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kort nieuws

Intensiever samenspel

Na de recente gemeenteraadsverkiezingen staan de nieuwe raadsleden 
en bestuurders voor tal van uitdagingen. Studies van onder meer 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en van de Nationale 
Ombudsman wijzen uit dat de transformatiedoelen nog lang niet 
zijn bereikt. Dat is niet zo vreemd, want het gaat om een majeure 
operatie. Gemeenten hebben er taken bijgekregen, maar met minder 
budget dan voorheen beschikbaar was. Zij staan voor de opgave een 
integraal en samenhangend beleid te voeren, waarbij de rollen van 
alle betrokkenen veranderen. En breed leeft de vrees van financiële 
tekorten, zoals in een aantal gemeenten al het geval is.

Kim Putters, directeur van het SCP, pleit voor meer dialoog en 
intensiever samenspel in het sociaal domein (pag. 4-6). Hij hoopt dat 
lokale bestuurders in gesprek gaan met de inwoners over wat voor 
‘verzorgingsgemeente’ ze eigenlijk willen zijn. Hoe gaan we om met 
onze ouderen, met mensen met beperkingen, met burgerinitiatieven? 
Welke normen hanteren we? 

Hij doet ook een pleidooi om ervoor te blijven zorgen dat we lessen uit 
lokale initiatieven delen. Dat kennis blijft stromen, om het beleid en 
de uitvoering in gemeenten te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is de 
pilot ‘van zorg naar werk’ in Brabant (p. 7-9). Door mee te lopen met 
deze lerende praktijk brengt Movisie beschikbare kennis in en deelt de 
lessen hieruit.

Een aantal afzwaaiende lokale bestuurders neemt u mee in hun 
visie en manier van werken. ‘Meer welzijn en minder zorg’, zegt 
bijvoorbeeld Janny Bakker, vertrekkend wethouder in Huizen. 
Vraag mensen wat ze belangrijk vinden. Kijk kritisch vanuit het 
cliëntenperspectief, stelt Leo Bisschops, oud-wethouder en raadslid 
in Best. En laat u inspireren door enkele concrete voorbeelden 
van het betrekken van burgers bij beleid en uitvoering. De twee 
laatstgenoemde artikelen vindt u in het hart van dit nummer, de 
special over de gemeente en het sociaal domein.

Samen met tal van partners hebben gemeentelijke bestuurders nog 
veel te doen! Ik hoop dat deze Movisies daarvoor inspiratie biedt.

Saskia Keuzenkamp, Directeur Kennis en Innovatie Movisie

Redactioneel

Jaarbericht 2017 
Kennisplatform Integratie & 
Samenleving (KIS)
Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) is het 

programma waarin Movisie en het Verwey-Jonker Instituut 

samenwerken. KIS doet onderzoek, adviseert en biedt 

praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond 

integratie, migratie en diversiteit. Deze informatie wordt 

actief gedeeld met beleidsmakers bij gemeenten en andere 

overheidsinstellingen, politici, professionals werkzaam bij 

maatschappelijke organisaties, migrantenorganisaties en 

het bedrijfsleven. 

2017 is het derde jaar dat KIS actief was met onderzoek, 

advies, praktische tips en instrumenten rond integratie, 

migratie en diversiteit. In het jaarbericht presenteren we 

onze uiteenlopende activiteiten van het afgelopen jaar.  

Lees het jaarbericht online via: www.kis.nl/jaarbericht2017

Onze website is vernieuwd!
Wie recentelijk op de website van Movisie heeft gekeken, 

is het misschien al opgevallen. Movisie.nl is vernieuwd! 

Inhoudelijk is er niet veel veranderd. Je vindt op onze site 

nog steeds informatieve artikelen, inspirerende info-

graphics en handreikingen evenementen en trainingen 

binnen de diverse thema’s van het sociaal domein. Wat  

er wel is veranderd? Bekijk het zelf op movisie.nl. 
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De gemeente en het sociaal domein

De gemeenteraadsverkiezingen liggen 
achter ons. Nieuwe raadsleden zitten 
op hun plek, nieuwe colleges zijn of 
worden gevormd. Wat is de stand  
van zaken in het lokale sociaal 
domein, wat zijn tips en tricks en do’s 
en dont’s? Onze special van maar liefst  
16 pagina’s biedt een handig overzicht. 
Voor nieuwkomers en insiders in 
lokaal bestuur en beleid.

SPECIAL

De gemeente en het sociale domein
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SCP-directeur Kim Putters over lokale samenwerking tussen beleid en burger

' Lokale bestuurders 
moeten lef en 
leiderschap tonen’
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Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 

schreef onlangs het essay ‘Een lokaal sociaal contract.’ Daarmee hoopt 

hij nieuwe lokale bestuurders en gemeenteraden een agenda voor 

het sociale domein aan te reiken. De samenleving anno 2018 vereist 

dat we het samenspel tussen lokaal bestuur en de burgers anders 

organiseren, stelt hij. 

Wat bedoel je met een lokaal sociaal 
contract?
‘Zie de term contract als iets overdrachtelijks. 

Vanaf het moment dat je geboren wordt, 

bestaat zo’n contract eigenlijk al. Je kunt 

het zien als een ongeschreven afspraak over 

solidariteit, over het delen van sociale risico’s, 

bijvoorbeeld rond leeftijd en gezondheid. En 

de overheid speelt daarin een rol. Eerst de 

Rijksoverheid maar nu – na de decentralisa-

ties – zijn dat de gemeenten.’

In een sociaal contract vindt een uitruil plaats 

van rechten, plichten en verantwoordelijk-

heden. Daarmee kunnen welbevinden en 

gezondheid zo goed mogelijk worden veilig-

gesteld. Maar het sociaal contract in de zorg 

tussen overheid en burgers is sterk verou-

derd. Het leunt op een centraal aangestuurd 

systeem dat op de sociale bescherming van 

burgers gericht was. Daarin zijn heldere 

rollen weggelegd voor het private veld dat 

via een hiërarchie (lees koepelorganisaties) 

met de overheid in gesprek bleef. Het sociale 

domein anno nu vergt een heel andere 

manier van werken, stelt Putters. De kern 

van zijn betoog: intensiveer de dialoog en 

het samenspel in het sociale domein – tussen 

lokaal bestuur, maatschappelijke organisaties 

en burgers – en versterk de kennisinfrastruc-

tuur die daarvoor nodig is.

Putters: ‘Er is een aantal vragen dat ik 

nadrukkelijk opwerp. Bijvoorbeeld de vraag: 

welke norm stellen we eigenlijk met zijn 

allen? Wat is een sociaal risico vandaag de 

dag? Welke groepen zijn het meest kwets-

baar? Met wie moeten we solidair zijn? Zijn 

dat nog steeds dezelfde groepen die dat 

waren toen we de regels van de verzorgings-

staat bedachten?’

Wat adviseer je hieromtrent net 
aangetreden lokale bestuurders en 
raadsleden?
‘Ik hoop dat in gemeenteraden de start van 

een nieuwe periode wordt benut om samen 

met de inwoners het gesprek aan te gaan 

over vragen als: wat voor verzorgingsge-

meente willen wij eigenlijk in onze regio 

hebben? Hoe zit onze samenleving in elkaar, 

wie willen we meer kansen geven? En wat 

is eigenlijk de basisnorm voor een goede 

gezondheid? Voer dit gesprek aan het begin, 

is mijn advies. Doe dat niet gaandeweg 

de rit omdat er toevallig een regeling over 

thuishulp voorbijkomt. Nee, probeer vanaf 

het begin piketpaaltjes te slaan.’

Zie je dit beoogde debat al gevoerd 
worden in gemeenten? Gedurende 
de verkiezingscampagnes een paar 
maanden geleden en nu bij de 
totstandkoming van colleges?
‘Eigenlijk is het tijdens de campagnes maar 

heel beperkt over dit soort onderwerpen 

gegaan. Dat vind ik erg jammer. Landelijke 

thema’s als integratie hebben de discussies 

gedomineerd, ook door tussenkomst van 

landelijke politici. Ik vind het bijna bescha-

mend dat het niet meer is gegaan over grote 

thema’s rond de verzorgingssamenleving 

– zorg, jeugdzorg en hoe we bijvoorbeeld 

omgaan met mensen met een beperking. 

Gemeenten moeten die onderwerpen actief 

met hun burgers bespreken. Dat is hun taak, 

in de gedecentraliseerde werkelijkheid.’

Hoe verander je dat, zodat dit debat 
lokaal wel gevoerd wordt?
‘Daar is niet één antwoord op te geven. Het 

zal geleidelijk gaan, dat is het eerste deel 

van mijn antwoord. Onze systemen zijn niet 

van de ene op de andere dag veranderd. Dat 

zullen gemeenten niet alleen kunnen. Dit 

gaat langs de weg van het samenspel tussen 

de centrale overheid, de lokale overheid en 

allerlei partijen daaromheen. Verder, en dat 

is het tweede deel van mijn antwoord: lokale 

bestuurders zullen lef en leiderschap moeten 

tonen. Mijn advies aan hen: breng goed in 

kaart wie er in je regio wonen en wat hen 

beweegt, wat hen zorgen baart en wat men 

nodig heeft. Ontwikkel in samenspraak met 

je bewoners een visie en draag die uit. Ga 

niet zitten wachten tot de buitenwereld die 

aan je oplegt. Of die buitenwereld nu een 

grotere gemeente in je regio is of de lande-

lijke politiek. Overigens zijn veel gemeenten 

hier al proactief in.’

In je essay adviseer je gemeenten 
te kiezen voor een integrale aanpak 
rond beleid in het sociale domein en 
maatwerk. Voorlopers als Eindhoven  
en Leeuwarden kampen echter met 
grote financiële tekorten. Andere 
gemeenten zullen daardoor misschien 
voorzichtiger worden: eerst maar eens 
de financiën op orde hebben. Met als 
ongewenst neveneffect: juist weer een 
verkokering van beleid. En weinig lef  
en leiderschap…
‘Ik denk dat het ermee te maken heeft, en 

misschien is dit typisch Nederlands, dat de 

decentralisatie maar half gebeurt. Wat is de 

rol van de centrale overheid? De discussie 

is de afgelopen jaren vooral gegaan over 

wat de lokale overheid moet doen en wat 

de burger moet doen. Maar niet over wat 

de Rijksoverheid moet doen. Het geld zit 

niet waar de verantwoordelijkheid ligt, bij 

de gemeenten. Dus als we nog een stap 

willen zetten, moeten we het misschien ook 

hebben over een herverdeling van middelen. 

Dat gemeenten een deel van de belastingen 

gaan innen en die inkomsten daaruit kunnen 

koppelen aan de middelen die ze inzetten.

Over Kim Putters
Prof. dr. Kim Putters (1973) is sinds juni 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende 

Verzorgingsstaat bij de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde op vraagstukken van beleid en bestuur 

in de zorg en verricht onderzoek naar veranderingen in de `local welfare state’, zoals 

innovaties in zorginstellingen, maatschappelijk ondernemerschap, informele hulp en 

wijkgericht werken.

 >>
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Wat ook tot financiële problemen in 

gemeenten heeft geleid, is dat ze vaak niet 

de financiële consequenties van keuzes 

kunnen overzien. In onderhandelingen met 

zorgverzekeraars, met instellingen: wat is 

een redelijke prijs voor hun dienstverlening? 

Hoe beoordeel je een goede prijs-kwaliteit-

verhouding? Het zou dus inderdaad kunnen 

zijn dat gemeenten terughoudender worden 

en minder bestuurlijk lef tonen.’ 

De overheid, zowel de Rijksoverheid als 
de lokale overheid, is te optimistisch 
over de mogelijkheden van burgers om 
zelf de regie te voeren en om elkaar bij 
te staan, stel je in je essay…
‘De overheid heeft inderdaad hoge ver-

wachtingen van wat de burger zelf kan. In 

beleid zit heel sterk de vanzelfsprekendheid 

van zelfredzaamheid ingebakken. Termen 

als zelfredzaamheid en eigen regie zijn bijna 

heilig verklaard. Je kunt geen beleidsplan 

openslaan zonder te lezen dat dit het doel 

is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet voor 

iedereen het beste.

Over het SCP en het essay
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent het sociaal en 

cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP monitort onder meer de leefsitu-

atie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en 

verricht verkenningen voor toekomstig beleid. Het SCP is een professionele organisatie 

die wetenschappelijk werkt en dat op onafhankelijke wijze doet.

Het essay ‘Een lokaal sociaal contract; voorwaarden voor een inclusieve samenleving’ 

is te downloaden vanaf scp.nl/publicaties.

De overheid moet zich realiseren dat je 

nogal wat hulpbronnen tot je beschikking 

moet hebben om dat te kunnen. Niet 

iedereen heeft die. En daar komt nog iets 

bij. Er heerst bij burgers een diepgewortelde 

opvatting dat de overheid tenminste mede-

verantwoordelijk is voor de zorg aan hen. 

Zo’n mening kun je dan wel opzijschuiven 

en wijzen op de veranderde verhoudingen 

sinds de decentralisaties, maar zo simpel 

gaat dat niet.’

Wat is er nodig?
‘Wat nodig is, is een dialoog. En dat begint 

eigenlijk al aan de keukentafel. Als jij aan 

die tafel tegen iemand zegt dat zelfred-

zaamheid het hoogste doel is, dan kan 

diegene aan de andere kant van die tafel 

zich behoorlijk klein gaan voelen. Zo iemand 

gaat zich bijna schuldig voelen geen sociaal 

De decentralisatie gebeurt nu 

maar half. Want wat is de rol 

van de centrale overheid?

netwerk te hebben. Ik chargeer misschien 

maar het is evident dat er een groot 

machtsverschil bestaat aan de keukentafel. 

Aan de ene kant degene die het geld ver-

deelt en aan de andere kant de burger die 

soms zenuwachtig en vaak afhankelijk is. De 

overheid is zich daar niet altijd voldoende 

bewust van. Stel je als gemeente de vraag: 

welke normatieve uitgangspunten hanteren 

wij eigenlijk? Want zelfredzaamheid is een 

normatieve keuze, geen neutrale.’

De lerende praktijk is van groot belang 
in het sociale domein. Denk aan 
initiatieven als de City Deal Inclusieve 
stad waarin gemeenten samenwerken 
rond experimenten en innovatieve 
aanpakken rond beleid in het sociale 
domein. Hoe kijk je aan tegen die 
initiatieven?
‘Dat soort bottom-up initiatieven waardeer ik 

zeer. Wat ik wel een lastige kwestie vind, is dat 

het niet altijd eenvoudig is om kennis die we 

ontwikkelen met elkaar te delen en de ken-

nisinfrastructuur aan elkaar te koppelen. Hoe 

zorg je dat kennis blijft stromen? Hoe zorg je 

dat bijvoorbeeld dat wat het SCP doet goed 

wordt gekoppeld aan datgene wat Movisie 

doet en ook aan wat praktijkervaringen in 

gemeenten opleveren? Dat vergt in elk geval 

openheid en de bereidheid om naar elkaar te 

luisteren. Het vergt van zowel toezichthou-

ders als het Rijk en de gemeenteraad dat er 

niet direct wordt ingegrepen als een experi-

ment net wat anders loopt dan gedacht. Het 

vergt een lossere manier van kennis delen en 

evalueren. En een andere, lossere bestuur-

lijke cultuur. Veel collegeakkoorden zijn nu 

al gesloten, maar mijn advies zou zijn: sluit 

akkoorden op hoofdlijnen. Timmer niet alles 

dicht. Leer van de praktijk.’

Door Olaf Stomp en Saskia Keuzenkamp

Meer informatie: o.stomp@movisie.nl en 

s.keuzenkamp@movisie.nl

   'Intensiveer de dialoog en het samenspel in het sociale domein – tussen lokaal bestuur, maatschappelijke 

organisaties en burgers.'
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De Wmo is de wereld van zorg, onder-
steuning en welzijn, de Participatiewet die 
van werk. Gescheiden werelden waren 
het tot voor kort. Maar gemeenten krijgen 
steeds meer in de gaten dat ze te verbinden 
zijn. In jargon: steeds meer gemeenten 
proberen een ‘doorlopende lijn’ tussen 
Wmo en Participatiewet te realiseren. Ze 
proberen mensen die nu een beroep doen 
op de Wmo en Wmo-voorzieningen (zoals 
dagbesteding) te begeleiden naar betaald 
werk – mits ze de potentie en/of de motiva-
tie hebben om op den duur betaald te gaan 
werken. Soms ook andersom: voor iemand 

die niet happy is op zijn of haar werkplek, 
kan dagbesteding tijdelijk een uitkomst zijn. 
Het streven is dat iemand die kan werken 
ook echt werkt.

Brabantse gemeenten
In de Brabantse gemeenten Bernheze, 
Boekel, Landerd, Oss en Uden loopt sinds 
kort de tweejarige pilot ‘Van zorg naar 
werk’. Samen met zorgaanbieders en 
re-integratiebedrijven en sociale werkvoor-
ziening IBN werken deze gemeenten aan 
twee doelen. Ze ondersteunen mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt in hun 

Pilot ‘Van zorg naar werk’ in Brabantse gemeenten

‘  We zijn completer in 
onze ondersteuning’

Hoe zorg je er als gemeente voor 

dat alle inwoners zich zoveel 

mogelijk kunnen ontwikkelen 

richting betaald werk, ook mensen 

die gebruik maken van een Wmo-

voorziening? In Brabant zijn 

vijf gemeenten, zorgaanbieders 

en een re-integratiebedrijf 

enthousiast aan de slag gegaan.
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ontwikkeling richting betaald werk. En 
ze halen waar mogelijk de schotten weg 
tussen Wmo en Participatiewet, gemeente-
lijke afdelingen en consulenten.
Met name mensen die net niet voldoen aan 
de voorwaarden om via de Participatiewet 
ondersteund te worden, vielen voorheen 
buiten de boot, constateert José van den 
Elzen, beleidsmedewerker Wmo bij de 
gemeente Oss: ‘Het gaat om inwoners die 
zóveel ondersteuning nodig hebben dat 
ze niet zelfstandig richting werk kunnen, 
dus vaak geen opleiding hebben of een 

Die mogelijkheid biedt de Wmo niet. Bij 
een theehuis met thee-inpakkerij werken 
mensen via een Wmo-indicatie. Met een 
extra opleiding stromen deze mensen mak-
kelijker uit naar werk. In de pilot kunnen 
we de Wmo-optie combineren met de 
opleidingsmiddelen uit de Participatiewet. 
Zo helpen we mensen om de stap te zetten 
richting werk.’

Meedenken en meekijken
Namens Movisie en op uitdrukkelijk 
verzoek van de gemeenten denkt en kijkt 
Marjet van Houten mee. Ze hamert er 
bijvoorbeeld op dat consulenten in een 
vroeg stadium cliënten laten meedenken. 
‘Ik zie dat de wil er is om dat te doen, maar 
ik bespeur ook nog schroom. Soms zijn 
gemeenten nog te beschermend, te bang 
dat cliënten zo kwetsbaar zijn.’ 

Van Houten is naar eigen zeggen ook 
kritisch over het denken in werkprocessen, 
wat ze omschrijft als ‘oud denken’. José 
van den Elzen: ‘Van dat gevaar zijn we ons 
bewust. We praten regelmatig met elkaar 
over vragen als: Hoe kunnen we elkaar 
beter leren kennen? Hoe zit ons werkproces 

Met name mensen die net niet 

voldoen aan de voorwaarden 

om via de Participatiewet

ondersteund te worden, vielen 

voorheen buiten de boot

Ik ben fan van integraal kijken

Wat opvalt, is de gedrevenheid 

bij deze vijf gemeenten

samen als consulenten een werkbezoek af 
te leggen. Daardoor zijn we completer in 
onze ondersteuning.’ Daisy van de Kleut: 
‘En het levert nieuwe ideeën op. We zeggen 
nu niet meer: “Dat hoort niet bij mijn wet.” 
Nu gaan we wél de grens over en bellen we 
toch even die zorgaanbieder of de consulent 
van een andere afdeling.’

Enthousiast
Wat opvalt, is de gedrevenheid bij deze 
vijf gemeenten. Waarom zijn ze zo 
enthousiast over deze pilot? Ellen Peters: 
‘Ik vind het heel waardevol dat we de 
krachten bundelen. Mensen die nu nog 
in de dagbesteding actief zijn, kunnen 
soms veel meer dan gedacht wordt. Hoe 
meer disciplines samenwerken, hoe meer 
we kunnen bereiken.’ José van den Elzen 
mocht onlangs aansluiten bij Peters’ 
overleg met consulenten Wmo en Werk & 
Inkomen. ‘Het enthousiasme spatte ervan 
af,’ zegt Van den Elzen. ‘Ze gaan in gesprek 
met inwoners over waar ze naartoe willen 
ontwikkelen. Vervolgens kijken ze wat ze 
kunnen, en wat iemand nog nodig heeft. 
De inwoner met zijn vragen staat centraal. 
De drie vragen die de inwoner beantwoordt 
(“ik wil, ik kan en ik heb nodig”) geven 
professionals heel veel ruimte om aan te 
sluiten bij wat de burger wil. Je merkt dat 
ze daar blij van worden.'

Daisy van de Kleut is zo’n blije professional: 
‘Wat ik heel mooi vind, is dat we teruggaan 
naar de essentie, naar de vraag: waarom 
doen we dit allemaal? O ja, we doen het 
voor de inwoner. En wat wil die nou eigen-
lijk? Door die vragen centraal te stellen 
in plaats van wetgeving of zorgaanbod, 
wakker je ons vuurtje aan. We gaan denken 
vanuit de inwoner en maken daar het plan 
omheen.’

Meer informatie: Marjet van Houten
(m.vanhouten@movisie.nl 0655440979)

bepaalde beperking die extra ondersteuning 
vergt, mensen met een licht verstandelijke 
beperking bijvoorbeeld. Op hen richten 
we ons vooral in deze pilot. Daarbij is het 
belangrijk dat wij niet kijken naar wat ze 
niet kunnen, maar naar wat ze wel kunnen 
en waar ze naartoe willen.’

Slimme oplossingen
Tijd voor de praktijk. Welke slimme 
oplossingen maakt de pilot mogelijk? Daisy 
van de Kleut, beleidsadviseur Participatie 
in Landerd, geeft het voorbeeld van een 
deelnemer aan de pilot die via de Participa-
tiewet ondersteuning krijgt bij het opzetten 
van een eigen bedrijf. ‘Wat de Participa-
tiewet-consulente niet wist, was dat deze 
persoon ook begeleiding kreeg vanuit de 
Wmo. Dat bracht de consulente op het idee 
om de inwoner via de Wmo-begeleiding 
te ondersteunen bij het opzetten van zijn 
bedrijfsplan. Zo’n bedrijf opzetten vraagt 
tenslotte heel wat geregel, en dat is niet 
voor iedereen eenvoudig.’

José van den Elzen: ‘Hier in Oss zijn 
binnen de Participatiewet mogelijkhe-
den voor scholing, bijvoorbeeld om een 
startkwalificatie niveau 1 te verwerven. 

in elkaar? Hoe stemmen we onze voorheen 
gescheiden werelden beter op elkaar af? 
Wat kunnen we van elkaar leren over de 
afwegingen die we maken? En hoe geven 
we cliënten meer zeggenschap?’

