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De kleine dingen 
die je doet
13 lichte interventies van de sociaal werker



Dat kleine beetje zon waar je al weken lang op wacht

Die uitgestoken hand die je van hem niet had verwacht

Dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment

Die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent 

’t Zijn de kleine dingen die het doen, die het doen

 

Uit: ’t Zijn de kleine dingen die het doen 

Tekst: Hans Peters jr. (1971)
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Inleiding 
‘Het zijn de kleine dingen die het doen’

dichtbij mensen en sluiten aan bij wat ze willen en 

kunnen. Bovendien zorgen al die kleine handelingen 

voor continuïteit, omdat de sociaal werker er is en 

mensen weten wie hij of zij is.

Timing, precisie en fijngevoeligheid
Het lijkt of iedereen deze interventies kan plegen, 

maar schijn bedriegt. Sociaal werkers handelen wel-

overwogen in hun contact met mensen. Ze denken op 

professionele wijze na over iedere stap die zij zetten 

in een wijk of tijdens een ondersteuningsproces. Ze 

weten precies wat hun inzet effectief maakt en hoe 

die inzet kan leiden tot gewenst resultaat. Dit vraagt 

timing, precisie en fijngevoeligheid.

Het vraagt om professionaliteit en deskundigheid. 

Sociaal werkers beheersen professionele gespreks- 

technieken en hebben contactuele, sociale en prakti-

sche vaardigheden. Ze hebben bovendien kennis van 

methoden, technieken en goede voorbeelden.

Zo kunnen sociaal werkers een echte vertrouwensband 

opbouwen met moeilijk bereikbare burgers. Het gaat 

dan om gewone mensen die in de knel zijn gekomen. 

Ze hebben moeite met sociale contacten, of door hun 

situatie weinig contact met mensen in hun omgeving. 

Ook hebben ze door hun ervaringen vaak weinig ver-

trouwen meer in anderen, laat staan in hulpverleners. 

Goede ondersteuning zit in een 

praatje, een aanmoediging, een 

begroeting of helpende hand. Het 

zijn al deze kleine dingen die ertoe 

doen. Om de waarde van deze kleine 

handelingen voor het voetlicht te 

brengen, beschrijven we een aantal 

van deze lichte interventies en gaan 

we in op de vraag hoe en waarom ze 

werken.

Schijnbaar gewone dingen
In de afgelopen jaren zijn we krachtwijkgericht gaan 

werken. We zetten grote programma’s in wijken op, 

draaiden er projecten en beschreven methodieken en 

effectieve interventies. Maar zijn we niet vergeten 

waar het echt om draait? Namelijk om de gewone 

handelingen en het menselijk contact? Juist elementen 

als aandacht en betrokkenheid zijn vaak de succes-

volle bestanddelen in zulke grote projecten. Het zijn 

de schijnbaar gewone dingen die iemand doet voor 

een ander om hem of haar te helpen. Ze vinden plaats 
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Waarom deze publicatie?
In de huidige ontwikkelingen van decentralisaties en ef-

fectiviteit lijken we soms te vergeten waar het echt om 

draait. We werken aan zelfredzaamheid en eigen kracht, 

collectieve voorzieningen en integraal werken. Dat is 

een positieve ontwikkeling, maar we moeten daardoor 

niet die kleine, professionele en zeer effectieve hande-

lingen over het hoofd zien. 

Sociaal werkers ervaren regelmatig weinig waardering 

voor deze lichte handelingen. En zelf hebben ze zich 

ook vaak afgeleerd om kleine handelingen te zien als 

professionele interventies. Ze vinden ze zo ‘normaal’ dat 

zij ze niet erkennen als essentieel onderdeel van hun 

werk met aanwijsbare resultaten. Met deze publicatie 

willen we deze verborgen kennis, de tacit knowledge, 

van sociaal werkers zichtbaar maken. 

Opbouw van de interventies
We beschrijven dertien lichte interventies, die sociaal 

werkers inzetten op drie gebieden: 

* de bewoners en de wijk kennen

* de bewoners faciliteren en ondersteunen

* de bewoners verbinden

Per interventie beschrijven we deze in vogelvlucht, ge-

volgd door een toelichting op de interventie (wat houdt 

het in?), de aanpak (hoe pak je het aan?), de onderbou-

wing (waarom werkt het?), leestips en goede praktijk-

voorbeelden. De methodieken waar in de lopende tekst 

aan gerefereerd wordt, vind je uitgebreider beschreven 

in de bijlage Genoemde methoden en benaderingen. 

Wat maken de lichte interventies tot 
een succes?

De unieke combinatie van: 

* Gelijkwaardigheid

* Dichtbij mensen in hun leefomgeving

* Gericht op de totale mens en niet op zijn 

probleem

* Aansluitend bij wat mensen willen en kunnen

* Denken vanuit mogelijkheden

* Uitgaan van uniciteit van ieder mens

* Stap voor stap aanpak

* Echtheid en betrokkenheid

Take small steps, with  
great effect
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Met veel dank 
We hebben de beschrijvingen gemaakt op basis van onze 

contacten met sociaal werkers. Zes sociaal werkers hebben 

we specifiek hiervoor geïnterviewd: Jeen Bijma (opbouw-

werker, Stichting De Wering, Den Helder), Evalien  

Verschuren (sociaal werker, CJG Beijum, Groningen), Kim 

Groot Kormelink (maatschappelijk werker, MD Veluwe), 

Menno Schotanus (frontlijnwerker, Leeuwarden), Hafize 

Karacelik (generalist, WIJ Eeindhoven), Christiaan 

Verschoor (jongerenwerker, Stichting Netwerk, Hoorn ). 

Bedankt voor jullie informatie en levendige voorbeelden. 

Tot slot bedanken we onze collega’s van Movisie en 

Inholland voor hun tips en adviezen.

Sonja Liefhebber, Corrie van Dam en Maaike Kluft

Bij de interventiebeschrijvingen noemen we 

werkzame elementen en specifieke competenties 

maatschappelijke ondersteuning die je daarbij 

inzet. Wil je meer weten over de competenties 

maatschappelijke ondersteuning? Bezoek onze 

website voor informatie en publicaties:  

www.movisie.nl.

Van de projectvoorbeelden die in deze publicatie 

worden genoemd, vind je de uitgewerkte 

beschrijvingen in de Databank Effectieve 

sociale interventies op de website van Movisie.  

De databank biedt goede voorbeelden 

van interventies op thema’s als activering, 

participatie en buurtontwikkeling.  

www.movisie.nl/esi. 

www.movisie.nl
www.movisie.nl/esi
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Een praatje maken 

1 
De bewoners en de wijk kennen 
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1. Een praatje maken 

Interventie in vogelvlucht

Een praatje maken gaat om kleine investeringen in de 

samenwerkingsrelatie met burgers. Voor het eerste 

contact heb je geen duidelijke aanleiding nodig. Je kunt 

een praatje maken om kennis te maken, maar ook om 

zicht te krijgen op een situatie. Je maakt praatjes om te 

bepalen wat beide partijen aan elkaar kunnen hebben. 

Het is een continu proces, waarin je werkt aan relaties, 

samenwerking en vertrouwen in elkaar. 

Wat houdt het in?

Een praatje maken is bedoeld om meer zicht te krijgen 

op iemands gedachten, zorgen en behoeften. Door een 

praatje te maken blijf je op de hoogte. Je stimuleert 

de ander na te denken over gedrag, mogelijkheden of 

stappen richting de gewenste situatie. Zelfs wanneer je 

maar een paar woorden wisselt, heb je een groter doel 

voor ogen. 

Tijdens het maken van een praatje neem je de tijd om 

echt contact te maken. Je sluit aan bij iemands leef- 

wereld, tast af en schat de situatie in. Je kijkt vooruit, 

wint vertrouwen en verstevigt contacten. Je laat de an-

der zien dat je er voor hem of haar bent. Daardoor krijg 

je niet alleen zicht op de ander, de ander krijgt ook zicht 

op jou. Je laat je zien en maakt je kenbaar. Je profileert 

jezelf. Dit kan leiden tot nieuwe relaties, kansen en 

initiatieven. 

Kim Groot Kormelink 
(maatschappelijk werker) 
 

Toen Kim net in het wijkteam zat, besteedde 

ze veel tijd aan het praten met buurtbewoners. 

Zo lichtte ze bewoners in over het wijkteam, 

en kreeg ze zelf meer informatie over de wijk 

en de mensen die er woonden. ‘Wat doe ik nu 

eigenlijk?’ dacht ze vaak. ‘Ik praat maar gewoon 

een beetje met wijkbewoners. Dat is toch 

helemaal niet interessant?’ Nu snapt ze hoe 

belangrijk die praatjes zijn. 

Jeen Bijma (opbouwwerker): 

‘Praatje bij de bakker, bij een schuurtje, op een 

voetbalveldje. Bij de groep Antilianen heeft 

het gewerkt; ze zoeken mij nu op straat op, ze 

kennen mij en hebben vertrouwen in mij. Ik heb 

vertrouwen opgebouwd in die gemeenschap.’ 
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De bewoners en de wijk kennen 

Hoe pak je het aan?

Een praatje maken is een combinatie van concreet 

handelen, informatie verzamelen en tegelijkertijd de 

situatie analyseren. Als je dit doet op een vriendelijke en 

passende wijze, win je vertrouwen.

Bij Een praatje maken zet je verschillende sociale vaar-

digheden en gespreksvaardigheden in. Belangrijke zijn: 

luisteren, (door)vragen, samenvatten, ruimte geven voor 

iemands verhaal, stiltes laten vallen en de ander stimul-

eren om door te vertellen. Dit doe je op een positieve 

manier, zodat mensen zich aangemoedigd voelen om 

door te praten. Denk aan complimenteren, hummen en 

doorvragen. Een open en toegankelijke houding is van 

belang. Wacht na het eerste praatje niet te lang met 

het tweede informele contact of een volgende (lichte) 

interventie om het contact voort te zetten.

Waarom werkt het?

De bewoner niet zien als een ‘set problemen’ is een 

belangrijk werkzaam element van deze interventie. 

Daarnaast is het belangrijk dat je als sociaal werker een 

flexibele, open houding hebt en responsief, sensitief en 

transparant bent in de samenwerking. Waar nodig kun 

je volhardend zijn.

Je gebruikt elementen van verschillende benaderingen, 

zoals de Eropaf-benadering. Daarvan zijn kernele-

menten: contact leggen, verbindingen maken en een 

netwerk creëren (www.eropaf.org). In veel lichtere vorm 

passen deze elementen duidelijk bij Een praatje maken. 

Je hebt een proactieve houding in het opzoeken van 

mensen, bij wie jij denkt dat een praatje helpt.

Motiverende gesprekstechnieken zijn ook bruikbaar. Je 

zet ze in om de ander te laten vertellen over de situatie 

en zelf meer informatie te krijgen. Hoe gaat het met 

iemand? Welke problemen en behoeften heeft hij of 

zij? Zo probeer je iemands motivatie te achterhalen en 

samen te werken aan oplossingen.

Evalien Verschuren  
(sociaal werker): 

‘Je gaat op je professionele gevoel af. Je voelt 

aan of iemand meer aandacht nodig heeft of 

dat je even bij iemand langs moet gaan. Je 

probeert steeds een stukje verder te komen met 

iemand door aan te sluiten, contact te maken, 

iemand tijd en aandacht te geven. Iedere 

bewoner met wie een sociaal werker contact 

heeft, wil een luisterend oor, een moment om te 

praten over de dingen van het leven.’

www.eropaf.org
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Met Een praatje maken ben je bovendien aanwezig 

(present). Je staat naast de bewoner en zet in op de 

relatie, net zoals dat gebeurt bij de presentiebenade-

ring. Je bent niet direct bezig met probleemoplossende 

handelen, maar zet de relatie voorop. 

Wil je meer weten?

