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Inleiding: leeswijzer 

 

 

Professionals in de sociale sector worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie waar ze zich 

een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In de 

databank Effectieve sociale interventies brengen wij methoden waarmee in de sociale sector gewerkt 

wordt bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven daarbij een zo volledig mogelijk beeld van alle 

beschikbare informatie over een methode. Als gemeente, stafmedewerker of praktijkwerker kunt u 

hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie intervenieert. 

Als u besluit om met de methode aan de slag te gaan verwijzen we naar het handboek en eventueel 

andere door de ontwikkelaar beschikbaar gestelde materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel 1 van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel 2 laat de onderbouwing van de 

methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar heeft 

gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel 3 geeft zicht op de praktijkervaringen van de 

professional en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel 4 geeft inzicht in wat er wetenschappelijk 

bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de ontwikkelaar 

op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode staat dus 

niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de onderzoeker die de methodebeschrijving maakt en een informatieanalist van de 

afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over methoden 

zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De zoektocht is daarbij gericht op een breed 

spectrum aan informatiebronnen, variërend van (ongepubliceerde) verslagen van (interne) 

procesevaluaties of paneldiscussies tot wetenschappelijk (effect)onderzoek. De verantwoording van 

de toegepaste zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De 

zoekgeschiedenis is in uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is 

opgenomen in het archief van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het 

literatuuroverzicht in onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage 3 en 

verder. 
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Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee 

een goed beeld kunt vormen van wat deze methode uw gemeente, uw organisatie of uzelf als sociale 

professional te bieden heeft en hoe u de kwaliteit van uw aanbod aan de doelgroep kunt vergroten. 
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Samenvatting  

 

 

1. Beschrijving methode  

 

Doel 

Het centrale doel van de methode Koppelwerk is het vergroten van de sociale veiligheid in de 

buurt door middel van sociale zelfredzaamheid.  

 

Doelgroep 

Koppelwerk wordt ingezet voor alle buurtbewoners in een zogeheten achterstandswijk. In deze 

wijken is sprake van één of meer van de volgende problemen: herstructurering, zware sociale 

problematiek, criminaliteit, sociale onrust, wantrouwen, moeilijke toegankelijkheid en soms 

openlijke vijandigheid in de richting van de overheid en vaak ook andere instituties. 

 

Aanpak 

Koppelwerk is het werk van een koppel, bestaande uit een wijkagent en een opbouwwerker en 

mogelijk later een wijkbeheerder (woningcorporatie). Met hun regelmatige aanwezigheid in 

achterstandswijken streven zij het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid na. De manier 

van werken van de koppels berust op twee pijlers: ontsluiten en activeren. Een derde pijler, die 

later aan bod komt, is het schakelen tussen vraag en aanbod. De werkwijze om tot het 

ontsluiten, activeren en schakelen tussen vraag en aanbod te komen bestaat uit zes fasen. De 

eerste vier zijn uitvoeringsfasen: kwartier maken, activeren, toeleiden en nazorg. De vijfde fase 

is het agenderen van sociale kwesties en de zesde fase is de evaluatie. Koppelwerk combineert 

een top-down aanpak met een bottom-up aanpak. De koppels werken niet met vooraf gestelde 

inhoudelijke doelen. Zij reageren op datgene wat er leeft en speelt in de buurt. Ze sporen 

bewoners aan om zelf problemen aan te pakken en meer vertrouwen te hebben in eigen 

kunnen. Tegelijkertijd is er hulp van bovenaf doordat de koppels een schakel zijn tussen 

bewoners en instanties. 

 

Materiaal  

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende handboek: 

 

Vertrouwen op bewoners, Beschrijving van het Koppelwerk in ’s-Hertogenbosch, geschreven 

door Geni Horstink en Nelleke Toenders, uitgegeven in 2009 door Welzijnsonderneming Divers 

in Den Bosch. 

 

Naast het handboek zijn er drie handleidingen verschenen: 

 

Vertrouwen op bewoners, Handleiding Koppelwerk voor professionals, geschreven door Geni 

Horstink en Nelleke Toenders, uitgegeven in 2009 door Welzijnsonderneming Divers in Den 

Bosch.  

 

Vertrouwen op bewoners, Visie op Koppelwerk, geschreven door Geni Horstink en Nelleke 

Toenders, uitgegeven in 2009 door Welzijnsonderneming Divers in Den Bosch.  
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Vertrouwen op bewoners, Koppelwerk, de methodieken, geschreven door Geni Horstink en 

Nelleke Toenders, uitgegeven in 2009 door Welzijnsonderneming Divers in Den Bosch.  

 

De publicaties zijn te bestellen bij www.divers.nl.  

 

Ontwikkelaar 

Welzijnsonderneming Divers 

Thom Riksen 

073 - 612 44 88 

t.riksen@divers.nl 

 

2. Onderbouwing  

De term Koppelwerk werd voor het eerst geïntroduceerd door de Stichting Maatschappij, 

Veiligheid en Politie (SMVP). Koppelwerk gaat uit van het idee dat burgers geen verlengstukken 

van de politie zijn, maar personen die zelf verantwoordelijkheid dragen (Gunther Moor & 

Velthuis, 2010). Koppelwerk is daarom gebaseerd op de term sociale zelfredzaamheid. Dit is 

het vermogen en de bereidheid van mensen om conflicten zelf op te lossen (Gunther Moor & 

Velthuis, 2010). Sociale zelfredzaamheid verbetert de sociale veiligheid omdat burgers weer 

grip op hun eigen situatie krijgen. Naast sociale zelfredzaamheid is Koppelwerk ook gestoeld op 

het concept van maatschappelijke herijking. Daarbij wordt eerst gekeken naar waar het 

probleem ligt door in gesprek te gaan met de buurt, voordat men overgaat tot ingrijpen. 

 

3. Onderzoek naar praktijkervaring 

Naar aanleiding van verschillende pilotprojecten en evaluatiemomenten is een viertal 

publicaties verschenen (Meijer & Toenders, 1999; Hes, 2002; Horstink & Toenders, 2009; Van 

der Graaf e.a., 2006). Uit deze publicaties blijkt dat professionals tevreden zijn over het 

resultaat van de methode Koppelwerk. Dankzij het Koppelwerk zijn bewoners actiever en is de 

criminaliteit teruggedrongen. Er worden echter ook valkuilen genoemd. Zo lopen Koppelwerkers 

het gevaar te betrokken te raken, is de samenwerking met de achtervang niet altijd optimaal en 

is het werk moeilijk te begrenzen. Tot slot is de omgang met persoonlijke informatie (van 

bewoners) een lastig punt. Ook de bewoners zelf ervaren Koppelwerk positief. Zij stellen het op 

prijs dat de Koppelwerkers makkelijk benaderbaar zijn. Zij plaatsen echter ook kritische 

kanttekeningen, zoals de angst dat persoonlijke informatie wordt doorgespeeld naar instanties 

(Hes, 2002; Van der Graaf e.a., 2006). 

 

4. Effectonderzoek 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode. Dergelijk 

onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1). 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 

� Zichtbare aanwezigheid van de koppels: ‘er zijn’.  

� Opbouwen van een vertrouwensrelatie door de laagdrempeligheid: de koppels zijn makkelijk 

te benaderen. 

� Het ontsluiten van moeilijk toegankelijke buurten en wijken en huishoudens door de 

aanwezigheid van de koppels. 
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� Het activeren van bewoners om zelf aan de slag te gaan met het oplossen van problemen. 

� Het schakelen tussen vraag en aanbod door het verbinden van instanties met bewoners. 

� Het verbeteren van de sociale veiligheid door middel van sociale zelfredzaamheid. 