Integraal kijken
Marjet van Houten vindt het fijn dat de 
pilot ‘Van zorg naar werk’ hokjes door-
breekt. ‘Ik ben fan van integraal kijken,’ 
zegt ze. ‘Dat is voor inwoners ontzettend 
belangrijk, en gemeenten hebben daarin 
een belangrijke opdracht. Inwoners zien 
hun leven als één geheel, maar voorheen 
kwamen ze in een systeemwereld en 
werden ze als het ware gevierendeeld. Het 
is een grote stap voorwaarts als dat minder 
gebeurt.’ Ellen Peters, arbeidsdeskundige 
bij de gemeente Oss: ‘Integraal werken 
stimuleert je om een collega te bellen of 
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Voor inwoners die hulp nodig 
hebben is samenwerking tussen 
het sociale wijkteam en Werk & 
Inkomen heel belangrijk. Toch 
laat de praktijk iets anders zien. 
Uit de Movisie-peiling ‘Sociale 
(Wijk)teams opnieuw uitgelicht’ 
blijkt dat nog niet de helft van 
de wijkteams taken uitvoert op 
het gebied van W&I. In een derde 
van de gemeenten bestaat geen 
enkele vorm van samenwerking. 
Ook blijkt dat het percentage 
wijkteams waarin W&I meedoet 
sinds de transitie terugloopt. 

Suzanne Bunnik, auteur van 
‘Transformeren, gewoon doen’, 
geeft op basis van haar ervaringen 
in een samenwerkingspilot vijf 
verbeter-tips:

Suzanne: “Ik heb vaak ervaren 
hoe juist een gebrek aan samen-
werking leidt tot tijdverspilling 
waar de klant niks mee opschiet, 
bijvoorbeeld omdat professionals 
op basis van halve informatie foute 
beslissingen nemen of juist niks 
doen, elkaar onbedoeld tegen-
werken of dubbel werk doen. Een 
gezamenlijke aanpak is voor veel 
klanten effectiever.” 

Samenwerken gaat niet vanzelf, maar kan wel 
vanzelfsprekender worden wanneer een gezamenlijke 
start wordt gemaakt in één gemeentelijke toegang 
voor inwoners, waar integrale vraagverheldering 
plaatsvindt. 

Als daar blijkt dat er sprake is van meervoudige 
problematiek, kan een integraal team direct beginnen 
met het maken van een gezamenlijke plan van aanpak. 
Zo nodig kan snel specialistische hulp worden ingezet, 
bijvoorbeeld bij schulden of woonproblematiek. Dit 
voorkomt dat het team het verkeerde pad inslaat en 
blijft doormodderen. 

Samenwerken kun je het beste leren vanuit echte 
casuïstiek. Breng teamleiders in positie die in staat 
zijn het leer- en veranderproces te begeleiden. 
Die de visie kunnen vóórleven en deze met hun 
team kunnen vertalen naar gedrag in de praktijk. 
En die belemmeringen kunnen terugvertalen naar 
wetten en regels, om hier vervolgens in overleg met 
beleidsmedewerkers en bestuurders handelingsruimte 
in te helpen ontdekken.

Schep voorwaarden voor samenwerking zoals een 
gezamenlijk registratiesysteem, waarbij het mogelijk 
is informatie te delen en een gezamenlijk plan van 
aanpak te maken als de klant dit toestaat. Maar maak 
ook afspraken over hoe klantmanagers en wijkwerkers 
om moeten gaan met vermeende fraudesituaties en 
richt een helpdesk in waar ze advies kunnen inwinnen. 

Onderschat het veranderproces niet! Leren gaat 
gepaard met moeite, met fouten (mogen) maken, 
struikelen en weer opstaan.

voor samenwerking 
wijkteams en Werk  
en Inkomen

1

2

3

4

5

5 TIPS 
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Mensen met een psychische aandoening

Iedereen kan en 
mag meedoen
Het realiseren van sociale inclusie is geen 

eenvoudige opgave. Dit geldt zeker voor mensen 

met een psychische aandoening. Hoe kun je als 

gemeente deze groep volwaardig laten meedoen? >>
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Bergen op Zoom
Hoe signaleer je zorgwekkende 

situaties terwijl mensen geen hulp 

zoeken? In Bergen op Zoom is er 

een training ‘Ogen en oren in de 

wijk’ voor mensen die vanwege hun 

beroep achter de voordeur komen. 

Het gaat om niet-zorgprofessionals, 

zoals onderhoudsmonteurs van 

woningcorporaties. Door hen te 

trainen en met hen samen te werken, 

lopen zorgwekkende situaties minder 

uit de hand. Ook hier geldt: alleen door 

samenwerking wordt er eerder hulp 

geboden.

Wat is sociale inclusie? 
Wat is sociale inclusie en wat is ervoor nodig om daar met elkaar aan te werken? Dat 

was de vraag die op het congres #socialeinclusie in maart 2018 centraal stond. Drie erva-

ringsdeskundigen hoefden niet lang over deze vraag na te denken. Sociale inclusie is dat 

iedereen mee kan en mee mag doen. Sociale inclusie zou het uitgangspunt moeten zijn. 

Net als: zowel de kwetsbare mens als de samenleving is aan zet. Het is belangrijk dat 

partijen elkaar weten te vinden, écht samenwerken en de persoon zelf en zijn netwerk 

serieus nemen. Nog een advies: benut de energie en kracht die mensen hebben en soms 

inzetten in het gevecht tegen regels en systemen. ‘Ik kan er niks AAN doen, maar wel 

wat MEE doen’, verwoordde iemand kernachtig. Het verslag van het congres is te vinden 

op movisie.nl/congres-sociale-inclusie.

Goede steun is cruciaal
Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen leven vaak met ups en downs. Dat 

kan grote impact hebben. Denk aan periodes met ziekte en opname bij terugval. Goede 

steun helpt om de draad weer op te pakken. Geen goede steun kan resulteren in steeds 

verder in de marge komen, de greep op het eigen leven verliezen. Met een mogelijke uit-

komst dat iemand onvoldoende in staat is om zelfstandig te wonen en maatschappelijke 

rollen te vervullen of in een isolement komt. Dit komt tegenwoordig eerder voor doordat 

het steeds ingewikkelder wordt om met regels van instanties om te gaan. 

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verant-

woordelijk voor alle ggz-zorg aan jeugdigen 

tot 18 jaar en integrale ondersteuning aan 

kwetsbare burgers. Het uitgangspunt is: 

mensen met een kwetsbaarheid horen erbij en 

waar mogelijk wonen ze zelfstandig met zorg, 

begeleiding en (vrijwilligers)werk op maat. 

Wat vraagt dit van gemeenten? Anne-Marie 

van Bergen, adviseur Movisie: ‘De grotere 

Wie doen mee?
Om deze groep mensen volwaardig mee 

te laten draaien in de maatschappij is het 

regelen van bijvoorbeeld alleen huisvesting 

(beschermd wonen) niet genoeg. De hulp- 

of zorgvraag bestrijkt meestal meerdere 

domeinen. Van Bergen: ‘Deze integrale 

aanpak kost tijd en energie. In een goed 

werkend vangnet zijn meerdere partijen 

betrokken. Denk aan de betreffende 

personen, hun netwerk, eventueel ook uit 

de buurt, de zorgverlener, de gemeente 

zelf en natuurlijk ook organisaties als 

de woningcorporatie. Denk ook aan de 

zorgverzekeraar, huisarts en energiemaat-

schappij. De opdracht is om samen gepaste 

dienstverlening te bieden. Gewoon als 

mogelijk, speciaal wanneer nodig. Dat 

vraagt om afstemming, openheid, het 

opvangen van signalen en ernaar handelen. 

De gemeente heeft als regisseur de rol om 

goede samenwerking te organiseren. Dat 

is meestal lokaal te regelen. Maar het kan 

ook regionaal of zelfs bovenregionaal nodig 

zijn. Dat betekent samenwerking tussen veel 

partijen.’

Ervaringsdeskundigheid
En stel dat het beleid om dergelijke samen-

werkingen en voorzieningen te faciliteren 

er daadwerkelijk is. Dat betekent niet dat 

het direct werkt. De hulp kan met alle goede 

bedoelingen gemaakt zijn, maar de doelgroep 

niet bereiken of toch niet aansluiten op de 

behoeften. Van Bergen: ‘De groep waar beleid 

voor bedoeld is, moet daarom betrokken zijn 

bij het maken en uitvoeren van dit beleid. 

Voor deze specifieke groep is het betrekken 

van de ervaringsdeskundigheid van families 

belangrijk. Dan kan het gesprek over waarden 

plaatsvinden en kan het triadisch werken 

worden versterkt. Herstel is vaak alleen 

mogelijk met het netwerk van de persoon 

zelf. Familie-ervaringsdeskundigheid past in 

de ontwikkeling naar herstelondersteuning, 

contextgericht werken en ambulantisering. 

Daarbij staat deze ervaringsdeskundige naast 

de familie, met een verbindende rol naar de 

professionele ondersteuning en mogelijk ook 

naar de cliënt.’

Meer informatie: Anne-Marie van Bergen 

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

Werk écht samen en neem  

deze mensen serieus

centrumgemeenten zijn hier al langere tijd 

mee bezig. Nu staan alle gemeenten voor de 

opgave om de omslag naar beschermd thuis 

lokaal vorm te geven. Dat vraagt een goede 

zorgstructuur en expertise in de wijken. Het 

vraagt ook om intensieve samenwerking 

tussen woningcorporaties, zorgaanbieders en 

verschillende afdelingen van de gemeente. 

Deze regionale plannen krijgen nu lokaal 

vorm.’

Zelf ook partij
Gemeenten dragen zorg voor mensen met 

een ernstige psychiatrische aandoening. Zij 

financieren een sociale basisinfrastructuur 

en zorgen voor maatwerkondersteuning. 

Daarnaast blijkt steeds duidelijker dat een 

gemeente zelf een partij is in die buiten-

wereld en daarmee ook bijdraagt aan hoge 

eisen en complexiteit. Van Bergen: ‘Om 

goede steun te bieden aan mensen met een 

ernstige psychiatrische aandoening moet 

de gemeente zich daar bewust van zijn. 

Daarbij is het van belang dat de gemeente 

domein-overstijgend te werk gaat, gebruik 

maakt van ervaringsdeskundigheid en een 

welkomstsfeer creëert in de wijk. Ook outre-

achend werken is van belang.’ (zie kader)

12

mailto:a.vanbergen@movisie.nl


Hoe maken gemeenten 
afspraken met wijkteams? 
Aan de vooravond van de decentralisaties waren veel gemeenten nog 

weinig concreet over hun verwachtingen van de wijkteams, zo bleek in 2014 

uit beleidsonderzoek ‘Wat gemeenten van sociale wijkteams verwachten’. 

De doelstellingen waren vrij algemeen geformuleerd en de uitgangspunten 

nauwelijks concreet. Ondertussen zijn we ruim drie jaar verder. Hoe maken 

gemeenten nu afspraken met de wijkteams? 

Uit een landelijke peiling onder gemeenten 

‘Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht’ 

blijkt dat de meeste gemeenten (69 procent) 

afspraken hebben gemaakt over input, 44 

procent heeft (ook) afspraken over outcome 

en 28 procent over output. Zes procent van 

de gemeenten heeft geen afspraken met de 

wijkteams. 

Gemeenten kunnen verschillende 
afspraken maken met sociale 
wijkteams:
1.  Input: over de werkzaamheden die zij 

verrichten of de hoeveelheid inzet, zoals 

personeel, tijd, kennis en materiaal.

2.  Output: over te verrichten werkzaam-

heden of activiteiten, zoals het aantal 

huisbezoeken of doorverwijzingen. 

3.  Outcome: over de te behalen doelstellin-

gen, maatschappelijke baten en verande-

ringen, zoals klanttevredenheid of minder 

eenzaamheid. 

Wat zijn de doelen voor het werken 
met wijkteams?
In de peiling is ook aan gemeenten gevraagd 

wat de drie belangrijkste doelstellingen zijn 

voor het werken met wijkteams. Verreweg 

het meest genoemd (64 procent): passende 

zorg en ondersteuning (maatwerk). Ook een 

integrale aanpak van multiproblematiek (44 

procent) en het vergroten van de zelfred-

zaamheid van burgers (39 procent) worden 

regelmatig in de top drie genoemd. >>
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Om te kunnen sturen, moet je 

wel weten waarop je wilt sturen

Worden wijkteams geëvalueerd?
90 procent van de gemeenten zorgt voor 

monitoring en evaluatie van de wijkteams. De 

onderzoeksmethoden die daarvoor worden 

gebruikt zijn zeer divers: van het verplichte 

klantervaringsonderzoek tot aan prestatie-in-

dicatoren, storytelling en quickscans. 

Meten is weten
Movisie krijgt steeds vaker het verzoek van 

gemeenten om te helpen bij het evalueren. 

Ook in de landelijke peiling geven gemeen-

ten aan dat de grootste behoefte aan extra 

ondersteuning ligt bij het meten en monito-

ren van de wijkteams. Want hoe kun je sys-

tematisch en cyclisch werken aan kwaliteit? 

Daarvoor is het belangrijk om als gemeente 

te weten waarop je wilt sturen. Formuleer 

eerst heldere beleidsdoelen, concrete en 

meetbare maatschappelijke resultaten en 

benoem de activiteiten die nodig zijn om 

de ambities waar te maken. Benoem ook 

indicatoren om te beoordelen in hoeverre 

het gewenste resultaat is behaald. Zo kan 

je als gemeente, samen met je inwoners 

en maatschappelijke partners, leren van de 

resultaten en de outcome verbeteren. Door 

ook anderen uit de gemeentelijke organisatie 

erbij te betrekken, word je als gemeente 

een lerende organisatie, zowel op ambtelijk, 

bestuurlijk als politiek niveau (uit: ‘Inwoner 

centraal bij het werken aan kwaliteit en 

outcome’). En de gemeenteraad? Voor de 

raad betekent outcomegericht werken dat zij 

meer gaan sturen op hoofdlijnen. Er moeten 

goede afspraken worden gemaakt over de 

controlerende rol van de raad. 

Handig instrument voor gemeenten
‘Wat telt’ is een instrument om de effec-

tiviteit van het sociaal werk in kaart te 

brengen. Het is ontwikkeld in Eindhoven en 

Utrecht voor monitoring en evaluatie van de 

wijkteams van WIJeindhoven en de Utrechtse 

buurtteamorganisatie Sociaal. 

Voortraject
Onder begeleiding van Movisie is in een 

co-creatieve sessie verkend hoe een nieuw 

instrument zowel vanuit het perspectief 

van gemeenten als van uitvoeringsorgani-

saties en inwoners kan helpen. Het moest 

ondersteunend zijn in het contact tussen 

professionals en de inwoners en het moest 

voldoende informatie voor de gemeente 

opleveren. Er bleken genoeg raakvlakken 

om één instrument te ontwerpen waar alle 

betrokkenen tevreden mee waren. Daarbij 

stelden de gemeenten zich betrokken en 

terughoudend op onder het motto: ‘what’s 

nice to know en what do we need to know’? 

Leefdomeinen
‘Wat telt’ is gebaseerd op de leefdomeinen 

zoals die bekend zijn bij het in kaart 

brengen van zelfredzaamheid. Professionals 

verkennen met inwoners op welke leefge-

bieden het goed en minder goed gaat. Het 

instrument gaat uit van de beleving van de 

inwoner: welke problemen worden ervaren 

en hoe wil je deze pakken? Op een of meer 

van de desbetreffende leefdomeinen worden 

doelen geformuleerd. ‘Het instrument sluit 

intuïtief aan en werkt interactief’, aldus een 

van de generalisten. Het biedt de inwoner 

overzicht van ‘wat telt’. Het voelt niet als een 

administratieve last, omdat het direct inzicht 

biedt in de te nemen stappen.

Wat het oplevert
‘Wat telt’ laat zien wat het wijkteam met 

de inwoners bereikt. Het geeft inzicht op 

welke leefgebieden de meeste problemen 

zijn, waar de kwetsbaarheden liggen en of 

daarop vooruitgang is te boeken. Worden 

de gestelde doelen behaald? Door het 

instrument na verloop van tijd opnieuw in te 

vullen met de inwoner, wordt vooruitgang 

of stabilisatie in het leven van de inwoner 

inzichtelijk. Dat werkt niet alleen motiverend 

voor de inwoner zelf, maar geeft ook meer 

inzicht in de problemen die er spelen in een 

bepaalde wijk. Op basis daarvan kan de 

gemeente het beleid en het budget aanpas-

sen om passend te sturen op wat nodig is.

Papier en digitaal
De gemeenten Eindhoven en Utrecht en hun 

buurt- en wijkteamorganisaties zijn overtuigd 

van het nut van het instrument en gaan er 

verder mee aan de slag. Naast een papieren 

versie is er straks ook een digitale versie, om 

gegevens makkelijker te registreren en te 

koppelen aan het persoonlijke dossier van de 

inwoner. Op dit moment wordt het gebruik 

en de opbrengsten van het instrument 

verder gemonitord. Op basis daarvan zijn 

er wellicht nog enkele aanpassingen nodig. 

Daarnaast willen de initiatiefnemers ook van 

andere gemeenten leren, die met vergelijk-

bare experimenten bezig zijn.

Er zijn meer instrumenten ontwikkeld om de 

effectiviteit van het sociaal werk in kaart te 

brengen. Kijk op InstrumentWijzer.nl. 

Meer informatie: Martijn Bool (m.bool@

movisie.nl, 030 789 22 09) (outcomegericht 

werken en ‘Wat telt’) of Silke van Arum 

(s.vanarum@movisie.nl, 030 789 20 22) 

(onderzoek sociale wijkteams).

Belangrijkste beleidsdoelstellingen

Passende zorg en 
ondersteuning

Integrale aanpak 
multiproplematiek

Vergroten  
zelfredzaamheid burgers

Monitoring en evaluatie
Zorgt voor 
monitoring en 
evaluatie van 
het (wijk)team

Heeft behoefte 
aan extra 
ondersteuning op 
gebied van meten 
en monitoren.
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Een inkomen onder het sociaal 

minimum, geen betaald werk 

en een laag opleidingsniveau. 

Het zijn risicofactoren die 

vrouwen kwetsbaar maken voor 

partnergeweld. Hoe kun je als 

gemeente deze groep vrouwen 

ondersteunen naar werk en 

financiële onafhankelijkheid? De 

Nieuwe Toekomst is de enige 

interventie die zich specifiek richt 

op deze doelgroep.

Vrouwen die in de opvang terechtkomen, 
hebben te kampen met ernstige financiële 
problemen. Dat wordt beschreven in het 
rapport van de Nationale ombudsman 
‘Vrouwen in de knel’ (2017). Het regelen 
van een eigen inkomen is complex, 
schulden nemen vaak verder toe in de 
opvang. Vrouwen hebben een steuntje 
in de rug nodig om hun positie in de 
samenleving te verstevigen én herhaling 
van huiselijk geweld te voorkomen. De 
Nieuwe Toekomst is de enige interventie 
in Nederland die zich specifiek richt 
op participatie en economische 
zelfstandigheid van vrouwen die te maken 
hebben gehad met huiselijk geweld. 

Krachtgerichte begeleiding
De interventie bouwt verder op Krachtwerk, 
het krachtgericht begeleidingstraject waar 
in veel instellingen voor vrouwenopvang 
mee wordt gewerkt. De Nieuwe Toekomst 
maakt net als Krachtwerk gebruik van 
krachten, mogelijkheden en hulpbronnen 
in de omgeving. Deelneemsters kiezen 
zelf wat belangrijk is om aan te werken. 
De methodiek formuleert samen met hen 
kleine, haalbare doelen. Nog een overeen-
komst: er wordt vooral gewerkt aan het 
uitbreiden van het handelingsvermogen 
van de vrouwen zelf. 

Opzet
De Nieuwe Toekomst is ontwikkeld door de 
Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en de 
Federatie Opvang. Deelnemers volgen een 
groepstraining, gevolgd door een periode 
van persoonlijke coaching. Zo wordt 
gewerkt aan het herontdekken van passies 
en talenten, het krijgen van regie over het 
leven en het zetten van stappen naar werk 
of een arbeidsgerichte opleiding. 

En gemeenten?
Gemeenten kunnen met de methodiek 
vrouwen met huiselijk geweldservaringen 
concreet op weg helpen naar een toekomst 
waarin zij economisch zelfstandig zijn. Dat 
kan door samen met de vrouwenopvang of 
een vrouwenorganisatie de mogelijkheden 

te verkennen om deze methodiek lokaal 
uit te voeren. Of door een van deze partijen 
te vragen dit te doen. Doorgaans wordt 
de methodiek lokaal in opdracht van de 
gemeente uitgevoerd door een instelling 
voor vrouwenopvang, samen met een 
vrouwenorganisatie. Deze organisaties 
beschikken veelal over een uitgebreid 
netwerk waardoor geschikte coaches 
kunnen worden geworven. 

De kans is groot dat gemeenten de 
komende tijd gaan kennismaken met De 
Nieuwe Toekomst. De ambitie van het 
programma Aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling ‘Geweld hoort nergens 
thuis’ van de ministeries VWS, J&V en 
VNG is namelijk dat de methodiek in alle 
gemeentelijke regio’s onder de aandacht 
wordt gebracht.

Databank Effectieve sociale 
interventies
De interventiebeschrijving van De 
Nieuwe Toekomst is ingediend bij de 
erkenningscommissie ‘Maatschappelijke 
ondersteuning, participatie en veiligheid’ 
van Movisie. Na definitieve erkenning, zal 
de interventie opgenomen worden in de 
databank Effectieve sociale interventies.

Meer informatie: de-nvr.nl

Interventie voor vrouwen na huiselijk geweld

De Nieuwe Toekomst
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Wat is sociale technologie? 
Kort gezegd gaat sociale technologie over 

alle actuele technologische hulpmiddelen 

die bijdragen aan de doelen in het sociaal 

domein. Voorbeelden: online netwerken, 

social media, serious games, Virtual 

Reality-brillen, chatbots, robotica, ‘smart’ 

apparaten en alle bijkomende apps. Het 

sociaal werk waar dit in verweven is, 

noemen we blended care of blended  

social work.

Er is veel. Heel veel. Zo telt de App Store van 

Apple op dit moment al meer dan 2.000.000 

apps voor de iPad, de iPhone en de Apple 

Watch – tien jaar geleden waren dat er 

nog maar 800 (bron:Lifewire.com, maart 

2018). Consumenten, maar ook gemeenten, 

zorgverzekeraars, het sociaal werk en de 

zorg worden overspoeld door eHealth-toe-

passingen en zorgtechnologische snufjes. De 

vraag is: wat werkt in het sociaal domein, 

voor wie en onder welke condities? 

Opgave 1: versterken van 
zelfredzaamheid en eigen regie 
De ontwikkelingen in domotica (‘woningau-

tomatisering’) gaan snel, zeker nu de markt 

zich heeft verbreed van kwetsbare senioren 

naar woningeigenaren van alle leeftijden 

die op zoek zijn naar meer comfort in huis. 