Leestips

* Baart, A. (2001). Een theorie van de presentie. Utrecht: 

Lemma (derde vermeerderde druk 2004; her- en bij-

drukken in 2006, 2009 en 2011)

* Vries, S, de. (2012). Eropaf... en dan? De rol van het 

maatschappelijk werk in het nieuwe welzijn.  

Amsterdam: SWP 

* Deur, H. van, Scholte, M. & Sprinkhuizen, A. (2013). 

DichtErBij. Wegen en overwegen in het sociaal werk. 

Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

Projectvoorbeeld

Koppelwerk

Het doel van Koppelwerk is het vergroten van sociale 

veiligheid in een achterstandswijk. Dit gebeurt door de 

sociale zelfredzaamheid van bewoners te stimuleren. 

Een wijkagent en een opbouwwerker zijn aanwezig in 

de wijk, waarbij ze bewoners stimuleren zelf problemen 

aan te pakken. Ook vormt dit koppel een schakel tussen 

bewoners en instanties. De koppels zijn gemakkelijk te 

benaderen. De methode werkt door de zichtbare aan-

wezigheid en de laagdrempeligheid.  

(www.movisie.nl/esi)

1. Een praatje maken 

www.movisie.nl/esi
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Benoemen wat je ziet 

2 
De bewoners en de wijk kennen
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Interventie in vogelvlucht

Als sociaal werker vang je voortdurend signalen op. 

Door deze signalen te benoemen, nodig je de ander uit 

hierop te reageren. Enerzijds kun je hierdoor samen met 

iemand betekenis geven aan een gebeurtenis. Je doet 

dit zonder conclusies te trekken en zonder vooringe-

nomenheid te tonen. Anderzijds kun je het inzetten als 

feedback en beloningsinstrument. Hierdoor kun je men-

sen motiveren en stimuleren tot gedragsverandering. 

Je bespreekt signalen altijd vanuit gelijkwaardigheid en 

respect.

 

Wat houdt het in?

Veel mensen hebben moeite om afstand te nemen van 

hun eigen situatie. Ze vallen helemaal samen met hun 

gevoelens en zijn niet in staat om hun eigen gedrag en 

hun eigen situatie te beoordelen. Soms vinden ze het 

ook moeilijk om er de juiste woorden voor te vinden. 

Door als sociaal werker slechts feitelijk te zeggen wat je 

ziet en observeert, stel je de ander in de gelegenheid te 

praten over zichzelf en zijn of haar situatie. Je nodigt ie-

mand uit om te reageren vanuit zijn of haar perspectief. 

Omdat je je conclusies uitstelt en een onderzoekende 

houding aanneemt, toon je respect en gelijkwaardig-

heid. Je geeft iemand de ruimte om zelf na te denken 

en eigen conclusies te trekken. Door te benoemen wat 

je waarneemt, laat je zien dat je de ander ook echt ziet. 

Je geeft iemand aandacht. Je ziet bijvoorbeeld de kleine 

stapjes die iemand zet, je ziet veranderingen in zijn of 

haar gedrag. 

 

In feite doe je weinig, maar je doet het heel doelge-

richt. Door te zeggen wat je ziet, zet je de ander aan tot 

denken. Wanneer iemand zelf nadenkt over zichzelf en 

conclusies trekt, is hij of zij eerder geneigd tot gedrags-

verandering. Als je je hierbij bovendien richt op de 

positieve signalen en bijvoorbeeld kleine vorderingen 

benoemt, is dit ook een vorm van bekrachtiging en 

beloning. 

2. Benoemen wat je ziet 

Jeen Bijma (opbouwwerker): 

‘Wat ik merk is dat de eerste stap die iemand 

zet in de richting van een verandering, ook de 

allerbelangrijkste stap is. Deze stap is vaak een 

hele kleine verandering zoals gekamde haren, 

een schoon shirt, een stap naar buiten. Deze 

eerste stap is cruciaal. Als dat goed gaat en 

mensen zien er effect van, zullen ze ook een 

volgende stap durven zetten. Als opbouwwerker 

kun je mensen hierbij helpen door de stapjes te 

zien, te waarderen en dit te benoemen.’ 
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Doelen van Benoemen wat je ziet zijn begrip voor het 

eigen gedrag vergroten, negatief gedrag corrigeren en 

positief gedrag erkennen en stimuleren. Bovenal ver-

sterk je de relatie door mensen aandacht te geven.

Hoe pak je het aan?

Benoemen wat je ziet is de eerste fase van feedback 

geven. Je beschrijf het gedrag dat je waarneemt of de 

situatie. Bijna altijd gaat het om iets dat je gezien of ge-

hoord hebt. Het werkt het beste als je dit concreet, dui-

delijk en feitelijk doet. Dus benoem wat je waarneemt. 

De kunst daarbij is om je vooringenomenheid opzij te 

zetten en geen conclusies te trekken. Gebruik daarbij de 

ik-vorm: ‘Ik zie dat u de gordijnen al twee dagen niet 

meer opendoet.’ Of: ‘Ik zie dat u naar de kapper bent 

geweest.’ Geef vervolgens de ander de ruimte om te 

reageren. 

Goed onbevangen benoemen wat je ziet en feedback 

geven zijn niet makkelijk. Het gaat om aandachtig 

observeren en het gebruiken van de juiste toon, op het 

juiste moment. Vaardigheden die je daarbij nodig hebt, 

zijn: een onderzoekende houding aannemen, onbevan-

genheid tentoonspreiden, echtheid en interesse tonen 

en objectief reflecteren. 

Waarom werkt het?

In feite doe je bij Benoemen wat je ziet erg weinig en 

daarin zit hem nu juist de kracht. Hierbij geldt eigenlijk: 

hoe minder jij doet, des te meer je de ontvanger laat 

nadenken. Je spiegelt en werkt hiermee aan bewust-

wording. Benoemen wat je ziet is dus heel vaak een 

bevestiging, een aanmoediging. Je erkent de kleine 

vorderingen die iemand heeft gemaakt. 

Door jouw reflectie laat je de ander naar zichzelf kijken. 

Vaak zien mensen dan een andere persoon dan ze 

vooraf dachten te zien. In feite werk je hierdoor aan het 

stimuleren van zijn of haar motivatie voor verandering. 

Elementen uit de methode Motiverende gespreksvoe-

ring kunnen je hierbij ondersteunen.

Belangrijk is dat je je ervan bewust bent dat dit niet 

eenmalig is: telkens als je een verandering constateert, 

moet je dit benoemen. Zo raken mensen blijvend 

gemotiveerd tot verandering. Het zou gek zijn als je de 

ene keer wel veranderingen opmerkt en een volgende 

keer niet. Het gaat dus om terugkerende en regelmatige 

aandacht en aanmoediging. 

Werkzame elementen zijn: echtheid, objectiviteit in je 

observaties en het bieden van denkruimte voor men-

sen. Aandacht voor persoonlijke waarden van mensen 

versterkt hun motivatie voor verandering. 

 

De bewoners en de wijk kennen 
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Wil je meer weten?

Leestip

* Miller, W.R. & S. Rollnick (2005). Motiverende ge-

spreksvoering. Een methode om mensen voor te berei-

den op verandering, Gorinchem: Uitgeverij Ekklesia. 

Projectvoorbeeld

Thuis Op Straat (TOS) 

Thuis Op Straat heeft als doel het realiseren van een 

veiliger speelklimaat en betere sfeer in buurten en op 

pleinen. Centraal in de aanpak staat het organiseren van 

activiteiten op pleinen, waarbij wordt ingezet op posi-

tief gedrag van de deelnemende kinderen (4 – 20 jaar) 

en op het betrekken van andere pleingebruikers. Daar-

naast worden onder meer jongeren ingezet als rolmodel 

en worden problemen bij kinderen of fysieke problemen 

in de wijk gesignaleerd. (www.movisie.nl/esi)

2. Benoemen wat je ziet 
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Het goede voorbeeld 
geven

3 
De bewoners en de wijk kennen
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3. Het goede voorbeeld geven

Interventie in vogelvlucht

Als sociaal werker ben je vaak een rolmodel voor ande-

ren. Mensen leren immers door naar anderen te kijken 

en nemen gedrag van anderen over als ze menen dat 

het succesvol is. Je bent zelf dus een krachtig instru-

ment: goed voorbeeld doet volgen. Als je je bewust bent 

van dit mechanisme en dit doelbewust inzet, kun je een 

groot lerend effect hebben op de mensen in je wijk. 

Daarnaast kun je ook anderen inzetten als rolmodel. 

Wat houdt het in? 

Als sociaal werker heb je veel contact met mensen in wij-

ken, buurten en gemeenschappen. Bewust of onbewust 

kijken buurtbewoners naar wat je doet en hoe je het 

doet. Je fungeert als rolmodel. Het gaat dan om gedrag 

als: hoe spreek je een groep lastige jongeren aan, hoe 

kalmeer je een opvliegende buurman, hoe ga je om 

met de politie en hoe heb je het zover geschopt in het 

leven? Dat is positief, want je kunt op een eenvoudige 

manier iets betekenen voor anderen. Anderzijds kan het 

beangstigend zijn, want mensen leggen jouw gedrag 

voortdurend onder een vergrootglas. 

Maar je bent niet alleen zelf het rolmodel. Je kunt 

ook anderen introduceren als rolmodel: mensen uit 

doelgroepen die succesvol zijn, bijvoorbeeld bekende 

sporters die opgegroeid zijn in dezelfde buurt. Hun 

voorbeeldgedrag kan een positief effect hebben op 

mensen uit jouw wijk. 

Ook kun je denken aan ervaringsdeskundigen. Dit zijn 

mensen uit de doelgroep die hun ervaringen inzetten 

bijvoorbeeld om mensen met psychische problematiek te 

helpen bij hun herstel. Inzet van ervaringsdeskundigen 

komt vaak voor in de geestelijke gezondheidszorg. Erva-

ringsdeskundigen zijn rolmodellen die laten zien hoe ze 

leven en zo tegenwicht geven aan stigmatisering. 

Doel van Het goede voorbeeld geven is alternatief 

sociaal gedrag laten zien met een positief effect dat 

anderen motiveert hetzelfde te doen.

Hoe pak je het aan?

Iedereen kan in feite fungeren als rolmodel voor een 

doelgroep. Sociaal werkers maken vaak gebruik van 

sporters, peer groups en ervaringsdeskundigen om 

mensen te motiveren. Bewoners zien daardoor dat leden 

uit hun eigen groep iets hebben bereikt en beseffen 

dat dat voor hen ook haalbaar kan zijn. Dit werkt erg 

motiverend. 
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De bewoners en de wijk kennen

Let op: niet elke persoon die een rolmodel is voor de 

één, is ook een rolmodel voor een ander. Het zit hem 

vaak in subtiele gedragingen en uitspraken. Daarnaast 

hangt het er vanaf wat iemand wil bereiken en of dit 

doel haalbaar is. Zet bijvoorbeeld geen piloot in als 

rolmodel voor jongeren wanneer de opleiding voor veel 

gezinnen onbetaalbaar is. En nodig voor voetballende 

jongeren geen topturner uit. Wees dus heel precies bij 

het kiezen van rolmodellen: verdiep je in de identificatie 

van je doelgroep en zoek daar een geschikt persoon bij. 

En als je jezelf inzet als rolmodel, wees dan vooral jezelf. 

Want mensen prikken er snel doorheen als je doet alsof. 

Waarom werkt het?

Bij sociaal leren of leren door observatie nemen mensen 

gedrag over, wanneer zij denken dat het succesvol is en 

ze er iets mee bereiken dat voor hen belangrijk is. Dat 

gebeurt met name wanneer ze zich kunnen identifice-

ren met deze persoon. Inzetten van rolmodellen is een 

krachtig instrument, mits het goed gedaan wordt. 

Bij jongeren hebben rolmodellen veel invloed. In de 

puberteit vormen zij hun identiteit en daarbij zijn goede 

voorbeelden belangrijk. Ze kennen bepaalde eigen-

schappen toe aan een persoon tegen wie ze opkijken 

en identificeren zich met hen. Dit werkt bij popidolen, 

topsporters en televisiepersoonlijkheden. 