� De combinatie van een top-down aanpak met een bottom-up aanpak. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende handboek: 

 

Vertrouwen op bewoners, Beschrijving van het Koppelwerk in ’s-Hertogenbosch, geschreven 

door Geni Horstink en Nelleke Toenders, uitgegeven in 2009 door Welzijnsonderneming Divers 

in Den Bosch. 

 

Naast het handboek zijn er drie handleidingen verschenen: 

 

Vertrouwen op bewoners, Handleiding Koppelwerk voor professionals, geschreven door Geni 

Horstink en Nelleke Toenders, uitgegeven in 2009 door Welzijnsonderneming Divers in Den 

Bosch.  

 

Vertrouwen op bewoners, Visie op Koppelwerk, geschreven door Geni Horstink en Nelleke 

Toenders, uitgegeven in 2009 door Welzijnsonderneming Divers in Den Bosch.  

 

Vertrouwen op bewoners, Koppelwerk, de methodieken, geschreven door Geni Horstink en 

Nelleke Toenders, uitgegeven in 2009 door Welzijnsonderneming Divers in Den Bosch.  

 

Daar waar aanvullende publicaties gebruikt worden, wordt de bron expliciet vermeld.  

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

In veel Nederlandse steden zijn wijken die worden aangeduid als achterstandswijken. In deze 

wijken is sprake van onder andere herstructurering, zware sociale problematiek, criminaliteit, 

sociale onrust, wantrouwen, moeilijke toegankelijkheid en soms openlijke vijandigheid in de 

richting van de overheid en andere instituties.  

 

Als gevolg van deze problematiek heerst er een gevoel van onveiligheid onder bewoners. Naast 

het feit dat er daadwerkelijk criminaliteit heerst, worden de negatieve gevoelens ook gevoed 

doordat politie en gemeente niet effectief lijken op te treden. Politie en gemeente kunnen het 

gevoel van onveiligheid niet wegnemen en bewoners zijn argwanend ten opzichte van deze 

partijen. De buurten waar dit speelt zijn daardoor steeds moeilijker te benaderen door 

professionals.  

 

De veroorzakers van de onveiligheid kampen zelf met zeer complexe problemen. Alleen 

repressie helpt niet om die problemen aan te pakken. Vanaf de jaren negentig is de overheid 

gaan beseffen dat de bestrijding van onveiligheid en zelfs van criminaliteit niet alleen een 

verantwoordelijkheid is van de politie. Ook burgers spelen hier een belangrijke rol in. Gemeente 

en politie willen dat buurtbewoners worden betrokken bij het bestrijden van onveiligheid, zij zijn 
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immers degenen die in rechtstreeks contact staan met (criminele) medebewoners. De veiligheid 

in ons land kan alleen verbeteren door samenwerking (Meijer & Toenders, 1999).  

 

De veiligheidsbeleving van bewoners is van grote invloed op de beoordeling van het leefklimaat 

van de buurt. Hoe onveiliger mensen zich voelen, hoe meer ze zich zullen terugtrekken. Het 

gevolg is dat de bindingen in de buurt minder worden en de onveiligheid toeneemt (Hes, 2002) 

(zie 2.2). Om te voorkomen dat buurtbewoners in deze negatieve spiraal terecht komen, is het 

van belang dat zij zelf grip krijgen op hun situatie. Sociale zelfredzaamheid draagt ertoe bij dat 

een bewoner het gevoel heeft dat zijn situatie beheersbaar is.  

 

 

1.2 Doel van de methode  

 

Hoofddoel en subdoelen 

Het centrale doel van Koppelwerk is het vergroten van de sociale veiligheid in de buurt door 

middel van sociale zelfredzaamheid. Daarnaast zijn er drie subdoelen. 

1. Het ontsluiten van (moeilijk toegankelijke) wijken door zichtbaar en aanspreekbaar in de 

wijk aanwezig te zijn.  

2. Het activeren van bewoners door bewoners te stimuleren om zelf hun problemen op te 

lossen.  

3. Het schakelen tussen vraag en aanbod.  

 

Het beoogde resultaat van Koppelwerk is een afname van criminaliteit, overlast en intimidatie 

en een toename van het vertrouwen en normbesef in de buurten. De leefbaarheid en veiligheid 

in de buurt nemen toe. De afhankelijkheid van bewoners van overheidsingrijpen wordt 

verminderd en het zelfregulerende vermogen van bewoners wordt vergroot (zie 2.1). Het 

hoofddoel en de subdoelen zijn gericht op zowel het collectieve als het individuele niveau. Het 

is aan de koppels om te constateren of bepaalde problemen collectief aangepakt kunnen en 

moeten worden.  

 

Toelichting naam Koppelwerk 

De term Koppelwerk is voor het eerst gebruikt door de Stichting Maatschappelijke Veiligheid en 

Politie (SMVP) voor het werk van een koppel, bestaande uit een politieagent en een 

opbouwwerker. Door hun regelmatige aanwezigheid in achterstandswijken streven zij het  

vergroten van de leefbaarheid en veiligheid na. 

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

Koppelwerk wordt ingezet voor alle buurtbewoners in een zogeheten achterstandswijk. In deze 

wijken is sprake van één of meer van de volgende problemen: herstructurering, zware sociale 

problematiek, criminaliteit, sociale onrust, wantrouwen, moeilijke toegankelijkheid en soms 
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openlijke vijandigheid in de richting van de overheid en vaak ook andere instituties. Bewoners 

voelen zich in deze wijken vaak in de steek gelaten door ‘de overheid’.  

 

Koppelwerk wordt zowel op groepsniveau als op individueel niveau toegepast. Er is geen 

speciale aandacht voor bepaalde groepen. In elke wijk is de samenstelling van de buurt immers 

anders. Gunther Moor stipt aan dat het werken aan sociale zelfredzaamheid nooit een sjabloon 

moet worden, zodat er veel handelingsvrijheid blijft voor de koppels (in: Hes, 2002). 

Koppelwerkers constateren of er een bepaalde groep of een bepaald probleem is dat 

collectieve aandacht nodig heeft.  

 

Op basis van een overleg tussen welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen, de gemeente 

en de politie wordt gekeken of Koppelwerk een goede methode is om in bepaalde wijken in te 

zetten.  

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

In de documentatie over de methode worden geen specifieke indicatie- of contra-

indicatiecriteria genoemd.  

 

 

1.5 Aanpak 

 

Algemeen 

De manier van werken van de koppels berust op twee pijlers of subdoelen: ontsluiten en 

activeren. Een derde pijler, die later aan bod komt, is het schakelen tussen vragen en aanbod. 

Het Koppelwerk combineert een top-down aanpak met een bottom-up aanpak. De koppels 

sporen bewoners aan om meer vertrouwen te hebben in eigen kunnen en zelf problemen aan te 

pakken. Tegelijkertijd is er hulp van bovenaf doordat de koppels schakels zijn tussen bewoners 

en instanties. De koppels werken niet met vooraf gestelde inhoudelijke doelen. Zij reageren op 

datgene wat er leeft en speelt in de buurt.  

 

Organisatie 

De koppels bestaan uit een wijkagent en een opbouwwerker. In een later stadium kan een 

variant worden toegevoegd: een koppel bestaande uit een opbouwwerker en een medewerker 

van een woningcorporatie (wijkbeheerder). Het laatste koppel wordt alleen ingezet als er al een 

koppel wijkagent - opbouwwerker aanwezig is. Landelijk wordt er geëxperimenteerd met 

multidisciplinaire teams in plaats van koppels, waarin naast een agent en een opbouwwerker 

ook een ambtenaar en iemand van een woningbouwcorporatie deelnemen (zie 2.1) (Gunther 

Moor, 2010). Het is belangrijk dat binnen de samenwerking niet een nieuwe professie ontstaat. 

