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Durf

Kwetsbaarheid is niet aan leeftijd gebonden. Deze uitspraak van Anja 
Machielse prijkt als kop boven het interview in dit nummer met deze 
bijzonder hoogleraar. Ik ben het grondig met haar eens. Kwetsbare 
personen zijn er in alle levensfasen. 
De moeilijkheid is dat wetten en regels ons soms in de weg staan bij 
de begeleiding en empowerment van hen. Een goed voorbeeld zijn de 
dilemma’s bij hulp aan jongeren die in een kwetsbare positie verkeren 
en die achttien jaar zijn geworden. Helpers weg – zo redeneert de 
wet – je bent nu volwassen. En je dient dan de verantwoordelijkheid 
te nemen die deze leeftijd met zich meebrengt. Maar de werkelijkheid 
laat zich niet in zo’n onwrikbare leeftijdsgrens gieten: wat de een op 
zijn achttiende kan, kan een ander misschien pas op zijn 27e. 
Ik weet het, zulke wettelijke belemmeringen werk je niet zomaar weg. 
De crux is wel dat we goed om moeten leren gaan met de verschil-
lende behoeften van burgers. Inderdaad, maatwerk. De sleutel tot de 
oplossing.
Ik realiseer me dat professionals in het sociale domein bij het bieden 
van dit maatwerk ook op dilemma’s stuiten. Voorbeelden daarvan 
staan in het artikel (pag.8 e.v.) waarin Movisie-adviseur Lou Repetur 
vertelt over de uitgangspunten bij de vernieuwingen in het sociale 
domein die op gespannen voet met elkaar staan. Movisie interviewde 
daarvoor 24 lokale beleidsmakers, vrijwilligers en professionals. Daarin 
bleek onder meer dat gelijke behandeling en maatwerk zich lastig tot 
elkaar verhouden.
Kunnen we uit deze klem komen? Ja, daar ben ik van overtuigd. 
Door het lef en de durf te hebben om vanuit de burger en het gezin 
te redeneren. Gemeenten moeten meer ruimte bieden om burgers en 
professionals in staat te stellen om te laten horen wat ze echt nodig 
hebben. Zonder dat dit leidt tot een opeenstapeling van arrange-
menten waarbij langs elkaar heen wordt gewerkt.
Dat dit kan blijkt uit twee ontwikkelingen, op verschillende niveaus. 
Zo werken vijf ministeries, VNG en de NDSD (Netwerk Directeuren 
Sociale Netwerken) met elkaar samen om te ontsnappen aan ver- 
kokering en ontwikkelen beleid waar steeds meer de burger centraal 
staat. Wij kunnen daar als kennisinstituten een belangrijke rol in 
spelen. En, minstens zo belangrijk, die samenwerking is er ook in de 
praktijk met de Uitvoeringsautoriteit. Daarin gaan mensen van de 
uitvoering met elkaar aan de slag om de transformatie in het sociaal 
domein te laten slagen. Bemoedigende ontwikkelingen.

Yvonne van Mierlo, Raad van Bestuur Movisie

Redactioneel

Twaalf justitiële  
interventies erkend
De Erkenningscommissie Justitiële Interventies – opvolger 

van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie 

- is een jaar aan het werk en heeft twaalf interventies 

erkend. Op een landelijke bijeenkomst in november 

presenteerde de commissie de resultaten aan ruim vijftig 

professionals.

 De Erkenningscommissie Justitiële Interventies is een 

landelijke commissie die onafhankelijk oordeelt over 

interventies in het justitiële werkveld, zowel in de jeugd-

zorg en de ggz als in het sociale domein. De commissie 

bestaat uit twaalf deskundigen uit wetenschap, beleid 

en praktijk, die allen op persoonlijke titel in de commissie 

zitten. Voorzitter is prof. dr. Hans Boutellier (Vrije Uni-

versiteit, Verwey-Jonker Instituut). De commissie is een 

van de tien deelcommissies van de Erkenningscommissie 

Interventies. Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en 

het Trimbos-instituut hebben geen inhoudelijke rol bij 

de beoordeling van interventies, maar ondersteunen en 

coördineren het erkenningstraject voor de indieners en 

de erkenningscommissie. 

Meer informatie: Marie-Christine van der Veldt,  

info@justitieleinterventies.nl, justitieleinterventies.nl

Handige info voor 
beleidsmedewerkers  
nu online gebundeld
Een tijdrovende klus. Dat is het vaak, het online vinden 

van de juiste informatie die kan helpen om beleid te 

ontwikkelen. Ga maar na: relevante kennis staat vaak 

verspreid over verschillende platforms en sluit lang niet 

altijd aan bij uw beleidsdoelen. 

Daarom is er nu gemeenten.movisie.nl. Op deze website 

ondersteunen wij met partnerorganisaties de beleidsme-

dewerker met actuele kennis én concrete beleidsroutes. 

Daarmee wordt het gemakkelijk om doelen als bijvoor-

beeld Participatie bevorderen of Mantelzorg versterken 

te realiseren. 

Gemeenten.movisie.nl
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Congres In voor mantelzorg. Onder indruk 
van kwaliteit van workshops en verzorging 
van de dag @VilansNL  
@Movisie #spant #ivmz

Maarten Bening @maartenbening ‘Van 
vier wetten naar een gezins Pgb’. Mooi 
voorbeeld en leerzaam hoe deze tot stand 
is gekomen. https://www.movisie.nl/artikel/
vier-wetten-naar-gezins-pgb … via  
@Movisie

Martin van Rijn @mjrijn Zonder vrijwilligers 
geen Nederland. Talloze inzendingen 
maken één groot feest van vrijwilligers 
#MdH16 @meerdanhanden @Movisie
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Movisies: een nieuwe nummering. Tot nu toe hebben we ons relatiemagazine 

doorgenummerd vanaf de eerste uitgave. Vanaf deze aflevering – de eerste in 2017 

- beginnen we bij nummer 1. De andere twee afleveringen van dit jaar, 2 en 3 dus, 

verschijnen in juni en november.
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De eeuwenoude binnenstad van Utrecht 
kent vele monumentale panden, de een 
wat mooier dan de ander. In een van die 
panden is de Universiteit voor Humanistiek 
gevestigd, een onderwijsinstelling die - haar 
naam wijst er al op – geïnspireerd is door 
het humanisme. Er is nauwelijks een betere 
plek te verzinnen voor een gesprek over 
menselijke kwetsbaarheid. Een fragiliteit 
die met de leeftijd toeneemt. Voor beleids- 
makers is ouderdom zelfs synoniem voor 
kwetsbaarheid. Anja Machielse, bijzonder 
hoogleraar Empowerment van kwetsbare 
ouderen, acht hier een nuancering op zijn 
plaats. ‘In het leven van ieder mens doen 
zich bij tijd en wijle gebeurtenissen voor die 
tot verlies lijden. Op dat soort momenten 
zijn we allemaal kwetsbaar, ongeacht 
onze leeftijd. Het is wel zo dat de fysieke, 
cognitieve en sociale dimensies van de 
menselijke kwetsbaarheid zich met het 
voortschrijden der jaren opeenstapelen.’ 

Eenzaamheid is een veel besproken 
dimensie van kwetsbaarheid. Is 
eenzaamheid een persoonlijk of 
maatschappelijk probleem?
‘Vijftien jaar geleden, toen ik met onderzoek 
naar eenzaamheid onder ouderen begon, 
was de communis opinio dat het een privé-
probleem betrof. Als mensen geen contact 
meer hadden met hun familie, vrienden en 
kennissen, dan lag dat vooral aan henzelf. 
Een typischer voorbeeld van een ‘blaming 
the victim’-redenering is er nauwelijks te 
vinden. Bijna achteloos werd er toentertijd 
aan voorbij gegaan dat de maatschappe-

lijke context heel bepalend kan zijn voor 
het überhaupt kúnnen aanknopen van 
contacten.

Nog niet zo lang geleden was eenzaamheid 
nauwelijks een issue doordat de samen-
leving veel minder dynamisch en geïndi-
vidualiseerd was dan ze nu is. Zelf ben ik 
geboren en opgegroeid in Standaarbuiten, 
een klein dorp in West-Brabant. Als kind 
ging ik langs de deuren om kinderpostze-
gels te verkopen - iets waar ik overigens een 
enorme hekel aan had - en ik wist precies 
waar ik wel of niet moest aanbellen. Men 
wist wie ik was en andersom.

De traditionele samenleving, waar iedereen 
gekend werd, bestaat niet meer. Daarvoor 
in de plaats is een sterk individualistische 
maatschappij gekomen waarin niet ieder-
een even goed zijn weg weet. Er bestaat een 
grote kloof tussen mensen - en dan heb ik 
het niet alleen over ouderen - die in staat 
zijn dingen voor zichzelf te regelen, sociale 
contacten aan te gaan en ondersteunende 
netwerken op te bouwen en mensen die 
dat niet kunnen. Ging ongelijkheid eerst bij 
uitstek over geld en opleiding, nu gaat het 
óók over sociale competenties. Die zaken 
hoeven niet per se samen te gaan, geld 
en opleiding bieden geen vrijwaring van 
kwetsbaarheid in het algemeen of een-
zaamheid in het bijzonder.’

Kunnen interventies soelaas bieden? 
‘Het is moeilijk om daar in het algemeen 
iets over te zeggen. Kwetsbaarheid - een-
zaamheid is daar slechts een uiting van 
- kan voortvloeien uit tekortschietende 
sociale vaardigheden, het verlies van een 
partner of de verschrompeling van het per-

soonlijke netwerk. Als je naar het bestaande 
aanbod van interventies kijkt, moet je con-
stateren dat in zorg en welzijn nog steeds de 
neiging bestaat om, met de beste bedoelin-
gen overigens, van alles en nog wat op te 
zetten om kwetsbare ouderen te ‘helpen’. 
Vaak komt dit neer op het organiseren van 
laagdrempelige activiteiten die de pijn in 
het gunstigste geval enigszins verzachten. 
Maar, en dat is cruciaal, er zijn nu eenmaal 
geen interventies te verzinnen die te allen 
tijde tegemoetkomen aan de wijd uiteenlo-
pende behoeften van kwetsbare ouderen. 
Alleen met maatwerk kunnen we ervoor 
proberen te zorgen dat ouderen, ondanks 
hun toegenomen kwetsbaarheid, kwaliteit 
van leven blijven ervaren.’ 

Kwetsbaarheid is niet 
aan leeftijd gebonden
Het credo van onafhankelijkheid en zelfredzaamheid geldt ook voor 

de oudere, kwetsbare Nederlander, vindt de overheid. Anja Machielse, 

bijzonder hoogleraar Empowerment van kwetsbare ouderen aan de 

Universiteit van Humanistiek, plaatst kanttekeningen bij die gedachte.

Bijzonder hoogleraar Anja Machielse

Ging ongelijkheid eerst over 

geld en opleiding, nu gaat het 

ook over sociale competenties

Moet empowerment van ouderen deel 
uitmaken van dat maatwerk? 
‘Ja, althans voor zover het ouderen onder-
steunt om zich te leren verstaan met hun 
toenemende kwetsbaarheid en het ertoe 
bijdraagt dat zij volwaardig deel uit blijven 
maken van de samenleving. Nee, als het 
gaat om empowerment in de klassieke, 
liberale opvatting waarbij de overheid 
ervoor zorgt dat de beperkingen die 
ouderen ervaren bij het behoud van hun 
zelfredzaamheid zoveel mogelijk worden 
opgevangen en gecompenseerd. Een  

Anja Machielse: ‘De traditionele samenleving 

waar iedereen gekend werd, bestaat niet meer’
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dergelijke empowermentstrategie werkt 
niet: veel beperkingen die ouderen ervaren 
- zowel van lichamelijke als geestelijke 
aard - zijn immers onomkeerbaar. Daar 
helpen opvang en compensatie geen lieve 
moeder aan. Het is veel zinvoller om 
ouderen te ondersteunen bij het zoeken 
naar een modus om te leven met hun 
toenemende kwetsbaarheid.’ 

antwoord mogelijk is (movisie.nl/
publicaties/complexe-verwachtingen). 
Uit mijn onderzoek blijkt dat mensen 
vaak in hun verwachtingen teleurgesteld 
worden. Teleurstellingen die bijvoorbeeld 
voortkomen uit de ongelukkige koppeling 
van een oudere die ‘zijn verhaal kwijt 
wilde’ aan een maatje die ‘gezelligheid’ 
wilde brengen. 

Een goede matching veronderstelt dat 
een organisatie zowel zijn doelgroep als 
vrijwilligers goed kent. Hoewel het evident 
lijkt, is dat lang niet altijd het geval. Dat 
zie je met name bij de ondersteuning van 
kwetsbare migrantenouderen. Voor hen 
zijn er nauwelijks of geen maatjesprojecten. 
De belangrijkste reden daarvoor is dat wel-
zijns- en vrijwilligersorganisaties amper 
kennis hebben over de extra dimensies van 
kwetsbaarheid bij deze doelgroep. Denk 
daarbij aan een veel voorkomend dilemma 
bij migranten: heimwee naar het thuisland 
enerzijds en het verlangen om in de buurt 
van de kinderen te blijven anderzijds. 
Bovendien zullen migrantenouderen uit 
schroom niet snel een maatje accepteren, 
zelfs al komt die uit de eigen kring. Er valt 
kortom nog veel werk te verrichten.’

Wat moet er nog meer gebeuren om 
kwetsbare ouderen te ondersteunen?
‘We zouden kunnen beginnen met de 
beeldvorming in de samenleving aan te 
pakken, die is nu niet heel positief over 
ouderen. Door voortdurend de kosten van 
de vergrijzing te benadrukken en de soms 
overdreven belangstelling voor proble-
men in verzorgings- en verpleeghuizen, 
krijgen ouderen de indruk dat zij vooral 
een probleem vormen. In zo’n situatie is 
het voor ouderen moeilijk om hun gevoel 
van eigenwaarde te behouden. Maar dat 
gevoel - dat ze er toe doen en dat ze worden 
gerespecteerd als volwaardige deelnemers 
aan de samenleving - is een absoluut 
vereiste voor ouderen om met hun kwets-
baarheid om te leren gaan. En ook wij - de 
jongere en nog niet zo oude Nederlanders – 
kunnen er profijt van hebben. Ook wij zijn 
ten slotte niet gevrijwaard van kwetsbaar-
heid, nu of straks.’

Anja Machielse is spreker tijdens de tweede 
conferentie Meer kracht, meer macht. 
Waarom empowerment juist nu nodig is. 
Meer info: movisie.nl

Meer informatie: Peter Rensen  
(p.rensen@movisie.nl of 030 789 22 64)

Wie is Anja Machielse?
Anja Machielse is bijzonder Hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen aan de 

Universiteit voor Humanistiek. Ze studeerde filosofie en is gepromoveerd in de sociale 

wetenschappen. In haar werk staat de verbinding van wetenschappelijke theorievorming 

met praktijkkennis centraal. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen 

(met name eenzaamheid en sociaal isolement, ‘empowerment’, zelfredzaamheid, 

existentiële problemen en zingevingsvragen). Een belangrijk aandachtspunt daarbij is 

het stimuleren van sociale betrokkenheid en het bevorderen van de sociale insluiting van 

kwetsbare ouderen. Daarnaast verricht zij onderzoek naar de werkzaamheid van beleid 

en sociale interventies voor kwetsbare ouderen, en de mogelijkheden van vrijwillige inzet.

Biedt een maatjesproject de door  
u bepleite ondersteuning? 
‘Voor Movisie heb ik het afgelopen jaar 
onderzoek gedaan naar de (vrijwilligers) 
maatjesprojecten van Humanitas. De titel 
van het rapport daarover - ‘Complexe 
verwachtingen’ – geeft al aan dat op de 
vraag naar het nut van maatjesprojecten 
voor kwetsbare ouderen geen eenduidig 
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Zet je tanden in lastige casussen
‘Je krijgt pas grip op de weerbarstige praktijk wanneer je je 

tanden zet in ingewikkelde casussen. Als je complexe zaken 

oplost, forceer je doorbraken waarvan andere gezinnen 

profiteren,’ zegt Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij VWS. 

Niet alleen beleidsmedewerkers, ook bestuurders moeten zich soms 

met een zaak bemoeien. Gemeenten blijken vaak lastig in gesprek te 

komen met zorgverzekeraars. Terwijl dat nodig is om een gezinsbud-

get te regelen. ‘Laat de wethouder bellen,’ zegt Gerritsen. ‘Of de 

burgemeester. Dat werkt vaak heel goed.’ 

Wat heeft het gezin nodig?
Uitgangspunt is: wat heeft het gezin nodig? Niet: wat is er 

mogelijk volgens de bestaande regels? Daarmee loop je al 

snel vast. ‘Geregeld denken uitvoerders dat iets niet mag, 

terwijl dat nergens is vastgelegd,’ zegt Gerritsen. ‘Het kan 

vaak wel!’ Dat is ook de ervaring van Rianne de Kroon werkzaam 

bij de gemeente Meppel: ‘Als je je als ambtenaar meedenkend, 

gelijkwaardig en oplossingsgericht opstelt, doet de burger dat ook. 

Die zegt niet zo snel meer ‘Ik heb hier recht op!’’

Ken elkaar en werk samen
Om tot maatwerk te komen in een ingewikkelde gezinssi-

tuatie is het nodig dat verschillende partijen samenwerken: 

gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ of SVB. 

Maatwerk vraagt om buiten de bestaande kaders om te 

denken. ‘The whole system in one room,’ zegt Gerritsen. ‘Met 

z’n allen om de tafel en vrijuit praten over de ideale oplossing.’ 