Of iemand een voorbeeldfunctie heeft, hangt ook af van 

de haalbaarheid van het succes en de relevantie hiervan 

voor iemands persoonlijke doelen. Ook de geloofwaar-

digheid van het rolmodel is van belang. Hoe duidelijker 

het gedrag, des te beter dat te kopiëren is. En hoe vaker 

mensen zulk gedrag vertonen, des te meer effect het 

heeft. Inzetten van verschillende rolmodellen en dit 

vaak herhalen heeft dus een groter effect. 

Hafize Karacelik (generalist) 

Hafize vertelt dat zij eens werd aangesproken 

door een Marokkaanse moeder. ‘Of ik niet eens 

kon praten met haar dochter. Ik had namelijk 

zoveel bereikt en was zo goed terecht gekomen. 

Dat wilde de dochter ook. Of ik haar dochter niet 

kon helpen om te vertellen wat ze moest doen 

om hetzelfde te bereiken. Dat deed me toch wel 

wat.’  
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Wil je meer weten?

Leestips

* www.leren.nl

* Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood 

Cliffs: Prentice-Hall.  

Projectvoorbeelden

Trotse Zonen Trotse Vaders 

Trotse Zonen Trotse Vaders is een manier om de betrok-

kenheid tussen vaders en zonen te versterken. Met deze 

aanpak maak je vaders bewust van het belang van hun 

rol als opvoeder en rolmodel. En je stimuleert zonen om 

na te denken over wie ze zijn en wie ze willen worden. 

(www.movisie.nl/esi) 

Jongeren lossen het op (JOLO)

Doel van Jongeren lossen het op (JOLO) is om op een 

duurzame manier problemen op te lossen en jongeren 

te empoweren. Jongeren uit de buurt worden getraind 

als bemiddelaar zodat zij bij conflicten betrokkenen 

zelf oplossingen kunnen laten zoeken waarin iedereen 

zich kan vinden. Herstel van communicatie speelt een 

belangrijke rol. Onderzoek naar praktijkervaringen laat 

zien dat jongeren zich door JOLO sterker voelen en een 

rolmodel zijn voor andere jongeren. Ook heeft JOLO 

een positieve invloed op de leefbaarheid in een wijk. 

(www.movisie.nl/esi)

3. Het goede voorbeeld geven

www.leren.nl
www.movisie.nl/esi
www.movisie.nl/esi
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Interventie in vogelvlucht

Als sociaal werker richt je je op positieve voorbeelden en 

signalen maar ook op risicofactoren die kunnen leiden 

tot sociale problemen. Denk hierbij aan sociaal isole-

ment, armoede, schulden, schooluitval, gezondheidspro-

blemen, ongelijkheid, onveiligheid of uitsluiting. Tege-

lijkertijd zijn zulke problemen vaak moeilijk zichtbaar. 

Mensen lopen nu eenmaal niet met hun problemen te 

koop. Je bent dus voortdurend aan het rondkijken zodat 

je ook kleine veranderingen herkent. Hierbij zijn nabij-

heid, aanwezigheid en kennis van preventie, risico- 

groepen en risicosituaties essentieel.

Wat houdt het in?

Als sociaal werker ben je aanwezig in buurten en 

wijken. Je legt contact met mensen en groepen om 

verbindingen aan te gaan en er door nabijheid achter 

te komen wat er speelt. Je bent zichtbaar aanwezig op 

pleinen, bij ondernemers, op straat, bij wijkactiviteiten, 

tijdens gesprekken met andere professionals (zoals de 

huisarts, jeugdzorgwerkers, de wijkverpleegkundige, 

de wijkagent, et cetera), maar ook bij mensen thuis. 

Intussen kijk je rond, je luistert goed en je bent alert 

op opvallende zaken. Je pikt signalen op van verbe-

tering of achteruitgang in de situatie van mensen, 

groepen, straten, wijken en buurten. Denk aan een 

verwaarloosd tuintje dat altijd goed onderhouden was, 

een groep jongeren die steeds vaker buurtbewoners 

lastigvallen, een winkelstraat met leegstaande puien 

of een eenzame buurman die opeens op de filmavond 

verschijnt. 

Doel is veranderingen te constateren in de situatie van 

bewoners zodat je tijdig met hen aan de slag kunt om 

problemen aan te pakken. Als je er op tijd bij bent, kun 

je verslechtering voorkomen. 

Hoe pak je het aan?

Veranderingen zie je alleen als je voortdurend aanwe-

zig bent in de wijk, mensen kent en naar hen luistert. 

Rondkijken en signalen oppikken doe je dus altijd 

doelgericht en voor langere tijd in dezelfde buurt. 

Veranderingen vallen niet op als je slechts eenmalig 

rondkijkt. Je moet ze kunnen interpreteren en situ-

aties kunnen vergelijken met die van vorige maand. 

Daarvoor moet je onderdeel worden van het sociale 

systeem, zodat je signalen kunt duiden in de context 

van de buurt. 

Rondkijken en signalen oppikken doe je niet alleen. 

Signalen komen naar voren uit contacten met burgers, 

uit gesprekken die je voert terwijl je door de wijk 

loopt, via groepen actieve burgers, social media, team-

overleggen en overleggen met samenwerkingspart-

4. Rondkijken en signalen oppikken
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Waarom werkt het?

In de geestelijke en algemene gezondheidszorg worden 

signalering en preventie al jaren ingezet. Er zijn succes- 

volle preventieprogramma’s ontwikkeld waarmee je 

kunt voorkomen dat gezondheidsproblemen ontstaan 

of verergeren. 

Ook in het sociale domein komt er steeds meer aandacht 

voor signalering en preventie van sociale problematiek 

om te voorkomen dat mensen, groepen en buurten 

(verder) wegglijden. Zo ontwikkelen veel gemeenten 

sociale wijkteams en jeugdzorgteams die preventief te 

werk gaan. 

De bewoners en de wijk kennen

Christiaan Verschoor 
(jongerenwerker): 

‘Voordat ik een groepje jongeren aanspreek 

dat overlast bezorgt, heb ik hen al een tijdje 

geobserveerd. Wie zijn de jongeren, hoe gaan 

ze met elkaar om, wie is de leider, wat doen ze 

feitelijk, hoe ziet hun omgeving eruit? Hierdoor 

vind ik aangrijpingspunten om in gesprek te 

gaan en heb ik een doelgerichte strategie om 

hen aan te spreken.’

ners en andere organisaties (Scholte e.a., 2013). Door 

informatie te delen en te koppelen worden signalen 

zichtbaar. Maar het houdt niet op bij het oppikken 

van een signaal. Belangrijker is eigenlijk wat je met 

het signaal doet. 

Een signaal kan een teken zijn van een groter, achterlig-

gend probleem maar dat hoeft niet. Om een signaal op 

te pikken en te duiden moet je je dus niet alleen richten 

op het probleem, maar ook op de mens en zijn of haar 

situatie. In gesprek gaan over signalen is hierbij essenti-

eel. Zie ook de lichte interventies Benoemen wat je ziet 

en Social media inzetten. 

Om signalen op te vangen heb je algemene kennis 

nodig van tekenen van verwaarlozing, sociaal isole-

ment, depressie en spanningen in de buurt. Ook is het 

goed om signalen van verbetering en verslechtering 

in buurten te herkennen. Achterliggend gaat het om 

kennis van sociale verhoudingen, normaal en afwij-

kend gedag van mensen en succesvolle, preventieve 

aanpakken. 
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Signalering heeft veel werkzame elementen. Het is 

belangrijk kennis en ervaring te delen en uit te gaan van 

het perspectief van mensen en hun ervaren problemen. 

Bovenal vraagt goede signalering om deskundigheid en 

vaardigheden zoals:

* Nabijheid en aanwezigheid,

* Oog voor structurele oorzaken van problemen,

* Betrokkenheid bij en oprechte interesse in mensen,

* Geloof in veranderbaarheid van omstandigheden,

* Inzicht in nut en noodzaak van samenwerken met de 

doelgroep,

* Kennis van veel voorkomende problematiek van 

kwetsbare mensen,

* Inzicht in effect van machtsverschillen en armoede,

* Betekenis van beperkingen voor het leven van mensen 

(Scholte e.a., 2013). 

Wil je meer weten?

Leestip

* Scholte, M., Felten, H. & Sprinkhuizen, A. (2013). 

Opgelet. Systematisch signaleren in maatschappelijke 

ondersteuning en eerstelijnszorg. Bussum: Coutinho. 

Projectvoorbeelden

Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers 

Het doel van Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers 

is het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. 

Met deze methode spoor je mantelzorgers in de buurt 

actief op en samen met hen breng je systematisch in 

kaart in hoeverre zij zich belast voelen door de zorg. 

(www.movisie.nl/esi)

Vlaggensysteem

Doel van het Vlaggensysteem is het voorkomen van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag onder en ten 

aanzien van kinderen van nul tot achttien jaar. Met 

deze methode vergroot je de competenties van ouders, 

opvoeders, leerkrachten en anderen die met kinderen 

en jongeren werken. Zij leren seksueel (grensoverschrij-

dend) gedrag juist in te schatten en bespreekbaar te 

maken met kinderen. (www.movisie.nl/esi) 

4. Rondkijken en signalen oppikken

www.movisie.nl/esi
www.movisie.nl/esi
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Interventie in vogelvlucht

Je houdt in de gaten of alles goed gaat met iemand 

door met enige regelmaat contact te onderhouden. 

Vanuit het vertrouwen dat je eerder hebt opgebouwd, 

kun je tijdens deze contacten ook achterhalen of er zich 

opnieuw problemen voordoen in zijn of haar leefsitu-

atie en daarop anticiperen. Dat is waar het bij de lichte 

interventie Vinger aan de pols houden om draait.

Wat houdt het in?

Met de interventie Vinger aan de pols houden zorg je 

voor rust bij de ander. Voor de ander is het belangrijk 

om te weten dat er iemand is op wie hij of zij kan terug-

vallen. Veelal gaat het om lichte leun- en steuncontac-

ten met mensen die op gezette tijden of in een bepaal-

de periode ondersteuning nodig hebben om terugval te 

voorkomen. 

Omdat je al eerder over de vloer bent geweest, kun 

je gemakkelijker een oogje in het zeil houden. De bewo-

ner voelt zich door deze contactmomenten gezien en 

gehoord en heeft voldoende vertrouwen om, indien 

nodig, jou opnieuw in te schakelen. 

Met dit relatief lichte middel kun je preventief mogelijk 

nieuwe problemen signaleren, deze signalen met de 

ander bespreken en meedenken over wat er nodig is om 

problemen hanteerbaar te houden. Dat kan voldoende 

zijn om grotere problemen te voorkomen, waardoor 

meer specialistische hulp niet nodig is. 

5. Vinger aan de pols houden

Hoe pak je het aan?

Met Vinger aan de pols houden verlies je het contact 

met de bewoner niet. Je gaat op gezette tijden even 

langs, belt of e-mailt. Je bent present tijdens het contact 

en laat merken dat je er bent als het nodig is. Dat doe 

je door belangstelling te blijven tonen en regelmatig te 

checken of het goed gaat. Tijdens de contacten luister 

je, stel je vragen en moedig je de ander aan.

Soms is het contact weinig intensief, soms onderhoud je 

Menno Schotanus  
(frontlijnwerker): 

‘Op het moment dat je een bewoner 

doorverwijst komen ze terecht in de molen van 

hulpverleningsinstanties. Ze missen dan soms 

een afspraak, hebben geen vertrouwen en vallen 

vaak tussen wal en schip. Maanden gaan er 

voorbij en dan is er nog niets gebeurd. We laten 

bewoners daarom niet los.’ 
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contact met een vaste frequentie. Dit is vooral afhankelijk 

van de kwetsbaarheid van de ander, de aanwezigheid van 

een sociaal netwerk en/of andere helpende factoren, zoals 

vrijwilligers die zich voor hem of haar inzetten. 