Er is steeds meer mogelijk. Apparaten en 

gebruiksvoorwerpen zijn niet alleen op 

afstand te bedienen, maar kunnen ook 

‘leren’ wat de gebruiker nodig heeft. De 

informatie uit verschillende apparaten kan 

gecombineerd worden in één profiel: zo 

weten de gordijnen dat ze dicht moeten als 

de tv een uur uit staat. Naast dit praktische 

gemak is er ook steeds meer aandacht 

voor sociaal-emotionele ondersteuning van 

kwetsbare mensen door technologische 

hulpmiddelen. Denk aan robotknuffels 

(zeehond ‘Paro’) en chatbots (‘Bob de Bot’). 

Ook zijn er zelfzorg-apps die ontworpen 

zijn voor specifieke groepen zelfstandig 

wonende gebruikers: mensen met ver-

standelijke beperkingen (‘Vraagapp’), een 

autisme-spectrum stoornis (‘DayMate’) of 

geheugenproblemen (‘FreeWalker’). 

Opgave 2: de aanpak van 
multiproblematiek
Problematische schulden, huiselijk geweld, 

overbelasting door mantelzorg: het sociaal 

werk biedt ondersteuning bij problemen 

op verschillende levensgebieden. Sociaal-

werkorganisaties als Lumens (Eindhoven), 

Kwadraad (Zuid-Holland, Utrecht), Partners 

De meerwaarde van sociale technologie 

Buurtapps, domotica, 
robotknuffels
Door: Kitty van den Hoek

Er is veel ontwikkeld op het gebied van sociale technologie.  

Maar voor welke doeleinden is het bruikbaar? Dit artikel beschrijft 

wat het sociaal domein eraan heeft en wat de voorwaarden zijn. 

Uitgangspunt: technologie moet je samen met professionals en 

gebruikers ontwikkelen en samen implementeren.
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in Welzijn (Sittard-Geleen) en Sociom 

(regio Wijchen) doen dat zowel persoonlijk 

als online. Of ze doen het in combinatie: 

blended care. Mensen kunnen persoonlijk 

afspreken met een maatschappelijk werker, 

maar ook via de chat of WhatsApp in 

gesprek gaan. De organisatie stelt online 

leermodules beschikbaar als onderdeel van 

een hulpverleningstraject of cliëntadvisering. 

Als er sprake is van hulpverlening, dan is er 

een online cliëntdossier waar de hulpverlener 

en de persoon zelf allebei in kunnen. Ook 

gemeenten maken in toenemende mate 

gebruik van online klantomgevingen, samen 

met bijvoorbeeld sociale wijkteams. Daarbij 

komen uiteraard issues als digitale veiligheid 

en privacy om de hoek kijken.

Cliënten maken natuurlijk ook zelf gebruik 

van online groepen en apps om hun 

problemen aan te pakken. Dit staat niet los 

van de ondersteuning die zij van het sociaal 

werk krijgen. Digivaardige sociaal werkers 

kennen de mogelijkheden en adviseren 

cliënten hierover. 

Opgave 3: versterken van de 
nuldelijn
Een derde belangrijke opgave in het sociale 

domein betreft het versterken van informele 

hulp. Mensen maken gebruik van Facebook- 

en WhatsApp-groepen, buurtplatforms 

en buurtapps (MijnBuurtje, Nextdoor). 

Vanuit het sociaal werk kan hier strategisch 

op ingespeeld worden bij het bouwen 

aan buurtnetwerken. Het gaat zowel om 

thematische netwerken rond bijvoorbeeld 

burenhulp of veiligheid, als om organisch 

groeiende netwerken die vanuit het sociaal 

werk op gezette tijden wat pokon krijgen. 

Ook maatschappelijke (vrijwilligers)organi-

saties hebben baat bij allerlei toepassingen 

voor sociale netwerken en social media. 

Randvoorwaarde 1: samen 
ontwikkelen
Samen technologie ontwikkelen, ook wel 

co-design genoemd, helpt om iets te ont-

wikkelen dat meerwaarde biedt voor zowel 

de mensen zelf als voor sociaal werkorga-

nisaties, gemeenten en zorgverzekeraars. 

Door al deze partijen vanaf de start van 

de ontwikkeling te vragen mee te denken 

en te testen, ontstaat een beter product/

dienst met meer kansen op de markt. Die 

inkomsten betekenen continuïteit in kwali-

teitsverbetering, toenemend gebruiksgemak 

en acceptatie van bruikbare technologie. 

Ook het co-designproces is waardevol. 

De mensen die participeren - inclusief de 

professionals - worden zich meer bewust van 

de mogelijkheden die sociale technologie 

biedt. Voor professionals biedt het proces 

experimenteerruimte en een kennismaking 

met nieuwe soorten technologie en met 

softwareontwikkelaars. Het helpt om digitale 

vaardigheden verder te ontwikkelen.

Randvoorwaarde 2: samen 
implementeren
Er is veel onderzoek gedaan naar de vraag 

waarom implementatie van technologie 

nogal eens faalt (zie bijvoorbeeld het 

technologie-acceptatiemodel van Venkatesh 

2003, 2012). Het advies dat hier in essentie 

uit volgt, is: laat technologie niet van 

bovenaf op mensen los, maar implementeer 

samen, op basis van een strategisch plan. 

De motivatie van de gebruiker (zoals een 

sociaal werker) wordt bepaald door zijn 

verwachtingen over het nut, het gebruiks-

gemak en de sociale druk om het te gaan 

gebruiken. Daarnaast bepalen de faciliteiten 

(tijd, ruimte, voldoende goed materiaal) of 

de implementatie daadwerkelijk slaagt. Door 

vanaf het begin samen op te trekken, kan 

snel worden bijgestuurd. Iedereen leert ervan 

en kan ervaringen delen. Dit maakt het ook 

mogelijk dat gebruikers zich de technologie 

toe-eigenen en er eigen, alledaagse toepas-

singen voor gaan vinden: het proces van 

‘appropriatie’ (zie bijvoorbeeld de lectorale 

rede van Somaya Ben Allouch, 2016). 

Meer weten? Kijk in het Wat Werkt-dossier 

Implementatie: movisie.nl/publicaties/

wat-werkt-implementatie-sociale-

interventies. Of neem contact op met Kitty 

van den Hoek (k.vandenhoek@movisie.nl, 

0655440545) onderzoeker informele hulp  

en sociale technologie.

ICT bij dementie: CO-TRAIN en DayGuide

Met steun van het Europese programma AAL en ZonMw werkt Movisie aan twee 

ICT-toepassingen voor ouderen met geheugenproblemen: CO-TRAIN en DayGuide. AAL 

staat voor Active and Assisted Living. Europa wil hiermee marktgerichte ICT-oplossingen 

realiseren die ouderen helpen om zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk zelfstandig te 

blijven wonen. Het verlichten van mantelzorg is hier een belangrijk onderdeel van. 

CO-TRAIN is een toepassing die ouderen met geheugenproblemen stimuleert en helpt 

om meer te bewegen. Zo wordt voorkomen dat de oudere in een vicieuze cirkel belandt 

waarin geheugenproblemen leiden tot minder bewegen en waarin minder bewegen de 

geheugenproblemen juist verergeren. CO-TRAIN is deels fysiotherapie-op-afstand en 

deels zelfzorg. Het geheel bestaat uit een app, een sensor-gordel en een webportaal. 

DayGuide is een intelligent systeem dat mensen met beginnende dementie helpt bij 

het structureren van alledaagse handelingen in huis en dat mantelzorgers ontlast. Het 

systeem bestaat uit sensoren in huis, een app op de tablet en een app op de smartphone 

voor de mantelzorger(s).
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K!X Works in Drechtsteden: 

jonge statushouders  
op weg naar werk

Rami uit Syrië en Hanan uit Egypte doen mee aan het K!X Works-project 

in Drechtsteden. Hier heeft de gemeente een groep van twaalf jongeren 

geselecteerd voor het project dat hen moet helpen om de aansluiting te 

maken naar werk of school. Inmiddels hebben ze allebei een stageplek. 



K!X Works biedt gemeenten 

precies wat ze willen

Wat onmiddellijk opvalt bij de trainings-

middag is dat de deelnemers ontzettend 

gemotiveerd zijn. Trainer Siham El Moussaoui 

van Movisie heeft duidelijk alle aandacht van 

haar studenten. Hanan uit Egypte: ‘Je leert 

je eigen vaardigheden beter kennen en je 

leert om jezelf te presenteren. Leuk vond ik 

ook de gastlessen en de bedrijfsbezoeken, 

zo ben ik aan mijn stage gekomen.’ In 

Egypte studeerde ze rechten, maar hiermee 

kan ze in Nederland niet op dit niveau 

aan het werk. Toch is ze erg blij dat ze via 

de bedrijfsbezoeken een stageplek heeft 

gevonden als administratief medewerker. 

Ook Rami heeft een stageplek gevonden, bij 

een bank. De student economie uit Syrië kan 

zijn geluk niet op. 

Taalwerkstage
Anneke Boven, regio-coördinator Divosa 

voor Drechtsteden: ‘We merken dat deze 

jongeren kwaliteiten hebben en graag 

willen, maar ze komen er op eigen kracht 

niet uit. Het programma K!X Works biedt 

ons precies wat we willen. We hebben nog 

een paar maanden te gaan, maar we zijn 

nu al positief verrast over de resultaten. 

Een aantal heeft betaald werk gevonden, 

anderen doen een taalwerkstage of 

werkervaringsplek, weer anderen maken 

studieplannen. Doordat een van onze 

medewerkers co-trainer is en het proces ook 

inhoudelijk meemaakt, kunnen we straks 

zelfstandig groepen draaien, hopelijk met 

wat ondersteuning van Movisie.’

elkaar. Belangrijk vind ik ook de kick-off, vaak 

met de wethouder of de directeur van de 

sociale dienst. Dit onderstreept hoe belangrijk 

de gemeente het vindt om de inzet van deze 

jongeren te stimuleren.’ 

Maastricht
Waarin schuilt het succes? ‘De kracht van 

dit project is de kleinschaligheid. Maar ook 

het feit dat we zorgen voor borging door 

de methodiek en de trainingen aan de 

gemeente over te dragen. Zo laten we een 

trainer-in-opleiding van de gemeente of van 

een andere lokale partij meedraaien met 

een ervaren Movisie-trainer. Hiermee kan dit 

project zelfstandig worden voortgezet. We 

doen ook altijd een nul- en eindmeting. Leuk 

om te vermelden: de gemeente Maastricht 

had vorig jaar een 100% score op de 

uitstroom van deelnemers van uitkering naar 

werk of opleiding. Zij zijn – net als in Delft, 

Zeist, Amersfoort en Utrecht - inmiddels 

zelfstandig met K!X Works aan de slag.’ 

K!X is opgenomen in de databank Effectieve 

sociale interventies van Movisie.

Elementen basispakket:
• Kick-off

• Ken je talenten

• Communicatie en presentatie

• Beroepsoriëntatie

• Netwerktraining

• Bedrijfsbezoeken en netwerkmeeting

• Gastles

• Certificaatuitreiking

• Nul- en eindmeting

Meer informatie: Jamal Chrifi  

(j.chrifi@movisie.nl of 06-55440530), 

projectleider Onderwijs & Arbeid.

Effectieve aanpak
Het programma K!X Works van Movisie draait 

inmiddels in vijftien gemeenten in Nederland. 

Het blijkt een effectieve aanpak om jonge 

statushouders te helpen bij de aansluiting 

naar werk of een opleiding. Inmiddels hebben 

ruim vijfhonderd nieuwkomers en statushou-

ders meegedaan. Movisie gaat dit succesvolle 

project binnenkort uitbreiden naar andere 

gemeenten. Hoe werkt het? Jamal Chrifi, pro-

jectleider: ‘We stimuleren hen te werken aan 

hun eigen toekomst, uitgaande van hun eigen 

kracht en kwaliteiten. Ze leren in de trainingen 

hun vaardigheden kennen, zich te presen-

teren en we brengen hen in contact met de 

arbeidsmarkt via gastlessen en bedrijfsbe-

zoeken. Zo bouwen ze een netwerk op dat 

ze kunnen benutten voor het vinden van 

een baan. Als groep vormen de deelnemers 

ook een netwerk, ze motiveren en inspireren 

  Bekijk het filmpje met de ervaringen van K!X Works-deelnemers in Drechtsteden op kixworks.nl
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K!X Works

Vergeet de vrouwen niet. Focus niet alleen op de vluchteling maar 

ook op de organisatie. Neem gewoon iemand aan. Zomaar drie 

aanbevelingen om de positie van vluchtelingenvrouwen in Nederland 

te verbeteren. Professionals uit het hele land kwamen op 24 april 

2018 in Utrecht bijeen voor de kennisuitwisseling onder de titel ‘Ook 

vluchtelingenvrouwen op weg naar werk’. De bijeenkomst werd 

georganiseerd door Movisie (K!X Works) en Refugee Academy (VU).

Inge Razenberg van het Verwey-Jonker 

Instituut presenteerde de resultaten van 

haar onderzoek ‘Mind the Gap’ van 

Kennisplatform Integratie & Samenleving 

(KIS) naar de arbeidsparticipatie van 

vluchtelingenvrouwen. Wat blijkt? Tussen 

2014 en 2017 zijn 51.500 vrouwelijke 

asielzoekers naar Nederland gekomen, 37 

procent van de totale groep. In 2016 en 

2017 was de meerderheid van de vrouwen 

nareiziger. Razenberg benadrukt dat de 

vluchtelingenvrouwen geen homogene 

groep zijn, maar dat er wel genderspecifieke 

belemmeringen zijn die ervoor zorgen dat 

ze moeilijk hun weg vinden op de arbeids-

markt. ‘Deze vrouwen komen vaak uit meer 

krijgen vrouwen hierdoor niet dezelfde infor-

matie en niet dezelfde kansen als de man. 

Jamal Chrifi: ‘Ook bij K!X Works zien we meer 

mannelijke dan vrouwelijke deelnemers, de 

verdeling is ongeveer 70-30. Terwijl dit project 

door de kleinschaligheid en focus op het 

bouwen van een netwerk, juist heel geschikt is 

om deze achterstand bij vrouwen in te lopen. 

Er ligt dus een uitdaging bij ons en gemeenten 

om meer vrouwelijke deelnemers te werven. 

Daar zullen wij in het vervolgtraject zeker op 

inzetten.’ 

Meer informatie: Jamal Chrifi  

(j.chrifi@movisie.nl of 06 55 44 05 30).

Het participatiebeleid richt zich 

op de meest kansrijke persoon. 

En dat is vaak de man

Vergeet de vrouwen niet 

traditionele rolpatronen waar het logisch is 

dat de man werkt en de vrouw thuisblijft. Ze 

hebben vaak ook minder werkervaring. Ook 

het gebrek aan een netwerk, zeker voor de 

nareizigers, helpt niet.’ 

Man
Daarnaast zijn er obstakels in het beleid. ‘Het 

systeem van arbeidstoeleiding heeft een voor-

keur voor mannen’, stelt Razenberg. ‘In het 

algemeen richt het beleid zich vanuit de Parti-

cipatiewet op de meest kansrijke persoon. Dat 

is vaak de man. Alle middelen worden op hem 

gezet. Wanneer het gezin geen uitkering meer 

nodig heeft, is de kans groot dat vrouwen uit 

beeld verdwijnen.’ Volgens de onderzoeker 20
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Meer welzijn, minder zorg. Dat is binnen onze gemeente steeds de lei-

draad geweest. Vraag mensen op straat wat ze belangrijk vinden en 

dan zullen ze het hebben over hun sociale netwerk, over dat ze een 

prettige dagbesteding willen hebben of willen werken. Natuurlijk, gezondheid 

is ook een issue. Maar dat is slechts één onderdeel van iemands bestaan. Het 

verbaast me daarom dat van het budget van VWS in verhouding veel meer naar 

volksgezondheid gaat dan naar welzijn. Laten we wel wezen: als je investeert 

in welzijn, in een brede preventie, dan gaan de kosten van de zorg omlaag. Dat 

hoeven we niet meer te bewijzen, dat weten we allang.’

Stokje doorgeven
Wethouder Janny Bakker zwaait af als wethouder in Huizen. Twaalf jaar 

heeft ze erop zitten als bestuurder. Ze vindt het tijd om het stokje door te 

geven. Bakker (CDA), die ook voorzitter is van de commissie gezondheid 

en welzijn van de VNG, had onder meer de coördinatie van het sociale 

domein in haar takenpakket. Ze heeft een duidelijke visie over dat domein 

en datzelfde geldt voor haar gesprekspartner Egbert Oppenhuizen. Ook 

hij is aan tafel geschoven vanuit een dubbelrol: Oppenhuizen is directeur 

van de sociaalwerkorganisatie Binding in Wijk bij Duurstede én bestuurslid 

bij de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. Hun zienswijze op wat 

het sociaal werk vermag en wat in gemeenten nodig is – organisatorisch 

en qua werkwijze - komt behoorlijk overeen, blijkt tijdens het gesprek. 

Oppenhuizen: ‘Sociaal werk is synoniem aan meedoen. Daar zijn we van. 

Bezig met het beantwoorden van vragen als: Hoe zorgen we dat mensen uit 

de schulden komen, dat ze op een zinvolle manier hun dag besteden? En 

vergeet niet de vele vrijwilligers die dat meedoen allang vormgeven.’

Positief welzijn
Welzijn van mensen en het sociaal werk leggen het in de beeldvorming af 

tegen de zorg als het gaat om het belang ervan. Hoe onterecht, menen 

beide gesprekspartners. Illustratief is de ontmoeting van Bakker met arts- 

onderzoeker Machteld Huber. Die introduceerde zo’n zes jaar geleden het 

concept positieve gezondheid. Daarin wordt gezondheid niet meer gezien als 

de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om 

Sociaal werk, vertrouw  
op je kracht en bouw aan 
een nieuwe taal
Wethouder Janny Bakker en directeur sociaal werk Egbert 

Oppenhuizen schoven voor het eerst bij elkaar aan tafel 

voor een gesprek. Ze bleken behoorlijk eensgezind in 

hun visie. Wat hebben gemeenten en burgers nodig en 

wat heeft het sociaal werk daarin te bieden? ‘Als we 

niet uitkijken dan blijven we energie steken in ‘klassiek 

welzijnsaanbod’. Terwijl het juist gaat om het lokaal 

ondersteunen van inwoners.’ 
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met fysieke, emotionele en sociale uitda-

gingen in het leven om te gaan. En daarbij 

zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Bakker: 

‘Ik vroeg haar: ‘Waarom noem je het niet 

positief welzijn? Dat dekt namelijk veel meer 

de lading.’ Ze zei toen heel eerlijk: ‘Met zo’n 

term kom je nergens binnen.’’

Egbert Oppenhuizen: ‘Het sociaal werk van 

nu is onmisbaar voor een sterke sociale 

infrastructuur in wijken. Gemeentebestuur-

ders die dat nog niet zien, zien niet wat er nu 

werkelijk aan de hand is.’ 

We weten allang dat 

de kosten van de zorg 

omlaag gaan als je 

investeert in welzijn

Verkeerde reflexen
Volgens de Binding-directeur heeft het 

sociaal werk zich in de afgelopen vijftien jaar 

enorm ontwikkeld. We zijn aangehaakt bij 

wat maatschappelijk nodig is: het initiëren 

en faciliteren van bewonersinitiatieven, om 

maar een voorbeeld te noemen. Bakker gaat 

daarin mee maar ziet tegelijkertijd ook nog 

oude, verkeerde reflexen. ‘Welzijnswerk dat 

als volgt redeneert: de kwetsbare burger heeft 

hulp nodig en wij gaan voor hen een aanbod 

creëren. Nee, boor juist de kracht aan bij 

  Wethouder Janny Bakker en directeur sociaal werk Egbert Oppenhuizen voor het eerst aan tafel voor een gesprek.

>>
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die burger, sluit daarop aan.’ Oppenhuizen 

knikt instemmend en geeft een voorbeeld 

uit zijn eigen gemeente, Wijk bij Duurstede. 

‘Onder ouderen bleek een grote behoefte aan 

computervaardigheden. Dan kun je natuurlijk 

weer een cursusaanbod creëren. Maar nee, 

wij hebben het anders gedaan. Er waren aller-

lei vrijwilligers al actief op dit terrein die meer 

wilden doen. Dat hebben we vanuit Binding 

ondersteund en gefaciliteerd. Dat is onze 

expertise. Er is nu een seniorenleercentrum 

dat volledig gerund wordt door vrijwilligers.’ 

Aansluiten bij wat er al is en waar het al is, dat 

is het devies van Bakker en Oppenhuizen.

Hoe regel je de verantwoording?
Een kwetsbaar punt bij die gewenste 

werkwijze is de publieke verantwoording. 

Oppenhuizen: ‘Al werkend aansluiten bij wat 

de burger nodig heeft, is natuurlijk de beste 

manier. Maar hoe verantwoord je dat? Dan 

is het eenvoudiger om vooraf af te spreken 

dat je een x-aantal cursussen organiseert met 

een x-aantal deelnemers. Zonder dat je weet 

of dat aansluit op de behoefte.’ Bakker snapt 

dit en doet een bekentenis. Een anekdote uit 

haar begintijd van haar wethouderschap, toen 

er gewerkt werd met ‘beleidsgestuurde con-

tractfinanciering’. Ze gruwelt bij het uitspre-

ken van het woord en Oppenhuizen gruwelt 

mee. ‘In die contracten stond dan precies 

aangegeven hoeveel cursussen en hoeveel 

deelnemers er moesten komen. Dat moest 

precies worden bijgehouden.’

Huizen heeft haar lesje geleerd, zo gaat dat 

niet meer in de Noord-Hollandse gemeente. 

Bakker: ‘De kunst van het loslaten is daarbij 

op zijn plaats en ik weet, gemeenten 

zijn daar niet altijd sterk in. Maar ik raad 

het elke gemeente aan. Wat we nu aan 

verantwoording willen, is vooral storytelling. 

Kom maar eens in de raad vertellen wat je 

doet. Raadsleden raken enthousiast, door 

Kom eens in de gemeenteraad 

vertellen wat je doet: daar raken 

raadsleden enthousiast van

die verhalen gaat het werk veel meer leven 

bij hen. Ze krijgen een goed beeld als ze 

wijkteammedewerkers horen vertellen wat 

voor afwegingen ze maken bij hun werk. 

Dat werkt beter dan saaie cijfertjes.’ Heb ver-

trouwen in de professionals die het welzijns-

werk vormgeven, stelt ze. Het zou fijn zijn, 

vervolgt Bakker, als een kennisorganisatie als 

Movisie gemeenten zou kunnen adviseren 

over wat andere aansprekende, vernieu-

wende vormen van verantwoordingen zijn.

Echt een vak
Er komen in het gesprek een aantal grote 

onderwerpen langs: de drie decentralisaties 

en het vraagstuk voor gemeenten hoe je 

ervoor zorgt dat je niet in ‘schotten’ en vanuit 

instituties blijft redeneren. De hartenwens 

mee bezig. Kennelijk kan het belangrijk 

maken van de term mensen weer in bewe-

ging zetten.’ Dat taal ook versluierend kan 

werken, illustreert ze met het begrip eigen 

kracht waar iedereen zich gemakkelijk in kan 

vinden: van liberaal tot links tot christelijk 

geëngageerd politicus, afhankelijk van de 

manier waarop dat wordt geduid.