Samenwerken betekent ook bij elkaar op bezoek gaan, zegt De 

Kroon. ‘Als je elkaar niet kent, is iedereen geneigd terug te vallen 

op regels en protocollen.’

Zorg voor een escalatieprocedure
De eerste bijeenkomst van alle betrokken partijen is idealiter 

een ‘bestuurlijke tafel’: de eindverantwoordelijken maken 

afspraken. Vervolgens gaan professionals aan de slag. De 

kans bestaat dat zij het niet eens worden of dat ze stuiten 

op de grenzen van hun bevoegdheden. Zij moeten dan kunnen 

‘escaleren’. Het is goed om hierover van tevoren afspraken te maken. 

Dat maakt ook duidelijk wat escaleren is: niet klikken, maar professi-

oneel handelen om een probleem op te lossen.

Ga slim om met privacyregels 
Bij gemeenten is er de vrees om de Wet bescherming 

persoonsgegevens te schenden. Ambtenaren moeten 

soms privacygevoelige informatie delen, zoals een 

doktersverklaring. ‘Als je expliciete toestemming hebt om 

dat te doen, neem je alle zorgen hierover weg,’ zegt De Kroon. 

Meppel heeft daarom een formulier gemaakt. Het gezin geeft 

daarmee toestemming om privacygevoelige informatie te vergaren 

en te delen.

Meer informatie: Roos Scherpenzeel  

(r.scherpenzeel@movisie.nl of 030 789 22 65).

Als er meerdere zorgvragers 
in één gezin zijn

Vijf tips voor gemeenten 

Elke gemeente kent ze: gezinnen waarvan meerdere 

leden zorg ontvangen. Hoe voorkom je dat zij 

onnodig belast raken door bureaucratie? Meppel 

koos voor een onorthodoxe aanpak. De gemeente 

organiseerde één gezinsbudget voor een gezin dat 

met vier verschillende regelingen te maken had. 

Annette, Rianne, Erik
De man van Annette Stekelenburg valt onder de WIA voor 

arbeidsongeschiktheid, haar drie kinderen respectievelijk onder 

de Wmo, Wet langdurige zorg en de Jeugdwet. Annette werd 

zelf ‘ziek van de bureaucratie’. Coördinerend ambtenaar Rianne 

de Kroon van de gemeente Meppel pakte deze zaak op. Achter 

de schermen regelde zij alles voor het gezin. Met hulp van Erik 

Gerritsen, de hoogste ambtenarenbaas van VWS, organiseerde 

De Kroon een gezinsbudget. 

Erik Gerritsen (ministerie van VWS) en Annette Stekelenburg (Sprekende 

Mantelzorgers).
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Snel samenwerken, soms tegelijk concurreren 
Lou Repetur: ‘Het is een aanname dat samenwerking snel en 
simpel lukt. De mensen die we hebben geïnterviewd, denken dat 
de transformatie is ingezet zodat er meer integraal wordt gewerkt, 
zodat organisaties meer gaan samenwerken. In de praktijk blijken 
er allerlei belemmeringen om integraal samen te werken. De 
bestuurders zijn hier het meest negatief over. Zij zeggen dat je 
niet integraal kunt werken zolang de wetten niet integraal zijn. 
Dus de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. We hoorden van 
bestuurders dat de jaarlijks terugkerende aanbestedingen dit nog 
lastiger maken. Ben je net gewend om met een partij samen te 
werken, valt die organisatie bij de aanbestedingen buiten de boot 
en kun je weer opnieuw beginnen met het opbouwen van een 
samenwerkingsrelatie.’

Aannames over de 
vernieuwing van het 
sociale domein
Zijn er aannames die de vernieuwing van het 

sociale domein beïnvloeden? In 2016 heeft 

Movisie 24 lokale beleidsmakers, vrijwilligers en 

professionals hierover geïnterviewd. Lou Repetur 

van Movisie schetst er een paar. 

De transformatie wordt gehinderd door de aanname dat familieleden en mantelzorgers onbeperkt ingezet kunnen worden.



Minder bureaucratie op papier  
en in de praktijk
Lou Repetur: ‘Zorgaanbieders en lokale 
beleidsmakers hebben het idee dat de 
transformatie wordt belemmerd door de 
bureaucratische eisen die gesteld worden. 
Dat gebeurt uit angst voor calamiteiten en 
de gevolgen daarvan voor de wethouder. 
Terwijl je eigenlijk moet kunnen leren 
van fouten in plaats van erop afgerekend 
te worden. Er zijn gemeenten die het lef 
hebben om professionals te zien als samen-
werkingspartners met een gedeeld belang, 
zij hebben het lef om meer verantwoor-
delijkheid te geven. Maar we hebben ook 
beleidsmakers gesproken die zeggen: ‘We 
willen wel ruimte geven maar we moeten 
ook omgaan met de verantwoording die 
gemeenteraden van de wethouder vragen. 
We willen niet dat onze wethouder in de 
problemen komt.’ Die angst maakt dat de 
lokale beleidsmaker soms met een dubbele 
tong spreekt. Je zegt minder bureaucratie te 
willen maar uiteindelijk leg je meer op.’ 

Iedereen gelijk behandelen, tegelijk 
maatwerk leveren
Lou Repetur: ‘Vrijwel alle lokale beleidsma-
kers zeggen dat het mooie van de trans-
formatie is dat je maatwerk kunt leveren. 
Maar in de praktijk is dit niet zo eenvoudig. 
Dat heeft te maken met de aanname dat 
alle personen gelijk behandeld moeten 
worden als het gaat om steun en zorg. Eén 
van de geïnterviewden zei: ‘Hoe moet mijn 
wethouder aan de burgers verantwoorden 
dat in de ene wijk meer geld voor een speel-
tuintje komt en in de andere wijk niet?’ Ik 
hoor dat er mensen binnen de gemeente 
zijn die maatwerk willekeur vinden. Die 
houden vast aan een beslisboom: daar rolt 
uit of je wel of niet begeleiding en zorg 
krijgt. Maar de transformatie is juist bedoeld 
om maatwerk mogelijk te maken. Mensen 

Er zijn gemeenten die het lef 

hebben om professionals te zien 

als samenwerkingspartners met 

een gedeeld belang

In ‘11 aannames’ zijn 24 gemeen-

teambtenaren, vrijwilligers en professi-

onals geïnterviewd over de aannames 

die de doelen van de transformatie 

bevorderen dan wel in de weg staan. 

Doelen die genoemd worden zijn: 

bezuinigingen, meer maatwerk 

mogelijk maken, integraal werken, 

effectievere zorg en welzijn, meer inzet 

van het sociaal netwerk van mensen en 

minder bureaucratie. 

movisie.nl/publicaties/11-aannames.

zijn allemaal gelijkwaardig, maar mensen 
zijn niet allemaal gelijk. Niet iedereen heeft 
hetzelfde nodig. De transformatie vraagt dat 
lokale beleidsmakers en professionals leren 
om het gelijkwaardigheidsbeginsel vorm te 
geven en te verantwoorden.’ 

Netwerk is niet onbeperkt inzetbaar, 
waar ligt de grens?
Lou Repetur: ‘De geïnterviewden vinden 
het positief dat er nu meer een beroep 
wordt gedaan op het netwerk van mensen. 
Maar de transformatie wordt gehinderd 
door de aanname dat familieleden en 
mantelzorgers onbeperkt ingezet kunnen 
worden. Dat is niet zo, er zitten grenzen 
aan wat het netwerk kan betekenen en ook 
aan de taken van vrijwilligers. Soms komt 
bijvoorbeeld mantelzorg op de schouders 
van kinderen terecht, te jonge kinderen. 
Dit heeft gevolgen voor de verhouding 
tussen ouders en kinderen en kan later tot 
opvoedingsproblemen leiden. Daarnaast 
speelt er onder sommige burgers ook de 
aanname dat vrijwilligerswerk minder 
waard is dan professionele steun. Dit vraagt 
een andere mindset over vrijwilligerswerk 
onder burgers en soms ook onder 
professionals.’

Kan je zorg en welzijn verbeteren en 
tegelijk bezuinigen?
Lou Repetur: ‘De geïnterviewde bestuurders 
zeggen allemaal dat de transformatie is 
ingezet omdat er bezuinigd moet worden. 
Zij zien dat effectiever werken eerst een 
investering vraagt voordat het leidt tot goed-
kopere zorg. Lokale beleidsmakers denken 
hier wisselend over. Sommige beleidsma-
kers vinden de bezuiniging een logisch 
gevolg als mensen meer eigen verant-
woordelijkheid krijgen. Anderen vinden de 
bezuiniging een aanname waar zij last van 
hebben. Eén van de geïnterviewde ambte-
naren: ‘Als wij zeggen: ‘doen wat nodig is’ 
hoort de praktijk ‘zo goedkoop mogelijk’ 
terwijl we dat helemaal niet bedoelen’. 
Vrijwilligers ervaren dat er steeds meer naar 
hen wordt overgeheveld. Een vrijwilliger 
vertelde dat professionals soms worden 

ontslagen en als vrijwilliger terug mogen 
komen. Er zijn dus verschillende beelden 
over of de transformatie van het sociaal 
domein wel samen kan gaan met bezuini-
gingen op korte termijn. Dit zorgt voor veel 
wantrouwen tussen de nieuwe partners. Dit 
onderlinge wantrouwen werkt belemme-
rend voor de innovatieruimte die nodig is 
om het sociaal domein te verbeteren.’

We moeten eigen kracht versterken 
terwijl niet iedereen even mondig is
Lou Repetur: ‘Alle geïnterviewden vinden 
het positief dat eigen kracht en eigen regie 
worden versterkt, ook al komt dit soms 
paternalistisch over. Iedereen heeft eigen 
kracht maar de eigen kracht ziet er bij 
iedereen anders uit. Eigen kracht versteken 
mag niet betekenen dat burgers aan hun 
lot worden overgelaten. Niet alle burgers 
zijn even mondig, even goed geïnformeerd, 
kunnen goed met een computer omgaan of 
durven hulp te vragen. Neem vluchtelingen 
en mensen met een migrantenachtergrond. 
Zij schamen zich soms om aan te geven 
dat ze hulp van buiten nodig hebben. 
Maar ik herinner me ook de uitspraak van 
een andere ambtenaar: ‘Mensen worden 
mondiger. Kijk naar de reisbureaus. Wie 
koopt er nou nog een reis via het reis- 
bureau? Dat doe je zelf via internet. Maar er 
zíjn nog reisbureaus voor die paar mensen 
die wel nog hun reis met het reisbureau 
boeken.’ En misschien zal het zo ook gaan 
met de transformatie. Eigen kracht en 
eigen regie versterken is maatwerk en kan 
alleen als er vraaggericht gewerkt wordt. 
Dat kan intensiever en tijdrovender zijn dan 
het aanbodgericht werken waar soms nog 
steeds op gestuurd wordt.’ 

Meer informatie: Lou Repetur  
(l.repetur@movisie.nl) of 030 789 21 17). 

Lou Repetur
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ONS RESULTAAT
Een open enveloppe lijkt een klein resultaat, maar 

voor mensen die jarenlang ongeopende rekeningen 

hebben opgestapeld is dit een grote stap. Een stap die 

niet zelden mogelijk wordt gemaakt door Karin Kop.  

Zij krijgt regelmatig een voet tussen de deur bij 

mensen die het huis niet uitkomen. Movisie helpt 

Karin bij het overzien van haar casus.

Lees het volledige verhaal van Karin op pagina 14 > 



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: Ongehinderd.

Ontstaan 
Gerard den Nooij en Michael Verhees zijn 
lotgenoten: beiden kunnen niet meer 
lopen door een motorongeluk. Eenmaal 
uit het revalidatiecentrum vallen de 
mogelijkheden in de praktijk erg tegen: ze 
blijken in hun rolstoel nauwelijks ergens 
naar binnen te kunnen. Hun lichame-
lijke beperking heeft dus ook een flinke 
beperking van hun (bewegings)vrijheid 
tot gevolg. Daarom besluiten ze Stichting 
Ongehinderd op te richten. Op een website 
worden plekken verzameld die getest zijn 
op bereikbaarheid voor mensen met een 
beperking. Zo kom je niet voor onaange-
name verrassingen te staan als je ergens 
naar toe wilt in bijvoorbeeld je rolstoel.

Cijfers
Twintig procent van de Nederlandse 
bevolking (12-79 jaar) heeft een motorische 
beperking, negentien procent heeft een 

visuele beperking en veertien procent 
heeft een auditieve beperking. Gemeenten 
zijn vanuit de Wmo verantwoordelijk 
om publieke en openbare ruimtes voor 
iedereen toegankelijk te maken. Dat is vast-
gelegd in de Omgevingswet. Op 1 januari 
2017 ging ook nog eens de ratificatie van 
het VN-verdrag en de wettelijk verplichte 
toegankelijkheidsnorm van kracht. Des te 
meer reden voor gemeenten om hier nog 
meer actie op te ondernemen. Maar hoe?

App
De app ‘Ongehinderd’ biedt uitkomst. 
Gemeenten en ondernemers kunnen 
praktisch advies ontvangen over het 
verbeteren van de toegankelijkheid en 
het bieden van de juiste voorzieningen. 
‘Ongehinderd’ heeft een keuringsteam 
dat locaties toetst aan de hand van de 
criteria van het Nederlands Keurmerk voor 
Toegankelijkheid. Daarnaast brengt de app 
knelpunten in kaart. 

Sociale apps in de spotlight

Ken jij een app of toepassing die in deze reeks past? Is er een app die je graag 

getest wil zien? Stuur een e-mail naar b.walburghschmidt@movisie.nl met de 

naam van de toepassing of app en de reden waarom we deze app moeten 

uitlichten. Wie weet zie je de app terug in de volgende Movisies!

Ongehinderd 
Naar een 100% toegankelijk Nederland

Pluspunten
Dankzij deze app hebben mensen met een 
lichamelijke beperking altijd en overal 
inzicht in de toegankelijkheid van publieke 
locaties. Tegelijkertijd geeft de app de moge-
lijkheid om zelf beoordelingen te geven op 
basis van persoonlijke ervaringen. De app is 
dus voor en door mensen met een beper-
king. En naast de tienduizenden gebruikers 
van de app is er een getraind keuringsteam 
actief om locaties en steden objectief te 
toetsen op toegankelijkheid. Dat maakt de 
app erg betrouwbaar. Inmiddels zijn 10.000 
locaties door heel Nederland gecheckt.

Meer weten? 
Bekijk alle voordelen voor gebruikers, 
gemeenten en ondernemers op  
ongehinderd.nl of stuur een e-mail naar  
info@ongehinderd.nl. De app ‘Ongehin-
derd’ is beschikbaar in de App Store, Play 
Store en als webbapp te gebruiken. 
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Sinds 2015 zijn gemeenten wettelijk 

verplicht om ieder jaar de resultaten van 

hun Wmo-beleid te meten. Het gaat niet 

langer om output: hoeveel gesprekken er 

bijvoorbeeld met hulpverleners zijn geweest. 

Als gemeente weet je met die cijfers niet of 

een inwoner echt geholpen is. Nee, sinds de 

transities gaat het om outcome. ‘Outcome 

is het gewenste maatschappelijke effect 

dat je als gemeente nastreeft’, aldus Karin 

Sok, senior adviseur Participatie en Actief 

Burgerschap bij Movisie. Maar hoe pak je 

dat aan? 

Samen zoeken
Movisie ondersteunt gemeenten om helder 

te krijgen wat die gewenste outcome is en 

hoe je die meet. Karin Sok is betrokken bij 

een aantal trajecten met gemeenten die 

werken aan outcome. ‘Om te beginnen is 

onze filosofie dat je niet in je eentje aan 

Kampen
Dat het nog niet zo eenvoudig is om die 

gewenste maatschappelijke effecten scherp 

te krijgen, weet Judith Compagner, strate-

gisch beleidsadviseur en programmamanager 

Transformatie Sociaal Domein bij de gemeente 

Kampen. ‘Wij keken wel naar hoe we de 

dingen in de gemeente deden, maar niet naar 

wat we precies wilden bereiken. Iedereen in 

het sociaal domein deed zijn eigen ding. Met 

alle goede bedoelingen natuurlijk, maar eerlijk 

gezegd schoten we met hagel.’ Kampen 

is een zogenaamde nadeelgemeente met 

budgettekorten. Vanaf 2018 moet ze het met 

minder geld doen, dus de urgentie is hoog om 

datgene te doen wat echt effect heeft, vertelt 

Compagner. ‘In twee werkateliers hebben we 

onder begeleiding van Movisie met aanbie-

ders uit Kampen geoefend met het samen 

formuleren van maatschappelijke resultaten, 

indicatoren en activiteiten.’ 

Werkateliers
Tijdens die werkateliers bleek dat een relatief 

grote groep jongeren met een licht verstan-

delijke beperking niet goed meekomt in de 

gemeente. ‘Om die groep beter te onder-

steunen, is het belangrijk om concrete doelen 

vast te stellen’, legt Sok uit. ‘Bijvoorbeeld: 

we willen dat over twee jaar dertig procent 

van de jongeren met een licht verstandelijke 

beperking een steunend netwerk heeft en 

minstens één keer per week meedoet aan een 

passende activiteit. Daarmee maak je je doel 

duidelijk en meetbaar’, aldus Sok. ‘Vervolgens 

bepaal je met elkaar welke activiteiten worden 

ingezet om die doelen te behalen. Je meet de 

effecten, stelt eventueel je activiteiten bij en 

dan ga je weer meten.’ 