De duur en frequentie van gesprekken kun je samen 

bepalen. Als het nodig blijkt, kun je iemand (weer) licht 

ondersteunen, bijvoorbeeld door hem of haar bepaalde 

informatie, advies of praktische ondersteuning te geven. 

Waarom werkt het?

Bij Vinger aan de pols houden gaat het er vooral om 

dat je overzicht houdt over de situatie van de ander, 

steun blijft geven als dat nodig is en dat je beschikbaar 

bent, zodat hij of zij ervaringen en gevoelens kan delen. 

Tijdens de vinger-aan-de-pols-contacten gebruik je 

elementen van verschillende  werkwijzen uit het maat-

schappelijk werk zoals ondersteunende en stabiliserende 

begeleiding en preventieve signalering. Daarnaast is de 

presentiebenadering van belang.

Licht contact zoeken en onderhouden, door bijvoor-

beeld de bewoner op te zoeken en vinger aan de pols te 

houden is in verschillende methoden een zeer werkzaam 

element gebleken. Door een relatie te onderhouden 

met de bewoner, laat je als sociaal werker zien dat je 

een steun in de rug bent en op de achtergrond aan-

wezig blijft. De bewoner voelt zich hierdoor gehoord 

en gezien, ervaart steun en begrip, kan zich uiten en 

is gerustgesteld omdat hij of zij altijd op iemand kan 

terugvallen. 

Wil je meer weten?

Leestip

* Steketee, M., & Vandenbroucke, M. (2010). Typologie 

voor een strategische aanpak van multiprobleem-

gezinnen in Rotterdam: Een studie in het kader van 

Klein maar Fijn - CEPHIR. Utrecht: Verwey-Jonker 

Instituut.

 

Projectvoorbeelden

Psychiatrie in de wijk in Amersfoort en 

Veenendaal 
Een voorbeeld waarin welzijn en ggz samen optrekken 

is het project Psychiatrie in de Wijk. Cliënten van RIBW 

Kwintes en andere wijkbewoners met een psychische 

kwetsbaarheid zijn actief als vrijwilliger en deelnemer 

in buurthuizen, wijkactiviteiten en informatiepunten 

van de welzijnsorganisatie. Zij organiseren en begelei-

den met de opbouwwerker en de RIBW-begeleider  

activiteiten. De opbouwwerker en de begeleider heb-

ben regelmatig afstemmingscontact. De betrokken 

vrijwilligers weten dat ze altijd bij hen terecht kunnen.  

(www.wijkenpsychiatrie.nl) 

De bewoners en de wijk kennen

www.wijkenpsychiatrie.nl


* * *  26  De kleine dingen die je doet

Het Trefpunt in De Bilt

Het Trefpunt is een ontmoetingsplek voor bewoners 

die moeilijk aansluiting vinden bij de samenleving, 

maar voor wie de reguliere hulpverlening geen oplos-

sing biedt, en die vaak niet kunnen terugvallen op een 

sociaal netwerk. De professionals geven op individueel 

niveau ondersteuning aan dertig tot veertig bewoners 

per jaar. Ze leggen op eigen initiatief contact, maar ook 

op verzoek van bijvoorbeeld buurtbewoners, politie of 

de ouderenadviseur. De duur, intensiteit en aard van 

de contacten verschilt. De kwartiermakers fungeren als 

achterwacht voor bewoners die zich (weer) goed kun-

nen redden. Als er iets is, staan zij snel voor hen klaar. 

Als de gastvrouwen van Het Trefpunt signaleren dat 

iemand een tijd niet is geweest, geven ze dat door aan 

de kwartiermaker. Die zoekt dan contact en informeert 

waarom hij of zij wegblijft. (www.kwintes.nl)

5. Vinger aan de pols houden

www.kwintes.nl
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Interventie in vogelvlucht

Bij Meehelpen met een huishoudelijke klus trek je als so-

ciaal werker samen op met de bewoner bij het uitvoeren 

van een huishoudelijke taak. Door letterlijk je handen 

uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan, creëer 

je een vertrouwenssfeer. Tijdens de klus ontstaat er 

vanzelf een gesprek waarin je een breder beeld van de 

bewoner probeert te krijgen en aftast welke andere 

problematiek er mogelijk speelt.

Wat houdt het in?

Veel mensen hebben moeite om sociale of emotionele 

hulp te vragen. Daarvoor hebben zij eerst een zeker 

vertrouwen nodig. Als sociaal werker kies je bij daarom 

soms bewust voor een participerende opstelling in de 

thuissituatie. Je sluit aan bij een direct huishoudelijke 

probleem, helpt mee en voert tegelijkertijd een gesprek. 

Het doel is om de vertrouwensband te versterken en 

vanuit dit vertrouwen een beeld te krijgen van de leef- 

situatie van de ander. 

Als de klus gedaan is, kan er voor de bewoner ook meer 

ruimte ontstaan om te praten over wat verder nodig zou 

kunnen zijn. Dat kan iemand tegelijkertijd zelfvertrou-

wen geven. 

Deze interventie is een eerste ingang om eventuele 

andere problemen inzichtelijk te maken. Door mee te 

helpen met een praktisch huishoudelijk klusje bereik 

je bewoners ‘achter de voordeur’ en kun je andere 

hulpvragen achterhalen. Je bent daar dan ook continu 

op gespitst. 

6. Meehelpen met een huishoudelijke klus

Evalien Verschuren  
(sociaal werker): 

‘Een chaotische ADHD-moeder komt 

binnenstormen omdat ze door de bomen het 

bos niet meer ziet, een berg was thuis heeft 

liggen en megagestresst is. Ik ga met haar 

naar huis en vouw op zolder samen met haar 

alle was. Tijdens het vouwen hebben we een 

gesprek en geef ik haar de tip dat ze ook haar 

dochtertje bij het opruimen kan betrekken. Het 

dochtertje gaat al haar eigen kleren uitzoeken 

en vindt dit zo leuk dat ze de was van het hele 

gezin gaat sorteren, terwijl moeder vouwt. Zo 

hebben ze een leuke tijd samen en wordt er ook 

opgeruimd. Tussendoor geef ik de moeder ook 

concrete handvatten over andere praktische 

zaken. Dit kun je ook doen tijdens het uitvoeren 

van andere huishoudelijke klussen.’
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Hoe pak je het aan?

Je gaat als sociaal werker direct met de bewoner aan 

de slag: samen optrekken, meehelpen, laten zien hoe 

het kan en keuzes bieden bij het opruimen of weg-

gooien van spullen bijvoorbeeld. Tijdens het werk ga je 

in gesprek en geef je tips, informatie en advies over hoe 

iemand de situatie kan aanpakken. 

Er komt ruimte omdat de klus meteen resultaat heeft: 

de afwas is gedaan en de rotzooi is opgeruimd. Het ziet 

er weer overzichtelijk uit. Je vraagt door om de ernst 

van de situatie in te schatten en samen te bepalen wat 

voor hulp er nog meer nodig is. 

Competenties die je bij deze interventie inzet zijn: con-

tact leggen, aandacht geven, luisteren, complimenten 

geven en (door)vragen op andere punten dan alleen de 

concrete huishoudelijke klus. 

Waarom werkt het?

Tijdens deze lichte interventie zet je gericht gespreks- en 

ondersteuningstechnieken in om de ander te stimuleren 

zijn of haar verhaal te vertellen. Hierbij maak je gebruik 

van elementen uit de empowermentaanpak en de 

presentiebenadering. Succesfactoren bij deze interven-

tie zijn: informeel aansluiten, een open houding en 

belangstelling en begrip tonen. Dat blijkt uit verschil-

lende goede praktijken en werkzame elementen uit de 

Databank Effectieve Interventies. 

Iemands vertrouwen winnen en veiligheid bieden zijn 

cruciaal, net zoals laagdrempeligheid wat betreft je hou-

ding, methoden en interventies. Een ander werkzaam 

element is dat je probeert om iemands drijfveren te 

achterhalen en hem of haar positief bekrachtigt. Dit doe 

je door te motiveren en oprechte aandacht te besteden 

aan vragen, wensen en behoeften, door tijd en ruimte 

te bieden voor het (levens-) verhaal, daarover in gesprek 

te gaan en alert te zijn op de ‘vraag achter de vraag’. 

Door het verlenen van een kleine dienst, kun je blokka-

des doorbreken en iemand verleiden tot het aanvaarden 

van andere hulp- en dienstverlening. 

Wil je meer weten?

Leestips

* Scholte, M. & Poll, A. (2009). Transparant aanbod 

Thuisbegeleiding. Utrecht: MOVISIE.  

* Thije, I. ten, Kort, H. & Dral, M. (2009). Thuisbegelei-

ding in de praktijk: basismethodiek en benaderings-

wijze. Utrecht: Vilans. 

De bewoners faciliteren en ondersteunen
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Projectvoorbeeld

Huishoudcoaches

In het professionele en laagdrempelige project de  

Huishoudcoaches in Den Bosch zetten vrijwillige buurt- 

bewoners zich wekelijks in om een gezin of bewoner 

te ondersteunen in het huishouden, bij de administra-

tie of financiën. Zo kunnen zij zich staande houden en 

meer structuur leren creëren in hun huishouden. De 

bewoner bepaalt wat er moet gebeuren. De coach heeft 

de competentie om daarbij te helpen. Na drie weken 

vragen professionals beide partijen hoe de bezoeken 

zijn verlopen. De huishoudcoach en de bewoner kunnen 

altijd contact opnemen met professionals, eventueel 

voor extra ondersteuning. Aan het einde van het traject 

bespreken de professional, de bewoner en de coach wat 

het traject heeft opgeleverd. (www.movisie.nl/esi) 

6. Meehelpen met een huishoudelijke klus

www.movisie.nl/esi
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Interventie in vogelvlucht

Bij de interventie Hulp bieden bij administratieve en 

financiële problemen ga je samen met de bewoner 

praktisch aan de slag met deze problemen. Je helpt 

mee, geeft informatie en advies over wat er gaande is, 

verstrekt simpele opdrachten en verleent kleine hand- 

en spandiensten. Het is een laagdrempelige manier om 

contact te leggen en het vertrouwen van de bewoner te 

winnen. 

Wat houdt het in?

Sommige bewoners hebben moeite om zelfstandig 

hun (financiële) administratie op orde te krijgen. In 

zo’n situatie kun je eerst voor de praktische insteek 

kiezen: samen met iemand kijken naar wat hij of zij 

moeilijk vindt, dat serieus nemen en een lichte vorm van 

ondersteuning bieden. Met deze interventie verlicht je 

met de bewoner op korte termijn het probleem door 

zelf mee te werken en de ander te stimuleren kleine 

taken uit te voeren. 

In het begin staat vooral de acute problematiek cen-

traal. Als je die aanpakt, geef je de bewoner ruimte en 

kun je mogelijke escalatie voorkomen. Daarbij help je de 

bewoner bij het creëren van overzicht en coach je hem 

of haar in vaardigheden om de eigen administratie op 

orde te brengen en te houden.

Hulp bieden bij administratieve en financiële problemen 

is een laagdrempelige en preventieve manier van onder-

steuning in het dagelijkse leven. De tastbare resultaten 

zijn soms klein, maar deze lichte hulp kan bijdragen aan 

een verandering in gedrag: de bewoner leert vaardig-

heden, bouwt zelfstandigheid en zelfvertrouwen op en 

ervaart voldoening en steun. 

Daarnaast is het een eenvoudige manier om contact te 

maken en het vertrouwen van de ander te winnen. Zo 

kun je mogelijk andere problemen bespreekbaar maken 

en daarop preventief actie ondernemen. 

