
Kennis voor een 
samen leving met veerkracht 



Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor sociale 

vraagstukken. Wij werken aan een krachtige samenleving waarin iedereen 

zoveel mogelijk zelfredzaam is en actief kan deelnemen. Dit doen wij door 

maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven 

en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren en met hen samen te werken. 

Samen streven wij naar samenhangend lokaal sociaal beleid, stimuleren we actief 

burgerschap, organiseren we informele zorg, verbeteren we het vakmanschap 

van beroepskrachten en realiseren we een veilige samenleving zonder huiselijk 

en seksueel geweld. Het verzamelen en verspreiden van kennis staat in ons werk 

centraal. Kennis die we verbinden met wetenschap, beleid en praktijk. Zo helpen 

we u bij de aanpak van uw specifieke sociale vraagstuk.

Dit is Movisie

Lokaal & samen met u
Hoe nemen bewoners steeds meer eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving? Dit is misschien wel 

de grootste uitdaging van de samenleving. Het vraagt om een andere manier van organiseren door gemeenten en 

lokale instellingen. Zij moeten sociale vraagstukken lokaal en zo dicht mogelijk vanuit de leefwereld van bewoners 

aanpakken, met de eigen kracht van bewoners als uitgangspunt. Movisie ondersteunt hierbij. Daarvoor zoeken we 

de samenwerking met professionals en vrijwilligers binnen maatschappelijke organisaties, gemeenten, ministeries, 

bedrijven en fondsen. Wij kennen de juiste netwerken, brengen mensen en partijen met elkaar in contact, leggen 

verbindingen, halen ervaringen en expertise boven tafel en voegen daar graag kennis aan toe. Van onszelf en van 

anderen. Dit proces noemen wij cocreatie. Daarbij kijken we ook naar ontwikkelingen in het buitenland. We zetten 

ons actief in voor een resultaatgerichte aanpak. Want alleen als ons werk iets teweeg brengt bij mensen heeft het 

impact en betekenis in de praktijk. 

Kennis én advies
Movisie is kennisinstituut én adviesbureau. Vanuit de eerste rol bieden we oplossingen voor sociale vraagstukken, 

vanuit de tweede rol ondersteunen we uitvoering en implementatie. Iedereen kan bij ons terecht voor 

praktijkgericht onderzoek en beproefde methodieken. We maken kennis beschikbaar op diverse manieren: we 

organiseren trainingen, online cursussen, webinars en congressen, we dragen bij aan debatten en netwerken, we 

publiceren via websites, nieuwsbrieven en media en we stellen publicaties beschikbaar. Met onze adviestrajecten 

staan we midden in de uitvoering. Dit levert bovendien inzichten op voor nieuwe kennis.

Handreiking: Focus op talent

Mensen met een beperking hebben, net als 

iedereen, talenten en kwaliteiten die zeer 

waardevol zijn voor het vrijwilligerswerk. 

Toch staan deze vrijwilligers vaak niet op het 

netvlies van vrijwilligersorganisaties. Een gemiste 

kans, zeker omdat deze organisaties vaak 

een tekort aan vrijwilligers hebben. Movisie 

ontwikkelde een praktische handreiking inclusief 

tips om deze vrijwilligers op een goede manier 

te integreren in de organisatie.

Weten wat werkt

Wat werkt nou echt bij cliëntenparticipatie? En 

welke aanpak bij schuldhulpverlening is wer-

kelijk effectief? Als professional of ambtenaar 

in de sociale sector, herkent u dit soort vragen 

wellicht. Movisie heeft de ‘Wat werkt… dossiers’ 

gemaakt. Deze dossiers geven informatie over 

werkzame factoren bij de aanpak van sociale 

vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van 

zaken in de wetenschappelijke literatuur.

Internationaal: family justice centers

In de VS zitten alle instellingen die betrokken 

zijn bij de aanpak van huiselijk geweld in 

één gebouw: de family justice centers. Deze 

benadering is zeer cliëntvriendelijk en zorgt 

bovendien voor korte lijnen tussen de partijen 

onderling. Movisie verzamelt zulke goede 

voorbeelden uit het buitenland en onderzoekt 

wat wij daarvan in eigen land kunnen toepassen.