Niet in een la
Op deze manier werken aan outcome vraagt 

om een cultuurverandering, aldus Annette 

van den Bosch, senior adviseur Effectiviteit 

en Vakmanschap bij Movisie. En dat is 

een uitdaging. ‘De vastgestelde doelen 

komen niet altijd als vanzelfsprekend in het 

beleidsplan van de gemeente terecht. Dat 

maakt het lastig om er aandacht voor te 

houden. De plannen moeten levend blijven 

en niet in een la terechtkomen.’ Ook Karin 

Sok herkent deze valkuil. ‘Het is een cyclus 

van: doelen vaststellen, bepalen wat je gaat 

inzetten om die doelen te behalen, checken 

of het werkt, eventueel je aanpak of doelen 

bijstellen, dan weer meten, enzovoorts. 

Vooral dat bijstellen is lastig. Daar blijft 

het vaak haperen in de cyclus. Zo’n proces 

gaande houden, vraagt om volharding.’ 

Haarlem
Ook de gemeente Haarlem deed drie trajec-

ten met Movisie. Frank van Hattem, senior 

beleidsmedewerker welzijn, gezondheid en 

zorg: ‘Een les die ik tijdens de werksessies 

heb geleerd, is dat alle betrokkenen een heel 

eigen beeld hebben van wat bijvoorbeeld 

eigen kracht is. Dus het is goed om het 

daar samen over te hebben.’ In Haarlem 

zijn de doelstellingen: het bevorderen van 

zelfredzaamheid, goede ondersteuning 

voor mantelzorgers en het verbeteren van 

vrijwillige inzet. ‘Ik zal niet ontkennen dat 

Doelen stellen, checken, bijstellen en opnieuw meten

Outcome is het 
toverwoord
Aantonen dat het nieuwe Wmo-beleid het gewenste maatschappelijk 

effect heeft in de gemeente? Dan moet je weten wat je wil bereiken 

en hoe je dat meet. Dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. 

Movisie helpt bij het verhelderen en meten van outcome.

Vooral dat bijstellen is lastig,  

daar blijft het vaak haperen

outcome werkt’, vertelt Sok. ‘Het behalen 

van het gewenste maatschappelijk effect 

is niet de verantwoordelijkheid van één 

organisatie. Dat doe je samen. Tijdens het 

traject gaat de gemeente in gesprek met 

professionals, cliënten en vrijwilligersorga-

nisaties. Samen zoeken ze naar wat ze in 

de gemeente concreet willen bereiken als 

het gaat om participatie, eigen kracht en 

zelfredzaamheid. Vervolgens bepalen ze 

welke activiteiten ze gaan inzetten en hoe ze 

kunnen meten of ze hun doelen bereiken.’ 12



ook veel buiten de macht van de gemeente. 

Daarom willen we zoveel mogelijk kijken 

naar de inzet waarvan je met enige 

zekerheid positieve effecten sorteert.’

Meer informatie: Karin Sok  

(k.sok@movisie.nl of 030 789 20 76). 

Gemeenten willen dat hun beleid een verandering teweeg brengt voor de burger of de 

samenleving. Dit sturen op een maatschappelijk effect wordt ook wel outcomesturing 

genoemd. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Wat als je als gemeente de wensen van 

cliënten en burgers wilt meewegen? Hoe kan een gemeente deze manier van werken 

overbrengen op wijkteams of aanbieders van zorg en ondersteuning? En hoe is het 

effect te meten? 

Movisie ontwikkelde de handreiking Samen sturen op maatschappelijk effect. Op 
weg naar outcomegericht werken in cocreatie, speciaal voor beleidsmedewerkers van 

gemeenten. Het biedt inspiratie, methodieken, voorbeelden en achtergrondinformatie. 

Centraal staat de werkwijze van Movisie voor het ontwikkelen van zogeheten 

outcome-indicatoren. Ook staat de handreiking vol met voorbeelden en ervaringen van 

gemeenten die outcomegericht werken. 

www.movisie.nl/handreikingoutcomesturing

deze doelstellingen redelijk hoog over gaan’, 

zegt Van Hattem. ‘Maar ik denk ook dat je 

niet té concreet moet zijn. In de formulering 

van de doelstelling moet je ruimte laten in 

de manier waarop je die wilt behalen.’ 

Vastigheid
Haarlem gaat de komende jaren samen 

met vaste aanbieders resultaten benoemen 

en meten, legt de beleidsmedewerker uit. 

‘Voorheen had de gemeente subsidieaf-

spraken van een jaar. Vanaf 2016 gelden 

die afspraken voor vier jaar, zodat we een 

substantiële relatie met de aanbieders in het 

sociaal domein kunnen opbouwen. Als we in 

deze transformatieperiode resultaten willen 

meten, dan is het fijn om dat vanuit vastig-

heid en vertrouwen te doen. In 2019 willen 

we al zien wat de resultaten zijn. Hiervoor 

blijven we het hele jaar door in gesprek met 

onze aanbieders. Daarbij vragen we ons af: 

heeft dat wat we doen effect? Merken we 

een bepaalde ontwikkeling?’ 

Hamburger
Van Hattem zet ook een paar vraagtekens 

bij het werken aan outcome. ‘Het blijft de 

vraag welke invloed de gemeente heeft bij 

het behalen van bepaalde resultaten. Zo 

financieren we veel preventieprojecten die 

te maken hebben met een gezonde leefstijl. 

Maar zodra er bij de McDonalds weer een 

hamburger in de aanbieding is, beïnvloedt 

dat bij wijze van spreken de resultaten 

van onze preventieprojecten. Ik wil maar 

zeggen: er zijn zoveel factoren die invloed 

hebben op het welzijn van de inwoners. 

We geven er veel geld aan uit, maar er ligt 
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Ze biedt hulp aan mensen die zelf geen hulp vragen of kúnnen vragen. 

Bemoeizorg heet dat. Karin Kop (47) van welzijnsorganisatie Minters 

noemt het een prachtige maar soms moeilijke baan. Ze volgt daarom 

sinds twee jaar intervisietraining bij Movisie. We vragen haar naar de 

impact van de training op haarzelf en op haar cliënten.

kracht te zetten. Vaak horen deze mensen 

hun hele leven al wat ze niet goed doen, dat 

weten ze inmiddels wel. Vervolgens zoeken 

we samen naar een oplossing, uiteindelijk is 

dat vaak psychische hulp of verslavingszorg.’

Waarom volg je intervisie bij Movisie?
Een intervisietraining geeft mij altijd wat lucht. 

Mijn valkuil is dat ik te betrokken ben bij mijn 

cliënten. De intervisie zorgt ervoor dat ik een 

casus beter kan overzien of zelfs afsluit.’

Maryse den Hollander, de trainer, vraagt 

flink door en kijkt heel erg nuchter tegen de 

zaken aan waardoor het me snel duidelijk is 

met welk probleem ik zit. Ze pluist dingen 

uit, houdt een spiegel voor en geeft me op 

een positieve manier feedback op een casus.’

Moet je nu aan een specifieke casus 
denken?
‘Ik heb een keer een casus ingebracht over 

een vluchteling met een posttraumatische 

stressstoornis. Bij een van die eerste 

huisbezoeken zei hij dat hij zelfmoord 

pleegt zodra zijn vader, die ook in Nederland 

woont, overlijdt. Dan had hij niks meer om 

voor te leven, vertelde hij me. Toen zijn vader 

Wat doe jij als bemoeizorger?
‘Officieel ben ik Lokaal Zorgnetwerker.  

Het Lokaal Zorgnetwerk is een samenwerk-

ingsverband van hulp- en dienstverlenende 

instanties als politie, woningcorporaties, 

GGZ en jeugdzorg. Dit wordt gecoördineerd 

door gemeente Vlaardingen. 

Welke situaties tref jij achter de 
voordeur aan?
‘Ik kom vaak terecht in vervuilde huizen 

omdat mensen verslaafd zijn, dwangmatig 

spullen verzamelen of andere psychiatrische 

problemen hebben. Deze mensen wantrou-

wen de instanties of zijn er door teleur- 

gesteld. Ik kom dus veel weerstand tegen als 

ik contact met ze probeer te maken. Maar 

vaak als je eenmaal contact hebt gekregen, 

dan merk je dat het vaak heel kwetsbare, 

mooie mensen zijn. Eventuele agressie 

brokkelt heel snel af.’ 

‘Mijn doel is altijd om een verergering van 

de situatie te voorkomen. Hoe ik dat aanpak 

is afhankelijk van de problematiek. Cliënten 

met een psychose, weten vaak niet dat ze 

psychotisch zijn. Ik probeer hun positieve 

kanten te benadrukken en ze zo in hun 

stierf, kreeg ik geen contact meer met hem. 

Ik belde de huisarts op om samen langs deze 

cliënt te gaan om hem vervolgens gedwon-

gen op te kunnen laten nemen. Hij weigerde 

dat. Ik was daar enorm boos over. Tegelijk-

ertijd, met mijn valkuil in mijn achterhoofd, 

twijfelde ik of ik me erbij neer moest leggen, 

dit is immers de verantwoordelijkheid van 

de huisarts. Tijdens de intervisie ben ik hier 

dieper op ingegaan: wanneer moet ik nu iets 

bij een andere instantie neerleggen of niet? 

Uiteindelijk heb ik de huisarts gedwongen 

om met mij bij die Iraanse man langs te 

gaan. Hij is vervolgens gedwongen opge-

nomen en is daar veel beter uitgekomen.’

En daar hebben wij iets aan bij kunnen 
dragen?
‘Ik denk dat Movisie heel veel heeft bij- 

gedragen! Ik had echt het zetje nodig om 

tegen die huisarts in te gaan, zodat die weer 

in beweging kwam. Ik weet niet of mijn 

cliënt uiteindelijk zelfmoord had gepleegd, 

maar het was wel heel erg belangrijk dat 

we dit hebben gedaan. Met hem gaat het 

nu een stuk beter. Als vrijwilliger gaat hij 

dagelijks langs bij een demente man in de 

buurt. Ik heb nog steeds contact met hem,  

ik kan hem eigenlijk niet loslaten.’ 

Meer informatie: Maryse den Hollander 

(m.denhollander@movisie.nl of 030 789 

21 24). Kijk voor meer verhalen over onze 

impact op www.poweredbymovisie.nl14

‘ Intervisie van 
Movisie geeft 
mij lucht’
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In veel landen is discriminatie en vervolging 

van LHBT’s aan de orde van de dag. In 77 

landen is homoseksualiteit zelfs strafbaar. 

Om in veiligheid en vrijheid te kunnen 

leven, ontvluchten LHBT’s hun land. Maar 

veel vluchtelingen houden hun seksuele 

identiteit voor zich, uit angst dat ze gedis-

crimineerd worden. Ze leven met de vrees 

dat hun geheim ontdekt wordt en ervaren 

discriminatie in de opvang. Het gevolg is dat 

veel LHBT-vluchtelingen zich in een sociaal 

isolement bevinden. Ze verlaten hun kamer 

of huis niet en ondernemen geen activiteiten 

die voor vluchtelingen georganiseerd 

worden. Dit betekent dat ze vaak eenzaam 

zijn. Met de nieuwe handreiking van Movisie 

is er aandacht voor deze kwetsbare groep 

vluchtelingen.

Onderling contact
In de handreiking komen vragen aan bod als: 

Is het veilig voor LHBT’s in de asielopvang? 

Welke problemen ervaren LHBT-vluchtelin-

gen? Draagt voorlichting bij aan de acceptatie 

van LHBT-vluchtelingen? Daarnaast worden 

tips op een rij gezet voor professionals en 

vrijwilligers, belangenorganisaties en gemeen-

ten. Een tip voor gemeenten is bijvoorbeeld 

dat ze moeten zorgen voor onderling en 

ondersteunend contact. LHBT’s komen 

meestal alleen naar Nederland en leven vaak 

geïsoleerd. Voor integratie in de samenle-

ving is contact met anderen essentieel. De 

gemeente kan hierin een spilfunctie vervullen, 

bijvoorbeeld door samen te werken met de 

lokale COC-afdeling of andere ondersteu-

ningsgroepen om LHBT-vluchtelingen wegwijs 

te maken in Nederland.

Ondersteuning LHBT-vluchtelingen  
geen overbodige luxe
In een asielopvang lopen lesbische vrouwen, homomannen, 

biseksuelen en transgenders (LHBT’s) een groter risico om gepest, 

bedreigd of mishandeld te worden. Hoe kunnen zij in de opvang  

goede zorg en ondersteuning krijgen van professionals en vrijwilligers?  

Wat hebben LHBT-vluchtelingen eigenlijk nodig aan beleid en zorg?  

En hoe kan de gemeente hen vervolgens wegwijs maken? 

Nieuwe handreiking voor gemeenten

Aparte opvang draagt niet bij aan 

de acceptatie van LHBT’s 

Europees project voor LHBT-vluchtelingen
Movisie ontwikkelt, samen met partners uit diverse landen, een Europees trainingspro-

gramma voor professionals en vrijwilligers die met vluchtelingen werken. Doel is om bij 

hen meer bewustzijn te creëren over de problemen waar LHBT-vluchtelingen tegenaan 

lopen. Hoe signaleer je de problemen en hoe kun je LHBT-vluchtelingen ondersteunen? 

Movisie werkt hiervoor samen met LHBT-vluchtelingen en organisaties uit Nederland, 

Italië, Griekenland en Cyprus en Nederland. 

Meer informatie: Jolanda Elferink (j.elferink@movisie.nl of 030 789 20 63).

kunnen werken om aan de ene kant de 

veiligheid en het welzijn van LHBT-asielzoe-

kers te vergroten en aan de andere kant 

op de hoogte te zijn hoe voorlichting over 

seksuele diversiteit het beste vormgegeven 

kan worden om echt effect te hebben.’

Aparte opvang
Hoeveel LHBT’s jaarlijks asiel aanvragen 

in Nederland is onbekend. Wel is deze 

groep meer in beeld gekomen toen er door 

het geweld in o.a. Syrië en Eritrea meer 

vluchtelingen naar Nederland kwamen. 

In asielzoekerscentra wonen mensen van 

verschillende nationaliteiten en levensover-

tuigingen dicht bij elkaar. Door de onveilige 

situatie van LHBT’s in sommige locaties zijn 

er proeven gedaan met overplaatsing en 

aparte opvang. Ook is er discussie over het 

straffen van daders versus het beschermen 

van slachtoffers. Tegelijkertijd vinden 

beleidsmakers, het COA en LHBT-vluchte-

lingen het belangrijk om de acceptatie van 

LHBT’s onder asielzoekers en vluchtelingen 

te vergroten. Aparte opvang draagt daar 

niet aan bij. Daarom wordt er ook ingezet 

op voorlichting over LHBT’s in de centra, 

gericht op de acceptatie van LHBT’s en 

waarden en normen in de Nederlandse 

samenleving. Het COA zet bovendien sinds 

kort vertrouwenspersonen voor LHBT’s in de 

opvang in.

Meer informatie: Juul van Hoof  

(j.vanhoof@movisie.nl) of 030 789 22 67.

Behoefte van gemeenten
Juul van Hoof, programmaleider LHBT bij 

Movisie, ziet ook de behoefte aan concrete 

informatie bij organisaties en gemeenten. 

‘In onze contacten met de 45 Regenboog-

steden merken we dat de behoefte aan 

informatie groot is: wat is nu precies de 

situatie en wie heeft welke verantwoorde-

lijkheid en bevoegdheid? Ook is het goed 

dat gemeenten weten met wie ze samen 
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De vijf beschreven interventies pakken stuk voor stuk grote 
en actuele sociale vraagstukken aan: overbelaste mantel-
zorgers en onnodige aftakeling van dementerenden (‘Ont-
moetingscentra’), homo-discriminatie op scholen (‘Gay 
Straight Alliances’), verloedering van buurtpleinen (‘Thuis 
op straat’), huiselijk en seksueel geweld (‘Krachtwerk’) en 
lichamelijke klachten die het gevolg zijn van psychosociale 
problemen (‘Welzijn op recept’).

Nieuw boek over effectieve interventies 

Vergrootglas op de 
praktijk van sociaal werk
Movisie heeft een databank vol effectieve interventies. 

Hoe werken die eigenlijk in de praktijk? Marcel van 

Engelen (journalist), Marcel Ham (hoofdredacteur Sociale 

Vraagstukken) en Peter Rensen (senior onderzoeker 

bij Movisie) zochten het uit. Ze liepen mee bij vijf 

verschillende interventies. Samen hebben zij er een  

boek over geschreven. 
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Thuis op straat
Goede interventies verbinden de traditie 
van het aloude opbouwwerk met de 
beloftes van de transformatie, aldus Peter 
Rensen. ‘Een interventie als ‘Thuis op straat’ 
bestaat al decennia en past in de lijn van 
activiteiten buiten, eropaf, erbij zijn. Een 
speelplein dat wordt gedomineerd door 
voetballende jongens zodat er geen meisje 
meer durft te komen. De interventie is erop 
gebaseerd dat professionals er minimaal 
drie dagen per week zijn. Die vele uren op 
het plein zijn een voorwaarde voor een 
ommekeer. Maar ‘Thuis op straat’ vindt 
ook de weg naar netwerken in de buurt. 
De interventie bouwt aan de relatie met 
de ouders en andere buurtgenoten om de 
verantwoordelijkheid daar terug te leggen. 
Precies zoals de transformatie voorstaat.’ 

