend handelingskader. Het 

neemt de beperkende situatie waarin 

ouderen leven serieus en legt de 

verbinding met de samenleving.

dan het individu zelf bij het oplossen van 

sociale problemen. Empowerment biedt 

daarmee een denk- en handelingskader om 

de transformaties vorm te geven. 

Wat is sociale basis?
De sociale basis is het geheel van activiteiten 

van burgers en professionals dat is gericht 

op het versterken van de sociale cohesie 

in een dorp, buurt of wijk. De onderlinge 

verhoudingen zijn goed en mensen doen 

mee op hun eigen niveau omdat er een 

duurzaam netwerk van buurtvoorzieningen, 

professionals, vrijwilligers en burgers 

aanwezig is. Er is een collectieve inzet die 

positieve ontwikkeling stimuleert door 

ondersteuning en preventie en die bijdraagt 

aan de vermindering van sociale problemen 

door ondersteuning en zorg. 

Mensen zijn sociale dieren. Zij 

kunnen zichzelf niet aan de 

haren uit het moeras trekken. 

Daarom is een empowerende, 

sociale basis nodig.

Peter Rensen, adviseur Wat werkt 

Movisie

Meer informatie: Peter Rensen  

(p.rensen@movisie.nl) en Lou Repetur 

(l.repetur@movisie.nl). 
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Redouane Amine, Indische Buurtcommunities, 

vertelt in Uganda over jongerenparticipatie in 

Amsterdam Oost.

Nieuws

Bij de 25e aflevering van Buurtcommunities begin 2018 hebben de 

organisatoren als droom een magazine over doe-democratie en 

buurtcommunities. Maar daarvoor is geld nodig. Doe je mee? Steun 

de makers en bestel nu alvast tien exemplaren van ‘Helden van de 

participatiesamenleving’ op movisie.nl/buurtcommunities. Een fijn 

cadeautje voor je netwerk, je vrienden, je buren...

Jaarlijks zetten de Meer dan handen-vrijwil-

ligersprijzen vrijwilligersorganisaties en hun 

vrijwilligers in het zonnetje. Deze keer spelen 

gemeenten daarin een grote rol. Zij kunnen 

vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers uit 

hun gemeente voordragen. Zelf maken ze 

hiermee kans op een eervolle vermelding, 

een wisseltrofee en een workshop vrijwilli-

gersmanagement voor organisaties.

Oproep
Gemeenten kunnen drie lokale organisaties 

aanmelden voor de categorie lokale projec-

ten en een vrijwilliger voor de VriendenLo-

terij Passieprijs. De reden dat gemeenten 

nu zo’n grote rol spelen is simpel, aldus 

projectleider Ronald Hetem. ‘Uit onderzoek 

blijkt dat vrijwilligers het belangrijk vinden 

dat hun gemeente hun werk erkent en 

Steun magazine over doe-democratie

Zet vrijwilligersorganisaties uit uw gemeente in het zonnetje

Kijk op movisie.nl/buurtcommunities. En kom 

naar de presentatie begin 2018 in Pakhuis 

de Zwijger in Amsterdam.

Meer informatie: Mellouki Cadat  

(m.cadat@movisie.nl of 06 246 36 879).

Helden van de Doe-democratie belooft een 

lekker dikke en kleurrijke editie van het 

Nieuw Amsterdam Magazine te worden. 

Het biedt achtergrondverhalen over de 

hoogtepunten van Buurtcommunities 

(2013-2017), maar er wordt vooral ook 

vooruit geblikt door de stadsmakers en hun 

communities.. Thema’s in het magazine: 

als ‘Sociale ondernemers, veranderaars 

en verbinders’, ‘Van buurtinitiatief naar 

sociale onderneming’, ‘Zorg in de buurt: 

communities die zelf zorg organiseren’, 

‘Jongeren willen iets anders’. 

