
Op 20 september heeft in Amersfoort de eerste werkbijeenkomst plaatsgevonden in het leer- en 

ontwikkeltraject “Versterken van de sociale basis”. Een vijftigtal deelnemers afkomstig van het 

ministerie van VWS, gemeenten, betrokken burgers en professionals heeft zich een middag lang 

gebogen over de vraag hoe zij samen de sociale basis kunnen versterken. Het was een inspirerende 

middag, waarbij op een informele manier contacten zijn gelegd, leervragen zijn gedeeld en de 

belangrijkste thema’s zijn benoemd waarover de “kopgroep” van het traject zich het komende jaar 

gaat buigen. 

Het eerste gedeelte van de middag stond in het teken van kennismaken. Alle deelnemende 

organisaties hadden hiervoor op hun eigen creatieve manier een filmpje gemaakt waarin zij zichzelf 

voorstelden. In het filmpje deelden zij de belangrijkste ontwikkelingen in hun omgeving en hun 

belangrijkste leervragen. Uit de filmpjes bleek dat er een grote diversiteit bestaat in de hulpvragen 

die de deelnemers hebben. Bijvoorbeeld hulpvragen gericht op een goede samenwerking tussen alle 

betrokken partijen, het betrekken van de bewoners en het zichtbaar maken van resultaten van alles 

wat wordt gedaan om de Sociale Basis te versterken. Het eerste gedeelte van het programma werd 

daarna afgesloten door Lou Repetur (Movisie) en Pim van Heijst (Werkplaatsen Sociaal Domein). In 

hun presentaties lichtten zij toe op welke manieren Movisie en de Werkplaatsen Sociaal Domein de 

deelnemers kunnen ondersteunen in hun leer- en ontwikkeltraject.  

Nadat alle deelnemers zich hadden geïntroduceerd was het woord aan Pieter Hilhorst, oud-

wethouder van Amsterdam, columnist van de Volkskrant en initiatiefnemer voor Amargi; een 

organisatie die mensen ondersteunt bij het onder controle krijgen van hun geldproblemen en het 

voorkomen van schulden. In een inspirerend verhaal deelde Pieter zijn visie op wat in zijn ogen nodig 

is om de Sociale Basis te versterken. Bijvoorbeeld door meer tijd, geld en energie te steken in het 

vroeg signaleren van geldproblemen, zodat zware schuldproblematieken voorkomen kunnen 

worden. Ook vertelde  hij dat er wat hem betreft een andere gedachtegang nodig is waarbij 

investeringen gelijk worden verdeeld (en meer geld wordt uitgetrokken) voor een bredere 

doelgroep. Nu wordt vaak nog een relatief groot gedeelte van de budgetten besteed aan een 

specifieke groep hulpbehoevenden. Onder de deelnemers maakte de presentatie duidelijk iets los, 

gezien de vele vragen die werden gesteld, de bijval die hij kreeg en de discussie die ontstond onder 

de deelnemers. 

Na de presentatie van Pieter gingen de deelnemers in groepjes uiteen om samen te bespreken bij 

welke themavragen zij tijdens de komende vier werkbijeenkomsten met alle deelnemers stil willen 

staan. Uit de lange lijst met themavragen werden er op democratische wijze vier uitgekozen:  

1) Hoe realiseer je binnen het Sociaal Domein op 

vertrouwen en gelijkwaardigheid gebaseerde 

samenwerkingsverbanden tussen de betrokken 

partijen, inclusief bewoners? 

2) Hoe stellen we de bewoners écht centraal en weten 

we wat zij willen en nodig hebben? 

3) Hoe ontwikkel je steunstructuren die ervoor zorgen 

dat een brede sociale basis ontstaat die kwetsbare 

bewoners opvangt? 

4) Op welke manier kunnen resultaten beter zichtbaar 

worden gemaakt aan alle belanghebbenden? 

 

 



Na het kiezen van de themavragen werd afgesproken dat de deelnemers worden uitgenodigd om 

mee te denken en mee te werken aan het voorbereiden van deze werkbijeenkomsten.  

Omdat verbinding maken, met elkaar samenwerken en van 

elkaar leren natuurlijk belangrijke doelen zijn van het traject, 

kregen de deelnemers tijdens de bijeenkomst drie 

verschillende kaartjes (zie de foto hiernaast) die bestemd 

waren om: 

(1) Iemand uit te nodigen voor een kop koffie  

(2) Iemand om kennis te vragen  

(3) Iemand kennis aan te bieden  

Hier werd veel gebruik van gemaakt. Mooi om te zien dat 

zoveel deelnemers elkaar wisten te vinden. Zelfs in de dagen 

na afloop stroomden de verzoeken om in contact te komen 

met andere deelnemers nog steeds binnen bij de 

procesbegeleiders van Korax en Adimon. 

Tijdens de afsluiting van de middag werd nog besproken dat 

er een speciale LinkedIn-groep zal worden aangemaakt 

waarvoor alle deelnemers zullen worden uitgenodigd. In deze groep zullen tijdens het traject 

bijvoorbeeld de presentaties en verslagen van de bijeenkomsten worden gedeeld. Ook zal deze 

LinkedIn-groep de deelnemers aan de kopgroep een platform bieden om ideeën, artikelen en andere 

interessante stukken met elkaar te delen. De deelnemers stemden tijdens de werkbijeenkomst in 

met het delen van foto’s, filmpjes en (persoonlijke) gegevens in deze groep, zodat deze ook echt een 

platform kan gaan worden om met elkaar in contact en verbinding te komen.  

Na de afsluiting door Marco en Joost, kregen de deelnemers nog de gelegenheid om hun voorkeur 

aan te geven voor een datum waarop hun individuele leervraag aan bod komt. Tijdens deze aparte 

bijeenkomsten zal in de periodes tussen de vier werkbijeenkomsten in stil worden gestaan bij de 

individuele leervragen van alle deelnemers.  

Al met al kunnen we wat ons betreft terugkijken op een boeiende, inspirerende middag. We hopen 

van harte dat we  de betrokkenheid, het enthousiasme en de wil om (aan) anderen hulp te vragen en 

te bieden het gehele traject gaan terugzien.  

 

Joost en Marco. 

 



 

 

1. Alle themavragen die zijn benoemd tijdens de bijenkomst. Uit deze vragen zijn er door de deelnemers vier uitgekozen voor 
de vier komende werkbijeenkomsten. 

 

 