Homojongeren
Zo zijn er meer goede praktijken die 
uitstekend aansluiten bij de opgaves van 
de transformatie, weet Rensen. ‘Sommige 
interventies bestaan al heel lang. Ze 
bevatten blijkbaar langdurig werkzame 
elementen, zijn doordacht en dooront-
wikkeld. Ze laten mensen zo goed als 
mogelijk hun eigen problemen oplossen, 
met hulp van het sociale netwerk en niet 
met dure individuele specialistische zorg. 
De interventies grijpen in op het echte 
probleem. In het geval van discriminatie 
van homojongeren bijvoorbeeld. Is het 
probleem het individu, de jongere die gay 
is? Of is het vijandige klimaat op school 
het probleem? Juist. Dus waar moet je je 
op richten als beleidsmaker? Op die sociale 
omgeving. Er gaat nu vaak nog te veel geld 
naar individuele hulp en ondersteuning, 
gericht op de persoon met een vermeend 
probleem. En natuurlijk wil je de sterke 
preventieve werkzaamheid van goede 
interventies uitbreiden. Dat is hard nodig. 
Gay Straight Alliances zou op veel meer 
antihomo-scholen moeten komen. En kijk 
naar de ontmoetingscentra voor ouderen 
met dementie, die bereiken nu maar vijf 
procent van doelgroep in de wijk.’

Zijden draadje
‘Onderzoek wijst uit dat de nieuwe 
wijkteams nog te weinig toekomen aan 
de verbinding met wat er altijd al was 
aan voorzieningen in de wijk. Daar ligt 
een opgave, ook voor gemeenten als ze 

aanbesteden. Probeer als wijkteam samen 
te werken met wat al goed werkt. Bij een 
van de locaties waar we ‘Thuis op straat’ 
bezochten, hebben ze het gevoel dat het 
voortbestaan aan een zijden draadje hangt. 
Het contract met de gemeente loopt na vier 
jaar weer af en nu moeten ze opnieuw aan-
besteden. Niet rechtstreeks bij de gemeente, 
maar als gevolg van de opkomst van de 
wijkteams via een grote welzijnsinstelling. 
Bij die aanbestedingen lijkt het vaak meer 
te gaan om wie een mooi plan op papier 
kan zetten, dan wat er werkelijk op straat 
gebeurt.’

Springlevend
De manier waarop Rensen praat over 
interventies bewijst dat de techniek van 
het omdenken nog springlevend is. Rensen 
weerlegt probleemloos de ene na de andere 
pessimistische aanname over interventies. 
‘Niet omdat ik dat zo graag wil, maar omdat 
de praktijk het uitwijst.’ Zijn methodisch 
werken en maatwerk tegenpolen? ‘Onzin. 
Als je er op de werkvloer bij bent, dan zie 
je dat interventies aan een minder ervaren 
professional, stagiair of vrijwilliger houvast 
geven, aan een ervaren professionals geeft 
het vleugels. Het gaat om open interventies 
die veel ruimte laten om in te spelen op de 
behoeften in de specifieke situatie. Neem 
‘Welzijn op recept’, ook één van de inter-
venties in het boek. Daarin wordt gezocht 
naar een passende activiteit of ondersteu-
ning voor mensen die al jaren tevergeefs bij 
de huisarts komen. Deze mensen kunnen 
met het recept van de huisarts gebruik 
maken van alles wat het lokale welzijn 
biedt. Als dat geen maatwerk is.’

Keurslijf? 
‘Als een methode als een keurslijf ervaren 
wordt, dan moet je kijken hoe je dat op 
kunt lossen. Het kan zijn dat de professional 
de fijne kneepjes van de interventie nog 
niet onder de knie heeft. Het kan ook zijn 
dat professionals nuttige input leveren 
om de interventie door te ontwikkelen. Bij 
‘Krachtwerk’ bijvoorbeeld, voor vrouwen 
die te maken hebben gehad met mishan-
deling. Die aanpak gaat uit van empoweren 

vanuit talenten. Professionals geven aan dat 
dit soms de aandacht voor problemen in de 
weg staat en daarmee adequate hulp. Dat 
is een dilemma waar ‘Krachtwerk’ nu mee 
verder gaat.’ 

Bevlogen leiders
Hebben bevlogen professionals wel een 
interventie nodig? ‘Die vraag draai ik 
meteen om: kun je überhaupt sociaal 
werker zijn zonder bevlogenheid? Volgens 
mij niet. Als de bevlogenheid door omstan-
digheden minder is, kan de methode als 
raamwerk en visie helpen. Om van daaruit 
te werken. De kwaliteit van de uitvoering is 
afhankelijk van zowel de professional als de 
interventie. Het ontmoetingscentrum voor 
mensen met dementie dat we bezochten, 
heeft op dit moment een zeer bevlogen 
leider. Als deze ‘best person’ wegvalt, dan 
blijft het centrum gewoon overeind. Dankzij 
de kennis en de infrastructuur van de 
interventie.’

Kernboodschap
In het boek worden allerlei stellingen 
weerlegd. Dat levert op een laagdrempelige 
manier stof tot nadenken op. Wat is volgens 
Rensen de kernboodschap die de praktijk 
hem leerde? ‘Interventies zijn maatwerk. 
De interventie regelt voor professionals dat 
hun energie langs de goede weg loopt. De 
interventie regelt ook dat ze op de goede 
manier werken, met specifieke kennis. En 
dat ze werken vanuit een goede positie en 
met voldoende middelen. Het gaat niet 
om een truc of het draaien aan de juiste 
knoppen. Het gaat om een gecreëerde situa-
tie waarbinnen de cliënt en de professional 
de kans krijgen om samen wat moois voor 
elkaar te krijgen: maatwerk.’

Bezielende interventies; wat sociaal 
werk succesvol maakt (Marcel van 
Engelen, Peter Rensen, Marcel Ham) 
verschijnt in het voorjaar van 2017  
bij Uitgeverij van Gennep.

Meer informatie: Peter Rensen  
(p.rensen@movisie.nl of 030 789 22 64)

Bij aanbestedingen lijkt het meer te gaan om een mooi plan  

dan om wat er werkelijk gebeurt

‘Een interventie als ‘Thuis op straat’ bestaat 

al decennia en past in de lijn van activiteiten 

buiten, eropaf, erbij zijn.’ 17



Buurtnetwerk 
organiseren? Val niet  
in deze valkuilen!

VALKUIL 1: Er is niet nagedacht 
over de toegevoegde waarde
Er zijn platforms die zeggen nabuurschap 

te versterken terwijl ze vooral bestaan uit 

vacatures van vrijwilligersorganisaties. Omdat 

de technologie imponeert, wordt zonder 

meer aangenomen dat een online platform 

meerwaarde heeft. De vormgeving ziet er aan-

trekkelijk uit, er zitten veel functies in en het 

kan met andere toepassingen communiceren. 

Maar voor welk probleem is het een oplossing? 

VALKUIL 2: Het online platform 
wordt gelijkgesteld aan het 
buurtnetwerk
Een netwerk bestaat uit mensen, niet uit 

profielen. Deze mensen hebben ‘live’ of 

via een communicatiemiddel contact met 

elkaar, op basis van gedeelde belangen 

of interesses. Een online platform is een 

voorbeeld van zo’n communicatiemiddel. Net 

als een telefooncirkel of een mailinglist. Als 

buurt- of dorpsbewoners elkaar alleen via een 

communicatiemiddel ontmoeten, dan kan de 

onderlinge betrokkenheid in een buurtnet-

werk niet goed groeien.

VALKUIL 3: Het perspectief van 
gebruikers ontbreekt
De vraag is: wie ervaart welk probleem waar 

een buurtnetwerk een antwoord op kan 

zijn? En wat willen en kunnen verschillende 

bewoners met een buurtnetwerk? Sommige 

bewoners zullen in eerste instantie uit nieuws-

gierigheid deelnemen aan het platform, maar 

haken af als niet aan hun speciale interesses 

tegemoet gekomen wordt. Sommige mensen 

gebruiken geen WhatsApp maar zijn dagelijks 

op Facebook te vinden. 

Do’s en don’ts voor buurtnetwerken

Denk vanuit bewoners, 
niet vanuit de technologie
Gemeenten en zorgverzekeraars zien graag meer burenhulp ontstaan. 

Daarom investeren ze veel geld in sociale platforms. Deze sociale 

platforms stranden echter voortijdig als de gebruiker niet centraal 

staat. Wat is er nodig om wél tot vitale buurtnetwerken te komen?
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VALKUIL 4: Liefdadigheid hindert 
gelijkwaardigheid
Traditionele burenhulpdiensten zijn een vorm 

van onderlinge hulp- en dienstverlening 

in een buurt of dorp. Een groep vaste 

vrijwilligers helpt ouderen met praktische 

klussen. Soms is een zorg- of welzijnsorga-

nisatie betrokken als coördinator. Dit type 

georganiseerde vrijwillige hulp is waardevol, 

maar de basis is soms smal. Het draagt niet 

noodzakelijkerwijs bij aan een buurtbrede 

cultuur van ‘omzien naar elkaar’. 

Strategische adviezen voor vitale buurtnetwerken

Wat is nabuurschap?
Nabuurschap is in essentie gebaseerd 

op wederkerigheid, niet op liefda-

digheid. Oorspronkelijk is het zelfs 

een zakelijk verbond dat de boer (het 

stamwoord van nabuurschap) met 

andere boeren sloot, zodat al het werk 

gedaan kon worden. Met de culturele 

verstedelijking is het nabuurschap 

persoonlijker geworden, maar weder-

kerigheid blijft de basis. We willen niet 

in het krijt staan bij onze buren. We 

ontvangen graag - mits we ook iets 

te geven hebben. Wie een vrijwilliger 

inschakelt van de burenhulpdienst, 

heeft vaak geen echte mogelijkheid 

iets terug te geven. Dat is de opzet ook 

niet en dat is niet erg, als het doel zich 

beperkt tot het verlenen van kleinscha-

lige diensten. Voor een zorgzame buurt 

is echter meer nodig: wederkerigheid is 

een sleutel tot verbondenheid. 

Meer leren?
Wilt u meer leren over het organiseren 

van burenhulp en buurtnetwerken? 

Movisie biedt advies, voorbeelden en 

training-on-the-job voor gemeenten en 

organisaties in het sociaal domein. 

movisie.nl/buurthulp

werk kennen. Probeer uit welke commu-

nicatiemiddelen het beste werken voor de 

verschillende deelnemers. Experimenteer 

zelf veel met online netwerken en apps en 

bouw zo ervaringskennis op. Maar besef 

wel dat traditionele communicatiemiddelen, 

zoals de lokale krant of flyers, waardevol 

blijven voor het bereiken van bewoners.

Kies voor wederkerigheid als basis 
van het buurtnetwerk
Maak duidelijk dat iedereen kan geven en 

ontvangen. Benadruk de gelijkwaardigheid 

in het netwerk en nodig mensen met en 

zonder beperkingen actief uit om mee te 

helpen of iets voor een ander te betekenen. 

Het gebruik van een symbolisch betaalmid-

del behoort tot de mogelijkheden, maar de 

ervaringen hiermee zijn wisselend. 

Meer informatie: Kitty van den Hoek  

(k.vandenhoek@movisie.nl of  

06 554 40 545).

Denk samen na over de toegevoegde 
waarde
Wat is een gedeelde zorg in de buurt of het 

dorp: veiligheid, armoede, eenzaamheid? 

Wat bestaat er al aan lokale initiatieven? 

Benut de ervaringskennis van bewoners en 

erfbetreders, zoals de wijkverpleegkundige, 

de diaken en de sociaal werker. Breng focus 

aan: een buurtnetwerk kan multifunctioneel 

zijn, maar is nooit een oplossing voor alles. 

Als je focust op onderlinge hulp, wees dan 

subtiel in de promotie: niemand wordt 

graag lid van een netwerk voor ‘hulpbehoe-

vende’ mensen.

Zorg voor online én offline 
ontmoetingsmogelijkheden
Het is voor de vorming van actief 

nabuurschap wezenlijk dat mensen elkaar 

persoonlijk ontmoeten. Online ontmoeting 

kan hiertoe een opmaat zijn: mensen 

kunnen al grasduinend een indruk krijgen 

van de buurtgenoten die zij deels al (her)

kennen. Mensen houden van ‘gluren bij de 

buren’ en de online ontmoeting biedt dan 

ook een belangrijke belevingswaarde. Maar 

onderscheidt het online platform van het 

eigenlijke buurtnetwerk. Alleen persoon-

lijke ontmoetingen doen het onderlinge 

vertrouwen verder groeien. 

Heb oog voor wat verschillende 
bewoners willen en kunnen
Maak een typologie van bewoners. Leg 

huis-aan-huiscontact en leer hun speciale 

interesses met betrekking tot het buurtnet- 19

http://www.movisie.nl/buurthulp
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Movisie buigt zich al sinds de aanloop naar de decentralisaties over 
deze vraag. Adviseur en expert Informele Zorg Roos Scherpenzeel 
heeft diverse gemeenten ondersteund bij het vinden van antwoor-
den. ‘De druk op mantelzorgers neemt toe. Als gemeente wil je 
mantelzorgers goed ondersteunen. Dat kan alleen in een samenspel 
tussen formele en informele zorgorganisaties. Wil je dat die samen-
werking soepel en effectief verloopt, dan helpt het als je aandacht 
schenkt aan vijf aspecten van samenwerking’ (zie de infographic).

Respijtzorg
Samen met de gemeente versterkte Movisie in Houten de respijt-
zorg. Beleidsmedewerker Karelle Villerius: ‘We zaten bij elkaar met 
de gemeente, formele en informele aanbieders van zorg en onder-
steuning en met de mantelzorgers zelf. Movisie creëerde een open 
sfeer. Alle gesprekspartners vertelden iets over hoe mantelzorg hen 
als persoon raakt. Dat persoonlijke beeld op het netvlies hielp om 
te denken als mens. Samen formuleerden we wat we in 2020 voor 
elkaar willen hebben voor mantelzorgers.’

2020
De gezamenlijke ambitie vormde in Houten het bindmiddel voor 
de samenwerking. Scherpenzeel: ‘De mantelzorger voorop stellen is 
voor iedereen motiverend. Het helpt om in lastige situaties de eigen 
organisatiebelangen te parkeren. Wat daarbij ook helpt, is kleine 
stappen zetten. Vanuit 2020 terug naar het hier en nu. Wat is het 
eerste dat we aan moeten pakken? Om alle kikkers in de kruiwagen 
te houden, is zorgvuldigheid essentieel. Het proces gaat zo snel als 
de langzaamste gaat.’

Koffie
Villerius: ‘De eerste keer was het stilletjes bij de welkomstkoffie. 
Tijdens het traject leerden de samenwerkingspartners elkaar 
kennen, van mens tot mens. Bij de vierde en laatste grote bij-
eenkomst moesten we ons best doen om ertussen te komen, zo 
geanimeerd was het. Voor de relatie tussen de zorgpartijen en de 
gemeente was het goed dat Movisie de gesprekken leidde. Zij zijn 
een neutrale partij. Zeker bij gesprekken over de rolverdeling heeft 
dat meerwaarde, omdat de gemeente ook opdrachtgever is.’ 

Stap verder
Als smeerolie in de samenwerking werkt ook dat gesprekspartners 
elkaars manier van werken leren begrijpen. Alleen dan kunnen ze 
elkaars deskundigheid op waarde schatten. Villerius: ‘Dat gaat een 
stap verder dan elkaar persoonlijk kennen. We hebben in Houten 
een uitgebreid ondersteuningsaanbod. Dankzij het traject met 
Movisie weet iedereen veel beter wat, waarom en hoe de ander het 
doet.’

En nu
Het traject in Houten bestond uit vier bijeenkomsten. Vanaf 2017 
komen er halfjaarlijkse netwerkbijeenkomsten met al deze partijen. 
Villerius: ‘We volgen de voortgang en doorontwikkeling rondom 
het thema ondersteuning en respijtzorg. Het initiatief hiervoor 
komt bij het steunpunt mantelzorg te liggen. Zij krijgen steeds 
meer de rol van spin in het web. De rol van de gemeente verandert 
daardoor van regisserend naar faciliterend.’

Meer informatie: Roos Scherpenzeel  
(r.scherpenzeel@movisie.nl of 030 789 20 65).

Samenwerking tussen formele en informele zorg in Houten

Zo hou je alle kikkers 
in de kruiwagen
Nu mensen langer thuis blijven wonen, is het extra belangrijk dat 

formele en informele zorg soepel op elkaar aansluiten. Hoe kun je 

als gemeente de smeerolie zijn? 

Samenspel tussen de formele  
en informele zorg 
Wilt u, net als in Houten, het samenspel tussen de formele en 

informele zorg versterken? Of als gemeente aan de slag met 

het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers? Onze 

adviseurs denken graag met u mee over een geschikte aanpak. 

Vanuit onze expertise doorzien we de impact van de transfor-

matie voor de mantelzorgers en hun naasten, voor aanbieders 

en voor beleidsmakers en uitvoerders van uw gemeente. We 

herkennen en versterken wat goed gaat, en waar het minder 

gaat sturen we op verandering met actuele en in de praktijk 

getoetste kennis. 