7. Hulp bieden bij administratieve en financiële problemen

Menno Schotanus  
(frontlijnwerker):

 ‘Door in het begin meteen zelf of samen 

iets te doen, wek je vertrouwen. Het contact 

wordt daardoor beter en escalatie kan worden 

voorkomen. Je coacht in kleine stappen 

uiteindelijk bewoners vooral in het zelf leren 

doen. Kleine veranderingen zijn essentieel. Alles 

is doordacht en je wikt en weegt over wat nodig 

is. Je ziet resultaten en daar bouw je op verder.’ 
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Hoe pak je het aan?

Als sociaal werker probeer je het vertrouwen te winnen 

van de bewoner en openheid te creëren over de finan-

ciën en de administratie. Je zet samen met de ander 

de situatie uiteen en bekijkt wat er direct en praktisch 

moet gebeuren, bijvoorbeeld het sorteren van post en 

het ordenen van inkomsten en uitgaven. 

In je ondersteuning sluit je aan bij de leefwereld, moge-

lijkheden en talenten van de bewoner. Je geeft kleine 

opdrachten om iemand in beweging te krijgen en te 

laten oefenen. Daarbij geef je praktische tips over geld-

zaken en financiële regelingen, motiveert en coacht, 

benoemt positieve stapjes en verleent hand- en span-

diensten. Je hebt een open en meewerkende houding, 

zonder vooroordelen en je geeft feedback. 

Indien van toepassing geef je informatie over gespe- 

cialiseerde begeleiding en cursussen, zoals budget- 

begeleiding of hulp bij thuisadministratie. Als dat nodig 

is, motiveer je de bewoner om daarvan gebruik te  

maken en help je met de toeleiding. Waarom werkt het?

Voor Hulp bieden bij administratieve en financiële 

problemen maak je gebruik van verschillende methoden 

en benaderingen: motiverende gespreksvoering, de me-

thode thuisbegeleiding, de taakgerichte hulpverlening 

en zelfregieversterkend werken.

De bewoners faciliteren en ondersteunen

Menno Schotanus 
(frontlijnwerker):

‘Allereerst sluit je aan bij de leefwereld en 

talenten. Vertrouwen opbouwen is heel 

belangrijk, bijvoorbeeld door in het begin 

meteen iets concreets aan te pakken. Vooral 

ook bewoners het gevoel geven dat het hun 

eigen plan is, eigenaar laten zijn. En ook 

bewoners motiveren. Die motivatie moeten 

ze dan laten zien door mee te werken bij een 

gezamenlijke activiteit, bijvoorbeeld samen 

post sorteren. Ook observeren is een continue 

activiteit. Voortdurend kijken wat er nog meer 

speelt. Wat je doet is steun en toeverlaat zijn, 

zodat bewoners je kennen en je altijd weten te 

vinden.’
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Een belangrijk werkzaam element bij deze interventie is 

direct aan de slag gaan met de belangrijkste aandachts-

punten, snel kleine resultaten boeken en tegelijkertijd 

zicht houden op de lange termijn. Ook kleine doelen 

stellen en kleine stappen zetten, zijn belangrijke werk-

zame elementen. 

Een andere succesfactor is bewoners aanspreken op hun 

talenten, hen daarin meenemen en de juiste motive-

rende vragen stellen om de bewoner ‘aan het werk’ te 

zetten, zoals: wat zou je zelf kunnen doen? En: wat heb 

je zelf al gedaan? 

Tot slot zijn belangrijke werkzame elementen het oefe-

nen van bepaald gedrag, praktische handvatten geven 

en het aanleren van vaardigheden. 

Wil je meer weten?

Leestips

* Kragting, G. & Booijink, M. (2009). De praktijkervaring 

met de methode Thuisbegeleiding: een verslag van 

een focusgroep met thuisbegeleiders en coördinato-

ren thuisbegeleiding. Utrecht: MOVISIE..

* Kuiper, J. & Laat, H. de (2010). Van adviseren naar 

motiveren. Utrecht: Nibud. 

Projectvoorbeeld

Thuisbegeleiding

Het doel van Thuisbegeleiding is kwetsbare burgers te 

helpen structuur in het dagelijks leven aan te brengen, 

waardoor hun problemen verminderen. In de aanpak is 

aandacht voor de organisatie en de praktische uitvoe-

ring van onder meer het huishouden en de (financiële) 

administratie. Daarnaast is er ruimte voor psychosoci-

ale ondersteuning en opvoedingsondersteuning. Uit 

praktijkervaringen van professionals blijkt dat Thuisbe-

geleiding goede hulp biedt die past bij de vraag en de 

behoefte van de bewoner. Door outreachend te werken 

bereiken zij doelgroepen die met reguliere hulpverle-

ning vaak niet of moeilijk bereikt worden. Uit reviews 

van psychiatrische thuiszorg in de VS blijken werkzame 

principes effectief die ook bij thuisbegeleiding centraal 

staan. (www.movisie.nl/esi)   

7. Hulp bieden bij administratieve en financiële problemen

www.movisie.nl/esi
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Interventie in vogelvlucht

Oplossingsgericht meedenken gaat over meedenken 

met bewoners over alternatieven, mogelijkheden en 

aanpakken, zodat zij de volgende stap kunnen zetten 

richting een oplossing. Als sociaal werker denk je mee in 

een breed scala aan vragen en situaties. Je sluit zoveel 

mogelijk aan bij wat er leeft bij de ander en zoekt naar 

mogelijkheden om problemen op te lossen. Oplossings-

gericht meedenken gebeurt zowel tijdens het contact als 

daarvoor en daarna. Het is een continu proces. 

Wat houdt het in?

Oplossingsgericht meedenken hoort bij de kern van je 

vak. Als sociaal werker ben je de aangewezen persoon 

om iemand alternatieven te laten zien en hierop aan 

te sturen. Het meedenken past bij Welzijn Nieuwe Stijl 

omdat je naast de bewoner staat, hem of haar activeert 

en taken niet overneemt. Door mee te denken breng 

je samen de vraag of de situatie helder in beeld. Ook 

bevorder je dat de ander inzichten en ideeën opdoet om 

de situatie aan te pakken. 

Met deze interventie ervaren bewoners bovendien dat 

ze er niet alleen voor staan: ze worden gehoord en 

gezien. Het is een steuntje in de rug dat kan leiden tot 

een concrete oplossing en dat tevens bijdraagt aan de 

vertrouwensband met jou als sociaal werker. 

Oplossingsgericht meedenken kun je inzetten bij indivi-

duele bewoners maar ook bij groepen, zoals een buurt 

of een familie. Je kunt de interventie gebruiken voor 

een breed scala aan vragen en onderwerpen. Het hoeft 

niet alleen te gaan over problemen, het kan ook gaan 

over bewonersinitiatieven of praktische (korte) vragen 

op het gebied van zorg en welzijn. 

Hoe pak je het aan?

Bij Oplossingsgericht meedenken handel je als volgt. 

Je geeft bewoners inzicht in oplosbare én onoplos-

bare problemen in hun vragen en nodigt hen uit om 

bijvoorbeeld mogelijkheden te ontdekken, oplossingen 

te formuleren en hulpbronnen te benutten.

Hierin benadruk je hun eigen vaardigheden, ervaring 

en mogelijkheden. Je gebruikt oplossingsgerichte taal 

en geeft complimenten. De focus ligt op de gewenste 

situatie: waar wil de bewoner naartoe en wat wil hij of 

zij bereiken?

Belangrijk is dat je steeds vragen blijft stellen in plaats 

van dat je vertelt wat bewoners moeten doen. Daar-

naast nodig je de ander uit om vaker te doen wat al 

werkt. Je sluit qua taal en actie aan bij de mogelijk- 

heden van de bewoner of de groep, je onderhandelt 

en je werkt naar consensus over de volgende stap.

8. Oplossingsgericht meedenken
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Daarbij heb je een open, meewerkende en zoekende 

houding. Competenties liggen vooral op het gebied 

van communicatie, zoals contact maken, vraagverhel-

dering, verhelderen van de behoefte en benoemen van 

het positieve. 

Voorbeelden van concrete vragen die bij Oplossings-

gericht meedenken passen zijn schaalvragen, wonder-

vragen en vragen naar succesvolle uitzonderingen. Een 

voorbeeld van een wondervraag is: ‘Stel dat je morgen 

wakker wordt en er is een wonder gebeurd. Jouw 

droomsituatie is werkelijkheid geworden. Waar merk je 

dat dan als eerste aan?’ (www.ivpp.nl) 

Waarom werkt het?

De kans dat deze interventie succesvol is, is groter wan-

neer de bewoner zelf problemen verheldert, doelen 

definieert en keuzes maakt over de aanpak van proble-

men. Breng uitzonderingen op het probleem in kaart en 

laat daarmee zien dat het probleem niet altijd bestaat. 

Zo geef je ook richting voor oplossingen. Je stimuleert 

de bewoner niet alleen om zelf problemen aan te pak-

ken, maar geeft hem of haar de ruimte om gevoelens en 

zorgen te uiten. 

Oplossingsgericht meedenken bevat veel elementen van 

oplossingsgericht werken. Bij oplossingsgericht werken 

ligt de focus op de gewenste situatie (in plaats van op 

het probleem), op successen (en dus niet op missers en 

falen), en op competenties en mogelijkheden. Proble-

men worden dus niet helemaal ontrafeld. Je bereikt de 

gewenste situatie stap voor stap in plaats van in grote 

sprongen. 

Wil je meer weten?

Leestips 

* Berg, I.K. & Dolan, Y. (2002). De praktijk van 

oplossingen. Gevalsbeschrijvingen uit de 

Oplossingsgerichte Gesprekstherapie. Leiden:  

Swets & Zeitlinger. 

* De Vries, S. (2007). Wat werkt? De kern en kracht van 

het maatschappelijk werk. Amsterdam: SPW. 

Projectvoorbeelden

Sensoor

Sensoor biedt ondersteuning via telefoon, chat en 

e-mail. Een getrainde vrijwilliger gaat met de beller in 

gesprek over zijn of haar zorgen, problemen en gevoe-

lens en helpt bij het vinden van een oplossing. Hiermee 

draagt de methode bij aan de zelfredzaamheid van 

mensen. (www.movisie.nl/esi)

Signs of Safety

De methode Signs of Safety beoogt een veilige (opvoed)

situatie voor kinderen te creëren. De methode pas je  

toe wanneer je kindermishandeling of verwaarlozing  

De bewoners faciliteren en ondersteunen

http://www.ivpp.nl
http://www.managementboek.nl/zoeken?fq=uitgever:%22Swets+%26+Zeitlinger%22
http://www.movisie.nl/esi/sensoor
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8. Oplossingsgericht meedenken

vermoedt of wanneer dat is aangetoond. Signs of Safety 

is een oplossingsgerichte benadering. In alle fasen van 

het traject werk je samen met het gezin en de direct 

betrokkenen, met strikte handhaving van voorwaarden 

om de veiligheid van het kind of de kinderen te waar-

borgen. (www.movisie.nl/esi) 
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9. Contact opnemen met andere professionals

Interventie in vogelvlucht

Contact opnemen met andere professionals gaat erom 

dat je als sociaal werker precies weet bij welke andere 

professional je de juiste informatie kunt halen, wan-

neer je moet verwijzen en naar wie, zodat je bewoners 

ondersteuning op maat biedt. 

Wat houdt het in?

In de meeste buurten zijn verschillende professionals 

werkzaam voor uiteenlopende organisaties. Ze signa-

leren wanneer bewoners ondersteuning nodig hebben 

en werken vanuit hun eigen expertise en werkerva-

ring aan oplossingen. Bewoners zijn dan ook het best 

geholpen wanneer alle professionals in de wijk op de 

hoogte zijn van elkaars werkzaamheden, expertise en 

contacten.

Het doel van deze interventie is dat alle professionals in 

de wijk elkaar en elkaars expertise kennen. Zo ontstaan 

er korte lijnen, verbetert de samenwerking en loop je 

elkaar niet voor de voeten bij de ondersteuning van be-

woners. Je kijkt breder dan je eigen vakgebied, werkt op 

gelijkwaardige basis met andere professionals en geeft 

erkenning voor hun werk. Met die houding ondersteun 

je de bewoners uiteindelijk het beste.