Sociaal rendement
De sociale sector moet haar rendement kunnen aantonen: dat is van belang voor burgers, gemeenten en 

uitvoeringsorganisaties. Wat is de toegevoegde waarde van welzijnswerk? Wat leveren sociale interventies de 

maatschappij als geheel op? Hoe kunnen professionals hun werk het beste doen? Effectiviteit en professionalisering 

worden steeds belangrijker voor de mensen in de praktijk. Het werk van Movisie berust dan ook op deze twee pijlers. 

Transformatie  
sociaal domein

Gemeenten hebben er de afgelopen jaren veel taken bij 

gekregen op het gebied van zorg, onderwijs, werk en inkomen. 

Op de vraag wat er lokaal nodig is om te transformeren, 

is er niet één antwoord. Oplossingen voor participatie en 

ondersteuning van kwetsbare mensen zijn afhankelijk 

van de lokale situatie en mogelijkheden. Gemeenten 

en maatschappelijke organisaties schakelen Movisie in, 

bijvoorbeeld om in cocreatie tot een gemeenschappelijke visie 

te komen, om nieuwe arrangementen te ontwikkelen of om in 

beeld te brengen wat werkt.

Movisie heeft ruime ervaring met het verbinden van lokale 

partijen om participatie en ondersteuning van kwetsbare 

mensen op te pakken. We werken graag nauw samen met 

gemeenten, maatschappelijke organisaties én met cliënten, 

patiënten mantelzorgers, vrijwilligers en hun organisaties. 

Samenhang in de lokale aanpak zien wij als belangrijke 

voorwaarde. De behoeften, wensen en mogelijkheden van 

(kwetsbare) mensen nemen we als uitgangspunt.

Inzet ervaringsdeskundigheid 

Ervaringsdeskundigen kunnen een belangrijke 

rol spelen bij de ondersteuning van kwetsbare 

mensen in de wijk. Wat is er nodig voor een 

succesvolle inzet van ervaringsdeskundigen? En 

hoe verhouden zij zich tot de organisaties in de 

wijk? Movisie verzamelt goede voorbeelden, 

organiseert presentaties, workshops en 

trainingen, en ondersteunt het Landelijk 

Netwerk Zelfhulp.

De InstrumentWijzer 

Nu gemeenten met schaarse middelen nieuwe 

verantwoordelijkheden hebben op het gebied 

van werk, ouderen- en jeugdzorg, is het 

belangrijk om te weten of het gekozen beleid 

het beoogde effect heeft? Movisie, Sociaal 

Werk Nederland, Atrivé en Jochum Deuten 

ontwikkelden samen InstrumentWijzer.nl; een 

keuzehulp die gemeenten en organisaties  

helpt een passend instrument te vinden om dit 

te meten.

Aanpak ontspoorde mantelzorg

Mantelzorgers die dagelijks voor een naaste 

zorgen, lopen kans om overbelast te raken. 

Movisie ontwikkelt samen met organisaties 

en professionals uit het veld manieren om 

ontsporing tijdig te signaleren en aan te 

pakken. We verzamelen feiten en cijfers, 

ontwikkelen een instrument rond signalering 

en bieden trainingen en een stappenplan 

voor leidinggevenden, beroepskrachten en 

vrijwilligers.



Thema’s en vraagstukken
Actief burgerschap 
 “Doet iedereen mee in een open maatschappij?”

Een participatiesamenleving ontstaat niet vanzelf. Voor actieve en zelfredzame bewoners moeten gemeenten 

en welzijnsorganisaties een meer regisserende rol innemen. Wat is er nodig bij de aanpak van maatschappelijke 

thema’s zoals armoede, eenzaamheid of (mantel)zorg? Movisie werkt hier op verschillende manieren aan. Zo 

ondersteunen wij gemeenten en welzijnsorganisaties in hun regierol en geven we vrijwilligersorganisaties tips 

over hoe zij mensen voor wie participatie niet vanzelfsprekend is, kunnen activeren. We beschrijven goede 

praktijkvoorbeelden voor organisaties om deze kwetsbare mensen aan het werk te helpen. 