Buurtcommunities geeft een podium aan 

burgers die zich inzetten voor hun directe 

omgeving, stad, buurt of dorp. In Pakhuis 

de Zwijger nemen actieve burgers, sociale 

ondernemers, kunstenaars en andere 

‘stadmakers’ het heft in eigen hand. Ze 

willen bijdragen aan gemeenschapszin, aan 

de zorg voor elkaar, aan alternatieven rond 

duurzaam samenleven, aan de ontwikkeling 

van groen, milieu en energie, anders samen-

wonen, community art. Centraal hierbij staat 

steeds het perspectief van communitymakers 

zelf. Het programma Buurtcommunities 

is een coproductie van de Indische Buurt 

Communities, KrachtinNL, Pakhuis de 

Zwijger en Movisie.

Bestel nu alvast “Helden van de participatie- 

samenleving’ en steun de makers van 

Buurtcommunities!  

waardeert. Daarom vragen we gemeenten 

bij het aanmelden ook kenbaar te maken 

wat ze doen aan erkenning en waardering. 

Met de aanmelding voor de vrijwilligersprij-

zen hebben ze een extra manier om hun 

organisaties in het zonnetje te zetten.’

Landelijke organisaties 
Dit jaar is er ook weer een categorie 

landelijke projecten. Hiervoor kunnen 

landelijke organisaties (of afdelingen van 

landelijke organisaties) zichzelf aanmelden. 

Ook kunnen zij een vrijwilliger uit hun 

organisatie voordragen voor de VriendenLo-

terij Passieprijs.

Aanmelden kan tot 7 december 2017. 

De prijsuitreiking is op 2 februari 2018.  

De hoofdprijs is een geldbedrag van  

5000 euro voor de juryprijs en 2000 euro 

voor de publieksprijs. De vrijwilliger maakt 

kans op een reischeque van 1000 euro 

inclusief zakgeld. 

vrijwilligersprijzen.nl
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Dus je voelt je eenzaam? Ja, ik ben de enige
binnen de gemeente die zich inzet 

voor een duurzaam effectieve 
aanpak van eenzaamheid...

Eenzaamheid nog niet in alle gemeenten ‘Hot Topic’

E-learning Vlaggensysteem 
Verstandelijke Gehandicaptenzorg

Kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking lopen een 

hoger risico als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag, 

als slachtoffer en soms ook als dader. Hoe kun je als professional 

omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij cliënten 

met een verstandelijke beperking? Om professionals hierin te 

ondersteunen, hebben Movisie en Amarant Academie de e-learning 

Vlaggensysteem Verstandelijke Gehandicaptenzorg ontwikkeld.

Zo’n 115.000 professionals staan dagelijks in contact met cliënten 

met een verstandelijke beperking. Eenduidigheid in de aanpak van 

seksueel (grensoverschrijdend) gedrag ontbreekt, de beoordeling van 

het gedrag van cliënten vindt vaak intuïtief plaats. 

In de e-learning module leer je de basisprincipes van het 

Vlaggensysteem kennen. Om er echt mee te werken, heb je een 

training nodig. De e-learning is ontwikkeld voor sociale professionals 

die werken met mensen met een verstandelijke beperking, in zowel 

de intramurale als extramurale zorg. De module is online in twee uur 

af te ronden. 

Meer informatie: www.vlaggensysteem.nl

Tweede editie 
magazine Doen!
De tweede editie van magazine Doen! is medio 

oktober uitgekomen. Dit magazine is een 

initiatief van het programma K!X Works van 

Movisie en staat in het teken van vluchtelingen 

en integratie. Burgemeester Jan van Zanen is 

vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gasthoofd-

redacteur. In een interview spreekt van Zanen onder andere over Plan 

Einstein, waar jongeren uit de Utrechtse wijk Overvecht samen met 

asielzoekers wonen en leren. 

Verder onder andere in Magazine Doen!
• Een interview met succesvol ontwerper en ondernemer Omar 

Munie die op zijn negende met familie vanuit Somalië naar 

Nederland is gevlucht. 

• Gemeenten delen hun ervaringen over snelle en duurzame 

integratie. 

• Burgemeester Jos Wienen (voorzitter van asielcommissie van de 

VNG) reageert op onderzoek van Kennisplatform Integratie & 

Samenleving naar arbeidstoeleiding vluchtelingen en bepleit een 

nieuwe integrale integratie-aanpak.