De kracht van het Koppelwerk zit juist in de samenwerking van deze drie beroepsgroepen en de 

wijze waarop zij elkaar aanvullen. Wil Koppelwerk slagen, dan moet er een klik zijn tussen de  
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personen binnen het koppel (of het team). Vanuit de welzijnsorganisatie wordt meestal een 

projectleider aangesteld die de koppels begeleidt (zie 1.7). Bij het Koppelwerk werken dus vier 

partijen samen: de gemeente, een welzijnsorganisatie, de woningcorporatie(s) en de politie.  

De projectleider zorgt ervoor dat er voorafgaand aan de inzet van koppelwerkers tussen deze  

vier partijen afspraken gemaakt worden op strategisch en tactisch niveau. Dit kan  

georganiseerd worden in een stuurgroep. Het is belangrijk om samen afspraken te maken over 

doelstellingen en randvoorwaarden, zoals financiële middelen, privacyprotocol en 

evaluatiemomenten. Anderzijds kunnen keuzes van de moederorganisaties van grote invloed 

zijn op het functioneren van de koppels, bijvoorbeeld de keuze over de samenstelling van een 

koppel.  

 

Wijknetwerk 

Er moet ook afstemming plaatsvinden op uitvoeringsniveau, door middel van een wijknetwerk. 

Aan dit netwerk, dat wordt gecoördineerd door de welzijnsorganisatie, kunnen het 

maatschappelijk werk, de corporaties, de politie en de gemeente deelnemen. Koppels geven 

signalen vanuit de wijk door aan het wijknetwerk. Zowel individuele problemen als 

buurtproblematiek worden besproken in het wijknetwerk. Daarnaast is het belangrijk dat de 

achtervang goed is: koppels moeten instanties kunnen aanspreken op de problemen in de wijk. 

 

Werkwijze 

De werkwijze om tot ontsluiten, activeren en schakelen tussen vraag en aanbod te komen, 

bestaat uit vier uitvoeringsfasen: kwartier maken, activeren, toeleiden en nazorg. De vijfde fase 

is het agenderen van sociale kwesties en de zesde fase is de evaluatie.  

 

Fase 1: Kwartiermaken 

In de eerste fase probeert een koppel het klimaat in de wijk te verbeteren, vooral door aanwezig 

te zijn, contact te maken, problemen te signaleren en vertrouwen te winnen. Buurtbewoners 

hebben meer mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en de sociale veiligheid wordt 

verbeterd. Ook zorgt het koppel voor ondersteuning bij de toegang tot hulpverlening, 

verenigingen en buurthuizen. Kwartier maken is essentieel voor de verdere toepassing van de 

methode.  

 

Fase 2: Activeren 

In fase twee proberen de koppels door middel van individuele contacten de bewoners in  

beweging te brengen, om hun levensomstandigheden of die van de buurt te verbeteren. De 

aanpak omvat vier onderdelen: inzicht bieden door het gesprek aan te gaan, de bewoners 

aanmoedigen stappen te zetten, de bewoners aanmoedigen een toekomstperspectief te 

ontwikkelen en tot slot: grenzen aangeven (indien nodig).  

 

Fase 3: Toeleiden 

In deze fase moeten vraag en aanbod bij elkaar komen: de koppels schakelen vanuit behoeftes,  

kansen en problemen van bewoners naar gemeenten en instellingen, maar ook andersom.  

Koppels vormen voor instanties immers vaak de ingang naar bepaalde onbereikbare groepen. 

Koppels bekijken samen met bewoners waar hulp nodig is en op welke manier de koppels  

kunnen ondersteunen. De koppels bewaken de voortgang van het hulpverleningsproces of  

bewonersinitiatief bij de bewoners. Het hulpverleningsproces zelf wordt bewaakt door het  
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wijknetwerk (zie 1.8).  

 

Fase 4: Nazorg 

Tijdens rondgangen in de buurt blijven de koppels in contact met de buurtbewoners. Zij 

informeren hoe het ervoor staat en geven morele steun. Eventueel sturen ze bij. Koppels blijven 

ook een rol spelen in het wegwijs maken naar instellingen, verenigingen, cursussen, et cetera.  

 

Fase 5: Sociale kwesties agenderen  

Wanneer koppels bepaalde problemen geregeld signaleren, kunnen zij deze aanduiden als een 

collectief probleem. Voorbeelden hiervan zijn zwerfvuil, intimidatie of schuldenproblematiek. 

Wanneer een collectief probleem wordt geconstateerd, wordt dit probleem op de sociale 

agenda van het wijknetwerk gezet (zie 1.8). 

 

Fase 6: Evaluatie 

In de evaluatiefase wordt op twee manieren geëvalueerd: de reflectieve evaluatie en de 

toetsende evaluatie. De reflectieve evaluatie houdt in dat er bijeenkomsten worden 

georganiseerd voor alle koppels. De koppels wisselen ervaringen uit en leren van elkaar hoe 

het werk verbeterd kan worden. De toetsende evaluatie houdt in dat er een jaarlijks een 

rapportage wordt geschreven over de resultaten van en de trends binnen het Koppelwerk. 

Daarbij worden ook de veiligheidsmonitor en leefbaarheidsmonitor van de gemeente betrokken. 

De ervaring leert dat in achterstandsbuurten een permanente ondersteuningstructuur nodig is. 

Echter, Koppelwerk hoeft niet altijd even intensief te worden ingezet. Bij de jaarlijkse evaluatie 

wordt overlegd hoeveel tijd de koppels kunnen besteden aan Koppelwerk. 

 

In onderstaande tabel staan de activiteiten en instrumenten die bij de verschillende fasen 

gebruikt kunnen worden. Het handboek bevat een uitgebreide beschrijving van deze 

instrumenten (zie 1.6). 

Fasen Activiteiten Instrumenten 

Fase 1: Kwartier maken a. Contact leggen 

b. Signaleren 

c. Relatie aangaan 

d. Vertrouwen winnen 

 

- Aanwezig zijn 

- Verwachtingen managen 

- Signalering sociale veiligheid 

- Actief luisteren 

- Open vragen stellen 

- Mediation (bemiddelen) 

Fase 2: Activeren a. Inzicht bieden in de situatie 

b. Werken aan empowerment 

c. Motiveren tot verandering 

d. Handhaven/grenzen stellen 

- Oplossingsgericht werken 

- Empowermentbenadering 

- Motiverende gespreksvoering 

- Dialogisch moraliseren 

Fase 3: Toeleiden a. Schakelen 

b. Terugkoppelen 

 

Fase 4: Nazorg a. Vinger aan de pols 

b. Wegwijs maken 

 

Fase 5: Sociale kwesties 

agenderen  

Analyse en probleemdefiniëring  

Fase 6: Evaluatie a.    Reflectief 

b. Toetsend 

Kwalitatieve en kwantitatieve 

methoden 
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Tijd 

De ervaring wijst uit dat een minimale bezetting van een dagdeel per week, per koppel per wijk, 

nodig is. Alleen dan kunnen relaties worden opgebouwd en kan er vertrouwen worden 

gekweekt.  

 

 

1.6 Materiaal 

 

Handboek: 

Vertrouwen op bewoners, Beschrijving van het Koppelwerk in ’s-Hertogenbosch, geschreven 

door Geni Horstink en Nelleke Toenders, uitgegeven in 2009 door Welzijnsonderneming Divers 

in Den Bosch. 