Kan de kracht van taal ook uitgewerkt raken, 

of zelfs verhullend worden? Bakker vindt dat 

niet zo erg. Ze pleit voor een nieuwe taal voor 

welzijn, woorden die op een sterke en ker-

nachtige manier uitdrukken waar welzijn voor 

staat. ‘Een mooi voorbeeld vind ik de term 

sociale overwaarde. Vrij naar de overwaarde 

van een huis.’ Wat in deze kernachtige term 

schuilgaat? ’Ik kan meer betekenen voor de 

samenleving dan ik nu doe, ik heb als burger 

nog een bijzonder talent of vrije tijd over. 

Laten we die benutten.’ 

Door Olaf Stomp.

Meer informatie: o.stomp@movisie.nl 

Tips voor gemeenten 
en sociaal werk
•  Durf los te laten bij controle en 

sturing van het welzijnswerk – geef 

de professional mandaat en vertrouw 

erop.

•  Giet de verantwoording aan de 

politiek in een vernieuwende vorm, 

zoals storytelling. Stap af van 

nutteloze cijfers.

•  Start je activiteiten bij de inwoners, 

sluit aan op wat er al is. Faciliteer dat 

en help het groeien. Creëer geen 

aanbod van ‘bovenaf’.

  Egbert Oppenhuizen   Janny Bakker

van bestuurders en sociaal werkers om het 

allemaal wat minder ingewikkeld te maken, 

stuit nogal eens op de weerbarstige prak-

tijk en taaie wetgeving. Oppenhuizen: ‘De 

transitie was eigenlijk een vrij simpel proces, 

een kwestie van de knoppen omzetten als het 

ware, bijna een administratieve handeling. 

Maar de transformatie werkelijk vormgeven 

is een heel ander verhaal, dat vereist een 

cultuuromslag.’ Hij waarschuwt: ‘Als we niet 

uitkijken dan blijven we veel energie steken in 

aanbieders en hun aanbod. Nee, het gaat om 

het lokaal ondersteunen van inwoners bij hun 

welbevinden.’ Bakker sluit daarbij aan: ‘Word 

geen aanbieder van sociaal werk. Voor je het 

weet raakt het weer gebureaucratiseerd. Dat 

is mijn zorg. De kern van het werk moet inder-

daad zijn: sluit aan bij de kracht van de samen-

leving.’ Volgens Oppenhuizen is het daarbij 

ook belangrijk dat in het beroepscompetentie-

profiel van de sociaal werker aandacht is voor 

de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. ‘Het 

is echt een vak.’

De kracht van taal
De betekenis en de kracht van taal: tegen 

het slot van het gesprek komt dat thema 

nog even om de hoek kijken. Bakker: ‘Op 

een gegeven moment kwam de koning met 

de term participatiesamenleving en iedereen 

had het erover. Maar we waren hier allang 4
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Leo Bisschops was jarenlang wethouder sociale 

zaken en raadslid in de Brabantse gemeente Best. 

Hoe kijkt hij terug op zijn tijd in de lokale politiek? 

En wat geeft hij nieuwe gemeentebestuurders in  

het sociale domein mee? 

L eo Bisschops was acht jaar werkzaam bij het toenmalige 
ministerie van VWS, waarvan de laatste twee jaar plaats-
vervangend directeur jeugdbeleid. Hij bereidde in die rol 

onder meer de overheveling van de jeugdzorg van het Rijk naar de 
provincies voor. Toen dat beleid werkelijkheid werd, kwam hij in 
de lokale politiek terecht, dus op de plek waar nu het beleid wordt 
gemaakt. En toen later met de decentralisaties ander beleid ook 
van het Rijk naar de gemeenten ging, viel Bisschops – inmiddels 
wethouder namens de partij Best Open – met zijn neus in de boter.

Spannend
‘Het was een spannende tijd’, blikt Bisschops terug. ‘Die nieuwe 
verantwoordelijkheid voor lokaal bestuur heeft tijd nodig om 
tot zijn recht te komen. Het vraagt ook een andere kwaliteit 
van ambtenaren dan we gewend waren, professionals die over 
meer strategische competenties beschikken. Die zijn niet zomaar 
voorhanden natuurlijk. En ook de politiek moet wennen aan het 
feit dat die nieuwe verantwoordelijkheid een samenhangende visie 
noodzakelijk maakt.’ 

Nieuw gebouw
Ook de wijze waarop je met zorg- en welzijnsorganisaties omgaat, 
veronderstelt een nieuwe werkwijze, vindt Bisschops. ‘Zet het veld 
en de ambtenaren dicht bij elkaar’, adviseert hij. In Best kreeg dat 
letterlijk vorm in een goednieuw gebouw waarin alle welzijnsor-
ganisaties gehuisvest zijn. Het was niet zomaar een kwestie van 
‘zet iedereen samen in een bedrijfsverzamelgebouw’, benadrukt 
Bisschops. ‘Het ging om het op elkaar afstemmen van overleg 
en samenwerken. En vooral: om vanuit het cliëntenperspectief 
kritisch naar het gezamenlijk aanbod te kijken.’ Het belangrijkste 
criterium is dat de klant met zijn vragen op één plek terechtkan. 
‘Dat iets dan bij een andere discipline hoort, is slechts een kwestie 
van een andere deur openzetten. De klanten, onze burgers, ervaren 
deze werkwijze als erg positief.’

Ruim baan
Hoe kijkt hij aan tegen het pleidooi om sociaal werkers ruim baan 
te geven? ‘Ja, dat klinkt goed. Aan de andere kant: professionals 
mogen ook van een bestuurder een visie verwachten: ‘we gaan 
deze kant op en niet de andere.’ Je moet als bestuurder met 

overtuiging je visie uitdragen. Als je daarvoor de handen op elkaar 
krijgt bij werkers, dan kun je daarbinnen hen de ruimte geven om 
hun professionele autonomie waar te maken. Anders doe je als 
bestuurder niet meer dan op de winkel passen.’

Na zijn wethouderschap ging Bisschops door als onafhankelijk 
opererend raadslid. (Hij had als wethouder door willen gaan maar 
zijn toenmalige partij Best Open gaf de voorkeur aan een andere 
kandidaat. De kwestie veroorzaakte veel reuring in de lokale poli-
tiek in Best). Een lastige nieuwe positie, geeft hij toe. ‘Je probeert in 
redelijkheid en met argumenten te debatteren over beleid maar de 
ander zal dat framen als: ‘daar heb je hem weer’.’ 

Advies
Wat geeft hij nieuwe bestuurders mee die verantwoordelijkheid 
voor het sociale domein krijgen? Bisschops: ‘Probeer een langeter-
mijnvisie te ontwikkelen, anderen te overtuigen en mee te nemen 
in je visie.’ Een ander advies van de voormalige Brabantse bestuur-
der is om verbindingen te leggen tussen domeinen van bestuur 
(sociaal en economisch) en tussen regio’s (samenwerking tussen 
gemeenten). ‘Neem het creëren van werkgelegenheid. Je kunt als 
bestuurder beter gezamenlijk optrekken, daarbij inspelend op de 
regionale economie. Dat maakt de kans op een nieuwe baan groter 
voor mensen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt opereren.’

Wat geeft een afzwaaiend wethouder en raadslid zijn opvolgers mee?

Ontwikkel een visie  
voor de langere termijn

De nieuwe verantwoordelijkheid vraagt om 

andere kwaliteiten van ambtenaren

  Leo Bisschops
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Medewerkers van gemeenten gaan steeds directer met 

inwoners in gesprek om na te gaan hoe zij het gemeen-

telijke beleid rondom bijvoorbeeld Wmo en jeugdhulp 

in hun dagelijks leven ervaren. Op die manier delen inwoners hun 

ervaringen direct, door hun eigen verhaal te vertellen, in plaats 

van via vertegenwoordigers in bijvoorbeeld een Wmo-raad of 

belangenorganisatie.

Belangenbehartiging 2.0
Anne Lucassen, adviseur participatie en actief burgerschap bij 

Movisie: ‘De manier van belangenbehartiging verandert. Samen met 

ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers hebben we 

tijdens een expertmeeting met elkaar verkend hoe belangenbehar-

tiging 2.0 eruit ziet, wat er veranderd is en wat dit betekent. Onze 

conclusie is dat in de huidige belangenbehartiging het persoonlijke 

verhaal van mensen zelf meer naar voren komt. De waarde van die 

persoonlijke ervaringen wordt meer gezien. We kunnen dus conclu-

deren dat ervaringskennis, naast wetenschappelijke en professionele 

kennis, steeds meer gezien wordt als volwaardige kennisbron.’

Van systeemwereld naar leefwereld
Maar hoe kun je die ervaringskennis vervolgens gebruiken om je 

beleid of de uitvoering ervan aan te passen? Om daarmee te helpen, 

heeft Movisie het lemniscaat ‘Ervaringskennis in beleid’ gepubliceerd. 

In dit lemniscaat (zie afbeelding) wordt beschreven hoe de leefwereld 

van burgers en de systeemwereld van beleidsmakers en professionals 

met elkaar verbonden zijn. Lucassen: ‘Het doel van het lemniscaat is 

dat we beleidsmedewerkers, professionals en burgers een instrument 

willen geven wat hen kan helpen om ervaringen van mensen te 

gebruiken bij het verbeteren van beleid en uitvoering. Dankzij het 

lemniscaat kun je zien welke stappen er te zetten zijn en waar je bij 

elke stap op moet letten.’

Vier fasen
Doel is dat ervaringen tot een echte verbetering van beleid en uitvoe-

ring leiden. Volgens het lemniscaat moeten daartoe vier fasen doorlo-

pen worden: het verzamelen van ervaringen, het vertalen van die erva-

ringen, op basis hiervan beleid en uitvoering ontwikkelen of aanpassen 

en tot slot evalueren en terugkoppelen. Lucassen: ‘Veel gemeenten zijn 

bezig met het verzamelen van ervaringen, maar daarmee ben je er nog 

niet. Het is echt van belang dat je het hele proces doorloopt. Zeker de 

laatste fase, de terugkoppeling, schiet er vaak bij in.’

Terugkoppeling
Waarom is juist die terugkoppeling dan zo belangrijk? Lucassen:  

‘Als je je ergens voor inzet, is het fijn om te weten wat er vervolgens 

gebeurt. Als dat totaal niet zichtbaar is, ga je je afvragen waarom 

je je dan hebt ingezet en zal je niet snel nog eens meedenken als 

je daarvoor gevraagd wordt. Het is dus van belang dat zorgvuldig 

wordt omgegaan met mensen die tijd en energie investeren om de 

hulp en ondersteuning beter te maken. Zorg dat je hen bij het proces 

betrekt of informeer ze over de vorderingen die je in de verschillende 

fasen maakt.’

Monitoring
Wanneer je terugkoppelt, zou je in principe meteen weer door 

kunnen naar de eerste fase van het lemniscaat: het verzamelen van 

ervaringen. Lucassen: ‘Wellicht wil je monitoren of de aanpassingen 

die je in je beleid of werkwijze hebt doorgevoerd, hebben bereikt 

waar je inwoners om gevraagd hebben.’ Ze waarschuwt dat je niet 

te snel weer door moet gaan naar de eerste fase. ‘Verandering heeft 

tijd nodig. Dus meet niet te snel.’

Meer informatie: Anne Lucassen (a.lucassen@movisie.nl,  

06-5544056). Of kijk op movisie.nl/ervaringsdeskundigeheid.  

Dit artikel verscheen eerder op de website van Zorg + Welzijn.

Met alleen ervaringen 
ophalen ben je er nog niet 
Ervaringen en ervaringsdeskundigheid zijn waardevol 

om beleid te maken én te toetsen of het werkt. 

Maar hoe benut je die ervaringen optimaal? Om 

hierbij te helpen, heeft Movisie ‘Ervaringskennis in 

beleid’ ontwikkeld, samen met ervaringsdeskundigen, 

professionals en beleidsmakers. Anne Lucassen van 

Movisie: ‘De waarde van het persoonlijke verhaal van 

mensen wordt nu vaker gezien.’

6



SPECIAL DE GEMEENTE EN HET SOCIAAL DOMEIN

Marija Scheeve werkt sinds begin dit jaar als beleidsmede-

werker participatie voor de ambtelijke werkorganisatie 

HLTsamen, voor de Gemeenten Hillegom, Lisse en 

Teylingen. Daarvoor was ze beleidsmedewerker Wmo. In 2017 

heeft de gemeente met Movisie een outcometraject doorlopen. 

De gemeente heeft Movisie gevraagd om samen met inwoners 

en aanbieders een aanpak te ontwikkelen om outcomegericht te 

denken en doen. De raad was daar volgens Marija erg enthousiast 

over. Tijd dus voor de volgende stap.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart, hebben ook de 

Gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen een inwerkprogramma voor 

nieuwe raadsleden opgezet. Er is sprake van 3 raden en 3 colleges, 

ambtelijk zijn de gemeenten gefuseerd. Marija: ‘In het inwerkpro-

gramma komen alle beleidsdomeinen aan de orde. De uitdagingen 

en knelpunten die er liggen worden aan nieuwe en oude raadsleden 

gepresenteerd. Voor het sociaal domein hebben we een filmpje 

gemaakt. In het filmpje kwam een fictieve familie in beeld die met 

verschillende onderwerpen en domeinen te maken had. Zo was er 

sprake van een mantelzorgsituatie, een bonuskind, een weduwnaar 

met een migratieachtergrond en meer.’ 

Marija: ‘Wat er in het filmpje aan de orde kwam, was bij elkaar 

gezocht, maar het zou wel zo kunnen voorkomen. We wilden 

graag de breedte van het sociaal domein laten zien.’ Is dat dan 

niet helder, hoe omvangrijk het sociaal domein is? ‘Niet altijd is 

duidelijk hoe groot het sociaal domein is. Het is het grootste deel 

van de gemeentelijke begroting, dus dan is het ook belangrijk om 

uit te leggen waar het over gaat. Het sociaal domein heeft ook 

betrekking op onderwijs en sport. Jonge mantelzorgers hebben te 

maken met school. Coulance vanuit school helpt; maar dan moet 

de school wel weten dat er sprake is van mantelzorg en daarnaar 

kunnen en willen handelen.’ 

Informele zorg raakt 
alle beleidsterreinen

Hoe kan de nieuwe gemeenteraad aan de slag met informele zorg?

Na de gemeenteraadsverkiezingen heb je als 

beleidsadviseur te maken met een nieuwe 

wethouder en een nieuwe gemeenteraad. 

Informele zorg raakt verschillende wetten. 

Gezamenlijk optrekken met collega’s van andere 

beleidsdomeinen is onmisbaar. Wat zijn de 

uitdagingen voor de nieuwe gemeenteraad en 

waarom is een integrale aanpak van informele zorg 

zo belangrijk?

>>
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Hoe werd er op het filmpje en het inwerkprogramma gereageerd? 

‘Heel goed! Iemand zei: ‘Zo, dat is veel. Ik had niet door dat het 

sociaal domein zo groot is.’ Een ander was benieuwd naar hoe de 

gemeente de zorg en ondersteuning organiseert. Het is een hele 

opgave, waar we met elkaar voor staan. Oudere raadsleden, die er 

al een periode op hebben zitten, vertelden over hun ervaringen en 

deelden kennis. Wat mij opviel was dat de nieuwe raadsleden er 

echt zin in hebben. Het betrekken van inwoners is een speerpunt, 

dat merk ik aan alles. In de coalitieakkoorden is er aandacht voor 

mantelzorg en de inclusieve samenleving. Mooi dat die onderwerpen 

expliciet worden genoemd!’

Integrale en levensbrede aanpak
Roos Scherpenzeel, expert informele zorg Movisie, herkent de 

uitdaging waar de nieuwe gemeenteraden voor staan. ‘Integraal 

samenwerken tussen verschillende domeinen is een belangrijke 

uitdaging voor gemeenten, ook als het gaat om informele zorg. 

Informele zorg raakt verschillende wetten. Het is belangrijk om de 

levensbrede aanpak voor ogen te houden.’ 

Movisie ontwikkelde met de VNG de zogenaamde Woudlopersgids 

(zie kader) waarmee beleidsadviseurs geholpen worden het informele 

zorgbeleid op te zetten en uit te voeren. ‘Via de vele doorklikmo-

gelijkheden helpt de Woudlopersgids om hier integraal met lokale 

samenwerkingspartners aan te werken, van voorbereiden tot evalu-

eren. In een oogopslag zien gebruikers de verschillende aspecten die 

het lokale beleid rond informele zorg kunnen of moeten vormgeven, 

daarnaast kunnen gebruikers doorklikken voor verdere verdieping. 

De Woudlopersgids kan zowel door beginnende ambtenaren 

als meer ervaren collega’s worden gebruikt. Scherpenzeel: ‘De 

ene medewerker begint net en denkt: hoe kan ik mantelzorgers 

bereiken? Hoe kan ik mantelzorgers respijtzorg bieden? Een ander 

houdt zich bezig met complexere vragen die andere beleidsterreinen 

betreffen, zoals samenwerking met eerstelijnszorg, het ontwikkelen 

van een integrale visie en de lokale samenwerking tussen formele en 

informele zorg. 

De gids volgt de beleidsfasen van voorbereiding tot evalueren. Scher-

penzeel: ‘De Woudlopersgids start bij basale onderwerpen: hoe kan 

ik mantelzorgers bereiken, welke groepen mantelzorgers zijn er, maar 

gaat ook in op uitdagingen als: hoe werk je aan een gedragen integrale 

visie? ‘De levens van mensen is het uitgangspunt van de Wmo 2015. 

Hoe kan je mantelzorgers en andere informele zorgers optimaal onder-

steunen?’ De Woudlopersgids helpt beleidsadviseurs om hier integraal 

met lokale samenwerkingspartners aan te werken. Dat sluit aan bij 

de uitdaging waar gemeenteraden voor staan: hoe ondersteunen we 

onze inwoners op zo’n manier dat het aansluit bij hun wensen?’

Woudlopersgids
Wil je de Woudlopersgids Informele Zorg bekijken? Dat kan: 

gemeenten.movisie.nl/Woudlopersgids. De digitale gids bevat 

aansprekende infographics en compacte dossiers waar je als 

beleidsadviseur informele zorg mee te maken heeft. Wil je 

een advies of een gesprek met een van onze adviseurs? Neem 

contact op met Roos Scherpenzeel (r.scherpenzeel@movisie.nl, 

06-55440590), expert informele zorg.

Op 1 november organiseert Movisie een leerkring voor beleids-

adviseurs van gemeenten over de lokale samenwerking tussen 

formele en informele zorg. Noteer deze datum alvast, nadere 

informatie volgt via onze website!

Handig!
Marija vindt de Woudlopersgids een handig hulpmiddel. ‘Ik 

ga deze zeker onder de aandacht brengen van mijn collega’s. 

Het is lastig om informatie te vinden als je niet weet waar je 

moet beginnen. De Woudlopersgids laat zien dat het informele 

zorgbeleid niet op zichzelf staat, maar dat je andere beleidster-

reinen nodig hebt. Nog beter: dat je elkaar nodig hebt. Samen 

zijn we voor de inwoners!’

   Marija Scheeve, beleidsmedewerker participatie voor de ambtelijke 

werkorganisatie HLTsamen, Gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.
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De tool in het kort
Op het platform Stem van West kunnen 

burgers van Amsterdam-West voorstellen op 

de agenda van de bestuurscommissie zetten. 

Dit doen ze door hun idee voor de buurt te 

uploaden en zoveel mogelijk stemmen te 

werven voor hun plan. Eén keer per maand 

worden de stemmen geteld. Het plan met 

de meeste stemmen komt automatisch op 

de agenda van de bestuurscommissie, waar 

lokale politici het plan bespreken. 

Waarom deze tool?
De bestuurscommissieleden van stadsdeel 

West willen in hun werk meer gebruik 

maken van de denkkracht en creativiteit van 

bewoners uit stadsdeel West. Ze ontvangen 

graag plannen en ideeën van burgers zonder 

uitgebreide ambtelijke voorbereiding vooraf. 

Ze willen ook andere bewoners bereiken dan 

de bewoners die al komen inspreken op de 

bestuurscommissievergaderingen.

Waar wordt de tool gebruikt?
Behalve in West is de tool ook al in drie 

andere stadsdelen ingezet. Uiteindelijk 

gaan alle zeven Amsterdamse stadsdelen de 

tool gebruiken. De gemeente Amsterdam 

heeft de tool open source beschikbaar 

gesteld voor andere gemeenten. Het Friese 

Baarderaadiel, een kern van gemeente 

Hennaarderadeel, gebruikt de tool al. 

Wat levert het op?
Stadsdeel West heeft inmiddels ruim 80 cre-

atieve en soms verrassende plannen binnen 

gekregen. Ook van inwoners die nog nooit 

eerder iets met de gemeente of de deelraad 

hadden gedaan. Twaalf plannen zijn 

besproken in de bestuurscommissie en (soms 

deels, soms volledig) in uitvoering genomen. 

Bovendien zijn de online discussies tussen 

inwoners gefaciliteerd door raadsleden. 

Daardoor hebben ze meer zicht gekregen op 

wat er leeft in de buurt. 

Meer weten?
www.stemvanwest.amsterdam.nl

www.bit.ly/StemvanWest 

www.amsterdam.nl/openstad

www.movisie.nl/keuzewijzer-etools

Geschreven door Daan de Bruijn 

(d.debruijn@movisie.nl of 06-55440528) en 

Mellouki Cadat-Lampe (m.cadat@movisie.nl 

of 06-55440972) adviseurs en onderzoekers 

burgerbetrokkenheid en democratische 

vernieuwing.

Welke online tool kies je?

Bewoners komen met 

verrassende onderwerpen. Ik 

vind het leuk om op de site te 

zien hoe bewoners onderling 

over de plannen praten en 

wat hun argumenten zijn. 

Soms schuurt een plan met je 

eigen politieke idealen, dat is 

spannend.

Alex van der Baan, moderator van 

Stem van West en fractiemedewerker 

VVD stadsdeel West

Online tools bieden nieuwe mogelijkheden om burgerparticipatie vorm te geven. Maar hoe weet je welke 

tool het beste bij de doelstellingen van je gemeente past? De keuzewijzer e-tools zet alle tools voor je op 

een rijtje en helpt je een passende oplossing te kiezen. In dit magazine alvast een voorproefje: de e-tool 

Stem van West.

7 TIPS VAN AMSTERDAM/STADSDEEL WEST
1.  Zorg voor heldere spelregels en laagdrempeligheid.

2.  Zorg voor commitment, betrokkenheid en enthousiasme van raadsleden en college.

3.  Bereid de inwoner die een plan indient voor op het gesprek in de raad.

4.  Zorg dat voorafgaand aan de bespreking in de raad de betreffende ambtenaar op de 

hoogte is en geef hem of haar gelegenheid om de context te schetsen. 

5.  Zorg voor een goede terugkoppeling wat er wel en niet met ideeën gebeurt. 

6.  Doe vooraf uitgebreid behoefteonderzoek onder betrokkenen (raadsleden, bestuur-

ders, ambtenaren en burgers) en blijf je tool en processen in samenspraak aanpassen. 