• Vluchtelingen die vertellen hoe K!X Works hen helpt bij het  

opbouwen van hun leven in Nederland: ‘Mijn ouders zeggen: 

Jongen, je bent zo snel geïntegreerd!’

Nieuwe uitgaven & nieuws

https://www.movisie.nl/trainingen/vlaggensysteem-e-learning-module
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Gratis abonnement op Movisies aanvragen  

of beëindigen? Ga naar movisie.nl 

Per e-mail op de hoogte blijven?  

Meld u aan via movisie.nl 

Movisie is het landelijke kennisinstituut 

en adviesbureau voor toepasbare kennis, 

adviezen en oplossingen bij de aanpak van 

sociale vraagstukken. We werken aan een 

samenleving met veerkracht waarin iedereen 

zijn kwaliteiten en vaardigheden zo goed 

mogelijk kan ontwikkelen. We doen dit door 

professionals, gemeenten, cliënten en burgers 

te ondersteunen, te adviseren én met hen 

samen te werken. 

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 

toe-zeggen om diversiteit op de werkvloer te 

bevorderen. We werken zonder winstoogmerk.

Meer informatie: movisie.nl

Op 8 december 2017 organiseert Movisie 

het LHBTI-congres om tien jaar aandacht 

voor gemeentelijk LHBTI-beleid te vieren. In 

2008 startten de eerste gemeenten vanuit 

een landelijk programma met de ontwikke-

ling van lokaal roze beleid. Nu in 2017 zijn 

er 47 officiële Regenboogsteden en lokaal 

en provinciaal wordt aandacht besteed aan 

acceptatie van LHBTI’s.

Movisie heeft de feiten en cijfers over 

lesbische vrouwen, homomannen, biseksu-

elen, transgenders en intersekse personen 

(LHBTI’s) opnieuw op een rijtje gezet. Wat 

blijkt? Steeds meer Nederlanders hebben 

uitgesproken positieve opvattingen over 

homoseksualiteit en biseksualiteit. Dit wordt 

lastiger wanneer het bijvoorbeeld gaat 

over je eigen kind, wanneer homoseksueel 

gedrag zichtbaar is of als het gaat om de 

acceptatie onder specifieke groepen. Ook 

hebben LHBTI’s nog steeds te maken met 

negatieve reacties en geweld. 

Een infographic met de belangrijkste feiten 

en cijfers en de uitgebreide publicatie zijn te 

downloaden op: movisie.nl/publicaties. 

Movisie zorgt voor een inspirerend 

programma voor gemeentelijke beleidsme-

dewerkers en alle betrokken partijen van 

de Regenboogsteden. Benieuwd naar het 

programma en workshops? Ga dan naar de 

agenda op movisie.nl/lhbti-emancipatie. 

Meer informatie: Else-Marije Boss  

(e.boss@movisie.nl of 030 789 21 11).

Meer informatie: Else-Marije Boss  

(e.boss@movisie.nl of 06 554 405 23)  

of Hanneke Felten (h.felten@movisie.nl  

of 06 554 40 654).

We zijn in Nederland de afgelopen jaren 

anders naar problematische schulden gaan 

kijken. De reacties na de tv-serie ‘Schuldig’ 

onderstrepen dat. Er is meer begrip 

gekomen voor de blikvernauwing waar 

mensen met grote schulden onder gebukt 

gaan. Maar is de omgang met schuldenaren 

wezenlijk veranderd? Worden zij inmiddels 

effectiever geholpen? En hoe kan het nog 

beter? Drie jaar na het jaarboek ‘Verlossing 

van schuld en boete’ zoekt het Tijdschrift 

voor Sociale Vraagstukken in een speciaal 

nummer antwoord op die vragen. Met hierin 

o.a.: armoededeskundige Cok Vrooman 

van het SCP (‘Het is een schuldenhype’), 

Voorzitter Marco Florijn van de Nederlandse 

Vereniging van Schuldkrediet en econoom 

Marcel Canoy die rondliep bij de Rabobank. 