 

Naast het handboek bestaan er drie handleidingen: 

Vertrouwen op bewoners, Handleiding Koppelwerk voor professionals, geschreven door Geni 

Horstink en Nelleke Toenders, uitgegeven in 2009 door Welzijnsonderneming Divers in Den 

Bosch. Deze handleiding beschrijft de werkwijze en aanpak van Koppelwerk.  

 

Vertrouwen op bewoners, Visie op Koppelwerk, geschreven door Geni Horstink en Nelleke 

Toenders, uitgegeven in 2009 door Welzijnsonderneming Divers in Den Bosch. Hierin staan de 

achtergrond en het doel van Koppelwerk uitvoerig beschreven. Daarnaast staan er ook 

aanbevelingen in.  

 

Vertrouwen op bewoners, Koppelwerk, de methodieken, geschreven door Geni Horstink en 

Nelleke Toenders, uitgegeven in 2009 door Welzijnsonderneming Divers in Den Bosch. In deze 

handleiding staan de instrumenten en methodieken die professionals als handvatten bij 

Koppelwerk kunnen gebruiken.  

 

Handboek en handleidingen zijn geschreven na een onderzoek naar Koppelwerk in Den 

Bosch. Er staan ook onderzoeksresultaten en praktijkervaringen in. De publicaties zijn te 

bestellen via Welzijnsonderneming Divers: www.divers.nl. 

 

Ondersteunend materiaal 

Veilig in de wijk, Sociale zelfredzaamheid in de praktijk, geschreven door Nelleke Toenders, 

Reint Meijer, Lodewijk Gunther Moor, Wil van de Leur en Kees van der Vijver, uitgegeven in 

1999 door SMVP in Dordrecht.  

Deze publicatie is geschreven naar aanleiding van het landelijke pilotproject ‘Lokale 

ondersteuningsteams.’ Er staan praktijkervaringen in, maar ook de theorie komt aan bod.  

 

Recht doen aan de buurt, geschreven door Joyce Hes, uitgegeven in 2002 door SMVP in 

Dordrecht. 

Deze publicatie is een praktijkverslag van het landelijke pilotproject ‘Lokale 

ondersteuningsteams’ in Zwolle. Evenals bovenstaande publicatie bevat het boek naast een 

theoretisch kader ook praktijkervaringen, zowel van professionals als van bewoners. 
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Bovenstaande boeken zijn te bestellen via Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie: 

www.smvp.nl. 

 

 

1.7 Benodigde competenties van de professional  

 

De wijkagent biedt bescherming en begrenzing, de opbouwwerker gaat de dialoog aan, zowel 

op individueel als op collectief niveau, om mensen te stimuleren hun eigen situatie en de 

leefbaarheid in de wijk te verbeteren. De wijkbeheerder (medewerker woningcorporatie) draagt 

in eerste instantie zorg voor een goede woning en leefomgeving en heeft daardoor een 

gemakkelijke toegang tot bewoners. 

 

Hieronder staan enkele specifieke competenties voor de drie beroepsgroepen. 

 

1. De politiefunctionaris moet kunnen handhaven en opsporen.  

2. De opbouwwerker moet kansgericht zijn, dus kansen en mogelijkheden kunnen signaleren. 

Daarnaast moet een opbouwwerker een analyserend vermogen hebben.  

3. De medewerker van de woningbouwcorporatie (wijkbeheerder) is de dagelijkse 

leefbaarheidsbevorderaar/ondersteuner in zijn buurten.  

 

Daarnaast is er een aantal specifieke competenties voor het werk als koppelwerker. De 

koppelwerker is een professional, een ‘nabije veldwerker’ die werkt vanuit een breed perspectief 

en die mensen ondersteunt bij ‘het beter maken’ van de situatie, op de wijze die de mensen zelf 

aangeven. 

 

 Algemene competenties voor een koppelwerker zijn de volgende. 

� Vraag- en oplossingsgericht: signaleren en analyseren van vraag en behoeften, doelen 

stellen en analyseren. 

� Probleemgericht: signaleren en analyseren van problemen en hulpbehoeftes. 

� Contextgericht: breed perspectief, inclusief denkend. 

� Gebiedsgericht: ernaartoe gaan en een vertrouwensrelatie opbouwen; ‘aanwezig zijn’.  

� Integraal: ruimte bieden aan andere perspectieven, samenwerken. 

� Doel- en resultaatgericht: concrete doelen stellen en concrete resultaten laten zien. 

� Participatiegericht: inzicht geven in iemands situatie waardoor diegene in staat is actief te 

participeren. 

� Activerend: mensen door middel van dialoog kunnen inspireren om actief hun eigen situatie 

ter hand te nemen. 

� Contactueel en communicatief: op actieve en toegankelijke wijze contacten leggen. 

� Innovatief en initiatiefrijk: inspelen op veranderingen vanuit de samenleving en vooruitkijken.  

In het handboek zijn de competenties verder uitgewerkt.  

 

Uitwisseling 

Goede begeleiding en intervisiemogelijkheden zijn randvoorwaarden voor het goed functioneren 

van koppels. Koppels hebben hierdoor de mogelijkheid vragen te stellen, kennis en ervaringen 
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uit te wisselen en te reflecteren op hun handelen.  

 

 

1.8 Overige randvoorwaarden 

 

Zichtbare aanwezigheid 

Voor het slagen van de methode moeten de koppels zichtbaar in de buurt aanwezig zijn en een 

band opbouwen met de buurtbewoners.  

 

Aanvulling 

Belangrijk is dat de drie beroepsgroepen (opbouwwerker, wijkagent en wijkbeheerder) duidelijk 

herkenbaar blijven. Dat zij elkaar aanvullen is juist de kracht van het Koppelwerk. 

 

Organisatorische inbedding en interdisciplinaire samenwerking 

Er moet afstemming zijn op strategisch en tactisch niveau tussen de moederorganisaties over 

de voortgang (zie 1.5). 

 

Kwaliteitsbewaking 

De wijze van kwaliteitsbewaking wordt (verder) bepaald door de uitvoerder. De evaluatie vindt 

plaats door middel van een reflectieve evaluatie en een toetsende evaluatie (zie 1.6). 

 

Kosten van de interventie 

De kosten van de interventie zijn niet bekend.  

 

 

1.9 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies 

 

In verschillende steden in Nederland wordt de methode Koppelwerk, naar aanleiding van de 

pilotprojecten ‘Lokale ondersteuningsteams’ die daar in 1994 uitgevoerd zijn, ingezet om de 

sociale veiligheid te bevorderen. De essentie is overal hetzelfde: het verbeteren van de sociale 

veiligheid (en leefbaarheid) door middel van sociale zelfredzaamheid (Meijer & Toenders, 

1999). Een voorbeeld hiervan is het Koppelwerk in de Indische Buurt in Zwolle, waar het Buurt 

Innovatie Team Zwolle (BITZ) wordt genoemd. De aanpak, doel en doelgroep van het BITZ 

komen voldoende overeen met het Koppelwerk zoals beschreven in deze methodebeschrijving 

om eventuele onderzoeken mee te nemen als indirect bewijs in deel 3 en deel 4. 

 

In Zwolle is onlangs vanuit het Koppelwerk (Buurt Innovatie Team Zwolle) een variant 

ontwikkeld die lijkt op het Koppelwerk in Den Bosch, maar waarbij een koppel bestaat uit een 

jongerenwerker en een politieagent. Dit koppel richt zich op de specifieke doelgroep jongeren. 

De aanpak is daardoor ook anders. In aanpak en doelgroep verschilt deze variant dus van het 

Koppelwerk zoals in deze methodebeschrijving beschreven (Chidi & Limburg, 2010). 