Sociale zorg 
 “Hoe brengen we welzijn en zorg dichtbij huis en  
 stimuleren we de eigen kracht?”
Mensen met een zorg- of hulpvraag moeten kunnen rekenen op goed georganiseerde zorg en ondersteuning 

dichtbij huis. Daarvoor is het belangrijk dat mantelzorgers, vrijwilligers, lotgenoten, ervaringsdeskundigen en  

professionals in wonen, welzijn en zorg nauw samenwerken en hun diensten op elkaar afstemmen. Movisie  

ondersteunt deze partijen om dit goed te organiseren. Het uitgangspunt daarbij is om zoveel mogelijk de eigen 

kracht van zorgvragers te versterken en hun sociale netwerk te benutten. Hoe? Bijvoorbeeld door succesvolle 

samenwerkingsmethoden tussen formele en informele zorgers in verpleeg- en verzorgingshuizen te vertalen naar 

GGZ en thuiszorg. Door samen met vrijwilligers en beroepskrachten manieren te ontwikkelen om zelfregie te stimu-

leren. Of door in cocreatie met gemeenten en welzijnsorganisaties een methode voor buurthulp te ontwerpen.

Burger- en Cliëntenparticipatie

Steeds meer gemeenten zien de meerwaarde 

van een directe inbreng van cliënten en inwoners 

in de beleidscyclus. Maar elk vraagstuk in het 

sociaal domein raakt een andere groep kwetsbare 

inwoners en elk thema vraagt een specifieke 

benadering. Hoe verzamel je als beleidsmaker al 

die verschillende perspectieven? En hoe organiseer 

je dat het best, lokaal of regionaal? Movisie 

ondersteunt gemeenten in hun zoektocht naar 

vernieuwing van burger- en cliëntenparticipatie.

Platform voor sociale vraagstukken

Movisie is een van de initiatiefnemers van 

het platform voor sociale vraagstukken. Op 

www.socialevraagstukken.nl publiceren en 

debatteren onderzoekers en deskundigen over 

maatschappelijke kwesties. In het Tijdschrift 

voor Sociale Vraagstukken vinden professionals, 

beleidsmakers en wetenschappers visie, 

reflectie en perspectief voor hun professionele 

ontwikkeling.

Ondersteuning lokaal LHBT-beleid

Door emancipatiebeleid te ontwikkelen voor 

lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders 

(LHBT-beleid), kunnen gemeenten de veiligheid 

van deze mensen vergroten en zorgen voor de 

sociale acceptatie van seksuele diversiteit. Movisie 

adviseert gemeenten hierover, ondersteunt hen 

bij de vorming van lokale allianties, organiseert 

themabijeenkomsten en verzamelt goede 

voorbeelden van ‘roze’ beleid uit Europese 

steden.



Aanpak huiselijk en seksueel geweld 
  “Hoe zorgen we voor een veilige samenleving  

zonder geweld?”
Huiselijk en seksueel geweld vormen een ernstige bedreiging voor een veilige samenleving. Helaas komt het 

nog schrikbarend vaak voor, zowel privé als in de openbare ruimte en in instellingen. Geweld vraagt om een 

aanpak waarbij professionals én de mensen die ermee te maken krijgen, ondersteund worden om de eigen 

mogelijkheden te benutten en verantwoordelijkheden op te pakken. Movisie maakt informatie en kennis 

over huiselijk en seksueel geweld toegankelijk, beschikbaar en toepasbaar. We stimuleren samenwerking in 

de keten van professionals in hulpverlening, opvang, politie, justitie, slachtoffers, plegers, hun familie en de 

naaste omgeving. We organiseren trainingen voor professionele en vrijwillige hulpverleners over seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en ontwikkelen veiligheidsinstrumenten voor zorginstellingen en zetten die 

binnen de instellingen uit. 

Instrument: het Participatiewiel

In het Participatiewiel staat de leefwereld van 
mensen nadrukkelijk centraal. Professionals 
en beleidsmakers kunnen met behulp van het 
wiel werken vanuit wat mensen belangrijk 
vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te 
redeneren vanuit wetten en regels. Daarnaast 
laat het Participatiewiel de samenhang zien in 
activiteiten en wettelijke kaders die participatie 
bevorderen. Door die samenhang en door er 
gebruik van te maken, is meer ondersteuning op 
maat mogelijk voor mensen die een steuntje in 

de rug nodig hebben.

K!X Works

Veel jonge vluchtelingen studeren en werken 
onder hun niveau. Door gebrek aan begeleiding 
en grote niveauverschillen tussen de jongeren, 
blijft veel talent onbenut. Dat blijkt uit een 
verkennende studie van het Verwey-Jonker 
Instituut, uitgevoerd in opdracht van Movisie. 
Het K!X Works-programma van Movisie helpt 
jonge nieuwkomers op weg naar onderwijs 
en werk. Want jonge vluchtelingen succesvol 
door laten stromen van school naar werk is een 
urgente taak voor gemeenten.