De redactie voelde de grote boosdoeners van 

de overheid aan de tand: de belastingdienst, 

het CJIB, de Sociale Verzekeringsbank 

en DUO. Hoe gaan zij voorkomen dat ze 

mensen in de schulden jagen? Minder 

boetes en inkomensbeslag? Kersverse 

schuldenlector Tamara Madern analyseert 

het belang van vroegsignalering.

Bestel een nummer of neem een  

abonnement via movisie.nl/tsv

Nog steeds schuldig?

Tien jaar aandacht voor gemeentelijk 
LHBTI-beleid

Feiten en cijfers LHBTI op een rij
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COLUMN

Ik kom veel mensen tegen die niet in het systeem passen. Het zal 

wel aan mijn vrienden en werkkring liggen dat ik niet zoveel mensen 

ontmoet die wel in het systeem passen, die meteen de juiste hulp 

vinden en krijgen als het leven even tegen zit. 

Al een tijdje help ik Louis. We drinken koffie, we praten over het 

leven en we doen samen zijn administratie. In korte tijd hebben we 

voor elkaar dat hij na tien jaar zonder enig inkomen (!) eindelijk een 

uitkering heeft, een officieel adres, een geldig ID en een bankreken-

ing. En hij is weer gewoon bij de zorgverzekeraar verzekerd in plaats 

van dat hij onder de duurdere wanbetalersregeling valt. 

Ook heeft hij eindelijk zorgtoeslag, waar hij al jaren recht op had 

maar waar de maatschappelijk werker die hij ooit had geen werk van 

had gemaakt (overigens mag de Belastingdienst jou wel van jaren 

terug nog iets laten betalen, maar iets van jaren terug ontvangen kan 

helaas niet). Louis is ooit in zijn benarde positie geraakt doordat hij 

ook niet in het systeem paste. Twee gemeenten bleven naar elkaar 

wijzen en Louis trok aan het kortste eind. 

Ik weet aardig de weg in het land van regels en hulp. Ik heb geen 

psychische problematiek die mijn functioneren ernstig beïnvloedt. 

Desondanks moeten Louis en ik voortdurend alle zeilen bijzetten om 

alles voor elkaar te krijgen. Bij alles wat we doen gaat er voortdurend 

wat mis (aan de kant van de instanties wel te verstaan). Waardoor 

Louis voortdurend in de problemen komt en we veel werk hebben 

om zaken uit te zoeken en recht te zetten. Dit geeft stress en brengt 

de nog wankele Louis snel uit balans. 

Mijn hart is niet alleen bij Louis maar ook bij de mensen die geen 

steun hebben. Hoe kunnen zij in hemelsnaam hun problemen te 

boven komen? Dat doen ze dus in veel gevallen niet. Veel mensen 

voelen zich niet gesteund, staan er alleen voor, zien geen uitweg, 

hebben geen hoop meer op betere tijden of herstel. De cijfers van 

suïcide, huisuitzetting, dakloosheid, kindermishandeling, schulden en 

de enorm lange wachtlijsten voor psychische hulp liegen er niet om. 

We moeten uit de kramp van het niet passende systeem 

komen. Systemen zijn voor fabrieken, niet voor mensen. Veel 

van onze systemen zijn gebaseerd op wantrouwen, schuld, 

ongelijkwaardigheid en angst. Geef mensen gewoon zo snel mogelijk 

dat wat ze nodig hebben. Dan werken we op basis van vertrouwen, 

hoop, medemenselijkheid en gelijkwaardigheid. Totdat het tegendeel 

bewezen is in plaats van andersom. En ook dan hebben mensen 

recht op een nieuwe kans. Dat is volgens mij de beste bezuiniging die 

we kunnen realiseren: doen wat nodig is. Dat levert zoveel op! 

Jenny de Jeu

(Jenny is naast mantelzorger ook werkzaam bij MIND en Werkplaats 

COMO; zij schrijft deze column op persoonlijke titel)

Help, ik pas niet in het systeem! 

Systemen zijn voor fabrieken,  

niet voor mensen
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