Neem vrijblijvend contact op met Roos Scherpenzeel  

(r.scherpenzeel@movisie.nl of 030 78 92 065).

mailto:R.Scherpenzeel@movisie.nl
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Tijdens de derde uitwisselingsmiddag komen 

zo’n veertig mensen samen in De Buorskip 

in Beetsterzwaag. Het is een diverse groep 

mensen: sociaal ondernemers, het SW-bedrijf, 

re-integratiecoaches, arbeidsdeskundigen, 

medewerkers vanuit het speciaal onderwijs, 

vanuit het RMC/voortijdige schoolverlaters, 

een zorgboer, zorg- en welzijnsmedewerkers, 

mensen met een verstandelijke, psychische of 

lichamelijke beperking, beleidsmedewerkers 

en leden van het ontwerpteam vanuit de drie 

OWO-gemeenten. 

Je ziet dat er al veel contact en uitwisseling is. 

Het begint te stromen.’ 

Op de agenda
Ook Tineke Roodenhuis en Wander Beijen, 

beleidsmedewerkers vanuit Weststellingwerf 

en Opsterland, zijn betrokken bij dit project. 

‘Het zijn inspirerende, maar ook spannende 

tijden, want er zijn behoorlijke ambities 

neergelegd door de werkgroepen.’ Dit keer 

gaan ze horen wat de experimenten die 

de drie werkgroepen vorige keer hebben 

geformuleerd, hebben opgeleverd.  

Van arbeidsmatige dagbesteding naar 
werk
De werkgroep ‘Van arbeidsmatige dagbeste-

ding naar werk’ werkt aan het experiment 

om jongeren die nu arbeidsmatige dagbeste-

ding doen, maar eigenlijk potentie hebben 

om verder te komen, stapsgewijs aan een 

betaalde baan te helpen. Er wordt gekeken of 

dit gerealiseerd kan worden door bijvoorbeeld 

een buddy aan te stellen die gedurende een 

langere tijd op alle fronten meekijkt. De buddy 

helpt om vaardigheden te ontwikkelen en de 

switch te maken van dagbesteding naar werk.

Tarzan
De werkgroep ‘Tarzan’ richt zich op de ver-

binding. Wat willen we bereiken, waar stokt 

het en welke ‘lianen’ hebben we nodig om 

verder te komen? ‘Al pratende kom je vele 

schotten tegen. Hoe krijg je meer mensen in 

het doelgroepregister, hoe kunnen werk-

gevers hier beter inzicht in krijgen, waarom 

zijn hier zo weinig mensen geïndiceerd voor 

begeleid werken?’ Eén van de experimenten 

was om te zorgen dat vijf mensen met een 

loonwaarde onder de twintig procent aan 

het werk zouden komen. Inmiddels zijn vier 

profielen aangeleverd bij werkgevers. Eén van 

de aanwezigen vertelt hoe hij in Oosterwolde 

werk heeft gevonden in het project ‘Voor de 

wijk – door de wijk’ waarbij mensen met een 

bijstandsuitkering in de wijken klussen doen, 

met name in groen-, onderhouds- en opruim-

werkzaamheden. Hij is blij dat hij ‘weer lekker 

aan de slag is, dat had ik niet van mezelf 

kunnen denken een half jaar geleden’ en gaat 

fluitend naar zijn werk. 

Talentontwikkeling
De werkgroep ‘Talentontwikkeling’ wil dat 

er vooral gekeken wordt naar mogelijkhe-

den in plaats van beperkingen van mensen. 

Bijvoorbeeld door in de profielen van ‘de 

kaartenbakken’ uit te gaan van talenten. En 

door te zorgen voor een betere aansluiting 

met de werkgever. Zo zijn met twee mensen 

Dromen, durven, doen  
in Friesland
In Oostellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland is een bijzondere 

participatiebeweging gaande. Deze drie zogenaamde OWO-gemeenten 

zijn een participatieproject gestart voor mensen voor wie participatie 

niet vanzelfsprekend is. Gedurende drie jaar gaan ze op basis van 

experimentele en vernieuwende vormen samen aan de slag. Movisie 

begeleidt dit proces.

Als we denken vanuit het 

huidige systeem, blijft iedereen 

in zijn hokje hangen

Waarom deze uitwisseling?
Marjet van Houten en Anna van Deth, partici-

patie-deskundigen van Movisie, begeleiden de 

bijeenkomsten. Vanuit de gemeenten zijn drie 

beleidsmedewerkers betrokken, tevens deel-

nemers in het proces. Een belangrijk element 

vormen de drie werkgroepen waar experi-

menten worden vormgegeven: ‘Van arbeids-

matige dagbesteding naar werk’, ‘Tarzan’ 

en ‘Talentontwikkeling’. Bert van Riezen, 

beleidsmedewerker sociale zekerheid bij de 

gemeente Oostellingwerf: ‘We willen hiermee 

een goede match maken tussen alle betrokke-

nen in het participatieproces. We zijn gewend 

om te werken vanuit lineaire processen en 

hebben gekozen voor de inbreng vanuit het 

maatschappelijk veld. We willen zorgen dat 

mensen echt kunnen participeren, dat ze 

terechtkomen op een plek waar ze zich thuis 

voelen, participatie zonder schotten, liefst ook 

zonder het label arbeidsmatige dagbesteding. 22



van ‘Voor de wijk – door de wijk’ gesprek-

ken gevoerd om tijdelijk bij ‘Kwaliteit door 

Iedereen’ aan de slag te gaan. In dit ontwik-

kelingscentrum naar werk in Wolvega worden 

de wensen, behoeften en talenten in kaart 

gebracht en geoefend. De bijeenkomst wordt 

afgesloten met een borrel waar het netwer-

ken nog even doorgaat. 

Dromen en durven experimenteren
Marjet van Houten: ‘We willen hiermee de 

echte verbinding maken om verandering te 

verkrijgen. Dus niet denken vanuit het huidige 

systeem, want dan blijft iedereen in zijn hokje 

hangen. Maar door te dromen en vanuit die 

dromen te durven experimenteren, verkennen 

we met elkaar de mogelijkheden, vergroten 

we netwerken en gaan we samen op pad.  

De kracht zit in het samen doen. Op basis van 

gelijkwaardigheid en onderling vertrouwen 

willen we met elkaar oplossingen vinden voor 

de participatie van mensen in de brede zin. 

We doen dit vanuit een samenwerking in de 

keten van professionals en zeker met mensen 

om wie het gaat. Vanuit een helpende 

houding naar elkaar, met open communicatie, 

in een context die stimuleert. We baseren ons 

daarbij op de methode ‘appreciative inquiry’. 

En we kijken naar maatschappelijke veran-

dering vanuit de transitietheorie van DRIFT 

Verbinding maken om verandering te krijgen
Movisie begeleidt en ondersteunt gemeenten met het verbinden van de Participatiewet 

en de Wmo. Hierbij zetten we onze expertise, kennis en ervaring in om te werken aan 

vernieuwing en meer integraliteit. Bijvoorbeeld met een werksessie aan de hand van 

het Participatiewiel. Hiermee laten we de samenhang zien in activiteiten en wettelijke 

kaders, waarbij de leefwereld van mensen centraal staat. Zo ontstaat inzicht in de 

verbinding met het beschikbare aanbod en de participatiedoelen. Met de speciale 

Samenspel-variant van Movisie kunt u het Participatiewiel echt beleven tijdens een 

interactieve live sessie met alle betrokken partijen in uw gemeente. Wij komen met een 

speciale 8 x 8 meter versie van het wiel naar u toe waarbij onze Participatiedeskundigen 

een sessie begeleiden. Interesse? Zie www.movisie/Participatiewiel.

(Dutch Research Institute of Transition). Dat 

levert ons het kader om stapje voor stapje aan 

duurzame transitie te werken.’ 

Meer informatie: Marjet van Houten  

(m.vanhouten@movisie.nl of 030 789 20 74).
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1.  Hoe kom je op één lijn qua  
visie en werkwijze?

Trudy: ‘Ja, dat was in het begin lastig. 
Het sociaal team van Leerdam werkt 
stadsbreed voor ruim 20.000 inwoners. 
Het team bestaat uit 23 mensen uit 
negen verschillende organisaties. Al deze 
instellingen hebben een eigen taal, een 
eigen registratiesysteem en eigen cultuur.’
Nicoline: ‘We zijn begonnen met 
teambuilding. Waar zijn we nu eigenlijk 
voor? Wanneer vinden we zelf dat we 

Als wijkteams samenwerken 
met andere professionals
Waar loop je als wijkteam tegenaan als je samenwerking zoekt met 

andere professionals? In de publicatie ‘Samenwerken in de wijk’ zet 

Movisie de tien belangrijkste kwesties op een rij. Het sociaal team 

Leerdam reageert op drie kwesties. 

succesvol zijn? Professionals zijn niet 
gewend om zichzelf deze vraag te stellen.’
Trudy: ‘We hebben vervolgens alle 
werkprocessen zelf beschreven.’
Nicoline: ‘Dat we in Leerdam op één lijn 
zijn gekomen, komt zeker ook door Trudy 
als coördinator. Zij geeft de ruimte om 
die gezamenlijke visie en werkwijze uit 
professionals zelf te laten komen. Je ziet 
dat mensen hun verantwoordelijkheid 
nemen. Ze regelen zelf hun vergaderingen. 
Niemand hoeft te leuren: wie gaat er 

vandaag de actiepunten bijhouden?’
Trudy: ‘Ja, ik ben heel blij dat het werkt. En 
het is toch balanceren op het scherp van 
de snede. Ik heb niemand tegen me in het 
harnas gejaagd, dat is iets om trots op te zijn. 
En Nicoline staat achter me. Zij is de schakel 
tussen uitvoering en beleid. Zij legt in het 
gemeentehuis uit wat wij doen, zodat ik me 
samen met het team kan concentreren op 
onze opdracht.’
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Nicoline: ‘Het helpt dat ik niet altijd vanuit 
het stadskantoor werk. Ik zit op vaste dagen 
in dezelfde ruimte als het sociaal team.’

2.  Hoe bouw je het contact met 
andere professionals op?

Nicoline: ‘We zijn als sociaal team meteen 
gestart met het opbouwen van relaties. 
Het heeft geen zin om te wachten tot 
professionals naar jou toe komen. We 
hebben schoolmaatschappelijk werk op de 
scholen opgezocht, we zijn gaan praten met 
jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en 
peuterspeelzalen. We hebben ook gezamen-

dienstverlening, participatiecoach en het 
sociaal team.’
Trudy: ‘Vandaag nog kregen we een taart 
van een cliënt die door het sociaal team 
geholpen is aan werk.’
Nicoline: ‘Ook dat heeft te maken met de 
sfeer van verantwoordelijkheid binnen ons 
team.’ 

3.  Hoe weet je zeker dat de ander 
jou en de bewoner verder helpt?

Trudy: ‘Dat weet je in het begin niet zeker. 
Zo zijn er FACT-teams in Leerdam die 
mensen met een ernstige psychiatrische 
aandoening begeleiden en behandelen. 
Wij dragen wel eens een cliënt over aan 
zo’n FACT-team en zij aan ons, maar op 
cruciale momenten werken we soms 
langs elkaar heen. Waarom dat zo is? Wat 
zijn de mogelijkheden en grenzen van 
volwassenen psychiatrie? Wat zijn de 
financieringsgrenzen? Dat moeten we met 
elkaar onderzoeken en samen opnieuw 
die grenzen overbruggen en de ketens op 
elkaar aan laten sluiten. Hoe kunnen we 
met z’n allen voorkomen dat een cliënt van 
hot naar her wordt gesleept?’
Nicoline: ‘Marktwerking en financiële 
schotten maken het soms lastig.’ 
Trudy: ‘De woningbouwvereniging wil geld 
zien bij huurachterstanden, ook als er geen 
geld is. De ggz kan een overleg niet regis-
treren en kan daarom niet aansluiten. Het 
FACT-team kan een cliënt niet aannemen 
als er niet eerst een dik aanmeldingsboek 
wordt ingevuld. Wat niet werkt als je juist 
met heel veel moeite iemand zover hebt 
gekregen dat hij hulp wil.’ 
Nicoline: ‘We hebben met z’n allen veel cli-
enten en geld. Als er ketenfinanciering zou 
zijn, zouden we veel eenvoudiger kunnen 
samenwerken.’
Nicoline: ‘En verder hebben we natuurlijk 
ook veel expertise in ons team. Het is een 

misverstand dat je als sociaal team geen 
experts hebt.’ 
Trudy: Het zijn allemaal hbo- en universi-
tair opgeleide mensen. Ondersteund door 
gedragswetenschappers en door een kinder- 
en jeugdpsychiater die regelmatig aansluit 
bij de casusoverleggen. Die meerwaarde 
is groot. Deze psychiater heeft veel kennis 
over medicatie en psychiatrie. En ze kent de 
sociale kaart in dit gebied erg goed.’ 
Trudy: ‘We hebben ook twee wijkverpleeg-
kundigen in het team. Hun kennis is ook 
erg belangrijk.’
Nicoline: ‘Ik vind dat de rol van de wijk-
verpleegkundige onderschat wordt. Bij 
ons fietst hij door de wijk en komt overal 
binnen. Dat is heel waardevol. Vanaf 2017 
zouden ze niet meer gefinancierd worden 
vanuit de Zorgverzekeringswet, dan stopt 
de bekostiging van de niet-toewijsbare 
zorg. Maar we hebben - door aanvulling 
vanuit de gemeente uit de reserves sociaal 
domein – dit toch kunnen regelen met de 
zorgverzekeraars.’ 

Meer lezen
Het programma Integraal Werken in 
de Wijk heeft diverse publicaties over 
samenwerking van wijkteams met andere 
partijen:’Samenwerken in de wijk: 10 
vragen rondom samenwerking tussen 
sociale wijkteams en andere professionals’
‘Toeval bestaat niet, tijd voor een goede 
samenwerking tussen wijkteams en actieve 
bewoners’
‘Sociale wijkteams en informele zorg, issues 
die spelen en oplossingen die werken’
Downloaden via: movisie.nl.

Meer informatie: Maaike Kluft  
(m.kluft@movisie.nl of 030 789 22 76)  
of Hilde van Xanten  
(h.vanxanten@movisie.nl of 030 789 21 67). 

Ik heb niemand tegen me in  

het harnas gejaagd, dat is iets 

om trots op te zijn

Top 10 vragen over samenwerken  
in het wijkteam
1. Hoe maak ik ruimte in mijn agenda en takenpakket?

2. Hoe kan ik anderen ontmoeten en het contact opbouwen?

3. Hoe komen we op één lijn qua visie en werkwijze?

4. Hoe weet ik zeker dat de ander mij en de bewoner verder helpt?

5. Wat doen we met die financiële schotten?

6. Wie heeft welke taak en verantwoordelijkheid?

7. Hoe ga ik om met belangen en gevoelde concurrentie?

8. Hoe vergroot ik mijn onafhankelijke positie?

9. Hoe ga ik om met organisatorische belemmeringen?

10. Hoe krijg ik meer mandaat en ruimte om te experimenteren?

lijke trainingen georganiseerd. We zijn met 
de Wmo-raad gaan praten en we hebben de 
huisartsen opgezocht.’
Trudy: ‘Onze professionals houden nu 
spreekuur in twee huisartsenpraktijken. 
Daar zijn we blij mee. Wijkverpleegkun-
digen uit het team zetten samen met een 
huisartsenpraktijk een consultatiebureau 
voor ouderen op. Ouderen komen met een 
medisch probleem binnen, maar vervolgens 
komen we ook heel andere problemen 
tegen. We leggen dan meteen de verbinding 
met het welzijnswerk.’
Nicoline: ‘Dit is ook te danken aan de 
wethouders. Die stellen het belang van de 
burgers voorop. Ze brengen instellingen 
naar de voorkant en praten al een paar jaar 
met huisartsen: hoe kunnen we jullie van 
dienst zijn?’ 
Trudy: ‘Ik denk dat we goed vindbaar zijn 
voor andere professionals. We zijn een ste-
delijk team, geen wijkteam. Mensen komen 
vooral via signaleerders bij ons, dan hebben 
we het meestal over complexere problema-
tiek. Per 1 januari hebben we nog maar één 
sociaal loket. Dan is er één telefoonnummer 
voor de Wmo en de rest van het sociale 
domein.’
Nicoline: ‘Het is mooi om te zien hoe we nu 
ook binnen de gemeente samenwerken met 
werk en inkomen. Ineens zit er beweging 
in het granieten bestand van mensen met 
een uitkering. Mensen die helemaal waren 
afgeschreven, krijgen nu nieuwe kansen 
door unieke samenwerking van schuld- 25
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Sociaal maakt gezond, 
sociale achterstand is 
ongezond
Sociale factoren kunnen onze gezondheid positief 

beïnvloeden. Als je goed in je vel zit en de boel 

op orde hebt, word je minder snel ziek en kan 

je gemakkelijker anderen helpen. Een inzicht 

waar gemeenten, zorgprofessionals en sociale 

professionals hun voordeel mee kunnen doen.

Loop eens binnen in ontmoetingscentrum Amira in 

Amsterdam-West en vraag de buurtverzorgsters wat hun 

inzet oplevert. Buurtverzorgsters zijn vrouwen met meestal 

een migrantenachtergrond die kwetsbare buurtbewoners 

ondersteunen met informele zorg. Dat kunnen chronisch zieke 

ouderen zijn, maar ook mantelzorgers. Amsterdam-Oost kent 

ze al sinds 2014 en in Amsterdam-West zijn in 2016 twaalf 

vrouwen begonnen, vertelt José van Kooten-Nagelmaeker. Ze 

werkt bij Stichting Interculturele Participatie en Integratie en is 

trekker van het project. 