 

 

  Koppelwerk  * * *  17 

Nader onderzoek moet uitwijzen in welke mate het Zwolse Koppelwerk voor jongeren 

vergelijkbaar is om beschikbaar effectonderzoek als indirect bewijs mee te nemen.  

 

 

1.10 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

Divers Welzijnsonderneming  

Rogier van der Weydenstraat 2 

5213 CA 's-Hertogenbosch 

 

Contactpersonen: 

Thom Riksen 

t.riksen@divers.nl 

Tel: 073 - 612  44 88 

www.divers.nl 

 

Nelleke Toenders  

nelleke@house-of-balance.nl 

Tel: 06 - 51 86 24 12 

www.house-of-balance.nl  
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 

 

Politiepsycholoog Frank Denkers ontwikkelde samen met Nelleke Toenders in de jaren 

negentig Koppelwerk, vanuit het idee dat burgers geen verlengstukken van de politie zijn maar 

personen zijn die zelf verantwoordelijkheid dragen (Gunther Moor, 2010). De term werd 

geïntroduceerd vanuit het vertrekpunt dat veiligheid alleen kan verbeteren door samenwerking. 

Het sleutelwoord daarbij is sociale zelfredzaamheid. In 1994 start een pilotproject ‘Lokale 

ondersteuningsteams’ met als doel het bevorderen van sociale zelfredzaamheid van burgers. In 

zeven steden worden koppels gevormd, bestaande uit een politieagent en een opbouwwerker. 

De rol van de koppels was wijkbewoners te ondersteunen bij de verbetering van de manier 

waarop zij conflicten hanteren. 

 

In de periode 2001 tot en met 2004 vindt onder andere in Den Bosch het project Onze Buurt 

Aan Zet (OBAZ) plaats. In de gemeente Den Bosch bevindt zich al sinds de jaren negentig een 

aantal ‘probleemwijken’. In deze wijken heerst een klimaat van intimidatie. Politie en gemeente 

worden vijandig benaderd. Politie mijdt de buurt soms lange tijd. Bewoners krijgen in het kader 

van OBAZ een dertigtal aanpakken voorgelegd die gericht zijn op het verbeteren van de 

veiligheid. Zij kiezen hieruit onder andere voor Koppelwerk, met als reden dat de politie 

zichtbaar in de wijk is en daardoor makkelijk benaderbaar.  

 

In 2002 beginnen de eerste twee koppels, bestaande uit een hoofdagent en een opbouwwerker. 

Al snel na de start groeit het aantal buurtbewoners dat Koppelwerk graag in hun buurt wil. Het 

project wordt uitgebreid en in 2007 wordt de hoofdagent vervangen door een wijkagent. In 2008 

zoeken ook de woningcorporaties de samenwerking op en ontstaan er koppels van 

wijkbeheerders en opbouwwerkers. Op basis van literatuuronderzoek en interviewgesprekken 

met koppels, coaches en instellingen over hun praktijkervaringen wordt de methode Koppelwerk 

verder ontwikkeld. Geni Horstink en Nelleke Toenders publiceren de methode in 2009 in de 

handleiding Vertrouwen op bewoners, Handleiding Koppelwerk voor professionals.  

 

Doorontwikkeling 

Landelijk is er aandacht voor doorontwikkeling van de methode. In 2009 zijn pilots afgerond in 

Zwolle, Dordrecht en Maastricht, waar in plaats van met koppels met teams werd gewerkt. De 

koppels werden teams door de uitbreiding met een extra persoon: een wijkmanager van de 

gemeente. Dit team bestaat dus uit vier personen: een wijkagent, een wijkbeheerder 

(woningcorporatie), een opbouwwerker en een wijkmanager van de gemeente. Voor informatie 

hierover verwijzen wij naar de SMVP-publicatie Openbare orde en rechtshandhaving in 

multiculturele buurten: ontwikkelen van actief burgerschap, van L. Gunther Moor en J. Veldhuis 

(2010).  
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2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

De ontwikkelaar verwijst voor de onderbouwing van doel, doelgroep en aanpak naar de ideeën 

over sociale veiligheid van Hes (2002), de ontwikkeling van de term sociale zelfredzaamheid bij 

de politie door politiesocioloog Denkers (in: Meijer & Toenders, 1999 en het concept van 

‘maatschappelijke herijking’ (Hes, 2002).  

 

Sociale veiligheid  

Volgens Hes (2002) bestaat er een positief verband tussen het gevoel van veiligheid en het 

vertrouwen dat mensen hebben in de samenleving. Als bewoners het gevoel hebben dat de 

situatie in een wijk of buurt onbeheersbaar is geworden, hebben ze de neiging zich terug te 

trekken en zich zo min mogelijk te bemoeien met de buurt. Gevolg hiervan is dat buurtbewoners 

zich steeds minder verbonden voelen met de wijk en met elkaar. Hierdoor neemt de 

onveiligheid toe. Repressief politieoptreden werkt averechts en hoe meer interventies van 

bovenaf, hoe minder initiatief bewoners zelf tonen. Bewoners krijgen steeds minder grip op hun 

eigen leefomgeving. Koppelwerk moet ervoor zorgen dat bewoners die grip terugkrijgen.  

 

Sociale zelfredzaamheid 

Koppelwerk is gebaseerd op sociale zelfredzaamheid, omschreven als: ‘het vermogen en de 

bereidheid van burgers om conflicten en problemen in relatie met anderen tot een oplossing te 

brengen, vanuit de opvatting dat het niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de overheid – 

of de politie – is om problemen tussen burgers op te lossen, maar ook de verantwoordelijkheid 

van de burgers zelf’ (Gunther Moor, 2010). De politiesocioloog Denkers introduceerde in de 

jaren negentig de term sociale zelfredzaamheid bij de politie, omdat hij vindt dat het verbeteren 

van de veiligheid samen met burgers moet gebeuren. Hier is Koppelwerk voor bedoeld. Sociale 

zelfredzaamheid moet de sociale veiligheid verbeteren doordat bewoners zelf de hoofdrol weer 

spelen. Om tot het verbeteren van sociale veiligheid door sociale zelfredzaamheid te komen, 

moeten koppels de buurt eerst ontsluiten. Vervolgens proberen de koppels de bewoners te 

activeren. Behalve dat de koppels mensen activeren, zijn zij de schakel tussen vraag en 

aanbod.  

 

Maatschappelijke herijking 

Koppelwerk is gestoeld op het concept ‘maatschappelijke herijking’ (Hes, 2002). Deze 

benadering gaat ervan uit dat de overheid – en daarmee ook corporaties en hulpverlenende 

instellingen – moeten luisteren naar wat er speelt in een wijk of buurt. In plaats van meteen in te 

grijpen, zorgt maatschappelijke herijking ervoor dat eerst wordt vastgesteld waar het probleem 

ligt, zodat er sneller positief gereageerd kan worden op signalen en klachten van bewoners. 

Daarbij ging de politie rond de jaren negentig beseffen dat repressief optreden niet de oplossing 

was in de achterstandswijken (Gunther Moor, 2010). Om het vertrouwen bij bewoners te laten 

groeien, moeten zij juist zelf betrokken worden bij het vinden van oplossingen voor de 

onveiligheid in de wijk. Wanneer de politieagent zich binnen het opbouwwerk begeeft, ontstaat 

er bij bewoners het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt. Andersom krijgt het opbouwwerk 

door samenwerking met de politie meer erkenning en invloed (Hes, 2002). 
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3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

 

3.1 Uitvoerende organisaties  

 

Instanties 

Koppelwerk is een samenwerking tussen de politie, het opbouwwerk (welzijnsinstelling), 

woningcorporaties en de gemeente.  