Methode: het Vlaggensysteem 

Movisie ontwikkelde samen met Sensoa het 

Vlaggen systeem. Het Vlaggensysteem  stimuleert 

gezond seksueel gedrag en draagt bij aan 

het voorkómen en terugdringen van seksueel 

grens overschrijdend gedrag onder kinderen en 

jongeren. Het Vlaggensysteem is erkend als Goed 

Onderbouwd door de erkennings commissie Maat-

schappelijke ondersteuning, participatie en veilig-

heid. Op de website vlaggensysteem.nl. vindt u 

actuele informatie en het gehele trainingsaanbod.



Effectiviteit en vakmanschap 
 “Weet u wat werkt?”
Of het nu gaat om decentralisaties, de Wmo, lokaal georganiseerde informele zorg, sociale steunnetwerken, 

emancipatie van kwetsbare burgers of sociale veiligheid. Op al deze onderwerpen is het belangrijk om te 

weten wat werkt. Movisie onderzoekt deze vraag en verzamelt bewezen effectieve methodes, bijvoorbeeld in 

de Databank Effectieve sociale interventies.

 

Een sector die zichzelf steeds moet bewijzen, vraagt om gedreven en bedreven professionals die sociale 

vraagstukken op een effectieve manier kunnen aanpakken. In de participatiesamenleving nemen 

mensen steeds meer verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. Movisie stelt samen met 

professionals en beleidsmakers kwaliteitskenmerken vast en verankert deze in beroepscompetenties, na- en 

bijscholingsprogramma’s en activiteiten van beroepsverenigingen. 

Inclusie en diversiteit 
 “Werkt u aan een inclusieve samenleving?”
In een inclusieve gemeente doet iedereen mee en wordt niemand uitgesloten op grond van gender, leeftijd, 

religie, seksuele voorkeur, etniciteit, handicap of op een combinatie van deze factoren. Wat is er nodig voor een 

toegankelijke en inclusieve gemeente? Hoe zorgen we voor een goede integratie van migranten en vluchtelingen 

en hoe betrekken we daar maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties bij?

 

Soms is een generieke aanpak nodig, gericht op iedereen. Soms is een specifieke aanpak nodig zodat mannen, 

vrouwen, ouderen, jongeren, migranten, LHBT’s of mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in 

de samenleving. Movisie helpt u bij het vormgeven van inclusief beleid. 

Aanpak ouderenmishandeling

Movisie werkt samen met Vilans en het Landelijk 

Platform Bestrijding Ouderenmishandeling 

aan de aanpak van ouderenmishandeling en 

ontspoorde zorg bij gemeenten, zorginstellingen 

en organisaties voor mantelzorgondersteuning. 

We publiceren over methodisch handelen 

bij ouderenmishandeling en organiseren op 

aanvraag trainingen over het signaleren en 

bespreekbaar maken van ouderenmishandeling.

Alle effectieve sociale interventies in 
één databank

In de sociale sector zijn al veel methoden 

ontwikkeld om vraagstukken slagvaardig aan 

te pakken. In de databank effectieve sociale 

interventies vindt u alle beschikbare informatie 

over meer dan 130 gangbare methoden 

bij elkaar. Hiermee vormt de databank een 

belangrijke bron van kennis voor professionals 

en ambtenaren. Want waarom zou je zelf 

opnieuw het wiel uitvinden, als je gebruik kunt 

maken van de ervaring en kennis van collega’s?

Competenties Maatschappelijke 
Ondersteuning

Welke competenties hebben sociale professionals 

in deze tijd nodig? Movisie beschreef tien 

Competenties Maatschappelijke Ondersteuning. 

Zelfregie, participatie en sociale samenhang 

zijn voor deze competenties de kernbegrippen. 

Daarnaast ontwikkelde Movisie diverse 

hulpmiddelen voor sociale professionals om 

deze competenties onder de knie te krijgen, 

zoals de Wmo-reflectietool en teamworkshops 

Wmo-competenties.



✚	Specialisten
  U werkt samen met inspirerende, vernieuwende en resultaatgerichte professionals 

met veel ervaring in de sociale sector. De projectleiders, adviseurs en onderzoekers 

van Movisie zijn specialisten op hun gebied, maar ze weten ook dwarsverbanden te 

leggen met andere domeinen als werk, zorg, gezondheid, opvoeding en onderwijs. 

Uw vraag wordt altijd in een bredere context geplaatst. 