Buurtverzorgsters in Amsterdam
Buurtverzorgsters zijn geen vervangsters van professionals, 

maar ze houden wel een oogje in het zeil en doen gewone 

dingen: boodschappen halen, samen koffiedrinken, wande-

len. Het is de participatiesamenleving in de praktijk. Het mes 

snijdt aan twee kanten: de kwetsbare buurtbewoners hebben 

er baat bij, maar de buurtverzorgsters zelf ook. Zoals Ouarda 

(35) zegt: ‘Ik heb twaalf jaar thuis gezeten, daardoor heb ik 

een gat in mijn cv. Ik ben deze opleiding gaan volgen, nu kom 

ik de maatschappij in en kan ik mensen helpen.’ De opleiding 

duurt een half jaar en bestaat uit drie maanden theorie en 

drie maanden stage in de wijk, steeds een dag per week. Na 

afloop worden de vrouwen gekoppeld aan een buurtgenoot.

Dubbel blij
Rahila (43) bezoekt inmiddels twee buurtbewoners, wekelijks 

zo’n drie uur per bewoner. ‘Toen ik begon, had ik niet verwacht 

dat het zo leuk zou zijn.’ De rolstoel van een van hen is zwaar 

om te duwen, omdat het draagbare zuurstofapparaat ook altijd 

mee moet. ‘Daar komen de boodschappen nog bij! En ze wil altijd 

dingen uit de aanbieding, dat moet ik voor elk artikel bekijken,’ 

glimlacht Rahila. ‘Er is veel eenzaamheid. Als ik er ben, is zij heel 

blij. Ik ook want zij is blij door mij.’ Dubbel blij, legt ze uit: ‘Want als 

ik kom, kan ze naar buiten. Dat kan ze anders niet.’

Buurtteams in Utrecht
Mensen met sociale vragen en gezondheidsvragen die snelle 

en goede professionele zorg nodig hebben, moeten kunnen 

rekenen op goed samenwerkende professionals uit beide domei-

nen. In Utrecht gebeurt dat, vertelt wethouder Victor Everhardt 

van Volksgezondheid, Werk en Inkomen, Jeugd en Jeugdzorg. 

Daar opereren de buurtteams Sociaal en Jeugd & Gezin dicht 

bij de huisartsen. Utrecht experimenteerde al met buurtteams 

voordat de decentralisatie naar de gemeenten plaatsvond, 

vertelt Everhardt. ‘We hebben al vóór 1 januari 2015 de ver-

binding gezocht met professionele- en vrijwilligersorganisaties, 

zodat we de buurtteams daarin goed konden positioneren. Dat 

hebben we heel zorgvuldig opgebouwd.’
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Professionals en ook de gemeente ontbreekt 

het soms aan kennis over het alledaagse 

leven van mensen

Zilveren Kruis
Bovenstaande voorbeelden gaan over de indirecte bijdrage 

aan gezondheid. Maar er wordt ook op een directe manier 

aan gezondheidsverbetering gewerkt. Jeroen Crasborn, 

senior adviseur zorgstrategie Zilveren Kruis, vertelt dat de 

zorgverzekeraar in Amsterdam de zorgcoördinatie voor ruim 

negenduizend Amsterdamse kinderen met (morbide) obesitas 

financiert. ‘Doel is hen langdurig te begeleiden en te informeren 

hoe ze gezonder kunnen leven. Het gaat dan over voeding, 

bewegen en middelengebruik. Een zorgverzekeraar is een 

inkoper van (ziekenhuis)zorg; in de polis staat niet dat we ook 

gezonde voeding voor je regelen. We moeten daarom schipperen 

tussen de verantwoordelijkheid die we polisvoorwaardelijk 

hebben voor onze verzekerden en het feit dat we aandacht voor 

gezond leven heel relevant vinden.’ 

Hoopgevende resultaten
Crasborn van Zilveren Kruis benadrukt dat het samenspel 

met gemeenten essentieel is om het sociale domein en het 

gezondheidsdomein te koppelen en zo buurten en regio’s 

gezonder te maken. Dat samenspel brengt Zilveren Kruis 

momenteel met Amsterdam, Rotterdam en Utrecht in de 

praktijk. In de Utrechtse wijk Overvecht heeft Zilveren Kruis 

meegeholpen om de samenwerking tussen gemeente, scholen 

en eerstelijnsorganisaties te faciliteren. Ook daar staan ‘jeugd’ 

en ‘een gezonde leefstijl’ centraal. Met als resultaat: na vijf jaar 

is het aantal dikke en obese kinderen er minder snel gestegen 

dan landelijk. Een bescheiden, maar belangrijke bijdrage in de 

strijd tegen aan overgewicht gerelateerde aandoeningen zoals 

diabetes type 2. Crasborn: ‘Je hebt altijd te maken met de 

sociale en economische context waarin mensen leven, leren, 

werken en wonen. Dat maakt het complex. Als je de landelijke 

curve weet om te buigen, mag je al heel blij zijn.’ Hij vindt 

het resultaat daarom ‘hoopgevend genoeg’ en wil dit soort 

projecten stimuleren.

Meer informatie: Aletta Winsemius (a.winsemius@movisie.nl 

of 030 789 20 66).

Wat Werkt bij Sociaal en Gezond

Gezondheid is niet alleen een medische kwestie, maar 

hangt ook samen met sociale factoren. Zelfredzaamheid, 

sociale contacten, voor anderen zorgen, bijdragen aan de 

samenleving, betaald werk zonder financiële sores – ze 

dragen allemaal bij aan iemands gezondheid. Gezonde 

mensen participeren meer. En wie meer participeert, is 

minder vaak en minder snel ziek. Sociaal maakt gezond, 

sociale achterstand is ongezond.

Bakkie troost met Joost
Door de laagdrempelige aanwezigheid van buurtteams komen sociale 

vraagstukken vaker en sneller naar boven, constateert hij. Neem de 

schuldenproblematiek. ‘Die is in volle omvang zichtbaar geworden 

omdat mensen daar nu pas over durven te praten. Dat lukte niet toen 

we de schuldhulpverlening nog vanuit het stadskantoor organiseer-

den.’ Everhardt benadrukt dat de inzet van buurtbewoners essentieel 

is. Hij noemt als voorbeeld ‘Samen Gezond in Overvecht’. Dat is een 

initiatief van buurbewoners zelf, gericht op verbetering van de kwali-

teit van leven. Zo kunnen mensen bij ‘Een bakkie troost met Joost’, een 

inloopspreekuur, hun vragen en problemen voorleggen. Ook verscheen 

het boekje ‘Ons leven kan iedereen overkomen’, met 22 ervaringsver-

halen van Overvechters met een uitkering.

Armoedecoalitie
Die ervaringsdeskundigheid is belangrijk, zegt Everhardt. ‘Professi-

onals en ook de gemeente ontbreekt het soms aan kennis over het 

alledaagse leven van mensen, waardoor we de aansluiting daarmee 

missen. Wij willen mensen die daar in het verleden tegenaan zijn 

gelopen, een rol geven in onze dienstverlening.’ Zo hebben de 

gemeente en de Armoedecoalitie samen ervaringsdeskundigen 

– inwoners met ervaring met schulden – betrokken bij het vernieu-

wen van de Utrechtse armoedeaanpak. Ook kunnen ervarings-

deskundigen bij de Armoedecoalitie een opleiding volgen en een 

kwalificatie halen, zodat ze hun kennis betaald kunnen inzetten. 

Everhardt: ‘Zo kunnen we dankzij hun kennis onze systeemwereld 

en hun leefwereld beter met elkaar verbinden.’



Echt onafhankelijk 
Ten eerste is het belangrijk dat de functie 
echt onafhankelijk is. Dat staat expliciet in 
de nieuwe Wmo, ook al staat er niet bij hoe. 
Onderzoeker Jan Willem van de Maat van 
Movisie: ‘Er mag op geen enkele manier 
sprake zijn van belangenverstrengeling. Een 
cliëntondersteuner heeft de schijn meteen 
tegen als hij of zij betrokken is bij een 
aanbieder of werkzaam is voor een sociaal 
team waar een beslissing genomen wordt 
over een maatwerkvoorzieningen.’ 

Informeel of formeel
Ten tweede kan de gemeente kiezen voor 
formele en informele onafhankelijke 
cliëntondersteuners: beroepskrachten of 
(meestal) vrijwilligers. Van de Maat: ‘Het 
specifieke van informele cliëntondersteu-
ners is dat ze veel dichter bij de leefwereld 
van de inwoners staan. Daardoor kunnen ze 
goed met hen meedenken over oplossingen 
die in hun leven passen. Tegelijkertijd is 
in sommige gevallen juist de specifieke 
deskundigheid van de daarvoor opgeleide 

professional nodig. Dat speelt vooral als 
er ingewikkelde keuzes gemaakt moeten 
worden waar veel feitenkennis voor nodig 
is over regelingen, zoals de afweging om 
wel of niet een beroep te doen op de Wet 
langdurige zorg.’

Persoonlijk
Een andere vraag voor gemeenten is of ze 
doorgaan met bekende partijen of nieuwe 
organisaties de ruimte geven. De gemeente 
Stichtse Vecht kiest bijvoorbeeld voor een 
nationaal openbare procedure. Dirkje 
Postma begeleidde de procedure in deze 
gemeente, samen met Fred Nieuwesteeg. 
Postma: ‘De opdracht wordt gegund aan 
alle inschrijvers die voldoen aan alle 
gestelde eisen en voorwaarden. Hierdoor 
bieden we keuzevrijheid voor inwoners. 
We wilden vernieuwende dienstverlening 
stimuleren, zodat we uiteindelijk een 
grotere groep inwoners kunnen bedienen. 
De aanbieders van cliëntondersteuning 
konden zich inschrijven voor specifieke 
aandachtsgebieden, zoals schuldhulp 

of levensbreed meedenken.’ Laagdrem-
peligheid is belangrijk, aldus Postma: 
‘We willen het persoonlijk maken met 
bijvoorbeeld een smoelenboek. Dan zien 
inwoners: voor dit probleem kun je die 
persoon vragen.’

Publicaties van Movisie
•  ‘Onafhankelijke cliëntondersteuning. Een 

kwalitatief onderzoek naar de ervaringen 
van de onafhankelijke cliëntondersteu-
ners’. Anne-Marie van Bergen, Jan Willem 
van de Maat en Marjan Hurkmans. 
Utrecht, 2016. Uitgave van Movisie & 
Vilans, in opdracht van SCP, onderdeel 
van Evaluatie Hervorming Langdurige 
Zorg. Downloaden via movisie.nl. 

•  ‘Handreiking Implementatie Onafhanke-
lijke Cliëntondersteuning.’ Janny Bakker, 
Bob van der Meijden, Tjolina Proost, 
Anne-Marie van Bergen, Jan-Willem de 
Maat en Eva Beltman, 2016, Den Haag 
VNG, Movisie/Regio Gooi- en Vechtstreek. 

•  ‘Profiel informele onafhankelijke 
cliëntondersteuner’. Corrie van Dam,  
Sonja Liefhebber (2016). 

Meer informatie: Anne-Marie van Bergen 
(a.vanbergen@movisie.nl of 030 789 20 67) 
en Jan-Willem van de Maat  
(j.vandemaat@movisie.nl of 030 789 22 32)

Handige service: 
onafhankelijke cliëntondersteuners

Gemeenten en het zorgkantoor zijn verplicht om mensen 

met beperkingen te wijzen op de service van onafhankelijke 

cliëntondersteuners. Zij ondersteunen inwoners bij het verhelderen 

van hun hulpvraag, denken mee over oplossingen in de eigen 

omgeving en helpen bij het aanvragen van passende ondersteuning 

en zorg. Hoe kunnen gemeenten dit invullen?
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10 JAAR expertise & betrokkenheid

Movisie, haar collega bij. ‘Het vraagstuk huiselijk en seksueel geweld 

staat nu veel hoger op de agenda. Het is niet meer een probleem 

waar alleen experts zich mee bezighouden, maar een maatschap-

pelijk probleem waar allerlei professionals en burgers een rol in 

hebben. Van de buurvrouw, oma, welzijnswerker, jeugdhulpverlener 

en gemeente tot politie en justitie. En zoals zij elkaar en burgers 

lokaal moeten vinden, zo zoeken en stimuleren wij de samenwerking 

met al deze partijen op landelijk niveau.’

Kennisateliers
Van der Kooij schetst de veranderde positie van Movisie als kennisin-

stituut in vergelijking met de werkwijze van 2007 en daarvoor. Ze 

herinnert zich nog goed hoe het toen ging. ‘Je had expertisepunten 

waar experts hun kennis tentoonspreidden. Nu staat een expert meer 

ten dienste van de kennis en praktijk uit de verschillende sectoren. 

Ja, je kunt kennis halen bij ons en wij zorgen voor up-to-date 

trainingen over interventies als de Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling en het Vlaggensysteem. Maar wij helpen vooral 

kennis uit de lokale praktijk landelijk te faciliteren en te verspreiden. 

Zoals bijvoorbeeld in de sociale opleidingen met het kennisatelier 

lerenkanjeleren.nl.’

 

MDA++
Als kennisinstituut is Movisie, naast inhoudelijk kritisch, dus vooral 

dienstbaar en faciliterend aan de behoefte van de praktijk. Een 

mooi voorbeeld is de ontwikkeling van MDA++, de multidisciplinaire 

aanpak van geweld achter de voordeur. Van der Kooij: ‘Het is een 

antwoord op de complexe problematiek van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. We zijn samen gaan zitten met praktijken in 

het land die vooroplopen. We hebben onze kennis beschikbaar 

gesteld en zij ook. Het resultaat is een gezamenlijke inspanning 

om de aanpak van deze hardnekkige problematiek in alle regio’s in 

Nederland te versterken.’

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

030 789 21 17), Astrid van der Kooij (a. vanderkooij@movisie.nl  

of 030 789 20 29).

Kennis 
dienstbaar 
faciliteren
Movisie bestaat in 2017 tien jaar. Hoe ging de 

aanpak van huiselijk en seksueel geweld tien jaar 

terug en hoe gaat het nu? Wat heeft Movisie 

daaraan bijgedragen?

Huiselijk en seksueel geweld is een 

maatschappelijk probleem geworden

‘Bij de aanpak van huiselijk en seksueel geweld is integraal werken 

leidend geworden. Tien jaar geleden werd alles meer thematisch 

ingestoken. Er bestonden meer schotten tussen organisaties en de 

afzonderlijke onderwerpen waar ze zich mee bezighielden’, zegt 

Lou Repetur, expert bij Movisie. Voor 2007 werkte ze bij TransAct, 

een organisatie die zich bezighield met de aanpak van huiselijk en 

seksueel geweld, dat opging in het kennisinstituut Movisie. ‘Nu zijn 

we veel meer doordrongen van de samenhang tussen onderliggende 

problemen. Deze inzichten zijn essentieel voor een effectieve 

preventie en aanpak van huiselijk en seksueel geweld.’ 

Buikpijndossiers
Behalve de eilandjesaanpak van destijds signaleert Repetur nog 

een groot verschil met 2007. Er ging in haar ogen vooral aandacht 

uit naar de bestrijding van extreme uitingsvormen van relationeel 

geweld, zoals verkrachtingen en de problematiek rond loverboys. 

Niet dat die niet belangrijk zijn, benadrukt ze. ‘Maar buikpijndos-

siers zijn met elkaar verbonden. We willen niet alleen de extreme 

uitingsvormen van problemen aanpakken. Niet sexy misschien maar 

preventie is even belangrijk om erger te voorkomen.’ Dus? ‘Koppel 

bewezen kennis, kennis uit de praktijk en behoeften van de cliënt 

aan elkaar, bundel en vergroot de expertise. Movisie heeft daar 

de afgelopen jaren een stelselmatige bijdrage aan geleverd’, aldus 

Repetur.

Meer samenwerking
‘Over de hele linie is er veel meer samenwerking dan tien jaar 

geleden’, valt Astrid van der Kooij, expert huiselijk geweld bij 

http://www.lerenkanjeleren.nl
mailto:l.repetur@movisie.nl
mailto:vanderkooij@movisie.nl


In het programma ‘Kansen voor alle kinderen’ stelt staatssecretaris Jetta Klijnsma van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 100 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van 

kinderarmoede. Het programma moet volgens Klijnsma de effecten van de economische 

crisis voor kinderen helpen opvangen. 

‘Professionals, ram  
bij uw gemeente op  
de deur en vraag naar  
het kindpakket!’

Staatssecretaris Klijnsma:

Waarom nu?
‘Veel ouders zijn de afgelopen jaren in de 
problemen geraakt en dat heeft ook voor 
kinderen grote gevolgen. Dit kabinet trekt 
elk jaar al 100 miljoen euro voor armoe-
debestrijding uit. Nu het economisch beter 
gaat, willen we ook zorgen dat deze kinde-

ren, die vaak in een eenoudergezin opgroei-
en, blijven meedoen. Daarvoor besteden 
we nu 100 miljoen extra. Als je als kind al 
buiten spel staat en je kunt nooit meedoen 
met schoolreisjes, sporten of muziekles, dan 
word je er als volwassene niet socialer op. 
Dat doet psychisch iets met je.’

Gelabeld geld 
Bij de begrotingsvoorbereiding voor 
september zijn voor de gezinnen koop-
kracht, huur- en zorgtoeslag verbeterd, 
zegt Klijnsma. ‘Kinderen moeten deze 
voorzieningen in natura ontvangen en 
niet bij hun ouders of hun juf hoeven te 
vragen. Als je als kind wil voetballen, moet 
je de contributie en de shirtjes kunnen 
krijgen. Dat is structureel geld, dat altijd 
blijft doorlopen totdat een volgend kabinet 
het niet meer nodig vindt en het actief van 
de begroting haalt. Het is gelabeld, zodat 
gemeenten het alleen voor deze voorzie-
ningen mogen gebruiken.’