7.  Zorg voor een goede afstemming met de afdeling communicatie, de webredactie en 

ICT-afdelingen.
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Door: Tea Keijl en Saskia van Grinsven

Hoe laat je inwoners niet alleen 

meepraten en meedoen, maar 

ook meebeslissen? In Groningen 

experimenteren ze daar volop 

mee. De eerste successen: een 

door wijkbewoners opgestelde 

top tien van verbeterpunten, 

met bijbehorend budget om ze 

te realiseren. En een door loting 

samengestelde Coöperatieve 

Wijkraad. 'Meebeslissen is echt 

iets anders dan inspraak.'

Dit voorjaar stond voor veel wethou-

ders in het teken van de gemeen-

teraadsverkiezingen. In Groningen 

staan de raadsverkiezingen pas in november 

op het programma. Wethouder Ton Schroor 

kan voorlopig dus sowieso doorbouwen aan 

democratische vernieuwing. Dat hij daarbij 

rekening houdt met de ‘gemeentelijke 

geschiedenis’, vindt hij vanzelfsprekend. 

'Daar moet je sensitief voor zijn. Toen ik 

hier in 2010 als wethouder begon, was de 

gemeente nog een strak gestructureerde 

en hiërarchisch ingestelde organisatie. De 

grondhouding bij de bestuurders was dat 

zíj beslisten. Daar deed ik zelf overigens 

ook aan mee.' Die houding veranderde al 

snel na de collegecrisis in 2012. Sindsdien 

hebben alle wethouders cultuurverandering 

expliciet als opdracht in de portefeuille. 

'Zo’n symbolisch aspect helpt. Het maakt je 

bewuster en je kunt elkaar erop aanspreken.'

Wijkbudget
Naast de gemeentebrede taken in de 

portefeuilles, is gebiedsgericht werken de 

laatste jaren steeds nadrukkelijker aan de 

orde in Groningen. Elke wijk kreeg een eigen 

gebiedsteam, inclusief wijkwethouder. 'Mee-

beslissen is echt iets anders dan inspraak. 

We vroegen ons af: hoe kunnen inwoners 

De inwoner beslist
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nou zelf vertellen én bepalen wat ze willen?' 

Dat leidde onder meer tot gebiedsgebonden 

budgetten, die in samenspraak met de inwo-

ners ingezet worden. 'We bekijken samen 

waar de behoefte ligt qua ondersteuning in 

geld en faciliteiten. Dankzij het wijkbudget 

kunnen we het vervolgens snel realiseren.'

Confrontaties
Schroor is zelf wijkwethouder in Zuid en werkt 

daar met ambtenaren, inwoners en onderne-

mers aan een top tien van verbeterpunten. 

Dat botst wel eens. 'Dan komt er een beleids-

ambtenaar naar me toe met de vraag: "We 

hadden al beleid ontwikkeld, en jij haalt nu 

deze top tien op uit de wijk. Welke weg moet 

ik volgen: "de lijn van het eerder bepaalde 

beleid of die van de inwoners?" Ik geef dan 

aan dat de top tien uit de wijk voorgaat. Ik 

heb mij gecommitteerd aan de uitkomst.' 

Volgens Schroor gaat het hier om confron-

taties tussen oud en nieuw. Hij wil daarom 

de mensen intern bij de gemeente nog meer 

meenemen in de cultuurverandering. 'Het is 

niet meer de vraag óf je mee veert maar hóe  

je mee veert.'

Lage opkomst
De rol van de gemeenteraad is daarbij 

cruciaal, vindt Schroor. Hij verwacht dat 

de raadsleden een bij de wijk betrokken 

houding aannemen, maar dat is nog weleens 

lastig. 'Op uitnodigingen komen vaak maar 

een of twee raadsleden af. Op de korte 

termijn is dat wel snel en relatief makkelijk 

werken.' Maar de wijkwethouder zet wel 

vraagtekens bij de effectiviteit op de langere 

termijn. 'Als ik het vergelijk met de Coöpe-

ratieve Wijkraad in de Oosterparkwijk, dan is 

de gemeenteraad daar sterker en ook meer 

formeel betrokken.' 

Gemêleerd gezelschap
Als wijkambtenaar in de Oosterparkwijk 

is Frank Brander nauw betrokken bij de 

totstandkoming van deze eerste Coöpera-

tieve Wijkraad (CWR) van Nederland. Sinds 

maart 2018 is de CWR op volle sterkte. 'Elf 

wijkbewoners en zes raadsleden hebben 

zeggenschap over belangrijke onderwerpen 

in de Oosterparkwijk. Ze beslissen zoals de 

wijk zou doen.' Extra bijzonder is dat de 

elf inwoners via een aselecte loting onder 

alle inwoners zijn aangewezen, en dus een 

gemêleerd gezelschap vormen. 'We zijn 

hier echt teruggegaan naar de roots van de 

democratie: er wordt niet langer vóór de 

burger, maar dóór de burger besloten.' Dit 

experiment van de Gemeente Groningen 

is geïnspireerd op ervaringen in Londen en 

onderdeel van de Democratic Challenge van 

de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 

Zwerfafval
Het leidt tot hele tastbare thema’s, verzekert 

Brander: 'De Wijkraad beslist zelf welke 

onderwerpen ze op de agenda zetten. 

Bijvoorbeeld de problemen van hondenpoep 

en zwerfafval.' De wijkraad krijgt ideeën 

aangedragen van een digitaal wijkpanel. Dat 

bestaat uit vierhonderd inwoners die ook 

door loting aangewezen zijn. Er is bewust 

geen limiterende lijst met onderwerpen en 

bevoegdheden opgesteld. Logischerwijs zijn 

er onderwerpen waarover de CWR niet kan 

beslissen, zoals bestuurs- en arbeidsrech-

telijke aangelegenheden, vergunningen en 

bestemmingsplannen. Wezenlijk is volgens 

Brander dat de wijkraad zelf beslist. 'Ook of 

de raad een thema zelf kan en wil oppakken. 

Dat brengt het gesprek over wat belangrijk 

is terug naar de wijk. Bewoners kijken niet 

meer automatisch naar de gemeente voor 

oplossingen.' 

Meer dan een modieuze benadering
Dit alles gaat over een realistisch besef van 

de plek van de gemeente in de netwerk- 

samenleving, betoogt Brander. 'Soms als 

gelijkwaardige partner, soms als hoeder van 

het algemeen belang of dat van de ‘zwakste’ 

medeburger.' Het is dus meer dan een 

modieuze benadering, zegt hij. Daarom is 

het extra belangrijk dat de raadsleden goed 

op elkaar ingespeeld raken. 'Naast de elf 

inwoners zitten er immers ook zes gemeen-

teraadsleden in de coöperatieve wijkraad. 

Zij zitten er niet namens hun partij, maar 

namens de gemeenteraad als geheel. Dat 

helpt bij het meedenken vanuit het stedelijk 

perspectief. In de aanvangsfase heeft een 

trainer de gehele groep begeleid.' Al met 

al heeft de aanloop een kleine drie jaar 

geduurd. Behalve doorzettingsvermogen was 

volgens Brander vertrouwen de sleutel om zo 

ver te komen. 'De burgemeester omarmt dit 

experiment. Maar als je niets laat zien dan is 

het vertrouwen weg.'

Meer informatie over de Coöperatieve 

Wijkraad: cooperatievewijkraad050.nl. Lees 

meer over hoe gemeenten veranderen in 

samenspel met bewoners in het Movisie-

magazine Buitenstebinnen 

Meedenken via Stadadviseert
Groningen ontwikkelt niet alleen vernieuwende manieren om mee te beslissen, maar 

ook om mee te denken over gemeentelijk beleid. Onder de noemer Stadadviseert 

gebeurt dat over de sociale vraagstukken die spelen. Stadadviseert bestaat uit:

•  Een stedelijke adviesgroep van ongeveer vijftig bewoners: een mix qua achtergronden 

en deskundigheden. Zij denken mee in korte of langere adviestrajecten. 

•  Een expertisepool: een netwerk van vertegenwoordigers van organisaties die in het 

sociaal domein actief zijn, waaronder kennisinstellingen als de Rijksuniversiteit, de 

Hanzehogeschool en het UMCG.

Stadadviseert werkt in groepen samen aan vraagstukken waarbij zoveel mogelijk 

perspectieven bijeen komen. Deze groepen kennen geen traditionele vergadercultuur en 

werken met verschillende werkvormen, die afgestemd zijn op het vraagstuk. 

Meer informatie: stadadviseert.nl

Bewoners kijken niet meer 

automatisch naar de gemeente 

voor oplossingen

Het is niet meer de vraag  

óf je mee veert maar hóe  

je mee veert
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Inwoners in een vroeg stadium betrekken bij beleid en uitvoering, dat 

wil de gemeente Someren heel graag. Net als praten met een brede 

doelgroep, losgekoppeld van de formele momenten. In een traject met 

Movisie ontwikkelde ze het Samen voor Someren model. Een gesprek met 

wethouder Theo Maas en beleidsmedewerker Lizzy Nijssen over wat dit 

betekent voor hun manier van werken.

‘ Je moet alert zijn op 
de kansen die zich 
onderweg voordoen’

Burgerbetrokkenheid volgens het Samen voor Someren model
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Het Samen voor Someren model is eind 2017 unaniem 

aangenomen door de gemeenteraad. Volgens wethouder 

Theo Maas was dat best bijzonder. ‘Dit is zo anders dan 

bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe weg. Dan weet je: die wordt 

zo lang en zo breed en daar heb je zoveel stenen voor nodig. Nu ligt 

de uitkomst niet vast. Het is onzeker waar de raadsleden precies ja 

tegen gezegd hebben, maar het kan verrassende uitkomsten opleve-

ren. Het jaar 2018 gebruiken we vooral om te experimenteren. We 

kunnen dan ondervinden hoe het nieuwe model werkt en uitpakt.’

 

Richting aan de experimenten
Het nieuwe burgerparticipatiemodel helpt de gemeente en andere 

betrokkenen om de experimenten richting te geven. Het model 

bestaat uit vier elementen: de stamtafel, de dynamische agenda, de 

flexibele thematafels en de terugkoppeling. Beleidsmedewerker Lizzy 

Nijssen legt uit: ‘De stamtafel heeft in de kern een vrij vaste samen-

stelling met kartrekkers: een persoon van de participatieraad, een 

van de Wmo-raad, een ervaringsdeskundige, een professional van 

de welzijnsorganisatie en verder een collega ambtenaar en ik. Voor 

het agenderen van de onderwerpen hebben we onder meer een 

brede oproep gedaan via het digitale panel van onze lokale krant. 

De flexibele thematafels zijn tijdelijk. Afhankelijk van het thema en 

de doelgroep dat zich aandient, kiezen we voor een geschikte vorm.’ 

Dat kan variëren van een flitspeiling tot een fotowandeling. 

Loslaten is spannend
‘Eén van de groepen die we graag vroeger en breder willen betrek-

ken, is die van jongeren’, vertelt Nijssen verder. ‘In de kerngroep van 

de stamtafel bespraken we hoe we dat aan kunnen pakken. Sociale 

media inzetten leek ons logisch. Gezien de leeftijdssamenstelling was 

onze conclusie al snel dat we dat niet helemaal zelf zouden moeten 

proberen. Toevallig ken ik mensen bij een sociale onderneming 

hier, die heel goed zijn met sociale en visuele media. Ik heb hen 

benaderd en zij waren direct enthousiast; ze zijn nu aan de slag met 

een plan en materiaal gericht op jongeren.’ Nijssen noemt bewust 

dit voorbeeld, omdat het veelzeggend is over de veranderende 

manier van werken. ‘Ik vind het heel spannend. Dit gaat niet via de 

vaste procedures. Ik weet niet waar de sociale onderneming mee 

komt. Dit gaat over het grote loslaten. Wat ik wel weet is dat zij de 

expertise op dit vlak in huis hebben en dat ze feeling hebben met de 

doelgroep.’ 

Kippenvelmoment
Dat niet alle collega’s zo enthousiast zijn om de vaste kaders los te 

laten, begrijpt Nijssen wel. ‘Soms levert een experiment niet het 

effect waarop je had gehoopt. Het is zoeken, ook naar wat precies 

de gemeentelijke taken zijn. In het werken volgens het Samen voor 

Someren model stellen we ons als gemeente zoveel mogelijk op 

als een van de gesprekspartners. Dat helpt bij het beleggen van de 

verantwoordelijkheden. Het loslaten moeten we gaandeweg leren. 

En vooral ervaren.’ De mooie resultaten met elkaar delen kan daarbij 

helpen, denkt ze. In dat opzicht leverde het voorbeeld van de sociale 

onderneming een kippenvelmoment op. ‘De samenwerking kwam zó 

snel op gang, het was een gesprekje van vijf minuten en een mailtje, 

en hup, ze gingen aan de slag. Dat gevoel, die energie deel ik met 

mijn collega’s en die worden daar ook blij van.’ 

Bijbaantje met een beperking
Maas benoemt als grootste uitdaging ‘dat je heel erg alert moet zijn 

op de kansen die zich voordoen. Die kom je onderweg tegen en zijn 

niet bewust gecreëerd.’ Ter verduidelijking beschrijft hij zo’n voorval, 

dat hij onlangs letterlijk onderweg meemaakte: ‘Samen met een 

meisje van zestien met een ernstige fysieke beperking was ik op weg 

voor een werkbezoek aan Den Haag. Ik reed mee in de rolstoelbus 

van haar ouders en we kwamen te praten over het zaterdagbaantje 

van haar zus. “Wel jammer dat ik geen bijbaantje kan hebben”, 

zei het meisje. Die opmerking raakte me. Want het is zo zonde; los 

van het geld dat ze ermee zou verdienen is een bijbaan heel goed 

als voorbereiding op haar werkzame leven. Ook op zaterdag moet 

je mee kunnen doen, ook al heb je een rolstoel onder je billen. 

Dit vraagstuk is heel geschikt als onderwerp voor een flexibele 

thematafel.’ 

In de kantine
Een ander voorbeeld dat Maas noemt om de nieuwe manier van 

werken vorm te geven is dat van een fietspad. ‘We krijgen de laatste 

tijd signalen dat jongeren de fietsverbinding naar de sportterreinen 

als onveilig ervaren.’ Als dat volgens de traditionele procedures 

aangepakt zou worden, inclusief goed doordachte risico analyse 

en met veel vakdeskundigheid, dan ‘heb je voor je het weet een 

oplossing gecreëerd die de gebruikers niet als gedeelde oplossing 

zien. En dan gaan ze er echt niet overheen rijden. Hier kunnen we 

ook een flexibele thematafel voor organiseren.’ Over hoe je zo’n 

tafel dan gevuld krijgt, heeft Nijssen heel concrete ideeën. ‘We 

kunnen dat samen met de sportverenigingen oppakken. Bijvoorbeeld 

in de kantine van een van de clubs. En gericht op de jongeren, dus 

ook weer via de sociale media.’

Van onderop of bovenaf 
Nijssen en Maas hebben tot slot allebei nog een kwestie waar ze aan 

willen werken. ‘Als ambtenaren moeten we ons taalgebruik echt nog 

verder aanpassen’, vindt Nijssen. ‘Dat is zo belangrijk om mensen 

mee te krijgen. Als beleidsambtenaren schrijven we zelf de berichten 

voor de wekelijkse huis-aan-huiskrant. Het is heel goed dat we 

daar training voor krijgen: kortere zinnen, geen moeilijke woorden 

gebruiken.’ Ook de kwestie van Maas heeft met taalgebruik te 

maken, zij het dat die van een meer fundamentele orde is. ‘Er wordt 

vaak gezegd dat we signalen en betrokkenheid van onderop willen. 

Maar dat woord vind ik oneerbiedig. Het moet eigenlijk van bovenaf 

zijn. Want daar zitten de inwoners. Als gemeente zijn we er om hen 

te dienen en te ondersteunen.’ 

Lees meer over hoe gemeenten veranderen in samenspel met 

bewoners in het Movisie-magazine Buitenstebinnen.

Als ambtenaren moeten we ons taalgebruik  

echt nog verder aanpassen
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P etra Filius is teamleider van een beleidsteam 
voor het sociaal domein in de gemeente 
Huizen. De gemeente Huizen telt ruim 40.000 

inwoners. In het sociaal domein werkt de gemeente 
samen met Blaricum, Eemnes en Laren. Bij de afge-
lopen verkiezingen won de VVD zes zetels in de raad, 
waar de andere grotere partijen drie zetels kregen. 

Regenboog Akkoord
Al voor de verkiezingen lag er een motie in de 
gemeenteraad van Huizen, opgesteld door PvdA 
en GroenLinks. Ook stelden deze twee partijen een 
Regenboog Stembusakkoord op. De motie werd 
breed gesteund door de andere partijen en leidde 
tot een opdracht aan de gemeente. In die opdracht 
stond dat de gemeente voor 5 juli zou inventariseren 
wat er voor LHBTI’s al gedaan werd in Huizen. De 

Er zijn steeds meer gemeenten in Nederland die specifiek 

beleid ontwikkelen over seksuele en genderdiversiteit. 

Deze regenbooggemeenten vinden het belangrijk dat 

lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders zich veilig 

kunnen voelen in hun eigen woonplaats. Huizen is één 

van de gemeenten die daar al mee was begonnen. Hier is 

in korte tijd met eenvoudige stappen een begin gemaakt 

voor lokaal regenboogbeleid. Petra Filius vertelt erover. 

Door Mariette Hermans

SPECIAL DE GEMEENTE EN HET SOCIAAL DOMEIN

GEMEENTE HUIZEN 
goed bezig met 
regenboogbeleid
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gemeente zou een voorstel doen voor aan-
vullend beleid en daarvoor onder andere de 
uitgangspunten van Movisie gebruiken. 

Filius: ‘De gemeente maakt in principe 
inclusief beleid, dus voor alle burgers van 
Huizen. Maar deze groepen worden niet 
altijd bereikt, ze voelen zich niet altijd 
even veilig en zijn niet vrij genoeg om 
hulp te vragen. Landelijke feiten en cijfers 
geven bovendien aan dat LHBTI’s vaker te 
maken krijgen met pesten en uitsluiting en 
psychische problemen. Jongeren hebben 
bijvoorbeeld meer zelfmoordgedachten 
dan leeftijdgenoten die niet LHBTI zijn. Dat 
hebben de initiatiefnemers van de motie 
benadrukt. De mate waarin dat in Huizen 
een probleem is, daar hebben we nog 
weinig zicht op.’ 

Probleemeigenaar 
Wat gebeurt er allemaal in Huizen? Om die 
vraag te beantwoorden, is in eerste instan-
tie een desk study uitgevoerd, zo vertelt 
Petra. De gemeente vroeg bijvoorbeeld na 
bij Artikel 1, het antidiscriminatiebureau, 
hoeveel meldingen van discriminatie er 
waren gedaan. ‘In 2016 was dat er maar één 
op seksuele oriëntatie en genderidentiteit. 
Maar de vraag is dan: gaat het zo goed of is 
het onbekend dat je kan melden?’ Andere 
natuurlijke partners bij wie de gemeente 
navraag deed, waren de GGD (Sense-spreek-
uur voor jongeren) en COC Midden-Neder-
land, dat ook leden heeft in Huizen. 

Daarnaast organiseerde de gemeente een 
oriënterende bijeenkomst, samen met 
betrokkenen en Movisie. Filius: ‘Er was een 
aardige opkomst. De initiatiefnemers van 
de motie waren er natuurlijk, maar ook 
de demissionaire wethouder, de ambte-
naren van jeugd, veiligheid en sport en 
onderwijs, mensen van sportverenigingen, 
van de GGD, vluchtelingenwerk en Nidos 
(voogdij-instelling voor alleenstaande 
minderjarige vluchtelingen), mensen van 
welzijnsorganisaties, iemand van COC Mid-
den-Nederland, een dominee en iemand 
van de Alevitische gemeenschap. Iedereen 
had genoeg verhalen uit de praktijk.’ De 

uitkomst van de bijeenkomst was goed.  
‘We willen met organisaties en sleutel- 
figuren gezamenlijk het LHBTI-beleid  
vormgeven. Niet een vooraf dichtgetim-
merd programma, maar kijken welke 
kansrijke thema’s we oppakken en wie  
daar probleemeigenaar van kan zijn.’ 

Koppelen 
‘Een van de acties die uit de bijeenkomst 
voort kan komen, is deskundigheidsbevor-
dering van professionals’, aldus Petra Filius. 
‘Mensen die met mensen werken, hebben 
niet altijd deze groepen op hun netvlies. 
We moeten uitleggen welke onderwerpen 
er spelen voor de doelgroepen en hoe ze 
dat bespreekbaar kunnen maken. Het gaat 
erom dat het vanzelfsprekend tussen de 
oren komt.’ 

Een ander onderwerp van de bijeenkomst 
was onderwijs. Hoe kan de gemeente 
scholen stimuleren om aandacht aan 
LHBTI te besteden in de programma’s rond 
gezonde scholen of veiligheid? ‘Scholen 
gaan natuurlijk over hun eigen programma, 
maar de gemeente kan wel aanmoedigen 
om dit onderwerp in bestaande program-
ma’s mee te nemen.’ En in de sport biedt 
Huizen het programma ‘Jeugd veilig actief’, 
onder andere over grensoverschrijdend 
gedrag. ‘Ook dat is te koppelen aan de 
veiligheid van LHBTI’s op het sportveld.’ 

Inspiratie
De belangrijkste uitkomst van de bijeen-
komst? Het is goed om met de doelgroep 
zelf in gesprek te gaan. ‘We zaten nu te 

praten óver mensen, terwijl je wil praten 
mét mensen. Wat ervaren zij als belangrijke 
problemen? Het COC wil daar wel een rol 
bij spelen.’

Bovendien, zo vonden de deelnemers in de 
bijeenkomst, kan de gemeente meer com-
municeren dat ze openstaan voor iedereen. 
‘We hijsen de regenboogvlag op de Coming 
Out dag als symbolisch gebaar. Maar op 
de website is helemaal niks te vinden. We 
zouden daar met foto’s of tekst uit kunnen 
stralen dat Huizen een inclusieve gemeente 
is. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid. 
Iedereen is welkom bij de gemeente, maar 
dat kunnen we duidelijker laten zien.’  
Petra Filius is net als de minister enthousi-
ast over de samenwerking met Movisie.  
‘Ik heb bijvoorbeeld veel aan de verhalen 
van andere gemeenten die ongeveer even 
groot zijn als Huizen en beleid opzetten. Er 
ligt al veel materiaal. Dat kun je natuurlijk 
niet copy-paste overnemen, maar het 
inspireert wel.’

Uitnodiging voor G50
Maart 2018 maakte minister van 

Engelshoven van OCW bekend dat 

het regenboogbeleid voor gemeenten 

‘wegens succes’ verlengd wordt tot 

2022. De minister nodigt gemeenten 

uit de G50 - die nog geen regenboog-

beleid voeren - nadrukkelijk uit om zich 

aan te melden en in te zetten voor de 

sociale acceptatie van LHBTI’s.

Meer weten over lokaal LHBTI-beleid?