 

Pilotprojecten 

In 1994 wordt er voor het eerst geëxperimenteerd met Koppelwerk (toen nog lokale 

ondersteuningsteams genoemd) in zeven steden: Arnhem, Delft, Deventer, Emmen, Leiden, 

Rotterdam en Zwolle (zie voor een toelichting 2.1). Tussen 2006 en 2009 vonden nog drie pilots 

plaats in de wijk Holtenbroek in Zwolle, Oud Krispijn in Dordrecht en Wittevrouwenveld, 

Wyckerpoort, Limmen en Nazareth in Maastricht. In een aantal steden, bijvoorbeeld Deventer 

en Zwolle, zijn de koppels ook na de pilotprojecten gebleven. Dit zijn dus lokale varianten van 

het oorspronkelijke Koppelwerk zoals dat in 1994 is ontwikkeld. 

 

 

De hieronder beschreven praktijkervaringen van de professional en cliënt/burger zijn gebaseerd 

op de volgende publicaties. 

 

1. Vertrouwen op bewoners, Beschrijving van het Koppelwerk in ’s-Hertogenbosch, geschreven 

door Geni Horstink en Nelleke Toenders, uitgegeven in 2009 door Welzijnsonderneming Divers 

in Den Bosch. 

Dit document, dat de handleiding vormt voor het Koppelwerk in Den Bosch, is geschreven naar 

aanleiding van een uitgebreid onderzoek onder instanties, koppels en coaches. De ervaringen 

van de instanties en de koppels zijn gedeeltelijk in een aanpak verwerkt en gedeeltelijk in 

onderzoeksresultaten. Naast gesprekken en interviews met dertien koppelwerkers hebben 

Horstink en Toenders ook gebruik gemaakt van hun jarenlange praktijkervaring met Koppelwerk 

(de pilotprojecten), evaluaties die geschreven werden voor de gemeente Den Bosch en 

landelijke literatuur over Koppelwerk en sociale zelfredzaamheid.  

 

2. Veilig in de wijk, Sociale zelfredzaamheid in de praktijk, geschreven door Reint Meijer en 

Nelleke Toenders, Lodewijk Gunther Moor, Wil van de Leur en Kees van der Vijver, uitgegeven 

in 1999 in Dordrecht. Dit boek is een verslag van de eerste pilotprojecten Koppelwerk, hier nog 

Lokale ondersteuningsteams genoemd, die plaatsvonden van 1995 tot 1999. Het verslag is 

gebaseerd op literatuur en gesprekken met uitvoerders.  

 

3. Recht doen aan de buurt, geschreven door Joyce Hes, uitgegeven in 2002 door SMVP in 

Dordrecht.  

In Recht doen aan de buurt beschrijft de onderzoekster één van de pilotprojecten geïnitieerd 
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door het Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO) en Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie 

(SMVP). Het boek vormt het verslag van haar evaluatieonderzoek naar het Koppelwerk van het  

Buurt Innovatie Team Zwolle (BITZ) in de Indische buurt in Zwolle. Het BITZ bestaat uit een 

wijkagent, een opbouwwerker en een medewerker van een woningcorporatie. 

 

4. Eindevaluatie Onze Buurt aan Zet, Een thematische vergelijking van tien steden, geschreven 

door Peter van der Graaf, Sima Nieborg, Dick Oudenampsen en Marieke Wentink, in opdracht 

van het Verwey-Jonker Instituut, uitgegeven in 2006.  

Dit evaluatierapport beschrijft de resultaten van Onze Buurt aan Zet in onder andere Den 

Bosch. Koppelwerk viel onder het landelijke programma Onze Buurt aan Zet, waarvan het doel 

was om de veiligheid, leefbaarheid, integratie en sociale cohesie in aandachtswijken te 

bevorderen. De evaluatie is geschreven op basis van onderzoek onder bewoners, 

professionals, beleidsambtenaren en lokaal bestuur in tien steden. Daarnaast zijn ook de 

evaluatie- en monitoringinstrumenten van gemeenten en politie meegenomen. 

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de professional 

 

Algemene ervaringen  

Uit het onderzoek van Horstink & Toenders (2009) blijkt dat Koppelwerk heeft geresulteerd in 

een verbetering van de veiligheid en de leefbaarheid. Bewoners zijn actiever geworden en de 

criminaliteit is teruggedrongen. Wanneer het klikt tussen opbouwwerker en wijkagent, vullen zij 

elkaar erg goed aan.  

 

Een wijkagent: “Het koppel voorkomt repressieve politie-inzet door regelmatig gesprekken met 

mensen te voeren die in problematische situaties verkeren. Er ontstaat vertrouwen en mensen 

accepteren dan uiteindelijk toch hulp van het maatschappelijk werk.”  

 

Een opbouwwerker: “We zijn begonnen met simpelweg aan de deuren te bellen en ons voor te 

stellen als koppel. Gaandeweg groeide het vertrouwen en niet alleen omdat we zichtbaar waren 

in de straten en aanbelden, maar ook omdat we in die contacten toch steeds meer zaken 

tegenkwamen die om een oplossing vroegen. Dus geleidelijk aan kwamen we achter de 

voordeur en werden we hier en daar binnengelaten en groeide het wederzijdse vertrouwen. 

Daar, op de bank beland of met een kopje koffie aan de eettafel, ontvouwde zich een 

verscheidenheid aan vragen en problemen, zaken die varieerden van een simpel 

telefoonnummer waar je advies kon krijgen over een uitkering tot en met het constateren van 

huiselijk geweld.” (Horstink & Toenders, 2009). 

 

Valkuilen 

Professionals ervaren verschillende valkuilen (Meijer & Toenders, 1999 en Horstink & 

Toenders, 2009). Koppelwerkers hebben veel zicht op de sociale problematiek en criminaliteit in 

de buurt. Een valkuil is dat de koppelwerkers te betrokken raken en hier psychisch aan 

onderdoorgaan. Het is erg belangrijk om als koppelwerker je grenzen te kennen en te bewaken. 

Daarnaast hebben koppelwerkers de neiging alles zelf op te lossen, in plaats van door te 
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verwijzen. Als de achtervang niet adequaat omgaat met doorverwijzingen, komen de problemen 

weer terug bij de koppelwerkers. De samenwerking met de achtervang moet dus goed zijn, 

anders worden koppelwerkers slachtoffer van hun eigen succes (zie 1.5). Een onduidelijke 

begrenzing van het werk is dus een valkuil. Een valkuil voor de politieagent is het gevoel dat 

hij/zij zich altijd moet verdedigen tegenover collega’s. Het aanwezig zijn in de wijk levert 

uiteindelijk wel resultaat op, maar is minder direct zichtbaar dan repressief politieoptreden (Hes, 

2002). Een laatste valkuil die genoemd wordt is de omgang met persoonlijke informatie. 

Wanneer de koppelwerkers besluiten dat bepaalde informatie toch doorgespeeld moet worden 

naar instanties, kan dat funest zijn voor het vertrouwen. Vertrouwen opbouwen gaat langzaam 

maar vertrouwen afbreken kan razendsnel gaan (Hes, 2002). 

 

Succesfactoren 

Om het Koppelwerk meerwaarde te laten hebben boven de gewone samenwerking tussen 

politie, opbouwwerk en woningcorporatie (en eventueel gemeente), zijn de volgende 

succesfactoren geformuleerd (Meijer & Toenders, 1999 en Horstink & Toenders, 2009). 

 

� Chemie tussen koppelwerkers: er moet een klik zijn tussen Koppelwerkers onderling.  

“Het is van belang een klik te hebben met elkaar, er is een verschillende manier van werken. 