Bovenop het kindpakket
Klijnsma heeft met de Vereniging Neder-
landse Gemeenten en directeurenvereni-
ging Divosa afspraken gemaakt over de 
structurele inzet van het geld. Het nieuwe 
budget mag bestaand beleid, bijvoor-
beeld het bestaande ‘kindpakket’, niet 
verdringen. ‘Het komt er bovenop. Ook is 
afgesproken dat gemeenten met de fondsen 
gaan samenwerken. De participatie van 
kinderen is wezenlijk. Kinderen moeten 
mee kunnen doen met alles wat je in dit 
land nodig hebt om volwassen te worden. 
Daarom moeten professionals en vrijwil-
ligers die kinderen in armoede kennen bij 
hun gemeente op de deur rammen en een 
beroep doen op de middelen voor kinderen 
in armoede.’ 30



Kinderen moeten mee 

kunnen doen. Daarom heb 

ik die 100 miljoen erdoor 

gedramd

14 miljoen
Klijnsma stelt binnen het budget 
14 miljoen euro beschikbaar voor 
zogeheten ‘bovengemeentelijke 
initiatieven’ via stichtingen als 
Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds 
en Leergeld. Zij spelen een rol bij het 
duurzaam maken van deze middelen, 
door er bekendheid aan te geven in het 
onderwijs, bij sociale professionals en 
bij sport- en cultuurverenigingen. ‘Ik 
wil dat gemeenten met deze stichtingen 
samenwerken. Zij hebben de expertise 
en komen bij de gezinnen thuis. Ze zien 
dat het ene kind het andere niet is. Het 
ene kind wil naar ballet en het andere 
naar basketbal. Het Jeugdsportfonds 
heeft veel contact met sportclubs en 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma 

heeft 100 miljoen extra 

beschikbaar gesteld voor de 

armste kinderen in Nederland. 

Het geld is bedoeld voor giften 

in natura: schoolspullen, een 

muziekinstrument, een laptop, 

een schoolreisje. Hanneke 

Mateman van Movisie: ‘Laten we 

vooral ook verder werken aan een 

goede structurele aanpak.’

In Nederland groeien ruim 400 duizend  

kinderen in armoede op, vaak in eenouder- 

gezinnen. ‘Armoede is een groot en hard- 

nekkig probleem’, aldus Hanneke Mateman. 

‘Het totaal aantal huishoudens dat in armoede 

leeft is gedaald, maar de langdurige armoede 

groeit. Dat is zorgelijk. Mensen die langdurig 

in armoede leven gaan zich terugtrekken. 

Feestjes, uitgaan: ze doen er niet meer aan 

mee. Kinderen kunnen niet mee naar school-

reisjes of verjaardagsfeestjes of sporten bij  

een vereniging. Alles kost immers geld.’

In natura
Mateman is blij met de 100 miljoen die 

Klijnsma beschikbaar stelt. ‘Ik ben ook blij 

dat het in natura wordt gegeven. We weten 

uit onderzoek dat een geldbedrag niet altijd 

verstandig besteed wordt. Dat heeft alles 

te maken met de psychische gevolgen van 

armoede. Veel armen gaan bij de dag leven 

en dan is het moeilijk om vooruit te denken 

en geld te reserveren voor bijvoorbeeld een 

schoolreisje.’

Gemeenten
Mateman vindt wel dat er meer moet gebeu-

ren om gezinnen uit de armoede te krijgen. 

‘Gemeenten hebben allerlei regelingen voor 

minima en kinderen in armoede, maar die 

worden lang niet altijd optimaal gebruikt. 

Dat heeft te maken met onbekendheid en 

gebrekkige communicatie met de doelgroep. 

Maar we zien ook bijvoorbeeld nog steeds 

een hoge drempel voor schuldsanering en te 

korte begeleidingstrajecten. Vanuit angst voor 

fraude worden regelingen veel te ingewikkeld 

gemaakt. Je moet bijvoorbeeld je adminis-

tratie op orde hebben als je aanspraak wilt 

maken op een voorziening. Terwijl dat juist 

iets is wat je niet op orde hebt als je langdurig 

in armoede leeft. Ook kunnen gemeenten 

helpen door te zorgen voor betaalbare wonin-

gen en collectieve voorzieningen.’

Omdat alles geld kost.  
En alle kleine beetjes helpen

Deze noodhulp is belangrijk  

zodat kinderen mee blijven doen 

en niet geïsoleerd raken

Hoe wordt het geld 
verdeeld? 
De VNG gaat 85 miljoen euro verdelen 

over de gemeenten. Daarnaast gaat 14 

miljoen naar vijf organisaties die zich 

richten op kinderen in armoede: het 

Jeugdsportfonds, stichting Kinderhulp, 

stichting Leergeld, stichting Jarige Job 

en het Jeugdcultuurfonds. Tot slot is er 

een miljoen beschikbaar voor kinderen 

die op Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

in armoede opgroeien. 

100 miljoen extra voor kinderen in armoede

heeft bekende ambassadeurs als Kees 
Jansma en Erben Wennemars. Allemaal 
moeten we ruchtbaarheid geven aan 
het feit dat dit geld er is en dat ouders 
en onderwijzers geen schroom hoeven 
te hebben het geld aan te vragen.’

Kinderen aan het woord
Gemeenten moeten kinderen ook zelf 
aan het woord laten, bijvoorbeeld 
via de kinderraden en de stichtingen 
Leergeld. Ze wijst op de afspraken 
die de Haagse wethouder Rabin 
Baldewsingh maakte met Anita 
Schwab, de directeur van Leergeld 
in Den Haag. ‘Baldewsingh heeft 
besloten om het leeuwendeel van het 
gemeentebudget voor ‘Kansen voor 
alle kinderen‘ onder te brengen bij de 
stichting Leergeld. Die stichting kent 
veel kinderen. Zij kunnen vertellen of 
ze zelf ook vrienden en vriendinnen 
hebben die spullen nodig hebben. Of 
dat ze klasgenoten hebben die zonder 
ontbijt op school komen.’

Meer informatie: Christine Kuiper 
(c.kuiper@movisie.nl of
030 789 21 03) of Hanneke Mateman 
(h.mateman@movisie.nl of  
030 789 20 55)

Wat doet Movisie?
Movisie helpt gemeenten om een sluitend 

pakket te maken voor gezinnen in langdurige 

armoede. Ook doet Movisie onderzoek naar 

wat werkt. Mateman: ‘Binnen een gemeente 

zijn er gemeentelijke regelingen, maar ook 

particuliere initiatieven. Hoe kunnen die elkaar 

aanvullen? Movisie heeft ‘Wat Werkt’-dossiers 

over armoede en schuldhulpverlening. Daarin 

beschrijven we wat werkt bij de aanpak van 

armoede. Eén van de werkzame factoren 

is sociaal kapitaal. En dat is precies waar 

staatssecretaris Klijnsma op inhaakt met die 

100 miljoen. Het lijkt misschien een druppel 

op een gloeiende plaat, maar we weten dat 

het werkt om in natura te helpen, mits ook de 

structurele oorzaken van armoede aangepakt 

worden.’

Meer informatie: Christine Kuiper  

(c.kuiper@movisie.nl of 030 789 21 03) of 

Hanneke Mateman (h.mateman@movisie.nl 

of 030 789 20 55)
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Op advies van Jan-Dirk 

Sprokkereef wordt de Wet 

verplichte meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling 

aangescherpt. Veilig Thuis 

krijgt een grotere rol. En ook 

de beroepsgroepen moeten 

aan de slag. Movisie sprak met 

Sprokkereef over zijn advies en de 

huidige stand van zaken.

Wat doe je als je vermoedt dat een kind 

mishandeld wordt? Of als je signalen opvangt 

dat er sprake is van huiselijk geweld? Sinds juli 

2013 maken professionals in deze situaties 

gebruik van de meldcode Huiselijk geweld 

en kindermishandeling. De meldcode omvat 

een stappenplan met concrete handvaten om 

adequaat op dit soort vermoedens en signalen 

te reageren. De code wordt gebruikt in ver-

schillende sectoren, waaronder de gezond-

heidszorg, onderwijs en jeugdhulp, en is per 

beroepsgroep toegespitst. 

Veilig Thuis
In opdracht van de VNG bracht Jan-Dirk 

Sprokkereef in oktober 2016 advies uit 

over mogelijke verbeteringen van de Wet 

meldcode. Sprokkereef verdiende zijn 

sporen als vicevoorzitter van de Taskforce 

Kindermishandeling en seksueel misbruik en 

vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland. In 

zijn advies pleit Sprokkereef ervoor de meld-

code op een aantal punten aan te scherpen. 

Hij adviseert Veilig Thuis een grotere rol te 

geven, om te zorgen dat ernstige gevallen 

niet van de radar verdwijnen. Sprokkereef: 

‘Professionals melden nu alleen bij Veilig 

Thuis als zij zelf inschatten dat het nodig 

is. Hierdoor worden signalen soms gemist 

en is er geen uitwisseling met professionals 

van andere sectoren. In het vervolg moeten 

ernstige gevallen van geweld altijd gemeld 

worden bij Veilig Thuis.’ 

Veldnorm 
Maar wat zijn ernstige gevallen? Dat zal 

iedere beroepsgroep zelf moeten definiëren 

en vastleggen in een veldnorm. Sprokkereef 

adviseert geen regelgeving van bovenaf op 

te leggen, maar zo goed mogelijk gebruik 

te maken van de expertise van professionals 

zelf. ‘De betrokken partijen moeten het zelf 

en met elkaar uitvinden’, vertelt Sprokkereef. 

‘Ze worden daarbij wel ondersteund met een 

programma van het ministerie, dat binnen-

kort wordt uitgerold.’ Een paar tips kan hij 

al geven: ‘Kijk ook eens over de grens wat 

daar al gebeurt op dit gebied. Met name de 

Angelsaksische landen zijn hier al ver mee. 

En werk samen met ervaringsdeskundigen en 

Veilig Thuis, dat is heel belangrijk.’

2018
Het advies van Sprokkereef is na behande-

ling in de Tweede Kamer overgenomen door 

staatssecretaris Van Rijn. De nieuwe rol van 

Veilig Thuis wordt in een wetswijziging vast-

gelegd, die bevindt zich nu in de adviesfase. 

Het besluit over de veldnormen heeft een 

Algemene Maatregel van Bestuur nodig, 

Beroepsgroepen moeten zelf aan 
de slag met veldnorm

Grotere rol voor Veilig Thuis

die wordt nu voorbereid. Op 1 januari 2018 

moeten de veldnormen in werking treden. 

Deskundige professionals
Ook in de aangescherpte meldcode blijft de 

deskundigheid van professionals cruciaal. 

Zij moeten alert zijn op signalen en weten 

hoe ze deze bespreekbaar kunnen maken. 

Om professionals in deze gespreksvoering 

te ondersteunen, biedt Movisie trainingen, 

websites en publicaties (zie kader). Februari 

2017 lanceert Movisie een nieuwe e-learn-

ingmodule over het bespreekbaar maken van 

huiselijk geweld. Sprokkereef: ‘Professionals 

moeten leren moeilijke gesprekken te 

voeren. Iemand die een gesprek begint 

met het uitspreken van zijn of haar zorgen, 

maakt meteen een goede start.’

Meer informatie: Anoushka Boet  

(a.boet@movisie.nl of 030 789 20 83)32



Zeg gewoon: ‘Ik maak 
me zorgen om jou!’ 

Wat hebben mensen nodig als ze seksueel geweld hebben meegemaakt?

Vijf adviezen 
van Sprokkereef 
1.  Verplicht professionals 

ernstige signalen te melden 

bij Veilig Thuis.

2.  Laat professionals zelf hun 

veldnorm definiëren.

3.  Versterk de adviesfunctie 

van Veilig Thuis.

4.  Laat Veilig Thuis altijd de 

wens van een burger tot 

melding honoreren.

5.  Richt een radarfunctie in bij 

Veilig Thuis.

Wat biedt 
Movisie? 
•   Kennisdossiers over huiselijk 

en seksueel geweld:  

movisie.nl/kennisdossiers.

•   Websites: huiselijkgeweld.nl, 

seksueelgeweld.info,  

monitorlerensignaleren.nl 

(voor docenten), Movisie 

website voor gemeenten 

gemeenten.movisie.nl

•   Trainingen voor deskun-

digheidsbevordering 

professionals: o.a. werken 

met de meldcode, het 

signaleren en bespreekbaar 

maken van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties,  

het Vlaggensysteem.  

Zie: movisie.nl/trainingen.

•   E-learning: begin maart 

lanceert Movisie de  

e-learningmodule 

‘Bespreekbaar maken 

huiselijk geweld’ op 

movisieacademie.nl. 

In Nederland wordt jaarlijks een miljoen 

mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Als 

professional in zorg of onderwijs is de kans 

groot dat je er vroeg of laat mee te maken 

krijgt. Hoe ga je dan het gesprek aan? Veel 

professionals vinden dat lastig. Vaak uit 

verlegenheid met het thema, maar ook door 

de angst het niet goed te doen. Wij vroegen 

mensen die seksueel geweld hebben mee-

gemaakt, wat zij destijds nodig hadden. Het 

blijkt niet zo ingewikkeld: kennis, houding 

en vaardigheid spelen een rol, maar de beste 

tip die wij hoorden was: ‘Als je iets ziet of 

vermoedt, zeg dan gewoon dat je je zorgen 

om mij maakt. Dat alleen al is heel fijn om 

te horen.’ Striptekenaar Rob van Barneveld 

zette de tips op een rij.

Deze strip komt voort uit het project Leren 

Signaleren en is getekend door Rob van 

Barneveld tijdens de Teacher Talk: ‘In gesprek 

met mensen met ervaring met seksueel 

geweld’, van Movisie en Rutgers. Zie ook: 

monitorlerensignaleren.nl.
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Wat er is veranderd voor sociaal werkers sinds 2015?

Zonder sociaal werkers 
zou de samenleving 
omvallen
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Ook leren vloggen? 
•   Bekijk hier de vlogs van Jelle de Boer 

en Sanne Verburgh: 

movisie.nl/artikel/vlogs-impact

•   Doe mee met de Vlog Academie 

van Movisie. Vanaf eind februari 

kun je drie keer je vlog uploaden om 

feedback te krijgen van experts op 

het gebied van profilering, storytelling 

en techniek. Meld je gratis aan: 

www.movisie.nl/nieuwsbericht/

vlog-jezelf-zichtbaar

Niet langer zelf de handen uit de mouwen 
steken bij een probleem, maar wel zorgen 
dat iemand de ondersteuning krijgt die 
nodig is: door te organiseren, te coördine-
ren, te faciliteren en samen te werken. Dat 
is in het kort de belangrijkste verschuiving 
in het werk van sociaal werkers, ziet Maaike 
Kluft van Movisie. Het is een nieuwe rol 
die niet iedereen even makkelijk ligt, denkt 
Kluft. ‘Vroeger bood je een bepaalde dienst 
aan, bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Dat 
was dan je expertise. Nu geven bewoners 
zelf aan hoe zij ondersteund willen worden 
en moet je maatwerk leveren. Dat vraagt 
om meer creativiteit en flexibiliteit van 
sociaal werkers.’ 

Tips en inspiratie 
•   Verhalen van sociale professionals lees je in het boek ‘Werken met hoofd, hart en 

handen. Kracht van de sociale professional’ van Marco Brok en Eveline Vollbracht: 

•   movisie.nl/artikel/lezen-dagboek-sociale-professional 

‘Wat werkt op tv?’ Een serie artikelen waarin sociale professionals feedback geven op 

zelfhulpprogramma’s en vertellen wat het sociaal werk daadwerkelijk doet. 

•   Wat is je professionele ruimte als sociaal professional en hoe benut je deze? Movisie 

biedt hierover vanaf eind februari/begin maart 2017 een e-learning aan. movisie.nl 

Mijn werk is leuker geworden,  

ik heb nu meer de regie

hij. ‘Zet gewoon eens je camera aan terwijl 
je naar binnen loopt en laat zien hoe het 
eruit ziet, wie er achter de balie zit, wie 
het spreekuur draait. Zo help je mensen de 
drempel over.’ Met zijn eigen zichtbaarheid 
zit het dankzij de vlogs inmiddels wel goed: 
‘Ik word op straat regelmatig aangesproken 
door mensen die mijn filmpjes gezien 
hebben.’

Meer informatie: Maaike Kluft  
(m.kluft@movisie.nl of 030 789 22 76).

Korte lijnen
Peter van der Beek is sociaal werker in 
Katwijk. Hij herkent de verandering die 
Kluft schetst, maar ziet voor zichzelf vooral 
kansen. ‘Mijn werk is er leuker door gewor-
den’, vertelt hij. ‘Als ik nu iets signaleer, 
bijvoorbeeld de toename van mensen met 
een psychiatrische achtergrond die mijn 
spreekuur bezoeken, kan ik makkelijker 
stappen zetten om iets voor hen te onder-
nemen. De lijnen zijn korter, ik heb meer 
regie gekregen.’ Een goede relatie met de 
beleidsmedewerker van de gemeente is 
daarbij cruciaal. Van Der Beek raadt daarom 
alle sociaal werkers aan veel tijd en aan-
dacht in die relatie te steken. ‘De gemeente 
heeft misschien niet alle expertise in huis 
die jij wel hebt. Het is dus zaak elkaar te 
versterken en samen de regie te voeren.’