•  Lees de Regenbooggids voor gemeenten: een overzichtelijke digitale publicatie in pdf 

waar je makkelijk de informatie vindt die van toepassing is op de fase waarin jouw 

gemeente zich bevindt: movisie.nl/publicaties/regenbooggids-gemeenten 

•  Net verschenen: Handreiking Ondersteuning van LHBTI-bewoners binnen het sociaal 

domein, over inclusieve ondersteuning met aandacht voor seksuele en genderdiversiteit 

voor alle professionals die werken volgens de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet: 

movisie.nl/publicaties/ondersteuning-LHBTI-inwoners-binnen-sociaal-domein

•   Beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten die willen starten met 

regenboogbeleid kunnen de Masterclass LHBTI-beleid voor gemeenten volgen 

op 14 september 2018 in Utrecht. Meer informatie: movisie.nl/agenda/

masterclass-LHBTI-beleid-gemeenten 

•  Voor professionals is er een online module beschikbaar over het ondersteunen van 

LHBTI-cliënten in de praktijk: movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=3742 

Wat zegt het als er per jaar 

één melding van discriminatie 

binnenkomt?

GEMEENTE HUIZEN 
goed bezig met 
regenboogbeleid
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1. Wat is eenzaamheid?
‘Eenzaamheid is een negatief gevoel dat 

voortkomt uit het missen van betekenisvolle 

contacten. Dat hoeft niet te betekenen 

dat je geen mensen om je heen hebt. Het 

gaat vooral om de kwaliteit van de relaties. 

Als relaties meer kwaliteit hebben, zijn ze 

betekenisvoller.’

2. Hoe word je eenzaam? 
‘Het kan in de persoonlijkheid van iemand 

zitten: verlegenheid, angst, onzekerheid. 

Er kunnen ook fysieke problemen spelen: 

minder goed horen, minder goed zien, 

minder mobiel. Mensen kunnen dan moei-

lijker contacten onderhouden. Daarnaast 

is onze samenleving complex en zakelijk 

geworden. Zelfredzaamheid staat centraal. 

Het is niet voor iedereen gemakkelijk om je 

eigen plekje in de samenleving te veroveren.’

3.  Hoe kun je eenzaamheid 
bestrijden?

‘Laten we niet praten over bestrijden, maar 

over het verminderen en voorkomen van 

vereenzaming. Eenzaamheid is onderdeel 

van het leven. Iedereen heeft wel eens het 

gevoel er alleen voor te staan. Meestal is 

het gevoel tijdelijk, maar soms houdt het 

aan. Als eenzaamheid langer aanhoudt, 

vereenzamen mensen en komen ze in een 

neerwaartse spiraal terecht. Ze trekken zich 

terug en ontwikkelen negatieve gedachtes 

over de toekomst en relaties. ‘Ik ga niet naar 

die verjaardag, want mensen vinden mij toch 

niet interessant.’ Deze mensen ontwikkelen 

uiteindelijk een negatief zelfbeeld.’

4.  Hoe kunnen professionals dit 
doorbreken?

‘Voorkomen is beter dan genezen. Bijvoor-

beeld door mensen te helpen om zinvolle 

activiteiten te vinden waar ze tegelijkertijd 

hun sociale netwerk kunnen onderhouden. 

Als mensen al vereenzaamd zijn, is het 

ook belangrijk om te kijken naar sociale 

vaardigheden. Heb in ontmoetingsmoge-

lijkheden aandacht voor die vaardigheden. 

Leer mensen positiever te denken, help ze 

initiatief te nemen en geef hen ruimte om 

zich te ontplooien.’

5. Wat kan de gemeente doen?
‘Wat je vaak ziet bij de aanpak van een-

zaamheid, is dat die weinig samenhangend 

en duurzaam is. Bijvoorbeeld een eenmalige 

training. Belangrijk is dat alle betrokken 

partijen ongeveer dezelfde kennis hebben 

over eenzaamheid en zich committeren aan 

samen vastgestelde doelen. Het kwali-

teitskompas (zie kader) helpt om in beeld 

te krijgen: welk doel willen we bereiken, 

hoe kunnen we doen wat werkt, hoe gaan 

we dat doen, wie gaat het doen en hoe 

kunnen we ervan leren? Al lerende doen 

wat werkt, daarvoor heb je de praktijk en 

de wetenschap nodig. Als gemeente zorg 

je ervoor dat het beleid hierop aansluit en 

die duurzame en samenhangende aanpak 

faciliteert.’

Meer informatie: Jan Willem van de Maat, 

expert eenzaamheid Movisie  

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

Geef mensen de ruimte 
om zich te ontplooien

Systematische aanpak bij vereenzaming

Het kwaliteitskompas

Het Nederlands Jeugdinstituut, Vilans 

en Movisie ontwikkelden en werken 

met het Kwaliteitskompas. Dit is 

een instrument dat inzicht biedt hoe 

sociaal beleid bijdraagt aan outcome. 

Het kwaliteitskompas stuurt op waar 

het werkelijk om gaat voor inwoners. 

Het bestaat uit zes stappen die je als 

gemeente samen met maatschappelijke 

partners en inwoners doorloopt. Het 

kompas verbindt het beleidsmatige 

niveau met het uitvoerende niveau.

movisie.nl/kwaliteitskompas

Zelfredzaamheid en meedoen: dat zijn de doelen van de Wmo. 

Het tegenovergestelde daarvan is dat mensen vereenzamen en 

niet volwaardig mee kunnen doen. Eenzaamheid is een groot 

maatschappelijk probleem, aldus Movisie-expert Jan Willem 

van de Maat. 
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ONS RESULTAAT
Het verhaal van Fatima Aliyat

Fatima Aliyat is beleidsadviseur diversiteit bij de gemeente Utrecht. 

De gemeente werkt met de Utrechtse Regenboogagenda aan 

meer zichtbaarheid, veiligheid en acceptatie van van lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen 

(LHBTI’s) in Utrecht. Fatima Aliyat, beleidsadviseur diversiteit bij de 

gemeente Utrecht, vertelt hoe ze samenwerkt met Movisie.

Lees het volledige interview op pagina 24 >



Sociale wijkteams:  
zonder ontwikkeling  
geen vernieuwing
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Gemeenten verwachten veel van de sociale teams als het 

gaat om de vernieuwing van het sociaal domein. Maar 

sociale teams hebben het zo druk met de vele vragen en 

nieuwe taken, dat ze nauwelijks tijd hebben om te leren en 

te reflecteren. En dat is een probleem: zonder ontwikkeling 

is er geen vernieuwing. Annelies Kooiman, senioradviseur 

professionalisering bij Movisie: ‘Gemeenten geven wel 

richting met de opdracht aan de wijkteams, maar de doelen 

zijn vaak ruim en abstract geformuleerd. Wijkteams en ook 

beleidsmedewerkers vinden al doende hun weg. Er zijn geen 

kant-en-klare oplossingen over hoe het werk aan te pakken. 

De nieuwe manier van werken wordt in de praktijk ontwik-

keld. Praktijkleren biedt veel mogelijkheden om de gebaande 

paden te mijden. Alleen kan dit niet zonder af en toe even 

stil te staan bij wat werkt en wat je nog te leren hebt.’

Casuïstiekoverleg
Kooiman ziet dat wijkteams vaak te maken hebben met 

een hoge werkdruk, hectiek en complexe en uiteenlopende 

vragen. Daardoor lijkt aandacht voor leren en ontwikkelen 

op de achtergrond te staan. Want elk uur dat een teamlid 

besteedt aan de eigen ontwikkeling, kan niet worden 

besteed aan een cliënt. Kooiman: ‘Daar zit een spannings-

veld. Je zult het leren dus heel dichtbij de praktijk moeten 

houden. Vrijwel alle wijkteams maken bijvoorbeeld gebruik 

van casuïstiekoverleg om werk te verdelen en elkaar te raad-

plegen. Als je dat casusoverleg gestructureerd en methodisch 

doet, met een gespreksleider die reflecterende vragen stelt, 

heb je als team al beter door hoe je bezig bent en waarom je 

Is er ruimte in sociale teams voor 

ontwikkeling? Movisie heeft hier onderzoek 

naar gedaan. Wat blijkt? Ruim de helft van 

de ondervraagden vindt leren urgent maar 

mist de ruimte en tijd hiervoor. Veel wordt 

geleerd tijdens het werk en van elkaar. 

Annelies Kooiman van Movisie geeft tips en 

voorbeelden hoe je effectief leert, dichtbij  

de praktijk. 



Elk uur dat een teamlid 

besteedt aan de eigen 

ontwikkeling, kan niet worden 

besteed aan een cliënt

Zeven tips voor 
praktijkleren
1.  Neem de praktijk als startpunt 

voor leren en ontwikkelen

2.  Daag mensen uit om in hun 
learning-zone te stappen

3. Stimuleer het leren van elkaar

4. Maak de leercyclus rond

5. Organiseer het leren

6.  Maak medewerkers (mede)
eigenaar

7. Werk aan een leerinfrastructuur
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doet wat je doet. Dan creëer je een lerende 

en kritische houding en ga je effectiever 

werken.’ Door op die manier een overleg 

dat er toch al is anders te benutten, kun je 

samen werken aan ontwikkeling zonder dat 

dit de teamleden extra tijd kost.’

Generalistisch werken
Ook advies vragen aan een collega of 

samenwerkingspartner kan bijdragen aan de 

ontwikkeling van wijkteamleden. Want waar 

sociaal werkers vroeger vaak een specifieke 

taak hadden, bijvoorbeeld schuldhulp-

verlening of ouderenadvies, is het nu de 

elkaar oplossen, je hebt samen ook blinde 

vlekken. Soms heb je nieuwe ideeën nodig. 

Bijvoorbeeld door bij een teamdag met een 

inspirator of met inwoners te reflecteren 

op je aanpak. Ook is er vaak behoefte 

aan specifieke informatie op bepaalde 

terreinen. Bijvoorbeeld over thema’s als 

vechtscheidingen, armoede, schulden 

en verward gedrag. Als je je ook op die 

vlakken wilt ontwikkelen, kun je snel aan 

informatie komen via een collega, via de 

kennisbouwstenen van integraal werken 

in de wijk of via een training of e-module. 

Voor wat betreft échte ontwikkeling geldt 

dat het niet het een óf het ander is, maar 

het een én het ander.’

Taak voor gemeente 
Om te zorgen dat wijkteamleden dit ook 

gaan doen, ligt er een taak voor zowel 

gemeenten als teamleiders. Kooiman stelt 

bijvoorbeeld dat gemeenten eisen kunnen 

stellen aan de kwaliteit en deskundigheids-

ontwikkeling en hier ook tijd en budget 

voor beschikbaar stellen. Aan de andere 

kant is het van belang dat teamleiders hun 

teamleden stimuleren om te ontwikkelen en 

te leren. Kooiman: ‘Dat kun je doen door 

mensen taken te geven die bij hen passen 

en hen uit te dagen. Maar zeker ook door 

reflectievragen te stellen en goed door te 

vragen op waar je teamleden tegenaan 

lopen. Bovendien kan een teamleider, 

die tussen wijkteam en gemeente in 

zit, ook het gesprek met de gemeente 

gaande houden. Wat is de opdracht die de 

gemeente geeft en lukt dit het wijkteam om 

die uit te voeren? Waar wringt de schoen 

en waar is ontwikkeling nodig? Zo kun je 

met elkaar leren. De wijkteams functioneren 

immers in een veel groter systeem dan 

alleen hun eigen team.’

Thermometermoment
De belangrijkste tip die Kooiman wil 

meegeven aan wijkteams: kijk goed met 

elkaar hoe je met je opdracht bezig bent. 

In hoeverre is ieder teamlid in staat daaraan 

bij te dragen en welke kennis is daarvoor 

nodig? Kooiman: ‘Neem op gezette tijden 

even een thermometermoment om samen 

stil te staan bij wat werkt in de aanpak.’ En 

specifiek voor de beleidsmedewerkers en 

teamleiders: ‘Blijf dicht bij je medewerkers. 

Ga niet zelf een leuk scholingsaanbod 

bedenken. Wijkteamleden zijn hoogop-

geleide, taakvolwassen mensen die best 

weten wat ze nodig hebben om zich verder 

te ontwikkelen. Praat dus met en niet 

over de teamleden als het gaat om hun 

ontwikkeling.’

Nieuw: Ruimte voor ontwikkeling  
in wijkteams
Meer weten over de ontwikkeling van 

wijkteams? Download de publicatie ‘Ruimte 

voor ontwikkeling in wijkteams’: movisie.nl/

publicaties/ruimte-ontwikkeling-wijkteams. 

Do the Challenge Groeikracht
Ervaar hoe jij met kleine acties, dichtbij je 

werk, nog meer kunt bereiken. Ruim 600 

sociaal werkers gingen je al voor. movisie.nl/

artikel/challenge-groeikracht-wijkteams

Meer informatie: Annelies Kooiman  

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

Een deel van dit artikel verscheen eerder op 

de website van Zorg + Welzijn.

Uit: Ruimte voor ontwikkeling in wijkteams: movisie.nl/publicaties/ruimte-ontwikkeling-wijkteams

 

In hoeverre ervaar jij ruimte om je als wijkteammedewerker verder te ontwikkelen?

Helemaal geen ruimte

Een klein beetje ruimte, onvoldoende

Een klein beetje ruimte, maar voldoende

Veel ruimte, maar toch onvoldoende

Veel ruimte, voldoende

24%

18%

29%

27%

2%

bedoeling dat wijkteamleden generalistisch 

werken. Kooiman: ‘Bovendien moeten ze 

niet alleen hulpverlenen of ondersteunen, 

maar ook bijvoorbeeld signaleren en vragen 

op verschillende leefgebieden verhelderen. 

Dat vereist kennis die je niet altijd zelf paraat 

hebt. En dat geeft niet. Gebruik in dat geval 

je collega’s en partners als adviseur. Ook dat 

is een vorm van ontwikkeling.’

Blinde vlek
Kooiman denkt dat als je impulsen mist als 

je alleen manieren als hierboven beschreven 

blijft kiezen. ‘Je kunt het niet alleen met 

mailto:a.kooiman@movisie.nl


2.  Hoe werk je hierin samen met 
Movisie? 

‘De gemeente Utrecht heeft veel baat bij de 

kennis van Movisie op LHBTI-gebied. Movisie 

coördineert het Regenboogstedenpro-

gramma voor 49 Regenbooggemeenten. Van 

Movisie ontvang ik inhoudelijk advies van 

Movisie-expert Charlot Pierik. Zij is mijn vaste 

1.  Voor welke uitdagingen staan  
jullie als gemeente? 

‘In de Utrechtse Regenboogagenda hebben 

we te maken met een aantal uitdagingen, 

zoals biculturele LHBTI’s. Dit zijn LHBTI’s 

die naast hun Nederlandse achtergrond 

een band hebben met minimaal nog 

één andere cultuur. Deze groep loopt, in 

vergelijking met andere LHBTI’s, tegen 

andere problemen aan en de nood loopt 

soms hoog op. Hoe dit komt? Er rust in 

veel culturen een taboe op het hebben van 

LHBTI-gevoelens. De gemeente Utrecht wil 

LHBTI’s en professionals ondersteunen, juist 

ook als het gaat om die groep met een 

biculturele achtergrond. Het programma 

‘Jezelf kunnen zijn in Utrecht’ besteedt 

speciaal aandacht aan biculturele LHBTI’s  

in onze gemeente.’ 

adviseur en bij haar kan ik altijd terecht met 

vragen. Zo heeft Charlot meegedacht met 

plannen voor projecten, zoals ‘Jezelf kunnen 

zijn in Utrecht’. Ook faciliteren Charlot en 

haar collega’s kennis- en informatie-uitwis-

seling tussen Utrecht en andere steden in 

Nederland. Deze uitwisseling vindt plaats in 

kleine bijeenkomsten, maar ook op grote 

congressen. Dit is buitengewoon leerzaam.’ 

3.  Wat kenmerkt de werkwijze van 
Movisie? 

‘Movisie is mijn hulplijn op afstand, maar 

het voelt dichtbij en betrokken. Laagdrem-

pelig, áltijd aanwezig en bereikbaar op de 

achtergrond. De adviezen zijn gebaseerd 

op buitengewoon veel kennis, gericht op 

samenwerking in de lokale context en altijd 

met aandacht voor politieke gevoeligheden. 

Movisie is mijn intermediair tussen de 

gemeente en belangenorganisaties en tussen 

mij en het ministerie.’ 

Meer informatie: Charlot Pierik  

(c.pierik@movisie.nl of 030 789 21 16).

De gemeente Utrecht heeft een Regenboogagenda voor meer 

zichtbaarheid, veiligheid en acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, 

biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI’s) in Utrecht. 

Fatima Aliyat, beleidsadviseur diversiteit bij de gemeente Utrecht, 

vertelt hoe ze samenwerkt met Movisie. 

De Utrechtse Regenboogagenda

Over het Regenboogstedenprogramma
De gemeente Utrecht is een Regenbooggemeente. In Nederland zijn meerdere Regen-

booggemeenten die een convenant hebben getekend met het ministerie van OC&W. Zij 

verklaren dat zij gezamenlijk de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI’s 

verbeteren. De gemeenten willen de aandacht voor LHBTI-emancipatie verankeren in 

hun lokale beleid. Movisie vervult hierin een aanjagersrol, brengt gemeenten bij elkaar 

en verzamelt en deelt kennis. 

Movisie is mijn hulplijn  

op afstand
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Yvonne van Mierlo was bijna drie jaar voorzitter van 

de Raad van Bestuur van Movisie. Voor een betere 

balans tussen werk en privé heeft zij gekozen voor 

een baan dichter bij haar woonplaats in Brabant. 

Hoe kijkt ze terug en vooruit? ‘Succesfactoren bij 

de transitie zijn: de bereidheid om naar elkaar te 

luisteren en elkaars belangen te respecteren.’ >>
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11 vragen aan Yvonne 
van Mierlo, afzwaaiend 
Movisiebestuurder



1Wat wordt jouw nieuwe baan?
‘Ik ga per 1 juni* in de regio Eindho-
ven werken als algemeen directeur 

van de GRWRE. Dat is de gemeenschap-
pelijke regeling voor de uitvoering van de 
Participatiewet en de Wet sociale werkvoor-
ziening voor Eindhoven en vier omliggende 
gemeenten. Ik krijg daar de leiding over 
de uitvoeringsorganisaties Ergon en het 
Participatiebedrijf.’ 

2 
Waar heb je het meeste zin in bij 
je nieuwe baan?
‘Om de verbinding verder te 

intensiveren tussen de gemeenten en het 
bedrijfsleven, voor de sociale werkvoorzie-
ning en het recentelijk opgestarte partici-
patiebedrijf. Ik wil daar van betekenis zijn 
voor de samenwerking in de regio. Daarbij 
spelen onderwijs, bedrijfsleven en overheid 
onderling een grote rol.’

3 
Wat wordt de grootste opgave?
‘Dat er nieuwe concepten moeten 
worden ontwikkeld voor de parti-

cipatie, rond beschut werken bijvoorbeeld. 
En dat dit allemaal binnen de beschikbare 
financiën moet blijven.’
 

4 
Wat zijn volgens jou de grootste 
uitdagingen voor  
het sociale domein?

‘Dat blijft voor mij nog steeds: hoe maak 
je van de transitie een geslaagde transfor-
matie? Durf je over je eigen beleidsterrein 
heen te kijken om je gezamenlijk in te 
zetten voor het gemeenschappelijke 
belang? Je merkt nog steeds dat we hard 
moeten werken aan samenwerking. En er 
staat niet ergens in een boek in een mooie 
blauwdruk beschreven hoe het moet. 
Dat moeten we samen ontdekken met 
de lerende praktijken. Wat het nu in die 
praktijk bijvoorbeeld complex maakt, is dat 
er tussen verschillende beleidsterreinen 
in het sociale domein een verschillende 
taal wordt gesproken. Maar in sommige 
regio’s zit samenwerking wel al in de genen. 
Succesfactoren zijn dan: de bereidheid om 
naar elkaar te luisteren en elkaars belangen 
te respecteren.’

5 
En de specifieke uitdaging voor 
Movisie?
‘Ook Movisie moet samenwerken 

met andere partijen. Practise what you 
preach. Kijk niet alleen vanuit het Wmo-be-
lang maar ook breed naar het beleidsveld: 
wat is nodig? Ondersteun de lerende 
praktijken. Dat vraagt andere vormen van 
kenniscreatie dan we voorheen gewend 
waren. In deze manier van werken liggen 
heel veel kansen voor Movisie.’ 

6 
Wat heeft Movisie nodig, waarin 
kan de nieuwe bestuurder het 
verschil maken?

‘Door de verbinding te maken tussen het 
landelijke, het regionale – met de gemeen-
schappelijke regelingen - en het lokale 
beleid met de afzonderlijke gemeenten. 
Een bestuurder moet daarin het netwerk 
onderhouden en vertalen naar kansen voor 
samenwerking. En met het kennisinstituut 
de bruggen slaan tussen die geledingen, 
landelijk, regionaal en lokaal. Faciliteren, 
monitoren en de goede voorbeelden door-
geven aan andere regio’s. Juist in die regio’s 
zit ‘m de crux want daar ligt de samenwer-
king veel minder sterk vast.’
 

7 
Wat ga je missen aan Movisie?
‘Het authentieke van de organisatie. 
De medewerkers zijn heel erg wie ze 

zijn in al hun diversiteit. Mensen die vanuit 
hun intrinsieke motivatie hun werk doen. 
Niemand houdt hier iets op.’ 

8 
Waar ben je het meest trots op?
‘We hebben behoorlijk wat stappen 
gemaakt rond een aantal onder-

werpen. Dat is allereerst wat ik noem ‘de 
buitenwereld naar binnen halen’. Willen 
weten hoe anderen over ons denken. Goed 
luisteren en inspelen op de behoeften 
die er bestaan in het veld. Daarnaast is 
de samenwerking met andere partijen 
gegroeid. Een paar voorbeelden daarvan 
zijn de samenwerking met het A&O-fonds 
rondom de Uitvoeringsautoriteit, dat 
zit nu vast in ons programma om onze 
expertise hierin te delen en de hechtere 
samenwerking met de G40 (netwerk van 
veertig grotere steden, red.) en Sociaal Werk 
Nederland. En verder hebben we voor het 
eerst samen met de andere kennisinstituten 

een visie ontwikkeld over de toekomst 
van de kennisinfrastructuur. Wat is daarin 
nodig na de decentralisaties? Dat vind ik 
van kracht getuigen: dat we niet redeneren 
vanuit onze eigen instituties maar vanuit 
de kennisbehoefte in het veld. We hebben 
dus flinke stappen gemaakt om niet 
geïsoleerd een van de partijen te zijn maar 
de verbindingen te maken.’ 

9 
Waar mogen wij trots op zijn?
‘Ik ben er trots op dat medewerkers 
van Movisie er vol voor blijven 

gaan, ondanks een veranderend financieel 
speelveld. We worden jaarlijks gekort op 
onze financiering door VWS. Projectfinan-
cieringen lopen af en we weten voor een 
deel meer opdrachten uit de markt te halen 
om dit op te vangen. We staan er soms te 
weinig bij stil dat dit iets is waar we trots op 
mogen zijn.’