✚	Op de hoogte
  U schakelt een expert in die flexibel inspeelt op actuele maatschappelijke vraagstukken. 

We weten wat er speelt en wat er verwacht wordt van uitvoeringsorganisaties. 

✚	Onafhankelijk
  U kunt rekenen op een onafhankelijke partner. Movisie werkt zonder winstoogmerk 

en wordt deels gefinancierd door het ministerie van VWS, deels met inkomsten vanuit 

andere financiers. 

✚	Netwerk
  U krijgt er een netwerk bij. Kennis maken doe je immers samen. Onze partners 

bestaan uit ministeries, fondsen, kennisinstituten, welzijnsorganisaties en gemeenten, 

maar ook vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven en cliëntenorganisaties.

✚	Advies met kennis
  U krijgt adviezen die gebaseerd zijn op gedegen, in de praktijk getoetste kennis. Onze 

adviestrajecten liggen in het verlengde van onze kennisfunctie en zijn altijd op maat. 

✚	Kwaliteit
  U krijgt waar voor uw geld. Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en daar 

mag u ons op afrekenen. Wij werken volgens een kwaliteitssysteem dat voldoet aan 

de ISO 9001 normering.

Waarom Movisie?



Onze kennisdossiers

Cliëntenparticipatie * Effectiviteit * Huiselijk geweld * 

Informele zorg * LHBT-emancipatie * Maatschappelijke 

zorg * Participatie en activering * Professionalisering * 

Seksueel geweld * Sociale wijkteams * Vrijwillige inzet * 

Zelfregie * Zorg en ondersteuning   

Movisie verzamelt specifieke kennis op een groot aantal 

onderwerpen en stelt die beschikbaar via kennisdossiers 

op www.movisie.nl. Deze website vormt daarmee een 

onmisbare bron van informatie voor sociale professionals. 

Natuurlijk stellen wij reacties en aanvullingen hierop zeer 

op prijs.

Movisie * Postbus 19129 * 3501 DC Utrecht * T 030 789 20 00 * www.movisie.nl * info@movisie.nl 

Een greep uit onze 
opdrachtgevers en 
samenwerkingspartners
Ministeries van VWS, OCW, SZW, EL&I, BZK, VenJ * VSBfonds 

* ZonMw * Oranje Fonds * Progress * Coalitie Erbij * Divosa 

* NDSD * Verdiwel * VriendenLoterij * Pharos * Humanitas 

* UAF * Sociaal werk Nederland * Verwey-Jonker Instituut * 

Trimbos-instituut * Politie * Rode Kruis * Vrijwilligerscentrales 

* Lokale steunpunten mantelzorg * Regionale patiënten- en 

cliëntenplatforms * Mezzo * NOV * GGD Nederland * Vilans 

* NJi * NCJ * Veilig Thuis * Rutgers WPF * COC Nederland 

* Federatie Opvang * Huisartsen * Netwerk Platteland * 

Oxfam Novib * ABVAKABO FNV * Beroepsverenigingen * 

Universiteiten en hogescholen * RIVM * Gemeenten * VNG

Wat is úw vraag?
Herkent u zich in een van de beschreven voorbeelden? Of heeft u een specifiek vraagstuk waarbij u 

hulp kunt gebruiken? Bent u op zoek naar informatie of wilt u advies? Kijk op www.movisie.nl/advies.

Neem vrijblijvend contact op met Movisie en leg ons uw vraagstuk voor. Kijk op www.movisie.nl voor 

de telefoonnummers van onze medewerkers. Of bel ons direct: 030 789 20 00. U kunt ons ook een mail 

sturen via info@movisie.nl. Wij nemen dan snel contact met u op.

Powered by Movisie
Meer weten over de impact van ons werk? Lees op www.poweredbymovisie.nl inspirerende verhalen 

van de mensen achter het resultaat.

Speciaal voor gemeenten
Op de website gemeenten.movisie.nl ondersteunen wij met partnerorganisaties, de beleidsmedewerker 

met actuele kennis én concrete beleidsroutes. Daarmee wordt het gemakkelijk om beleidsdoelen als 

Participatie bevorderen of Mantelzorg versterken te realiseren. 

Wilt u op de hoogte blijven van ons werk?
Meld u dan aan voor onze relatiekrant MOVISIES, een of meerdere digitale nieuwsbrieven of volg ons via 

verschillende sociale media, zoals Twitter, Facebook, LinkedIn en Youtube. Lees meer op www.movisie.nl.