Het koppel leert van elkaar, zoals goed aan je doel vasthouden, maar ook situaties vanuit 

een breder perspectief te bekijken.” (een wijkagent). 

� Tijd: het koppel moet zichtbaar aanwezig zijn in de wijk. Om relaties en vertrouwen op te 

bouwen is een inzet van minimaal een dagdeel in de week noodzakelijk.  

� Professionaliteit: de koppelwerkers beschikken over de volgende competenties: 

vraaggericht, contextgericht, gebiedsgericht en integraal, participatiegericht. Daarnaast is het 

cruciaal dat de verschillende beroepsgroepen duidelijk herkenbaar blijven.  

� Organisatorische inbedding en interdisciplinaire samenwerking: afstemming op strategisch 

en tactisch niveau tussen de moederorganisaties over de voortgang (zie1.8). 

� Begeleiding en scholing: de koppelwerkers geven aan het belangrijk te vinden ervaringen uit 

te wisselen door middel van intervisie. Maar ook om training te krijgen, vooral om de 

begrenzing en bescherming van het Koppelwerk beter vorm te geven. “Ik vind begeleiding 

heel belangrijk ter verdieping en ter voorkoming van valkuilen.” (een wijkbeheerder). 

 

 

3.3 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  

 

Twee publicaties gaan in op ervaringen van de bewoners met Koppelwerk. Hes (2002) heeft 

bewoners geïnterviewd in de Indische Buurt in Zwolle. Van der Graaf en anderen (2006) 

hebben in het kader van de eindevaluatie van Onze Buurt aan Zet (OBAZ) - waar Koppelwerk 

één van de projecten was - bewoners geïnterviewd.  

 

Over het algemeen wordt het koppel, in Zwolle heet dat het BITZ (Buurt Innovatie Team 

Zwolle),  positief gewaardeerd. Bewoners vinden de koppelwerkers makkelijk toegankelijk, ze 

staan klaar als ze nodig zijn en ze wekken vertrouwen. Qua persoonlijkheid sluiten ze aan bij de 

buurt (cultuur). Een bewoner over koppelwerker Wessel: “Wessel is ingeburgerd, die snapt waar 
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je het over hebt.” 

 

Een bewoner over de opbouwwerker: “Die regelt alles hier, het soms net Sinterklaas. Als het 

klikt zit je goed en als je hem echt nodig hebt is hij er ook.” (Hess, 2002). 

 

Kritische kanttekeningen zijn er ook. Een aantal bewoners heeft het gevoel dat informatie 

doorgespeeld wordt naar instanties en dat wekt weerstand op. Een bewoner: “Je moet uitkijken 

wat je zegt als mensen van instanties erbij gaan zitten en mee koffiedrinken.” (Hess, 2002) Ook 

vindt een aantal bewoners dat de koppels te weinig kunnen of mogen doen en dat het 

onduidelijk is wie wat doet.  

 

In de eindevaluatie van Onze Buurt aan Zet (OBAZ) komt uit gesprekken met bewoners naar 

voren dat het Koppelwerk heeft geleid tot betere contacten met bewoners, meer samenwerking 

tussen bewoners en professionals en zichtbare verbetering in de woonomgeving (Van der Graaf 

e.a., 2006).  

 

 

3.4 Praktijkvoorbeeld 

 

Onder de onderzoeken vonden we geen volledige casestudie van de toepassing van 

Koppelwerk in een wijk. Wel vonden we enkele praktijkvoorbeelden die het belang van de 

methode in een aantal specifieke situaties illustreren.  

 

Oogje in het zeil 

Een opbouwwerker vertelt: “Door een ongeluk heeft een man van in de veertig een 

hersenbeschadiging opgelopen. Gevolg daarvan is dat hij niet helemaal in orde is. Hij woont 

alleen in een gehuurde woning. Hij is, zo wordt gesteld, te goed om permanent opgenomen te 

worden en eigenlijk te slecht om zelfstandig te wonen. Door zijn mentale ‘toestand’ is hij een 

gemakkelijk doelwit voor kruimeldieven, oplichters en ander gespuis. Herhaaldelijk is hij dan 

ook een portemonnee of een mobieltje kwijt. Zo nu en dan treffen we bij huisbezoeken iemand 

aan die daar heeft geslapen of (zogenaamd) het huishouden voor hem doet. Door regelmatig 

langs te gaan en even poolshoogte te nemen, houden we contact. Tevens vragen we de buurt 

of zij, net als wij, ook een oogje in het zeil willen houden. Op een gegeven moment gaan 

omwonenden ons gedrag overnemen en melden ons zodra er iets ongebruikelijks is gebeurd. In 

bepaalde buurten kan het koppel soms dit soort van ‘sociale controle’ triggeren door er 

regelmatig te zijn; zo houd je niet alleen als koppel de vinger aan de pols, maar houdt ook de 

buurt een oogje in het zeil.” (Horstink & Toenders, 2009). 

 

Drank en overlast 

Een andere opbouwwerker vertelt: “De buren klaagden over overlast van de buurman die zijn 

tuin laat verloederen, luidruchtig in de voortuin aanwezig is, er met kameraden bij elkaar zit en 

stevig drinkt. Als de buurman dronken is komt hij vooral op kinderen dreigend over. Via de 

opbouwwerker komt de melding bij het koppel binnen. Het koppel komt makkelijk met meneer in 

contact. Ze kiezen een moment dat meneer niet dronken is en geen bezoek heeft. Meneer blijkt 
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veel vragen te hebben over regelgeving en ook over de hulpverlening. Hij vindt zijn eigen huis 

en tuin rommelig en zou graag willen opruimen. Het contact met de buren vindt hij goed. Hij 

waardeert het dat zij hem af en toe op zijn gedrag aanspreken. Dat ze over hem klagen bij de 

woningbouwcorporatie als het uit de hand loopt, vindt hij logisch. Meneer blijkt hulpverlening te 

hebben. Hij vindt het goed idee als de hulpverlener binnenkort weer een keer langskomt en als 

het koppel met de hulpverlener afstemming zoekt. Hetzelfde geldt voor de 

woningbouwcorporatie. Meneer heeft en aantal ideeën hoe hij zijn achtertuin wil vormgeven. 

Hiervoor heeft hij de corporatie nodig. De samenwerking tussen meneer, maatschappelijk werk, 

verslavingszorg en corporatie werd een traject van ongeveer drie jaar. In deze tijd is de man zijn 

drankprobleem de baas geworden. Naar eigen zeggen heeft hij ineens het licht gezien. 

Buurtgenoten en beroepskrachten zijn vol bewondering. Een belangrijke stap in het traject was 

het grondig opruimen van de tuin. In ruil daarvoor heeft de corporatie meegedacht en geholpen 

met het vervangen van een oude schutting. Ook is de afspraak gemaakt dat drinken in de 

voortuin niet wordt getolereerd. Het koppel hield al die tijd contact met meneer. De 

koppelwerkers beantwoordden praktische vragen en hebben de man bemoedigd waar mogelijk 

met lof voor een opgeruimde woonkamer en kritische vragen bij het alcoholgebruik. 

Tegelijkertijd konden de buren bij het koppel terecht op het moment dat de overlast uit de hand 

liep en meneer niet aanspreekbaar was. Op het moment dat meneer gestopt was met drinken is 

het koppel blijven aanbellen. Even kort dag zeggen en de waardering uitspreken voor hoe het 

nu gaat met meneer.“ (Klimmer, persoonlijke communicatie, 2010). 
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4. Effectonderzoek 

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode. Dergelijk 

onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1). 