10 
Hoe herkennen we het 
specifieke stempel van 
Yvonne van Mierlo?

‘Dat is altijd lastig om van jezelf te zeggen 
natuurlijk… Maar wat ik van anderen hoor, 
onder meer van de Raad van Toezicht krijg 
ik dat terug, is dat ik voortdurend de ver-
binding en de samenwerking op de agenda 
zet. Af en toe moet je daarvoor zaken ook 
openbreken. Ik heb een gretigheid om 
overal aangehaakt te zijn. Ik hoef niet 
overal over te gaan maar ik wil met Movisie 
wel invloed uitoefenen.’

11 
Wat hoop je dat wordt 
voortgezet?
‘De slag die we gemaakt 

hebben naar meer ondernemerschap, je 
kwetsbaar durven opstellen als organisatie, 
ook als autoriteit. Juist als autoriteit. Dat 
je blijft ijken: doen we nog steeds de goede 
dingen? De vraag durven stellen: zijn we 
nog steeds relevant? Of: wat kunnen we 
beter doen? Het uitgangspunt moet niet 
zijn: Movisie moet er zijn omdat we er 
altijd al waren. Nee, Movisie moet er zijn 
omdat iedereen ernaar hunkert. Omdat  
we de dingen doen die in het sociale 
domein nodig zijn. En daar heb ik alle 
vertrouwen in!’ 

*  Het interview is in mei afgenomen, vóór 
Yvonne van Mierlo’s vertrek.

Movisie moet er zijn omdat 

iedereen ernaar hunkert
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DemoCreatiespel

‘Het DemoCreatiespel 

helpt om niet te kijken naar 

de verschillen, maar verder te gaan op 

overeenkomsten’. ‘Mooie teambuilding voor de 

gemeenteraad, ook in aanloop naar de Omgevingswet’. 

raadslid gemeente Oss

Met het DemoCreatiespel verplaatsen inwoners, raadsleden en ambtenaren 
zich in vier rondes in elkaars rollen. Het uitgangspunt is om, aan de hand van 

een al dan niet fictieve casus, tot inclusieve besluitvorming te komen. 

RO
ND

E 
4

   
   

W
a
nn

ee
r 

ve
rl

oo
pt

 h
et

 p
ro

ce
s 

de
m

oc
ra

ti
sc

h?

RONDE 3      Hoe verbinden we de waarden en randvoorwaarden?

RONDE 2      Kunnen w
e het rea

liseren?

RONDE 1      Wat willen we bereiken met het initiatief?

Meer informatie?  

Neem contact op met Saskia van Grinsven (s.vangrinsven@movisie.nl) of Willem-Jan de Gast (wj.degast@movisie.nl), www.democreatiespel.nl

mailto:s.vangrinsven@movisie.nl
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Movisie en Inclusionlab begeleiden gemeenten

Hoe word je een 
inclusieve gemeente?

Jamila Achahchah en Else Boss, allebei 
beleidsadviseur bij Movisie, zijn expert in 
inclusie en diversiteit. Leeft het thema bij 
gemeenten? Else Boss knikt: ‘Vorig jaar 
hebben we een enquête gehouden onder 
alle gemeenten. Ruim negentig gemeenten 
hebben aangegeven dat ze willen werken 
aan een inclusieve samenleving. Armoede 
en schulden, eenzaamheid, jeugdzorg, maar 
ook discriminatie worden als problemen 
ervaren die het sociaal domein domineren. 
Met de decentralisaties is er een grote 
verantwoordelijkheid op het bordje van de 
gemeente gekomen. Inclusie is veel meer 
dan alleen zeggen: beleid is voor iedereen 
toegankelijk. Het doel is dat iedereen kan 
deelnemen aan de samenleving.’ 

De tweedeling groeit in de samenleving. Hoe kun je als gemeente 

eraan bijdragen dat je alle inwoners in staat stelt om mee te doen? 

Kortom: hoe word je een inclusieve gemeente? Movisie en Inclusionlab 

ondersteunen gemeenten hierbij. Hoe gaat dat en wat kunnen andere 

gemeenten daarvan leren?

alle inwoners. Daarbij gaat het om meedoen 
van elk individu. Dus ongeacht een com-
binatie van min of meer onveranderbare 
factoren als gender, leeftijd, religie, seksuele 
voorkeur, etniciteit en handicap. En onge-
acht veranderbare factoren zoals armoede, 
opleiding, identiteit of vervreemding.’

Lokale inclusie agenda
Momenteel trekt Movisie samen op met 
Inclusionlab om gemeenten te ondersteu-
nen in de vormgeving van inclusief beleid. 
Anouk Bolsenbroek van Inclusionlab deed 
dat in Woerden en Ede. Ze sprak per ge-
meente met zo’n zestig inwoners over hun 
ideeën over de inclusieve samenleving. Ze 
stelde vragen als: Wat zijn mooie voorbeel-
den om op voort te bouwen? Waar liggen 
knelpunten? En hoe zou een inclusieve 
samenleving eruit kunnen zien in onze 
stad of dorp? Vervolgens zijn gezamenlijk 
prioriteiten opgesteld voor de lokale inclusie 
agenda. Bolsenbroek gaat – net als Movisie – 
uit van een brede visie op de inclusieve sa-
menleving. ‘Het gaat erom dat elke inwoner 

Diversiteitsfactoren
Haar advies aan gemeenten? ‘Kijk vooral 
waar mensen buiten de boot vallen en 
welke vraagstukken er liggen. Belangrijk 
daarbij is dat je als gemeente in contact staat 
met bewoners en denkt vanuit vragen en 
dilemma’s in de samenleving. Dus dat je 
niet alleen redeneert vanuit jouw beleid.’ 
Achahchah vult aan: ‘Een inclusieve ge-
meente betekent dat iedereen kan meedoen, 
ongeacht diversiteitsfactoren. Je kunt kijken 
naar het VN-Verdrag voor de rechten van 
mensen met een beperking. Dan gaat het 
vooral over toegankelijkheid van voorzie-
ningen. Maar vanuit Movisie kijken wij 
liever naar een brede invulling van een 
inclusieve gemeente, gericht op inclusie van 28



een leven kan vormgeven midden in de 
samenleving op basis van zijn interesses 
en talenten. Het gaat om gelijkwaardig met 
anderen optrekken op de arbeidsmarkt, in 
onderwijs, vrije tijd of in de buurt.’ 

Nieuwe wijk in Ede 
In Ede is het wooninitiatief Vredenhorst 
gestart, een nieuw te bouwen inclusieve 
wijk in de wijk Veldhuizen. Het is een buurt 
waar een grote diversiteit aan inwoners 
samen gaan wonen. Het maakt niet uit 
welke leeftijd, culturele achtergrond, gender, 
inkomen, talenten en beperkingen je hebt. 
De toekomstige inwoners komen nu al 
maandelijks bij elkaar en hebben samen het 
ontwerp gemaakt. Bewoners in Ede gaven 
aan dat de verschillende culturen, leeftijden 
en levensbeschouwingen naast elkaar leven, 
maar elkaar niet altijd ontmoeten. Een van 
de speerpunten op de routekaart van Ede is 
ook: het in contact brengen van de verschil-
lende culturen met elkaar, bijvoorbeeld via 
interschoolse activiteiten in de verschillende 
buurten van Ede. Bolsenbroek: ‘Kinderen 
laten reizen tussen culturen, is de achter-
liggende gedachte. Breng hen samen via 
gezamenlijke interesses en talent, bijvoor-
beeld door theater, politiek debat, muziek of 
techniekprojecten te organiseren.’ 

Waterspeeltuin in Woerden
Een ander mooi voorbeeld van inclusieve 
initiatieven in de openbare ruimte is 
volgens Bolsenbroek de waterspeeltuin 
Batenstein Buiten in Woerden. ‘De speel-
tuin is inclusief ontworpen: kinderen en 
ouders van diverse culturele achtergronden 
ontmoeten elkaar. Bolsenbroek: ‘En als je 
samen met je kleinkind - dat gebruik maakt 
van een rolstoel - naar de speeltuin wil, dan 
kan dat ook. Als je met elkaar in contact 
komt, dan blijken de verschillen niet zo 
groot te zijn.’

Botsende belangen
Bolsenbroek vertelt dat werken aan inclusie 
niet altijd een eenvoudig proces is. ‘Soms 
merk je dat belangen botsen. Bijvoorbeeld 
bij de inrichting van de openbare ruimte. 
Hoge stoepen zijn in sommige delen 
van het land in het kader van een goede 
afwatering erg belangrijk. Dat kan dan op 
het eerste gezicht strijdig zijn met goede 
toegankelijkheid voor mensen die gebruik 
maken van een rollator, kinderwagen of 
rolstoel. Creatieve oplossingen in inclusief 
ontwerp zijn dan nodig.’ 

Iets anders waar mensen wel eens tegenaan 
lopen is als er iemand met psychische pro-
blematiek of een beperking op de sportclub 

komt. Soms wordt het in de beleving van 
andere leden van het team of de vereniging 
ervaren als grote belasting. Hoe kun je 
zorgen voor een club waar iedereen met 
plezier kan sporten? ‘Die processen moet 
je goed begeleiden en ondersteunen. En 
zorg voor randvoorwaarden zodat dit goed 
verloopt.’

Aan de slag?
Bolsenbroek: ‘Bij het creëren van inclusief 
beleid is het van belang om inclusie in 
te bedden in wat de gemeente al doet. 
Sommige gemeenten werken gebiedsge-
richt. Dat is een mooi startpunt om een 
inclusieve gebiedsagenda vorm te geven. 
Andere gemeenten stellen via het opga-
vegestuurd werken het maatschappelijk 

effect centraal. Dan kan het vormgeven 
aan een lokale inclusie-agenda samen 
met inwoners, organisaties en gemeenten 
een mooie manier zijn om je opgaven te 
formuleren. En start je voor de eerste keer 
met het werken aan inclusie? Dan kan het 
zinvol zijn om het overzichtelijk te houden 
door per jaar twee of drie thema’s te kiezen 
waarop je inclusief beleid ontwikkelt. Start 
bijvoorbeeld met de inclusieve arbeids-
markt. Verdiep je in de internationale 
inzichten. Ontwikkel samen met inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties 
een sterke inclusieve visie met speerpunten. 
En zet pilots op waarin bedrijven met elkaar 
aan een inclusieve werkvloer werken.’ 

Meer weten?
Een inclusieve samenleving is een voor-
waarde voor participatie. Veel gemeenten 
voeren al een actief beleid om inclusief 
te zijn. Movisie helpt je hier graag verder 
bij. Heb je behoefte aan uitwisseling op dit 
thema? Neem dan contact op met Else Boss 
(e.boss@movisie.nl).

Meer weten over het werk van 
Inclusionlab? inclusionlab.nl

Inclusie is veel meer dan alleen 

zeggen: beleid is voor iedereen 

toegankelijk
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Congres én festival
Het Congrestival is een kruising tussen een inhoudelijk 
congres en een vrolijk en verbindend festival voor 
spraakmakende initiatieven en praktijken uit de 
gezondheidszorg en het sociaal werk. Je vindt hier 
geen eenzijdige presentaties. Wel korte inspirerende 

12 SEPTEMBER 2018

Wie kom je tegen op het Congrestival?
• Mensen die net als jij  passie hebben voor dit thema!
• Sociaal en medisch professionals
• Wetenschappers
• Beleidsmakers van gemeenten
• Ervaringsdeskundigen en vrijwilligers
• Maatschappelijke ondernemers

* De eerste 50 kosten € 175,-. Daarna bestel je een ticket voor € 199,-.

Kaarten nu 
verkrijgbaar!
Early bird ticket 

voor € 175,-*

sessies, dialoogtafels, speeddates, workshops en mini-
colleges van bezielende wetenschappers, experts of 
bezoekers. Zij zetten deze dag de toon. Het programma 
is gevarieerd met ruimte voor kunst en cultuur en volop 
gelegenheid om goede ervaringen met elkaar te delen.

Jij bent de hoofdgast
Van elkaar kunnen we het meeste leren.  
Kennis delen, elkaar versterken,  
inzicht bieden en krijgen: op  
het Congrestival is daarom 
iedere deelnemer ook 
hoofdgast. 

Locatie
Metaal Kathedraal  
Rijksstraatweg 20 in Utrecht

Opnieuw het 
Congrestival na 
een succesvolle 

eerste editie!

www.movisie.nl/congrestival

Het Congrestival Sociaal & Gezond 2018 is een evenement van 
Movisie, Alles is Gezondheid, FNO zorg voor Kansen, Gezond in... 
(Pharos en Platform31) en de NFACTORY en komt tot stand met 
medewerking van Sociaal Werk Nederland en de RIVM.

Sociaal maakt gezond en andersom. Medici  
en sociaal werkers weten dat, maar hoe vinden 
én versterken ze elkaar in hun dagelijkse 
werk? Inspireer en raak geïnspireerd tijdens 
het Congrestival Sociaal & Gezond 2018. 



Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de integrale 

aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Minister De 

Jonge (VWS), minister Dekker (Rechtsbescherming) en de VNG 

hebben eind april 2018 het landelijke programma ‘Geweld hoort 

nergens thuis’ gepresenteerd. Insteek van het programma is om de 

problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling beter en 

eerder in beeld te krijgen. Met als doel: het geweld eerder stoppen 

en duurzaam oplossen. 

Realistische ambities
Burgemeester Penn-te Strake: ‘In mijn vorige functies binnen het 

Openbaar Ministerie zag ik slachtoffers van geweld later vaak weer 

als slachtoffer of als dader terug. Deze cirkel moet doorbroken 

worden. Als burgemeester wil ik vooral de mensen zonder macht, 

gezag of kracht beschermen tegen geweld, zoals kinderen en 

kwetsbare ouderen.’ Wethouder Tjeerdema stelt: ‘Helaas is het geen 

realistische ambitie om te zeggen: het doel is geen enkel slachtoffer 

van huiselijk geweld en kindermishandeling meer. Tragiek en ellende 

zijn er altijd. Ik wil er alles aan doen om er vroeg bij te zijn én om het 

leed zoveel mogelijk te verzachten.’

Regie op de integrale aanpak
Penn-te Strake: ‘Een goede integrale ketenaanpak is nodig maar 

ingewikkeld. Als er sprake is van een strafbaar feit dan komt dat 

bijvoorbeeld via het veiligheidshuis bij de politie en het Openbaar 

Ministerie. Natuurlijk wordt ook verbinding gelegd met de zorg. Op 

de ‘interfaces’ van het ene domein naar het andere zijn echter de 

risico’s op de missers het grootst. Partijen in de keten hebben alle-

maal hun eigen financieringsstromen, een eigen positie en een eigen 

visie op informatie-uitwisseling. Gemeenten moeten het allemaal aan 

elkaar zien te knopen. Ik durf niet te zeggen dat wij altijd strak de 

regie hebben. We werken er wel hard aan. Een klein voorbeeld. De 

wethouders onderwijs en jeugd, armoede en zorg zijn onlangs om 

tafel gaan zitten in het kader van het project ‘Kinderen op de kaart’. 

Vanuit de verschillende domeinen zijn kwetsbare kinderen in beeld 

gebracht en is onder meer gekeken of kinderen veilig zijn.’

Multidisicplinaire teams 
Tjeerdema: ‘Multidisciplinair werken is zeer belangrijk. In Leeuwar-

den werken bijvoorbeeld SAVE-teams: multidisciplinaire teams met 

daarin medewerkers van Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en 

Veilig Thuis samen met gebiedsteams. Als een gebiedsteam ergens 

tegenaan loopt, is de expertise dichtbij om te sparren. Een multidisci-

plinaire aanpak is er niet alleen voor opschaling van de problematiek, 

maar juist ook om weer een stapje terug te kunnen doen. 

Kennis en verantwoordelijkheid delen 
Tjeerdema: ‘Om goed te kunnen samenwerken, is domeinoverstij-

gende deskundigheidsbevordering nodig. Elk domein heeft eigen 

jargon. Om te kunnen samenwerken, moet je elkaars terminologie 

begrijpen. Anders ontstaan er misverstanden. Professionals in de 

keten moeten elkaar ook vaker zien en spreken. Dit kweekt een 

wederzijds verantwoordelijkheidsgevoel. Je spreekt elkaar aan van 

persoon tot persoon. Maar het gaat ook om het overdragen van 

kennis over huiselijk geweld, bijvoorbeeld van specialistische zorg 

naar gebiedsteams. Ik zou graag zien dat alle wijk- en gebiedsteams 

Integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Laten we samen leren 
om samen te werken
Wat zijn de belangrijkste opgaven voor gemeenten 

als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld 

en kindermishandeling? Movisie sprak hierover 

met burgemeester Annemarie Penn-te Strake van 

Maastricht (tevens VNG-ambassadeur van het 

programma ‘Geweld hoort nergens thuis’) en met 

wethouder Hilde Tjeerdema van Leeuwarden (tevens 

ambassadeur aanpak kindermishandeling 3Noord).

Door: Annet den Hoed & Kristin Janssens

   Hilde Tjeerdema, wethouder in Leeuwarden

>>
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hetzelfde basisniveau aan kennis over huiselijk geweld en kinder-

mishandeling hebben. Dat is een hele uitdaging: elke partij wil ook 

graag zijn eigen ding blijven doen.’

Samen leren samenwerken
Penn-te Strake pleit voor een multidisciplinaire training. ‘Professi-

onals worden nu vooral binnen hun eigen werkgebied getraind in 

het multidisciplinair werken. Er is nauwelijks domeinoverstijgende 

scholing. Een training multidisciplinair samenwerken met alle part-

mag. Zelfs bij professionals is nog veel schroom. Onderwijzers durven 

niet met ouders te praten. Artsen zijn bang om de geheimhou-

dingsplicht te schenden. Deze handelingsverlegenheid moet worden 

weggenomen.’

Tjeerdema: ‘Ik vind het vooral belangrijk om opvoedingsproblemen 

bespreekbaar te maken. Als je naast ouders gaat staan, voorkom je 

dat ze geïsoleerd raken. Want dat vergroot juist het risico dat het 

misgaat. Je keurt de mishandeling af, maar niet de ouders zelf door 

te zeggen "we willen met jullie aan de slag". Deze aanpak is in 

Leeuwarden heel succesvol. Daarnaast wil ik ook weten wat huiselijk 

geweld en kindermishandeling voor kinderen betekent. We hebben 

als ambassadeurs ‘De 10 van Noord’ opgesteld. Dit zijn tien actie-

punten tegen kindermishandeling, bedoeld als input voor de nieuwe 

collegeprogramma’s. We hebben er dit jaar punt nul ‘praten met 

kinderen’ aan toegevoegd. Om kinderen ook een stem te geven.’ 

Goede indicatoren nodig
Penn-te Strake: ‘De ambitie is natuurlijk: minder slachtoffers van 

huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor zijn bruikbare 

en actuele feiten en cijfers op lokaal, regionaal en landelijk niveau 

nodig. Die zijn er nog niet voldoende. Als we het goed doen zullen 

in het begin de cijfers stijgen, maar gaan ze uiteindelijk dalen. Het 

zou mooi zijn als – naast de daling van het aantal slachtoffers – we 

ook op andere terreinen effecten kunnen meten. Bijvoorbeeld 

minder schooluitval of minder bezoeken aan de huisarts.’ Tjeerdema: 

‘Monitoring en goede indicatoren helpen om grip te krijgen op de 

problematiek. Het is nog wel een zoektocht naar goede indicatoren. 

Bijvoorbeeld: je wilt dat het goed gaat én blijft gaan met het hele 

gezin. Welke indicatoren geven hierin goed inzicht? Voorkomen 

moet worden dat we dingen gaan doen om alleen goede cijfers te 

krijgen. Er moeten meer indicatoren komen die echt iets zeggen over 

hoe succesvol de aanpak is.’

Integraal en multidisciplinair
Integraal: domeinoverstijgend, in onderlinge samenhang: van 

preventie tot herstel met aandacht voor het (gezins)systeem, 

alle vormen van geweld en diverse doelgroepen zoals ouderen. 

Multidisciplinair samenwerken is een organisatorische invulling 

hiervan. 

Samen kom je verder
Wil je als gemeente of als professionals in je eigen regio een 

leerkring opzetten? Heb je hulp nodig bij het ontwikkelen, 

uitvoeren en evalueren van de integrale aanpak huiselijk 

geweld? Wil je meer weten over een integrale gezinsaanpak 

MDA++ of scholing op het gebied van systeemgericht werken, 

signaleren en bespreekbaar maken? 

Neem dan contact op met Annet den Hoed (a.denhoed@

movisie.nl) of Kristin Janssens (k.janssens@movisie.nl). 

Multidisciplinair werken is zeer belangrijk

   Annemarie Penn-te Stake, burgemeester Maastricht

ners die met huiselijk geweld bezig zijn, zou ik fantastisch vinden. 

Als je samen leert samenwerken komt er meer onderling begrip voor 

elkaars taken en verantwoordelijkheden. Zo krijgen professionals 

beter inzicht in elkaars (on)mogelijkheden. Dan kom je ook sneller 

met elkaar tot een goede aanpak. Alles kan dan in één keer goed 

worden aangepakt met de juiste mensen uit de juiste disciplines. 

Het liefst in een ’one-stop-shop’, waar voor betrokkenen direct een 

integraal hulpaanbod beschikbaar is.

Handelingsverlegenheid doorbreken
Waarom is het belangrijk om huiselijk geweld en kindermishandeling 

bespreekbaar te maken? Penn-te Strake: ‘Het is nog steeds een 

taboe. Als je op straat ziet dat een moeder een kind een mep geeft 

dan stap je daar niet zo makkelijk op af om te zeggen dat het niet 
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Meer informatie over onze activiteiten lees je in het jaarbericht 2017  

dat vanaf juni te bekijken is via www.movisie.nl/jaarbericht2017. 

Jaarbericht 2017
In 2017 zet Movisie de koers van 2016 voort. Samen met stakeholders werken we aan het realiseren 

van meer impact en actualiseren we onze meerjarenvisie. We intensiveren de samenwerking met 

andere kennisinstituten rondom de transformatie van de landelijke en regionale kennisinfrastructuur. 

Ook leggen we verbindingen met het programma sociaal domein en de diverse betrokken ministeries 

en gemeenten. We ontwikkelen een lerende aanpak rondom lastige sociale vraagstukken zoals 

eenzaamheid. En we vieren samen met collega-instituten en oud-collega’s ons 10-jarig bestaan.

'Ik ben een betere mentor geworden voor mijn vrijwilligers’

Monique Zondag is publieksboswachter bij Staatsbosbeheer. Voor het coördineren en aansturen 

van vrijwilligers heeft ze veel gehad aan de training Werken met Vrijwilligers van Movisie.

‘Ik heb nu meer aandacht voor de klant van de voedselbank’

Wim Zomer, vrijwilliger bij de voedselbank in Amersfoort. Hij volgde een training van Movisie  

om de klanten van de voedselbank te motiveren en activeren. 

‘ Movisie heeft goed geholpen onze vraagstukken  

te ontrafelen’ 

Ingrid van der Meer, beleidsadviseur bij Ouder-Amstel over hoe begeleiding van Movisie  

geholpen heeft bij het oplossen van vraagstukken lastige vraagstukken rond bijstelling van beleid. 