In het contact kun je met elkaar afstemmen hoe je 

elkaar aanvult en wanneer je naar elkaar doorverwijst. 

Contact opnemen met andere professionals is een lichte 

interventie, omdat soms een telefoontje al genoeg is om 

iemand verder te helpen. 

Hoe pak je het aan?

Meedenken met bewoners over de juiste ondersteu-

ning is een belangrijk aspect van je werk. Het betekent 

dat je over je eigen organisatiebelangen heen kunt 

stappen en samen met andere professionals zoekt 

naar de beste oplossing. Je gebruikt je professionele 

netwerk om bewoners te adviseren en te wijzen op 

Menno Schotanus  
(frontlijnwerker): 

‘Je hebt kennis van zaken over problematieken, 

moet goed luisteren, je gezonde verstand 

gebruiken en in staat zijn door observatie 

bij jezelf belletjes te laten rinkelen en andere 

professionals in te schakelen als dat nodig is.  

Het netwerk gebruiken dus.’
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andere mogelijkheden. In het belang van de bewo-

ners houd je dus voortdurend het complete hulp- en 

dienstverleningsaanbod voor ogen. Je weet goed wat 

een ander doet en wat je aan hem of haar hebt. En 

je zorgt ervoor zelf bekend te zijn bij de verschillende 

organisaties en de professionals die daar werken. 

Als sociaal werker kom je soms over de vloer als het 

uit de hand dreigt te lopen. Mensen hebben meerdere 

problemen die tegelijkertijd spelen: financiële proble-

men, opvoedingsproblemen en relatieproblemen. Je 

schat dan in wat het meest voor de hand ligt om te 

doen en wie dat kan doen. Met de juiste persoonlijke 

relaties kun je in overleg met de bewoner snel een ge-

schikte collega inschakelen. Houd wel in de gaten dat 

je niet alles ineens kunt aanpakken en zet niet te veel 

professionals tegelijkertijd in.

Een goed netwerk vraagt dat je op de hoogte bent  

van de sociale kaart, een web creëert van persoonlijke 

professionele contacten, deze contacten onderhoudt 

en je zo breed mogelijk oriënteert, ook op andere 

diensten zoals de huisarts, woningcorporatie, school, 

wijkagent, bedrijven, et cetera. Je communiceert open, 

wekt vertrouwen en geeft vertrouwen en je weet wie 

wat te bieden heeft. Dit betekent ook dat je terug- 

koppelt en afstemt zodat je samen bijdraagt aan hulp- 

en dienstverlening op maat.

Waarom werkt het?

Om op maat ondersteuning te bieden bij uiteenlopende 

problemen heb je uiteenlopende expertises nodig. Als 

sociaal werker werk je integraal. Een succesfactor voor 

goede integrale samenwerking blijkt de gelijkwaardige, 

respectvolle en waarderende samenwerking tussen 

professionals: iedere professional draagt een steentje bij 

door de inzet van eigen expertise. 

Naast kennis van de sociale kaart zijn goede persoon-

lijke relaties een belangrijke succesfactor. Als je goede 

contacten hebt, weet je wie je kunt bellen en vooral 

waarover. Ook is een flexibele houding belangrijk: die 

heb je nodig in de samenwerking, bijvoorbeeld wanneer 

mensen te maken hebben met psychische problemen, 

sociaal isolement, sociale uitsluiting, eenzaamheid, 

armoede of verslaving. 

Jeen Bijma (opbouwwerker): 

‘Het is zaak om niet te veel te focussen op 

een enkel probleem. Het emotionele deel van 

bijvoorbeeld het verlies van een partner kan er 

dan bij inschieten of vergeten worden. Dan is 

het van belang daar een andere professional 

met de juiste expertise bij te betrekken die dat 

deel van de problemen kan oppakken.’ 
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Je vergroot de kans op een succesvolle samenwerking 

wanneer je betrokken bent en over de eigen schutting 

kunt kijken. Tot slot komen transparantie en openheid 

in de communicatie en in de verschillende belangen 

sterk naar voren als voorwaarden voor goede, integrale 

samenwerking. 

Wil je meer weten?

Leestips 

* Meere, F. de, Hamdi, A., Deuten, J. (2013). Het is de 

integrale aanpak die werkt. Utrecht: Verwey Jonker 

Instituut.

* Praktijkbeschrijvingen Samenwerken in de wijk.  

Onderdeel van Sociaal Werk in de Wijk. Zie:  

www.sociaalwerkindewijk.nl. 

Projectvoorbeeld

Welzijn op Recept

Bij Welzijn op Recept in Nieuwegein verwijzen huis-

artsen bewoners door naar een sociaal makelaar als ze 

vermoeden dat de gezondheidsklachten samenhangen 

met onvoldoende zinvolle bezigheden en onvoldoende 

sociaal contact. Die route heet Welzijn op Recept. De 

sociaal makelaar heeft een uitgebreide sociale kaart met 

allerlei mogelijkheden om actief en samen met anderen 

aan de slag te gaan. Hij of zij bepaalt met bewoners 

wat het beste aansluit op hun behoeften en interesses 

en zorgt zo nodig dat het contact tot stand komt. Deze 

9. Contact opnemen met andere professionals

aanpak is gedocumenteerd en onderzocht. Bewoners 

blijken er heel tevreden over te zijn en geven aan er 

baat bij te hebben. (www.nieuwegein.nl) 

www.sociaalwerkindewijk.nl
www.nieuwegein.nl
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10. Verbindingen leggen tussen mensen

Interventie in vogelvlucht

Als sociaal werker kun je veel doen om op een snelle, 

makkelijke manier verbindingen tussen mensen tot 

stand te brengen. Daarbij stimuleer je persoonlijke 

ontmoetingen. Maar ontmoetingen zorgen er niet 

zonder meer voor dat mensen zich aan elkaar verbinden 

en zich voor elkaar inzetten, zeker niet als mensen uit 

verschillende sociale klassen, verschillende generaties 

of verschillende etnische groepen komen. Je moet dat 

zorgvuldig regisseren. 

Wat houdt het in?

Verbindingen leggen is een van de kerntaken van 

sociaal werkers. Er zijn diverse projecten, methodieken 

en interventies beschikbaar waarmee je mensen en 

groepen aan elkaar kunt verbinden. Verbindingen leg-

gen kent bovendien veel invalshoeken en doelen. Een 

van die doelen is het vergroten van de sociale samen-

hang en de betrokkenheid tussen burgers onderling. 

Een ander doel is het vergroten van de betrokkenheid 

van mensen bij beleid en politiek. Een derde doel is 

het stimuleren van verbinding en ontmoeting tussen 

mensen met verschillende etnisch-culturele of sociaal-

economische achtergronden. Uiteindelijk is het doel 

dat mensen vooruit komen en stijgen op de sociale 

ladder.

Bruggen bouwen tussen mensen van verschillende 

sociale klassen, etnische groepen en tussen jong en 

oud vraagt een gerichte en doordachte benadering. 

Meeting (kennismaken) leidt niet automatisch tot 

mating (kennissen worden). En mating leidt er ook 

niet vanzelf toe dat mensen ‘vooruitkomen’. Voor deze 

verbindingen worden vaak ‘zwaardere’ interventies in-

gezet, in de vorm van buurtprojecten en -programma’s 

en andere – al dan niet effectieve – sociale interven-

ties. Toch draag je als sociaal werker dagelijks met 

eenvoudige, lichte handelingen bij aan het verbinden 

van mensen aan elkaar. 

Hafize Karacelik (generalist):

‘Ik sprak regelmatig een verweduwde man die in 

een moeilijke fase van zijn leven zat. Hij kookte 

haast niet meer en ging er zichtbaar slechter 

uit zien. Toen herinnerde ik mij dat verderop in 

de straat een Marokkaanse vrouw woonde met 

vijf kinderen. Ik heb haar gevraagd of zij een 

paar keer in de week voor meneer een portie 

wilde langsbrengen. Ik sprak meneer laatst en 

hij vertelde dat hij het eten heerlijk vond en dat 

hij regelmatig over de vloer kwam en ook af en 

toe op de kinderen paste. Hij was zienderogen 

opgeknapt. Daar word ik helemaal blij van.’
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Hoe pak je het aan?

Bij het verbinden van mensen zet je eigenlijk vier stap-

pen. Je zorgt er allereerst voor dat mensen elkaar ont-

moeten. Je hebt een goede positie in de wijk en kent 

er de mensen en groepen. Je weet waar zij mee bezig 

zijn, wat hen beweegt en welke ambities zij hebben. 

Tijdens bijeenkomsten en activiteiten, op speelpleintjes 

of op straat draag je er zorg voor dat mensen elkaar 

kunnen treffen. Je stelt mensen aan elkaar voor, be-

trekt hen bij gesprekken, vertelt over andere mensen 

in de buurt of koppelt hen door telefoonnummers uit 

te wisselen. 

Bij de volgende stap ondersteun je mensen bij het elkaar 

leren kennen. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen 

elkaar regelmatig kunnen treffen, hun interesses kun-

nen uitwisselen en elkaar kunnen leren kennen. Je zorgt 

voor een ontspannen, open sfeer en stuurt het gesprek 

naar wenselijke richtingen. 

De derde stap is dat mensen met elkaar gaan samen-

werken. Je doet dat bijvoorbeeld door kleinschalige 

buurtinitiatieven te stimuleren, door te helpen am-

bities en wensen om te zetten in plannen en activi-

teiten. Belangrijk is dat je aansluit op persoonlijke 

behoeften en doelen van de bewoners, en dat er een 

zekere noodzaak is. Maar bovenal is het belangrijk dat 

er een klik is en mensen samenwerken op basis van 

gelijkheid. Tot slot kunnen er dan wederzijdse hulpre-

laties ontstaan vanuit betrokkenheid, vriendschap en 

wederkerigheid. 

Als sociaal werker focus je voortdurend op verbinding. 

Je vraagt je continu af: zie ik lijntjes of kan ik mensen bij 

elkaar brengen? 

Waarom werkt het?

Bekend maakt bemind. Dat is waar de contacthypothese 

van Allport op neer komt. Hoe meer mensen met elkaar 

omgaan, hoe sympathieker ze elkaar vinden. Contact 

Kim Groot Kormelink 
(maatschappelijk werker): 

‘In mijn buurt zijn veel alleenstaande ouderen. 

Nu kregen de kinderen kookles op school. 

Daarom bedachten we dat we de kinderen één 

keer per week voor de ouderen zouden laten 

koken. Het wijkteam heeft een flyer gemaakt en 

we hebben mensen persoonlijk uitgenodigd om 

langs te komen. Het is een succes, veel mensen 

komen eten. ’ 
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10. Verbindingen leggen tussen mensen

met elkaar doet mensen inzien dat hun opvattingen en 

verwachtingen over anderen soms onjuist of ongegrond 

zijn. Door contact komen ze terug op hun vooroordelen. 

Verbindingen hebben grote kans van slagen als er 

sprake is van: 

* een relatief gelijke status, 

* een gemeenschappelijk doel, 

* een noodzaak tot samenwerking, 

* steun van gezaghebbende autoriteiten

* en een zekere mate van waardering, vertrouwdheid 

of vriendschapspotentieel, waardoor mensen voor 

elkaar openstaan. 

Werkzame elementen bij deze interventie zijn: de wijk 

en de mensen die er wonen goed kennen, hun wensen 

en behoeften kennen, veel contact met hen onderhou-

den en zelf goed bekend zijn bij hen. 

Wil je meer weten?

Leestips 

* Arum, S., van, Uyterlinde, M., Sprinkhuizen, A. (2009). 

Sociale samenhang. Buurtgebonden bewonersbetrok-

kenheid & overbruggende contacten. Een verkenning. 

Utrecht: MOVISIE.  

* Veldboer, L., Engbersen, R. Duyvendak, J.W. & Uyter-

linde, M. (2008). Helpt de middenklasse? Op zoek naar 

het middenklasse-effect in gemengde wijken. Den 

Haag: Nicis Institute.