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, 

noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door MOVISIE 

uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1). 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 

 

� Zichtbare aanwezigheid van de koppels: ‘aanwezig zijn’ (1, 3). 

� Vertrouwen kweken door laagdrempeligheid. De koppels zijn makkelijk te benaderen (1, 3). 

� Het ontsluiten van moeilijk toegankelijke buurten en wijken en huishoudens door de 

aanwezigheid van de koppels (1, 2). 

� Het activeren van bewoners om zelf aan de slag te gaan met het oplossen van problemen 

(1, 2, 3). 

� Het schakelen tussen vraag en aanbod door het verbinden van instanties met bewoners (1, 

2, 3). 

� Het verbeteren van de sociale veiligheid door middel van sociale zelfredzaamheid (1, 2, 3). 

� De combinatie van een top-down aanpak met een bottom-up aanpak (1) 

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek. 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen van het werkblad. 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 

 

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken gevonden die directe of indirecte aanwijzingen 

leveren voor de effectiviteit van de methode. 

 

Verklaring classificatie voor typering onderzoeksopzet:  

A = Experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up 

B =Quasi-experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up 

C = (Quasi-) experimenteel onderzoek, in de praktijk (zonder follow-up) 

D = (Quasi-) experimenteel onderzoek, niet in de praktijk  

E = Veranderingsonderzoek  

F = Monitoring 

Z = Geen van de voorgaande alternatieven. 

Zie voor een toelichting bijlage 3. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

De zoekvraag luidde:  

Wat is bekend over de praktijkervaringen met en de effectiviteit van Koppelwerk ten behoeve 

van het verbeteren van de sociale veiligheid (door middel van sociale zelfredzaamheid)?  

 

Op basis van de volgende zoektermen is gezocht naar literatuur over de methode: 

� Koppelwerk 

� ondersteuningsteams 

� duo-opbouwwerk. 

 

Zoekstrategieën 

� Beschikbaar materiaal is opgevraagd bij de ontwikkelaar. Daarnaast is informatie 

opgevraagd bij de uitvoerende instantie. 

� Er is gezocht in meerdere Nederlandse databanken: 

• Catalogus MOVISIE 

• NARCIS 

• HBO Kennisbank 

• PiCarta 

� Door middel van internetresearch en referenties is gezocht naar toepassingen, literatuur en 

evaluatieverslagen met betrekking tot Koppelwerk.  

 

Selecteren van literatuur 

Op basis van de titels en abstracts is een eerste selectie gemaakt. Vervolgens zijn de mogelijk 

interessante artikelen aangevraagd, doorgenomen en verder geselecteerd. De literatuur is als 

volgt geselecteerd: alleen publicaties die over Koppelwerk of varianten hiervan gaan zijn 

meegenomen. Zie 6.2 voor geselecteerde literatuur.  
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) moet het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart worden gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

� Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode 

die in het onderhavige document is beschreven.  

 

� Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. 

Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’. Het gaat hier om: 

• Resultaten uit onderzoeknaar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering).  

• Resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die gebaseerd zijn op 

Supported employment).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzigen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve sociale interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire 

onderzoeken dan al geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie 

uit deze overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals 

gebleken uit de overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van 

de (recente) primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden dat een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  

 

Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 

samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial, RCT) en diverse 

vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de uitspraken over de 

effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo zwaar mogelijk 
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effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de kenmerken en het 

ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Bijlage 3 geeft een stapsgewijze uiteenzetting van de kenmerken per onderzoek en geeft een typering 

van de onderzoeksopzet. Het gaat daarbij om het objectief beschrijven van de kenmerken (onderdelen 

B t/m D). Externe deskundigen beoordelen in een later stadium de kwaliteit van het onderzoek 

(onderdelen E en F). 

 

Gemeten effecten 

In een tabel (bijlage 3, onderdeel G) worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De 

onderzoeksresultaten kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten. In 

bijlage 3 wordt het effect dan ook per uitkomstmaat aangegeven. 

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele en controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in kleine 

groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar als zeer 

significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn. De laatste jaren wordt er 

vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten effectgrootte d 

(‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft hoe groot het 

waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen experimentele (interventie-) en 

controlegroep. Er bestaan verschillende formules voor het berekenen van d. De bekendste is1: 

 

d = gemiddelde score nameting interventiegroep - gemiddelde score nameting controlegroep 

´gepoolde´ standaarddeviatie van beide groepen 

 

De formule voor het berekenen van de ´gepoolde´ standaarddeviatie luidt daarbij als volgt: 

√(  ((ni – 1)sd i2 + (nc – 1)sd c2 )  /  (ni + nc –2)  ) 

 

Hierbij staat de i voor interventiegroep of experimentgroep en de c voor controlegroep,  sd i en sd c   

zijn de standaarddeviaties van respectievelijk de interventie- en controlegroep en ni en nc de 

steekproefgrootte van de interventie – en controlegroep.  

 

 

                                                      
1
 Zie Rossi, P.H., M.W. Lipsey & H.E. Freeman (2004). Evaluation. A systematic approach (7th ed.). Thousand 

Oaks: Sage. 
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De index wordt een positieve waarde toegekend als het effect bij de interventiegroep (experimentele 

groep) gunstiger is dan bij de controlegroep en een negatieve waarde als het effect voor de 

controlegroep gunstiger is. Vuistregel bij de betekenis van d of ES is als volgt: 

 

d of ES groter dan of gelijk aan .20 = klein effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .50 = middelmatig effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .80 = groot effect.2 

 

In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten gebruikt, in dat geval worden deze 

overgenomen. 

 

 

                                                      
2
 Zie o.a. Cohen, J (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155-159. 



 

 

  Koppelwerk  * * *  32

Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken naar praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 Onderzoek 2 Onderzoek 3 Onderzoek 4 

Titel rapport Vertrouwen op 

bewoners. 

Beschrijving van het 

Koppelwerk in  

’s-Hertogenbosch. 

Veilig in de wijk, Sociale 

zelfredzaamheid in de 

praktijk 

Recht doen aan de 

buurt 

Eindevaluatie Onze 

Buurt aan Zet, Een 

thematische 

vergelijking van tien 

steden 

Auteur G. Horstink & N. 

Toenders 

R. Meijer, N. Toenders, 

L. Gunther Moor, W. 

van de Leur en K. van 

der  Vijver. 

J. Hes P. van der Graaf, S. 

Nieborg, D. 

Oudenampsen en M. 

Wentink  

Jaar 2009 1999 2002 2006 

Onderzoeks- 

vraag 

Handboek ontwikkeld 

op basis van 

onderzoek naar 

Koppelwerk 

Praktijkverslag en 

theoretisch kader naar 

aanleiding van zeven 

pilotprojecten 

tussen1994 en 1999 

Praktijkverslag van 

een pilotproject 

‘Lokale 

ondersteuningsteams’ 

in Zwolle 

Leidt 

bewonersparticipatie 

binnen de OBAZ- 

aanpak tot 

verbetering van de 

veiligheid, 

leefbaarheid en 

integratie in de 

betrokken wijken en 

buurten?  

In het onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

Een aantal 

probleemwijken in 

Den Bosch 

Zeven wijken in zeven 

steden in Nederland 

Drie wijken in Zwolle 

waaronder de 

Indische Buurt 

Diepgaand onderzoek 

in vijf steden, 

quickscan in dertig 

steden 

Aantal 

geïncludeerde 

subjecten (n) 

Dertien 

Koppelwerkers 

Een onbekend aantal 

professionals 

Een onbekend aantal 

professionals en 

buurtbewoners 

Een onbekend aantal 

professionals en 

buurtbewoners in vijf 

steden 

 

 

 
 