‘ De Transitiearena van Movisie helpt mij om beleid en 

praktijk aan elkaar te verbinden’ 

Simon Heeremans, senior beleidsmedewerker Participatie van het Ministerie van SZW bezoekt 

vaker de transitiearena Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk.
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Hoe kom je aan middelen 
voor je initiatief?

Maak eerst een financieringsplan
Bepaal wat je nodig hebt om je project of 
initiatief mogelijk te maken: geld, materiaal, 
spullen, vrijwilligers, expertise. In dit plan 
geef je weer vanuit welke bronnen en 
acties je financiering gaat werven en wat de 
geschatte bedragen zijn per bron of actie.  

Denk ook eens aan een vermogensfonds
Vermogensfondsen zijn fondsen die een 
bepaald stamkapitaal bezitten. Het stamka-
pitaal wordt behouden, maar het jaarlijks 
rendement besteedt het vermogensfonds 
aan een maatschappelijke doelstelling. 
Je kunt inzetten op een vermogensfonds 
als je een private rechtspersoon vertegen-

woordigd zoals een stichting, vereniging 
of vennootschap. Verder geldt dat het om 
een eenmalig, tijdelijk project moet gaan 
met een begin- en einddatum. Je kunt geen 
bijdrage vragen voor structurele kosten 
(loon- of verbouwingskosten). En uiteraard 
moet jouw project passen bij de doelstelling 
en het donatiebeleid van het fonds. Kijk op 
vermogensfondsen.startpagina.nl

Nog meer tips
• Voor veel fondsen is een eigen bijdrage 

noodzakelijk bij je aanvraag. Besef dat  
een eigen bijdrage niet per se geld hoeft  
te zijn. Het kan ook vrijwillige inzet zijn  
of ruimte die je kunt gebruiken.

• Wil je een sponsoractie beginnen? Kijk 
welke serviceclubs er in je regio zitten.  
rotary.nl , lions.nl , kiwanis.nl

• Ga je aan de slag met een crowdfun-
dingscampagne? Bereid die ruim op tijd 
voor. Gebruik hiervoor de crowdfunding 
canvas (digitale tool). Betrek collega’s, 
vrijwilligers en de doelgroep bij je 
campagne. 

• Wed nooit op één paard. Spreid je risico 
door een goede mix aan financierings-
bronnen in te zetten. Je kunt je aanvraag 
naar meerdere fondsen sturen of combi-
neren met fundraising of sponsoring. 

• Houd in de projectplanning rekening 
met de doorlooptijden van fondsenwer-
ving. De gemiddelde doorlooptijd van je 
aanvraag tot beoordeling bedraagt drie tot 
zes maanden.

• Veel gemeenten zijn op dit moment bezig 
met een herijking van hun subsidies. 
Dat doen ze omdat ze meer op kwaliteit 
willen sturen en om voor professionals 
en inwoners integrale financieringsstro-
men te kunnen regelen. Dus niet meer 
tien potjes waar je geld aanvraagt maar 
liefst slechts één. Kijk op de site van je 
gemeente hoe dat er bij jou uitziet.

Er is meer mogelijk 
dan subsidie
Te vaak wordt vooral gekeken naar 

subsidie van de gemeente. Maar er zijn 

veel meer manieren om die middelen te 

verwerven. Denk bijvoorbeeld aan:

•  Vermogensfondsen (het fondsenboek 

2018)

•  Sponsoring (door serviceclubs, 

businessclubs en lokale ondernemers)

•  Fundraising evenementen (een 

sponsorloop of braderie)

•  Crowdfunding (Voor je buurt, One 

percent club, Pif world)

• Particuliere donaties

Voor een maatschappelijk initiatief heb je middelen nodig om 

je activiteiten uit te voeren. Dit kan geld zijn, maar ook een 

locatie, tijd of materiaal. Hoe kom je daaraan? Op 24 april 2018 

organiseerde de gemeente Amsterdam samen met Movisie 

hierover een bijeenkomst voor professionals en vrijwilligers. Er 

was een fondsenmarkt en de fondsen Stichting Sluyterman van 

Loo, Stichting RCOAK, Oranjefonds, Pro Juventute en Kansfonds 

introduceerden hun doelen, voorwaarden en mogelijkheden.

De beste tips uit deze bijeenkomst 
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Goed omschreven en onderbouwde 

implementaties blijven nog te vaak op de 

plank liggen. Dat is jammer want deze kennis 

kan bijdragen aan een effectieve en efficiënte 

aanpak van sociale vraagstukken. Movisie 

onderzocht welke ingrediënten een rol spelen 

bij een succesvolle implementatie van sociale 

interventies. 

‘Helaas bestaat er geen kant-en-klare aanpak voor succesvol 

implementeren. Implementeren gaat over de activiteiten die 

nodig zijn om een vernieuwing of verandering in de praktijk 

te brengen. Dit kan gaan om een nieuwe richtlijn, werkwijze 

of methode. Door ons onderzoek weten we wel dat het altijd 

belangrijk is om rekening te houden met de lokale context. 

Ook werkt het als professionals betrokken zijn bij zowel de 

ontwikkeling als bij het plannen van de implementatie zijn,’ 

aldus onderzoeker Renske van der Zwet van Movisie.

Maak een plan
Mede-onderzoeker Nada de Groot adviseert een planmatige 

aanpak. ‘Een planmatige aanpak is cruciaal, naast aandacht 

voor alle factoren die het implementatieproces kunnen 

beïnvloeden. Zoals de complexiteit van de interventie, de 

veranderingsbereidheid van de medewerkers en de maat-

schappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein. Begin met 

een analyse van de belemmerende en bevorderende factoren 

die van invloed zijn op het implementatieproces. Op basis 

hiervan kun je vervolgens passende activiteiten selecteren die 

aansluiten bij de uitkomsten van deze analyse. Samen vormen 

ze het implementatieplan. Overigens betekent planmatig 

werken niet dat een plan in beton is gegoten. Stel het bij als 

dat nodig is.’

Meer weten?
Professionals en organisaties die meer willen weten over hoe 

zij een sociale interventie in hun eigen organisatie succesvol 

kunnen implementeren, kunnen het Wat Werkt-dossier gratis 

downloaden op movisie.nl/watwerktbij. 

Meer informatie: Renske van der Zwet  

(r.vanderzwet@movisie.nl of 030 789 22 54).

Sociale interventies implementeren

Toolkit over implementeren

Naast het Wat Werkt-dossier heeft Movisie een toolkit 

Implementatie ontwikkeld die interventie-eigenaren 

helpt bij het verspreiden en implementeren van hun 

sociale interventie. In deze toolkit vinden ontwik-

kelaars praktische informatie over elke fase van het 

implementatieproces, aangevuld met handige tips en 

checklists. Om te checken hoe goed je scoort op de 

belangrijkste succesfactoren voor implementatie, is 

een quickscan ontwikkeld. Via deze quickscan krijgt 

de ontwikkelaar snel inzicht in wat er goed gaat en 

waar verbeteringen mogelijk zijn.

http://www.movisie.nl/watwerktbij
mailto:r.vanderzwet@movisie.nl


Nieuwe uitgaven & nieuws

Creativiteit is nodig om de daadwerkelijke sociale transformatie te maken. 

Zeker nu steeds duidelijker wordt dat het niet goed lukt om netwerken 

aan te boren of te benutten. Wijkteams hebben hun handen vol aan 

hulpverlening en komen nauwelijks toe aan het leggen van verbindingen in 

buurten. 

Op vrijdagmiddag 6 juli 2018 organiseert Sociale Vraagstukken samen met 

lectoraten van drie hogescholen een inspiratiebijeenkomst in Amsterdam. 

Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken presenteert die middag ook een 

themanummer over ‘De creatieve professional’.

Hoe kunnen professionals met creativiteit beter hun werk doen? Effectiever, 

met meer elan, geïnspireerder, met gevarieerder gebruik van het geleerde, 

losser en minder protocollair. Wat zijn drijfveren en hulpmiddelen waardoor de 

creativiteit wordt bevorderd? Denk aan kunst en cultuur, een groene omgeving, 

technologie, intellectuele denkers. 

De creatieve professional 
doet het anders 

Handreiking ervaringsdeskundigen in het sociaal domein 

Wie zijn ze en wat doen ze?
Ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid zijn woorden die veel te 

horen zijn in het sociaal domein. Door meer uit te gaan van ervaringen van 

mensen, meer gebruik te maken van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid 

komt de leefwereld meer centraal te staan. We zien dan ook dat in de 

systeemwereld van beleid en uitvoering de belangstelling voor ervaringskennis 

en ervaringsdeskundigheid toeneemt. 

Het begrip ervaringsdeskundigheid is echter omgeven met vragen en ver-

warring. In deze notitie zetten we de beschikbare kennis op een rij. Wat ís 

ervaringsdeskundigheid? Wat is de meerwaarde van ervaringsdeskundigen? Hoe 

verhoudt ervaringsdeskundigheid zich tot verwante begrippen? En wat zijn de 

mogelijke rollen voor een ervaringsdeskundige? 

Meer weten? Download de handreiking op movisie.nl/ervaringsdeskundigheid

Verandering 
van binnenuit
Op 21 september 2018 vindt bij Movisie de 

kick-off plaats van de ‘Alliantie Verandering 

van Binnenuit’. Tijdens deze middag 

zullen de verschillende partners worden 

gepresenteerd die al sinds begin jaren 

negentig bezig zijn met thema’s rondom 

veiligheid, gelijkheid en acceptatie van 

vrouwen en LHBTI’s binnen migranten- en 

vluchtelingengemeenschappen. Graag laten 

wij zien welke veranderingen zij tot dusver 

hebben gezien en welke veranderingen 

er nog nodig zijn. Juist door samen te 

kunnen werken met deze organisaties, 

kunnen gemeenten en zorginstellingen 

van binnenuit LHBTI-acceptatie en 

gendergelijkheid binnen vluchtelingen- en 

migrantengemeenschappen verbeteren!

Geïnteresseerd? Meld je aan via  

rene@doetankpeer.nl.36
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Overal in Nederland vinden voorlichtingen, 

trainingen en workshops plaats om de 

acceptatie van homo- en biseksualiteit en van 

transgenders te vergroten. Maar heeft al deze 

aandacht automatisch de gewenste impact? 

‘Een voorlichting of training kan ook averechts 

werken’, constateert Hanneke Felten. Steeds 

meer voorlichtingsgroepen en antidiscrimi-

natie- en trainingsbureaus willen weten: wat 

werkt? De publicatie ‘Doing it for optimal 

impact’ van Movisie geeft antwoord.

Deze digitale publicatie is een vertaling door 

Felten van kennis uit ongeveer vierhonderd 

wetenschappelijke studies. Mede-onderzoe-

ker Afiah Vijlbrief interviewde experts die 

tips gaven uit hun eigen praktijk. Marten 

Bos in de publicatie: ‘Zet in op diversiteit. Je 

kunt op die manier connectie vinden in ver-

schil maar des te meer in overeenkomsten 

van bijvoorbeeld je minderheidspositie(s). 

Jij en ik ervaren allebei discriminatie. Dat 

In interprofessionele teams werken pro-

fessionals met uiteenlopende expertises in 

hetzelfde team samen. Dit gaat een stap 

verder dan multidisciplinair samenwerken, 

omdat vanuit verschillende vakgebieden een 

diversiteit aan kennis, ervaring en perspec-

tieven wordt gecombineerd tot innovatieve 

oplossingen. In het nieuwe boek ‘Interpro-

fessioneel werken en innoveren in teams’ 

gaan diverse auteurs en onderzoekers in 

op de vraag: hoe kunnen interprofessionele 

teams zo optimaal mogelijk functioneren en 

leren? 

Naast een aantal theoretische invalshoeken, 

biedt het boek een inkijkje in recente 

praktijkonderzoeken naar werkzame 

factoren in de samenwerking. Acht 

praktijkvoorbeelden laten zien hoe in de 

jeugdsector, het sociaal werk, de zorg, het 

onderwijs en de kinderopvang intensief 

wordt samengewerkt aan integrale, meer 

nabije dienstverlening en wat dit van hen 

vraagt. 

Optimale impact bij LHBTI-voorlichting

Wat interprofessionele teams succesvol maakt
Samenwerking tussen professionals uit 

verschillende vakgebieden biedt kansen 

om tot innovatieve oplossingen te komen 

voor vragen die steeds complexer worden. 

Succesvol samenwerken is echter niet 

vanzelfsprekend. Met vallen en opstaan, 

improviseren en onderhandelen worden 

gaandeweg gemeenschappelijke waarden 

en doelen ontwikkeld. De thema’s variëren 

van veranderdynamiek en internationale 

lessen tot teamontwikkelruimte. Een van 

de aanbevelingen: besteed meer aandacht 

voor interprofessionele samenwerking in 

bestaande samenwerkingsverbanden en in 

de beroepsopleidingen. Dit studieboek geeft 

ruimschoots aanwijzingen en informatie. 

Meer weten over samenwerking tussen 
domeinen? Download op movisie.nl de 

publicaties ‘Draaiboek voor bijeenkomst 

Samenwerken in de wijk’ en ‘Werk en 

inkomen bij integrale aanpakken’ of lees het 

artikel ‘8 tips voor interdisciplinaire samen-

werking in een wijkteam’.

is dan je uitgangspunt voor een dialoog. 

Hoewel men dialoog vaak ziet als een softe 

manier, is het juist een harde. Ik denk dat je 

alleen met zo’n harde confrontatie iemand 

echt kunt raken.’ 

In de publicatie staan zeven werkvormen, 

zoals een waarin jongeren of andere 

deelnemers hun ervaringen met uitsluiting, 

‘anders-zijn’ en discriminatie uitwisselen. 

Studies tonen aan dat wanneer mensen zich 

inleven in iemand die LHBTI is, dit vooroor-

delen kan verminderen. Maar dit werkt niet 

voor iedereen: sommige mensen hebben 

zo’n afkeer dat zij weigeren om zich in te 

leven. In dat geval raden de onderzoekers 

aan om in te zetten op het versterken van 

sociale normen. 

www.movisie.nl/publicatie/

doing-it-optimal-impact.

Doing it  
for optimal impact

Tips voor effectiever discriminatie verminderen van LHBTI’s  

in voorlichtingen, trainingen en workshops

Lees ook: Interprofessioneel werken  
en innoveren in teams. Samenwerking  
in nieuwe praktijken 
Vincent de Waal (red.). Bussum, Coutinho
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E-democratie...

Ehm...

Welk advies

geven wij de

wethouder?

Dat een

whatsapp-groep

niet de meest

handige manier is

voor digitale

burgerparticipatie!
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Nieuwe uitgaven & nieuws

Coöperatief bewonersbedrijfVan de start tot een goed lopende onderneming met meerwaarde voor de wijk!

Nieuw! Handboek coöperatief bewonersbedrijf

In steeds meer gemeenten ontstaan coöperaties waar mensen met een uit-

kering werken en zich verder kunnen ontwikkelen. Wat is de meerwaarde 

van zo’n onderneming en voor wie is het een oplossing? Welke vormen zijn 

er en wat werkt wel (en niet) in de participatie van mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt? 

Dit handboek beschrijft de praktijk van ONS Label Breda, dat in 2014 als 

coöperatief bewonersbedrijf werd opgericht. Wat komt er allemaal kijken 

bij de opzet en uitvoering van een coöperatief bewonersbedrijf? Wat zijn 

hun ervaringen, adviezen? Het handboek biedt een bruikbaar stappenplan 

voor wie zelf aan de slag wil, maar gaat ook in op de verschillende vormen 

van coöperatieve bewonersbedrijven, inzichten en (literatuur)onderzoek 

over de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Welke wettelijke ruimte is er om mensen met een uitkering te laten 

meedoen aan een coöperatief bewonersbedrijf? En hoe kan de samenwer-

king tussen gemeente en coöperatie goed worden opgezet?

Deze uitgave is een co-productie van Movisie, Stock5 en Stimulansz.  

Het handboek is gratis te downloaden via de websites: www.movisie.nl, 

www.stock5.nl, www.stimulansz.nl 
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Gratis abonnement op Movisies aanvragen  

of beëindigen? Ga naar movisie.nl 

Per e-mail op de hoogte blijven?  

Meld u aan via movisie.nl

Movisie is het landelijke kennisinstituut 

en adviesbureau voor toepasbare kennis, 

adviezen en oplossingen bij de aanpak van 

sociale vraagstukken. We werken aan een 

samenleving met veerkracht waarin iedereen 

zijn kwaliteiten en vaardigheden zo goed 

mogelijk kan ontwikkelen. We doen dit door 

professionals, gemeenten, cliënten en burgers te 

ondersteunen, te adviseren én met hen samen 

te werken. 

Movisie werkt met een kwaliteitssysteem dat 

sinds 2011 voldoet aan de ISO9001-normering. 

Sinds 2016 staat onze handtekening onder 

de Charter Diversiteit waarmee we vrijwillig 

toezeggen om diversiteit op de werkvloer te 

bevorderen. We werken zonder winstoogmerk.

Meer informatie: movisie.nl

Materialen training  
Verbinden met eenzaamheid 

Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Sociale professionals 

hebben een belangrijke rol als het gaat om signaleren en 

bespreekbaar maken van eenzaamheid. Toch worstelen veel 

professionals met de vraag: hoe maak ik het bespreekbaar? 

Er is nu een handboek voor de training ‘Verbinden met 

eenzaamheid, omgaan met eigen schroom en weerstand’. 

Uit onderzoek blijkt dat sociale professionals schroom en/of 

weerstand ervaren om eenzaamheid bespreekbaar te maken. 

Je kunt eenzaamheid dan ook pas bespreekbaar maken door 

eerst naar je eigen gevoelens van eenzaamheid te kijken en 

je bewust te worden van (redenen voor) je eigen schroom. 

Om sociale professionals hierbij te helpen, ontwikkelde 

Movisie een training als onderdeel van een bredere aanpak 

van eenzaamheid. 

Inschrijving Movisie Scriptieprijs 2018 gestart

Nulmeting VN-Verdrag handicap: 
helft gemeenten nog in verkennende 
fase met beleid
In 2016 is het VN-verdrag voor de rechten 

van personen met een beperking in de 

Eerste Kamer aangenomen. Wat is twee jaar 

later in gemeenten de stand van zaken rond 

beleid hiervoor?  

Daarover hield de VNG samen met Movisie 

een flitspeiling. Uit de peiling – waaraan 

94 gemeenten deelnamen - blijkt dat de 

helft van de gemeenten in de verkennende 

fase verkeert. Zij onderzoeken wat de 

ratificatie betekent voor het beleid van de 

gemeente. Een volgende groep (17%) heeft 

de gevolgen van de ratificatie onderzocht en 

heeft een beeld van waar de gemeente aan 

voldoet en wat er nog moet gebeuren. Een 

bijna even grote groep (15 %) geeft aan een 

plan van aanpak te ontwikkelen.

Meer weten? Ga voor het uitgebreidere 

nieuwsbericht en het rapport met de 

flitspeiling naar onze site: movisie.nl/

flitspeiling-handicap. 

Ben jij recent afgestudeerd aan een master-

opleiding van een Nederlandse hogeschool of 

universiteit? En gaat jouw scriptie over hoe 

sociale vraagstukken in de praktijk het beste 

kunnen worden aangepakt? Stuur je scriptie 

dan in en ding mee naar de Scriptieprijs 2018 

van Movisie! Deelnemers maken kans op een 

geldprijs van € 750,- en ondersteuning bij het 

schrijven van een artikel op de debatsite  

www.socialevraagstukken.nl. Lees meer op 

www.movisie.nl/scriptieprijs. 

Meer weten over het aanpakken van eenzaamheid? Ga naar www.movisie.nl/eenzaamheid
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Het afgelopen jaar was de aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag groot, 

denk alleen al aan de #MeToo-discussie. Wat mij opvalt: mensen met een beperking 

kwamen daarbij nauwelijks ter sprake. Terwijl al langer bekend is dat mensen met 

een (verstandelijke) beperking extra kwetsbaar zijn voor seksueel grensoverschrijdend 

gedrag. Uit onderzoek blijkt dat 61 procent van de vrouwen en 23 procent van de 

mannen ooit te maken heeft gehad met seksueel geweld, variërend van op een 

kwetsende manier aangeraakt worden tot verkrachting. De plegers zijn meestal 

mannen en vaak bekenden van het slachtoffer. Een minderheid van de plegers betreft 

professionals in de zorg.

De gehandicaptensector is zich al jaren bewust van dit hardnekkige probleem en zit 

bepaald niet stil. In het onderwijs en in het speciaal onderwijs wordt nadrukkelijk 

aandacht geschonken aan seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een 

voorbeeld is WIsH, een weerbaarheidstraining voor het (speciaal) onderwijs. Ook wordt 

er de laatste jaren veel aan gedaan om zorgverleners deskundiger te maken, er is een 

voorlichtingsprogramma ‘Lief, lijf en leven’ gemaakt en verschillende organisaties 

ontwikkelden programma’s om het thema bespreekbaar te maken. 

Veel van de gebruikte programma’s kennen geen wetenschappelijke onderbouwing. 

Dat geldt overigens niet voor Het Vlaggensysteem. Aan de hand van zes criteria kan je 

met dit systeem seksueel gedrag indelen in vier categorieën, aangeduid met verschil-

lende kleuren vlaggen. Bij elk type gedrag krijgt de gebruiker een aangepaste reactie 

voorgesteld. Het Vlaggensysteem draagt bij aan het voorkomen en terugdringen van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag, het biedt professionele opvoeders handvatten 

om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, dit bespreekbaar te maken en om gepast 

te reageren.

Uit onderzoek naar praktijkervaringen blijkt dat professionals Het Vlaggensysteem 

waarderen en dat ze beter kunnen aangeven of gedrag bij de seksuele ontwikkeling 

hoort. Zorgorganisatie Amarant Academie en Movisie hebben samen een e-learning 

ontwikkeld om met dit systeem te werken in de gehandicaptensector. Deze module 

besteedt aandacht aan gezond en ongezond seksueel gedrag en onderstreept het 

recht op een gezonde seksuele ontwikkeling.

Kortom: de gehandicaptensector heeft seksualiteit en seksueel geweld hoog op de 

agenda staan. De komende periode willen we met input van deskundigen, bestuurders 

en ketenpartners nog meer scherpte in de aanpak. Dit betekent aandacht voor de 

thema’s intimiteit, relaties en seksualiteit in het ondersteuningsplan en vooral bespre-

king met de cliënt. 

Er is dus blijvende aandacht voor de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van mensen 

met een beperking en mogelijk (seksueel) geweld. We hebben daarom inmiddels ook 

goede afspraken gemaakt met de politie en het Openbaar Ministerie. Maar dit vraagt 

van organisaties, sociale wijkteams en de sector wel dat zij investeren. Zo kunnen we 

cliënten weerbaarder maken en houden, deskundigheid onder medewerkers bevorde-

ren en zorgen voor voldoende opvang van zowel slachtoffers als plegers. 

Frank Bluiminck, Directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Mensen met een 
beperking... #WeToo?

De gehandicaptensector 

heeft seksualiteit en 

seksueel geweld hoog  

op de agenda staan

https://www.movisie.nl/artikel/hoe-om-te-gaan-seksueel-gedrag-clienten-verstandelijke-beperking
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