Projectvoorbeeld

ABCD

ABCD biedt een wijkaanpak voor sociaaleconomisch 

zwakkere wijken. Met deze aanpak werk je van bin-

nenuit aan een leefbare buurt in economisch, cultureel 

en sociaal opzicht. Met de methode breng je sociale 

relaties tot stand en mobiliseer je capaciteiten van be-

woners, organisaties en instellingen binnen de lokale 

gemeenschap. (www.movisie.nl/esi)

www.movisie.nl/esi
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Interventie in vogelvlucht

Als sociaal werker kun je social media inzetten voor 

lichte interventies. Via platforms als Facebook, wijkweb-

sites en Twitter kun je de betrokkenheid van burgers 

bij hun wijk vergroten, hulp- en dienstverlening bieden 

en informatie delen met de bewoners, de buurt of je 

samenwerkingspartners. 

Wat houdt het in?

De vier meest gebruikte social media platforms in 

Nederland zijn: Youtube, Facebook, LinkedIn en 

Twitter. Ze horen erbij, als communicatiemiddel, 

marketingkanaal, hulpmiddel bij zaken doen en voor 

vrije tijd en vriendschap. 

 

Je kunt social media op veel manieren gebruiken. Om de 

betrokkenheid van bewoners bij hun wijk te vergroten, 

om informatie en hulp te verstrekken en kennis met be-

woners en andere professionals te delen. Je kunt social 

media inzetten voor lichte interventies zoals Verbindin-

gen leggen, Contact opnemen met andere professionals 

en Vinger aan de pols houden. Daarnaast kun je met 

social media je eigen organisatie profileren en klanten 

binden (marketing). 

Social media hebben veel voordelen: je bereikt een 

grote groep tegelijkertijd, legt contact met doelgroepen 

die voorheen moeilijk te vinden waren, benut de mo-

gelijkheden van een gemeenschap door kennisdelen en 

wisselt informatie met andere professionals uit. Je kunt 

ook hulp en ondersteuning bieden en contacten tussen 

mensen stimuleren. 

Hoe pak je het aan?

Als je social media wilt inzetten in je werk, is het be-

langrijk om je goed te laten informeren. Je leest over 

online hulpverlening op de website van het Nederlands 

Jeugdinstituut, bij de MOgroep en Kwadraad. Welzijn 

Nederland schrijft over social media en marketing, en 

MOVISIE over het bereiken van doelgroepen en achter-

bannen via social media. De TweetFabriek is gericht op 

het online wegwijs maken van hulpverleners en biedt 

gratis handreikingen.

Onderzoek ook wat er in jouw wijk gebeurt op gebied 

van social media. Is er een wijkwebsite, hebben bewo-

nersorganisatie, actiegroepen, scholen of ondernemers 

een eigen Facebookpagina? En hoe staat het met het 

social mediagebruik van je doelgroep? 

Als je ruimte van je organisatie krijgt, kun je vervolgens 

aan de slag. Ga bijvoorbeeld twitteren: maak een profiel 

waarin je herkenbaar bent als sociaal werker, volg 

mensen zodat ze jou gaan volgen, schrijf regelmatig 

pakkende tweets, bijvoorbeeld over buurtactiviteiten, 
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spreekuren of sociale initiatieven en reageer op ande-

ren. Of maak een Facebook-pagina en word ‘vrienden’ 

met samenwerkingspartners, bewoners en collega’s. 

Ook kun je een LinkedIn-profiel aanmaken. Daar kun je 

je CV kwijt, linken met andere professionals en updates 

schrijven over je werk.

Kijk bij iedere activiteit met een social mediablik: hoe kun 

je via internet je bereik vergroten? Zet met burgers online 

communities op, stimuleer het gebruik van buurtwebsites, 

ontwikkel blended hulpverlening – waarbij je offline en 

online contact combineert – en deel actief je kennis over 

de buurt of een bepaalde problematiek via social media. 

Waarom werkt het?

Ontmoette je als sociaal werker voorheen mensen fysiek 

op bekende vindplaatsen, nu ga je het internet op. Soci-

al media zijn de moderne hangplek. Ze bieden spelletjes 

maar ook antwoord op vragen en lotgenotencontact. 

Het internet is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, 

ook als ze geen tijd hebben om af te spreken, minder 

mobiel zijn of alleen maar zin hebben om flauwe grap-

jes uit te wisselen, net zoals op een hangplek (Timmer & 

De Vries, 2012).  

De uitdaging is om deze hangplekken te vinden of 

samen met burgers te ontwikkelen. Social media func- 

tioneren als participatie-instrumenten en activerings- 

instrumenten. Ouderen die kampen met vereenzaming, 

omdat hun kinderen en kleinkinderen ver weg wonen, 

kunnen via Facebook contact onderhouden en een 

praatje maken. Mensen met specifieke gezondheids- 

problemen vinden elkaar in online communities en kin-

deren worden weerbaar via bepaalde games. 

Nadelen zijn er ook: te veel informatie, pesten en 

bedreigen via internet, en alles wat je erop zet kan er 

nooit meer af. Maar je hebt zelf de keuze wat je leest en 

plaatst. Ook kun je je pagina met bepaalde instellingen 

beveiligen zodat niet iedereen erbij kan. Laat je dus 

ook daarover goed informeren, zodat je het medium 

verstandig kunt inzetten. 

De werkzame elementen bij de inzet van social media zijn: 

goede boodschappen kunnen schrijven, direct inspelen op 

de actualiteit, inzicht in techniek, erop afgaan, aansluiten 

bij communicatiemiddelen van specifieke doelgroepen, lef 

tonen en weten wat er speelt in de wijk.

Wil je meer weten?

Leestips

* Krakers, A. (zonder jaartal). De 10 twittergeboden die 

iedere welzijnswerker moet kennen. Welzijn Neder-

land. Zie: www.mediawijzer.nl 

* Sok, K. & Walburgh Schmidt, B. (2013). Bereik uw  

achterban via social media. Utrecht: MOVISIE. 

De bewoners verbinden
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Projectvoorbeelden

TijdVoorElkaar

Het doel van de methode TijdvoorElkaar is om bewoners 

in contact te brengen door concreet iets voor elkaar te 

betekenen. De eigen kracht van bewoners staat hierbij 

centraal. Een professional stimuleert bewoners om een 

dienst aan te bieden en om hulp te vragen. Op de site 

komen vraag en aanbod in beeld. Denk aan boodschap-

pen doen, klussen of hulp met een computer. Zo komen 

buurt- of wijkbewoners op een informele manier met 

elkaar in contact. (www.movisie.nl/esi)  

Straatvogels: daklozen gaan twitteren

Wat gebeurt er als daklozen, vaak onzichtbaar voor 

anderen, zichtbaar worden via Twitter? Deze vraag staat 

centraal in het project Straatvogels. In het project van 

de Protestantse Diaconie Amsterdam krijgen Amster-

damse daklozen een smartphone en een Twitteraccount. 

Frans, Peter, Sonja, Youssef, Cor, Jan, Ramsi, Alfons en 

David geven hun volgers zo een inkijk in hun leven op 

straat. (www.twitter.com/straatvogels) 
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Interventie in vogelvlucht

Met deze interventie maak je bewoners bewust 

van hun netwerk en wat dat netwerk voor hen kan 

betekenen. Dit doe je door continu het belang en de 

mogelijkheden van mensen in de omgeving te benoe-

men. Je speelt in op verbinding en wederkerigheid. 

Nuttig en betekenisvol zijn kan bijdragen aan iemands 

welbevinden en het minder lastig maken om iets terug 

te vragen.

Wat houdt het in?

Veel mensen voelen een drempel om hun netwerk te 

betrekken. Ze willen hun kwetsbaarheid niet tonen en 

geen beslag op een ander leggen. Vaak vergeten ze 

daarbij wat zij kunnen terugdoen. Dat is een gemiste 

kans, want wederkerigheid kan de drempel om hulp te 

vragen sterk verlagen. 

Als je herhaaldelijk het netwerk benoemt als mogelijke 

hulpbron, laat je bewoners zien dat het niet vreemd is 

om iets van een ander te vragen. Het kan gaan om fami-

lie of vrienden, maar iemands netwerk kan ook de buurt 

of een online groep zijn. 

Naast persoonlijke hulp kan een netwerk ook worden 

ingezet om participatie te bevorderen of (buurt)initia-

tieven te starten. Met deze interventie krijgen bewoners 

en sociaal werkers meer zicht op de mogelijkheden van 

mantelzorgers en vrijwilligers.  

Je uiteindelijke doel is om zelfredzaamheid en  

eigenaarschap bij bewoners te vergroten. Hoe meer 

ondersteuning het netwerk biedt, hoe beter jij een stap 

terug kan doen. Dat geldt ook voor bewonersinitia- 

tieven: langzaamaan leg je de verantwoordelijkheid bij 

de bewoners en hun netwerken. Zo waarborg je de  

continuïteit van het proces. 

Bij deze interventie werk je met mensen die een steuntje 

in de rug nodig hebben om hun vraag aan te pakken. 

Het gaat niet om specialistische zorg. Het kan gaan 

om vragen van individuen, groepen, maar ook van 

collega-professionals. 

Hoe pak je het aan?

Je kunt deze interventie zien als een reeks hele kleine, 

lichte en gerichte uitlokkingen die je procesmatig inzet 

om de overtuiging en motivatie van de ander te vergro-

ten. Dit kan dwingend klinken, maar je doet het uit zorg 

voor de bewoner. Je probeert daarbij mensen inzicht te 

geven in de mogelijkheden en het nut van een netwerk, 

en je motiveert hen om hun netwerk daadwerkelijk in 

te zetten. Het gaat dus niet alleen om een ommekeer in 

denken, maar ook om mensen in beweging te krijgen. 

Je laat de ander weten dat hij of zij niet alleen staat. Er 
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zijn anderen die hem of haar kunnen helpen en zij mo-

gen deze hulp vragen. Je benadrukt daarbij de weder- 

kerigheid: er voor elkaar zijn. 

Doordat je het netwerk inzet als vanzelfsprekend, 

verlaag je de drempel om hulp te vragen. De mate van 

urgentie verschilt. Een overbelaste mantelzorger heeft 

sneller ondersteuning nodig dan iemand die een buurt-

barbecue wil organiseren. In beide gevallen zet je deze 

interventie met zorg en weloverwogen in. 

Je denkt mee, geeft handvatten en ideeën over wie 

iemand dan kan vragen en voor welke ‘taak’. Je reikt de 

ander manieren aan om het netwerk in kaart te brengen 

en geeft tips over hoe iemand zijn of haar netwerk kan 

benaderen. Al je handelingen richten zich op bewust-

wording en een positieve denkwijze over het benut-

ten van de kracht van anderen. Je neemt daarbij een 

enthousiaste, zoekende en motiverende houding aan. 

Je blijft naast de bewoner staan en erkent zijn of haar 

eventuele drempels.

Waarom werkt het?

Wat goed werkt is een basishouding waaruit blijkt dat je 

erop vertrouwt dat bewoners met hun netwerk kunnen 

bijdragen aan het oplossen van de vraag. Je bent gericht 

op de toekomst. Je formuleert oplossingen die haalbaar 

zijn. Door mee te denken geef je inzicht in de gewenste 

doelen, sterke punten, de bereidheid, het vertrouwen 

en de vermogens van de bewoner en het netwerk.

Bewustwording van het belang van het netwerk heeft 

kenmerken van systeemgericht werken  

(www.tweeofmeer.nl) en de contextuele benade-

ring (www.icbnederland.nl). In deze methoden staan 

relaties en verbindingen tussen mensen centraal. Om 

vragen aan te pakken of het beste uit jezelf te halen, 

wordt gekeken naar de invloed en mogelijke onder-

steuning van relaties. Dit doe je als sociaal werker ook 

in deze lichte interventie. Daarnaast is de interventie 

sterk verbonden met regieversterkend werken en moti-

verende gespreksvoering.