Bescheiden
Sociaal werkers zijn de ogen en oren van de 
wijk geworden, zij zien wat er gaande is en 
organiseren dat mensen de juiste begelei-
ding krijgen. In Nederland werken rond de 
60.000 mensen in welzijn en maatschap-
pelijke dienstverlening. Samen bereiken 
ze vier tot vijf miljoen mensen per jaar. 
Zonder sociaal werkers zou de samenleving 
omvallen, daar is Kluft van overtuigd. 
‘Maar zelf zijn ze zich daar meestal niet 
van bewust. Ze vinden het helemaal niet 
zo bijzonder wat ze doen en zijn vaak heel 
bescheiden.’ Met als gevolg dat hun werk 
soms wat onzichtbaar blijft, waardoor zowel 
cliënten als andere professionals hen niet 
altijd weten te vinden.

Facebook
Sociale media kunnen helpen om meer 
zichtbaar te worden, ervaart ook Van 
der Beek. ‘Als we op Facebook en Twitter 
posten wanneer er spreekuur is, komen er 
beduidend meer mensen op af.’ Van der 
Beek experimenteert ook met vlogs, korte 
filmpjes die je met je smartphone maakt. 
Bij Movisie volgde hij er een webinar over. 
‘Natuurlijk is dat spannend, maar het hoeft 
echt niet zo ingewikkeld te zijn’, vertelt 35
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Vernieuwingen in de cliëntenparticipatie zijn 

niet via één uitgestippelde route te bereiken. 

Elke lokale situatie heeft een eigen historie 

en spelersveld. Ondanks de verschillende 

vertrekpunten zijn er zes stappen te 

onderscheiden. De procesroutekaart geeft 

gemeenten suggesties hoe ze die stappen 

kunnen doorlopen. Bij elke stap alvast een 

tip van Daan de Bruijn van Movisie. 

Stap 1: Aanleiding helder krijgen
Tip: Ga de breedte in
Daan de Bruijn: ‘Waarom wil je vernieuwen? 

Misschien wil je alleen aan de wettelijke ver-

plichting voldoen. Of je wilt vernieuwen om 

directer contact met inwoners, specifiek cli-

enten te krijgen en een groter draagvlak voor 

beleid. Ga de breedte in bij het beantwoorden 

van de waaromvraag: delen beleidsambte-

naren, de gemeenteraad en het college hun 

visie? Hoe zien de bestaande cliëntenraden 

het? En andere betrokken inwoners?’

Stap 2: Meedenkers betrekken
Tip: Haal een frisse blik van buiten
Daan de Bruijn: ‘Om tot echte vernieuwing 

te komen, moet je met een frisse blik 

kunnen kijken. Voor mensen binnen de 

bestaande structuur is dat soms lastig. 

Betrek ook ‘the unusual suspects’. Denk aan 

sleutelfiguren uit een wijk, sociaal onderne-

mers, kunstenaars.’ 

Stap 3: Besluiten nemen
Tip: Wees open en duidelijk
Daan de Bruijn: ‘Wees duidelijk, zeker bij 

besluiten over het voortbestaan van de 

bestaande adviesraden. Als de bestaande 

raad ophoudt te bestaan, kun je mensen 

op persoonlijke titel uitnodigen mee te 

werken. Als op voorhand niet duidelijk is 

of de bestaande raad blijft bestaan, kun je 

in alle openheid met elkaar overeenkomen 

dat juist het gezamenlijke proces tot het 

antwoord zal leiden.’

Stap 4: Model ontwerpen
Tip: Creëer experimenteerruimte
Daan de Bruijn: ‘Timmer het nieuwe model 

niet dicht. Het is een natuurlijke neiging om 

rollen en verantwoordelijkheden tot in detail 

in te willen vullen. Maar juist dan ontstaan 

vaak meningsverschillen. Veel zaken zullen 

zich moeten uitwijzen in de praktijk. Daar is 

experimenteerruimte voor nodig.’

Stap 5: Implementeren
Tip: Cliënten in de 
sollicitatiecommissie
Daan de Bruijn: ‘Betrek bijvoorbeeld een 

cliënt met een licht verstandelijke beperking 

bij de wervingsprocedure voor een nieuw 

adviesorgaan. Niet om goede sier mee 

te maken maar vanwege de inhoud. Ze 

geven doorgaans geen sociaalwenselijke 

antwoorden en ze filteren het jargon uit de 

gesprekken. Zo kom je snel tot de kern.’

Stap 6: Veranderen als gemeente
Tip: Stem af tussen afdelingen 
Daan de Bruijn: ‘Een en dezelfde cliënt 

heeft vaak te maken met meerdere wetten: 

Wmo, Participatiewet, Jeugdwet. Integrale 

cliëntenparticipatie werkt alleen als de 

gemeentelijke afdelingen onderling hun 

beleid goed afstemmen. Doordenk de con-

sequenties van deelbeleid voor een grotere 

groep inwoners. Zorg ook dat de gemeen-

telijke werkprocessen en communicatielijnen 

aansluiten bij de nieuwe adviesstructuur. 

Vanaf de beleidsontwikkeling tot en met de 

evaluatie.’

Meer informatie: Daan de Bruijn  

(d.debruijn@movisie.nl of 030 789 21 21).

Procesroutekaart 
cliëntenparticipatie

Zes stappen voor gemeenten

Gemeenten zijn volop aan de slag met vernieuwingen in de 

cliëntenparticipatie. De lat ligt hoog: nieuwe doelgroepen betrekken, 

rechtstreeks contact in de gehele beleidscyclus, online raadplegen.  

Dit voorjaar komt Movisie met een nuttig hulpmiddel: de 

procesroutekaart cliëntenparticipatie. 
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Kort nieuws

Interventiewijzer participatie vluchtelingen

Verkiezingsprogramma’s over het sociale domein

Vluchtelingen in uw gemeente moeten zo 

snel mogelijk deelnemen aan de samenlev-

ing. Hoe doet u dat en hoe zorgt u ervoor 

dat die aanpak werkt? Kennisplatform 

Integratie & Samenleving* geeft een 

overzicht van interventies en veelbelovende 

praktijkvoorbeelden om de participatie van 

statushouders te bevorderen.

In dit overzicht zijn verschillende interventies 

opgenomen. Deze staan allemaal ook in een 

databank, zijn beoordeeld door een onaf-

hankelijke commissie en hebben de stempel 

‘goed beschreven’ of ‘goed onderbouwd’. 

Ze zijn meestal niet specifiek opgezet voor 

vluchtelingen, maar voor ‘kwetsbare groepen’ 

in het algemeen. De interventie-eigenaren 

zijn daarom geïnterviewd over hun ervaringen 

met de doelgroep vluchtelingen. Op basis van 

de informatie uit deze interviews is vervolgens 

de laatste selectie gemaakt.

Naast interventies staan ook enkele prakti-

jkvoorbeelden in deze interventiewijzer. Deze 

beschrijvingen zijn (nog) niet beoordeeld 

door een onafhankelijke commissie. Bij 

de selectie van praktijkvoorbeelden is 

gekeken naar aanpakken om de participatie 

van vluchtelingen te bevorderen. Andere 

selectiecriteria zijn dat de aanpak - in nabije 

toekomst - overdraagbaar moet zijn en de 

aanpak moet zijn ontwikkeld en uitgevoerd 

in Nederland.

De interventies en praktijkvoorbeelden zijn 

ingedeeld volgens het Participatiewiel van 

Movisie waarin de leefwereld van mensen 

centraal staat. De eerste ring om de mens 

heen, zoals die hieronder is afgebeeld, is een 

ring met persoonlijke doelen.  

www.kis.nl/interventiewijzer

Kennisplatform Integratie & Samenleving 

is een programma van het Verwey-Jonker 

Instituut en Movisie dat wordt gefinancierd 

door het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. www.kis.nl. 

Op 15 maart gaat Nederland naar de 

stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. 

Wat hebben politieke partijen in hun 

verkiezingsprogramma’s staan over het 

sociale domein? 

Op movisie.nl/verkiezingen staat een 

overzicht van hun standpunten en plannen. 

Ook is op de site Kennisplatform Integratie 

& Samenleving (kis.nl) een overzicht te 

vinden van de standpunten en plannen over 

vluchtelingen, integratie, discriminatie en het 

tegengaan van radicalisering.
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Online marktplaatsen groot succes...

Dankzij ons nieuwe
online buurtplatform is

de sociale cohesie in de wijk
aanzienlijk verbeterd!

PARTICIPATIEWET EN WMO 
LATRELATIE OF HUWELIJK?
De grote belofte van de decentralisaties was 

het integraal werken. Zorg en ondersteuning 

dichterbij, minder versnipperd en minder duur 

om te organiseren. Deze publicatie zoemt in op 

de verbinding tussen de Participatiewet en de 

Wmo 2015. Beide wetten komen uit compleet andere werelden. 

Hoe verhouden die zich tot elkaar? Is die integraliteit – twee jaar na 

de start van de decentralisaties - tot stand gekomen? Ook worden 

16 vernieuwende uitvoeringspraktijken beschreven waar de beide 

wetten elkaar lijken te raken en versterken.

TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE 
VRAAGSTUKKEN
Inkomen en opleiding zijn veel genoemde 

verklaarders voor politiek en ander gedrag. 

Onderzoeker Josse de Voogd voegt een andere 

dimensie toe: de geografie. In het nieuwe 

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken brengt hij 

de aanhang van de PVV geografisch in kaart. Van Volendam tot 

Vinkeveen, en van Delfszijl tot Vlissingen. Verder in dit nummer o.a. 

de Rotterdamse professor bestuurskunde Arwin van Buuren trekt 

lessen uit ons waterbeheer voor burgerinitiatieven. Zijn advies aan 

gemeenten: ‘Wees veel meer een Barbapapa’.

WIE IS WIE IN DE WIJK?
In één oogopslag zicht op wie wat doet aan 

zorg en ondersteuning voor ouderen in de wijk. 

Dat biedt de nieuwe publicatie van BeterOud: 

Wie is Wie in de wijk. De infographic geeft 

inzicht in wie belangrijke spelers zijn én wat hun belangrijkste taken 

zijn. Ook is het een handig hulpmiddel om met collega’s of collega-

organisaties na te gaan hoe de lokale situatie is ingevuld. Wie doet 

lokaal eigenlijk wat? De infographic biedt een leidraad om hierover 

met elkaar het gesprek aan te gaan.

TOEVAL BESTAAT NIET
Samenwerking tussen sociale (wijk)teams en 

buurtbewoners en buurtinitiatieven kan een 

manier zijn om preventief en wijkgericht werken 

goed vorm te geven. Toch zien we dat juist 

deze taken achterblijven in de ontwikkeling van 

sociale (wijk)teams. In deze publicatie vier goede 

voorbeelden van teams waar de samenwerking 

met actieve burgers en/of burgerinitiatieven wel goed verloopt.

Vier verhalen over de waarde van gewone gesprekken, over kracht 

zien in kwetsbare mensen en hoe je als team je plan trekt, samen 

met bewoners. Tot slot: welke werkzame factoren dragen bij aan 

een goede samenwerking?

Nieuwe uitgaven
Deze publicaties zijn gratis downloadbaar op movisie.nl/publicaties



ColofonNieuw

E-learning Vlaggensyteem voor de 
verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ) 

De e-learning sluit aan bij de basistraining 

Werken met het Vlaggensysteem en de aan-

vullende module Buiten de Lijnen. Movisie 

ontwikkelde de e-learning in samenwerking 

met de Amarant Groep. 

Prijs: 29,50 per deelnemer. Korting  

vanaf 100 deelnemers. Bestellen via:  

www.vlaggensyteem.nl 

Website vlaggensyteem.nl
De methodiek Vlaggensysteem groeit steeds 

verder aan populariteit. Professionals die 

ermee werken, ervaren dat ze beter kunnen 

aangeven of gedrag bij de seksuele ontwikke-

ling hoort. Ook het aanbod voor verschillende 

doelgroepen en thema’s groeit. Op de nieuwe 

website www.vlaggensysteem.nl staat alles 

overzichtelijk bij elkaar. Je kunt er producten 

bestellen en je inschrijven voor trainingen. 

De e-learning Vlaggensysteem VGZ is 

gemaakt voor medewerkers die dagelijks in 

direct contact staan met cliënten met een 

verstandelijke beperking zoals begeleiders 

en sociale professionals. Met de methodiek 

van het Vlaggensysteem leer je seksueel 

(grensoverschrijdend) gedrag correct in 

te schatten en te beoordelen. Je leert het 

onderwerp bespreekbaar te maken met de 

cliënt, ouders en collega’s, en er adequaat 

op te reageren. 
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Volg Movisie op Twitter @movisie

Inhoudelijke vragen: info@movisie.nl

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. 

Onze activiteiten zijn georganiseerd rond vijf 

actuele thema’s: Effectiviteit & vakmanschap, 

Actief burgerschap, Sociale zorg, Inclusie & 

diversiteit en Huiselijk & seksueel geweld.

Meer informatie: movisie.nl

MBO Amersfoort, Movisie en de Regionale 

Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) 

gaan samenwerken om jonge vluchtelingen 

met een verblijfsstatus voor te bereiden op 

de arbeidsmarkt. Jonge nieuwkomers die de 

Entree-opleiding voor Anderstaligen bij MBO 

Amersfoort volgen, worden het komend jaar 

intensief getraind in vaardigheden die nodig 

zijn om later een baan te vinden. 

 

Voor jonge nieuwkomers is K!X Works, zoals 

het programma van Movisie heet, een kans 

om zich naast hun opleiding voor te berei-

den op de arbeidsmarkt. Met trainingen op 

vaardigheden als netwerken, presenteren en 

communiceren en persoonlijke begeleiding 

van mentoren uit het bedrijfsleven, willen de 

samenwerkende partijen jongeren stimuleren 

om op hun eigen niveau hun talenten te ont-

plooien. De studenten van MBO Amersfoort 

worden een jaar lang intensief begeleid en 

getraind door Movisie en door gasttrainers. 

Ook gaan ze zich oriënteren op beroepen en 

bezoeken ze bedrijven in de regio. Het doel 

is dat alle jongeren na het volgen van het 

programma een betaalde baan hebben of 

doorstromen naar een vervolgopleiding.

Meer informatie: Jamal Chrifi,  

(j.chrifi@movisie.nl of 030 789 22 60)

Tijdige begeleiding biedt jonge 
nieuwkomers perspectief op werk
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COLUMN

Het oude jaar 2016 ligt achter ons. En bij het afsluiten 

van een jaar horen de traditionele lijstjes: sportman/vrouw 

van het jaar, grootste hits, temperatuurrecords. Zo op de 

scheiding van herfst en winter viel mijn oog op verschillende 

artikelen in kranten en op websites waarin gesproken wordt 

over de invloed van de natuur op de mens. Zo kwamen 

Wageningen University & Research en het Trimbos Instituut 

met resultaten van een onderzoek. Daaruit blijkt dat een 

grotere aanwezigheid van natuur (groen, water) in de buurt 

van je huis een positieve invloed heeft op je gezondheid. 

Meer natuur leidt tot minder angststoornissen, een sneller 

herstel van stress, betere concentratie en grotere zelfbeheer-

sing. Tegelijk zie ik steeds meer de term NDD, Nature Deficit 

Disorder, voorbij komen. Het fenomeen dat de natuurerva-

ring verdwijnt in het menselijk leven. We leven steeds meer 

binnen bij kunstlicht en bewegen steeds minder. Dit leidt tot 

fysieke en psychische klachten.

Persoonlijk zie ik in mijn vrijwilligerswerk als natuurgids bij 

Staatsbosbeheer hoe beperkt mensen, met name woonach-

tig in steden, nog contact hebben met de natuur. Een bos of 

park is vaak hooguit een decor voor een zondagse wande-

ling. Het besef dat deze natuur vol zit met dieren en levende 

organismen en daarmee één groot natuurlijk systeem vormt, 

waarvan de mens zelf ook een onderdeel is, is vaak een 

enorme eyeopener.

Het nieuwe jaar 2017 ligt voor ons. Een jaar met verkie-

zingen, dus ook een jaar waarin veel kan veranderen. Alle 

verkiezingsprogramma’s liggen vast en straks doen we een 

poging om te kiezen voor de partij, de kandidaat, die het 

beste bij onze idealen past. Natuurlijk is er in deze program-

ma’s veel aandacht voor de zorg, vooral voor de kosten van 

de zorg. Enkele programma’s stippen ook de visie van de 

betreffende partij over de natuur in Nederland aan. 

Ik zie een kans om deze twee met elkaar te verbinden. Om 

aandacht voor de natuur een belangrijke rol te geven in de 

preventie en het vergroten van het welzijn en de vitaliteit. 

Want investeren in groen is niet alleen goed voor het milieu 

en de toekomst van onze planeet, maar ook voor onze 

gezondheid op heel korte termijn. Met de verkiezingen 

kan het nog alle kanten op. Mijn wens voor 2017 is dat de 

nieuwe coalitie in haar regeerakkoord groen en gezond aan 

elkaar verbindt. En aan die verbinding wil ik in het nieuwe 

jaar graag mijn steentje bijdragen.

Matthijs Terpstra, programmamanager bij Movisie.

Ga voor Groen!

Meer natuur leidt tot minder 

angststoornissen, een sneller herstel 

van stress, betere concentratie en 

grotere zelfbeheersing.
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