Bij deze interventie kun je instrumenten inzetten om 

iemands netwerk in kaart te brengen zoals een netwerk-

analyse of ecogram. Hiermee krijgen bewoners zicht op 

de mensen die een rol spelen in hun leven, wat voor rol 

zij precies spelen en wie zij eventueel missen.

Wil je meer weten?

Leestips

* Boszormenyi-Nagy, I. (2000). Grondbeginselen van 

de contextuele benadering. Haarlem: Uitgeverij De 

Toorts. 

* Nabuurs, M. (2013). Basisboek Systeemgericht werken. 

Amersfoort: Thieme Meulenhoff. 
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Projectvoorbeeld

50Plusnet 

50Plusnet is een online ontmoetingsplek voor 50-plus-

sers die hun sociale netwerk willen uitbreiden. Het doel 

van 50Plusnet is het verminderen en voorkomen van 

eenzaamheid en sociaal isolement.       

Uit evaluatieonderzoek blijkt dat 50Plusnet goed werkt 

als digitale ontmoetingsplek. Er zijn al 30.000 leden 

actief. Deelnemers zijn zeer positief. Het is een gemak-

kelijke manier om contacten te leggen met mensen met 

vergelijkbare interesses. (www.movisie.nl/esi) 
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Interventie in vogelvlucht

Als sociaal werker ben je voortdurend bezig met het 

vergroten van zeggenschap. Je geeft bewoners gelegen-

heid om te zeggen wat ze denken, voelen en willen. Eén 

van de eerste stappen daarbij is mensen het woord ge-

ven om hun doelen en ideeën te verwoorden. Zij krijgen 

zo de kans om aan het roer te staan en de voortgang 

van plannen en vragen te sturen. Hiermee geef je hen 

vertrouwen en komen zij met oplossingen en ideeën 

waar je zelf niet aan gedacht had. 

Wat houdt het in?

Het doel van Mensen het woord geven is bewoners de 

ruimte geven om hun wensen, behoeften en ideeën 

te uiten. Zo kun je als sociaal werker samen met een 

bewoner doelen en aanpak bepalen voor problemen of 

kansen. 

In gesprek met bewoners leg je de regie zoveel mogelijk 

bij de ander. Hij of zij blijft zoveel mogelijk eigenaar van 

de vraag of de aanpak. Je streeft ernaar dat bewoners 

zich hierdoor gesterkt en zelfverzekerd voelen om het 

woord te nemen, te uiten wat zij daadwerkelijk voor 

ogen hebben en hier actie voor te ondernemen. Je acti-

veert mensen, omdat het logischer is dat ze een actieve 

rol hebben in het realiseren van oplossen die ze zelf 

bedacht hebben. Zo creëer je draagvlak.

Als sociaal werker stimuleer je mensen niet alleen om 

het woord te nemen, maar ook om na te denken over 

vervolgstappen, oplossingen of aanpakken. Je blijft 

naast de bewoner staan en je bent beschikbaar en 

present. Je hebt de rol van adviseur, meedenker, coach 

en waar nodig steek je de handen uit de mouwen bij 

vervolgacties.

Hoe pak je het aan?

Mensen het woord geven is sterk verbonden aan het 

zelf loslaten van de regie, luisteren, motiveren en de 

ander ruimte geven. Met deze interventie zet je verschil-

lende gespreksvaardigheden in om dat te realiseren. 

Soms gaat het hierbij om weten wanneer je letterlijk 

niets moet zeggen. De regie van het gesprek leg je na-

drukkelijk in handen van de bewoner. 

Uiteraard stel je op de juiste momenten vragen om 

de ander te motiveren verder te praten. Je kapt hem 

of haar niet (te snel) af en vult ook geen zinnen aan. 

Kleine handelingen die helpen zijn hummen, knikken en 

opmerkingen als: vertel, en: oh ja? Gedurende het ge-

sprek blijf je de ander aankijken, glimlachen en knikken. 

Je hebt een open, niet-wetende houding. 

Bij groepen houd je goed in de gaten of alle aanwezi-

gen het woord krijgen. Je mag sturend zijn en de regie 

terugpakken wanneer slechts een minderheid van de 
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betrokkenen actief deelneemt. Hiermee begeleid je het 

proces en coach je de betrokkenen om naar elkaar te 

luisteren en de regie te delen. 

Met deze interventie geef je de bewoner de kans om 

te reflecteren op de eigen situatie. Je geeft ook aan 

dat je erop vertrouwt dat de ander best weet wat hij 

of zij wil, kan of nodig heeft. Je gaat uit van krachten, 

mogelijkheden en capaciteiten. Door deze respectvolle 

houding werk je aan openheid bij de bewoner en groei 

van zelfvertrouwen. Hierdoor durven mensen eerder te 

zeggen wat zij daadwerkelijk vinden.

Mensen het woord geven gaat ook over present zijn. 

Wanneer je wilt dat iemand je daadwerkelijk vertelt wat 

hij of zij denkt, voelt of wil, dan moet je insteken op ge-

lijkwaardigheid en ‘er zijn’ voor de ander. Deze houding 

komt sterk terug in de presentiebenadering  

(www.presentie.nl).  

Sommige sociaal werkers geven altijd het woord aan 

bewoners, maar voor andere vraagt het een bewuste 

ommekeer in hun gespreksvoering en begeleiding. Het 

gaat dan vooral om leren loslaten van de regie en be-

wust terughoudend zijn. 

Wil je meer weten?

Leestips

* Baart, A. (2001). Een theorie van de presentie. Utrecht: 

Lemma (derde vermeerderde druk 2004; her- en bij-

drukken in 2006, 2009 en 2011). 

De bewoners verbinden

Waarom werkt het?

Door mensen het woord te geven, houden of hernemen 

zij autonomie, zeggenschap en eigenaarschap, ook 

als er problemen zijn. Deze elementen komen terug 

wanneer je als sociaal werker zelfregieversterkend 

werkt. Je streeft er hierbij naar dat iemand, zoveel als 

mogelijk, zeggenschap heeft over zijn of haar leven en 

begeleiding. 

Wim Moleman  
(coördinator bij Traverse):

‘Luisteren, luisteren, luisteren. Kijk en luister, 

accepteer hun waarheid. Ik ga erin mee, ben 

luisterend aanwezig, associeer verder op zijn 

verhaal, maar geef niet direct adviezen. Dan 

gaat het verhaal rollen. Juist door de stiltes 

wanneer je bij elkaar bent, ontstaan er goede 

gesprekken.’ 

www.presentie.nl
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* Brink, C., Lucassen, A., Middelaar, M. & Poll, A. (2012). 

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor onder-

steuning van mensen in kwetsbare situaties. Utrecht: 

MOVISIE. 

Projectvoorbeelden

Eigen Kracht-conferentie 

De Eigen Kracht-conferentie heeft als doel bewoners, 

families of andere netwerken zeggenschap en regie te 

laten voeren over hun eigen leven, ook als er problemen 

zijn. Het is een activerings- en besluitvormingsinstru-

ment, waarbij bewoners samen met mensen uit hun om-

geving plannen bedenken om problemen op te lossen. 

Als professional vervul je in eerste instantie alleen een 

organiserende rol. Op verzoek kun je ook voor bege-

leiding of hulpverlening aan de slag gaan. Er bestaan 

verschillende varianten. (www.eigen-kracht.nl)

Verrijk je wijk

In 2004 is Tilburg gestart met Verrijk je wijk. Bewoners 

kunnen een geldbedrag aanvragen voor hun idee om 

de wijk te verrijken. De wijkorganisaties en dorpsraden 

beheren het budget. Het belangrijkste doel is om bewo-

ners samen iets te laten ondernemen en elkaar beter te 

leren kennen. De achterliggende gedachte is dat bewo-

ners die meer zeggenschap krijgen, zich meer verbon-

den voelen met hun woonomgeving en de mensen in de 

wijk. (www.movisie.nl) 
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Bijlage: Genoemde methoden en 
benaderingen

den welke krachten iemand in huis heeft en hoe hij 

of zij deze krachten kan inzetten. De focus ligt op de 

toekomst. Waar wil iemand naartoe, wat zijn iemands 

ambities? De ander is de expert. Door dit uitgangspunt, 

realiseert de ander zich dat hij of zij de expert is op het 

gebied van zijn of haar werk en leven. En dus ook de ex-

pert als het gaat om het oplossen van eigen problemen. 

Samenwerken is noodzakelijk. Groei ontstaat in verbin-

ding met elkaar. Dat geldt ook voor de relatie tussen 

de sociaal werker en de bewoner. Bij oplossingsgericht 

werken ga je uit van ‘begeleide zelfsturing’. Je luistert 

met ‘oplossingsgerichte oren’ en stuurt vervolgens aan 

op eigen kracht, op de toekomst, de hulpbronnen en de 

momenten waarop het beter ging of al gaat.

Presentiebenadering
De presentiebenadering is een praktijk waarbij je je als 

sociaal werker aandachtig en toegewijd op de ander 

betrekt. Je leert zo te zien wat er bij die ander op het 

spel staat – van verlangens tot angst – en gaat begrijpen 

wat er in de situatie gedaan kan worden en wie je daar-

bij voor de ander kunt zijn. Het is een manier van doen, 

die je alleen kunt inzetten met gevoel voor subtiliteit, 

vakmanschap, praktische wijsheid en liefdevolle trouw. 

Bijzonder en anders dan bij andere methodieken is dat 

de relatie voorop staat en dat het probleemoplossende 

handelen is opgeschort. Daarnaast staat de identiteit 

Eropaf (Outreachend werken)
Outreachend werken vraagt in eerste instantie om een 

directe en soms directieve benadering.

Sociaal werkers zoeken ongevraagd contact met burgers 

of groepen burgers. Direct nadat dit contact tot stand 

is gekomen, schakelt de professional om naar een 

ondersteunende houding. Outreachend werken gaat 

over het herstellen en versterken van de verbinding 

tussen burgers en samenleving. Dit kan door burgers 

onderling te verbinden, door burgers en professionals te 

verbinden en door professionals onderling te verbinden. 

Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering heeft als doel om ge-

dragsverandering op gang te brengen. In de eerste 

fase werk je aan iemands motivatie om te veranderen. 

In de tweede fase versterk je zijn of haar betrokken-

heid bij veranderingen en ontwikkel je samen een plan 

om de verandering te realiseren. Het maken van een 

praatje valt binnen de eerste fase van motiverende 

gespreksvoering. 

Oplossingsgericht werken
Oplossingsgericht werken gaat uit van het sterkte- 

perspectief: consequent besteed je aandacht aan de 

sterke kanten van de ander. Dit helpt om uit te vin-
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van de hulp- of zorgverlener (‘wie kan ik voor jou zijn?’) 

niet vast maar vormt zich in een leerproces tussen de 

professional en de ander. 

Systeemgericht werken
Systeemgericht werken draait om patronen die zich 

tussen mensen afspelen. De methode gaat ervan uit 

dat een mens geen los individu is, maar deel uitmaakt 

van een groot netwerk van betekenisvolle (familiale) 

relaties die meerdere generaties omvatten. Netwerken 

van relaties beïnvloeden elkaar continu en veranderin-

gen binnen de ene relatie hebben daarom gevolgen 

voor alle andere relaties. Individuele gedragingen, 

denkbeelden en verhalen worden binnen deze werk-

wijze  beschouwd als reacties op de ander. Systeem- 

gericht werken stelt je in staat de grote patronen 

(weer) te herkennen en effectiever te veranderen. 

Vanuit het systeemgericht denken, werk je vanuit 

het idee dat mensen een mening over elkaars gedrag 

ontwikkelen: de belief systems. Onderlinge verhoudin-

gen bepalen die mening en de mening beïnvloedt het 

gedrag van die ander ook direct weer. 

Contextuele benadering 
Relationele ethiek vormt het hart van de contextuele 

benadering. Relationele ethiek belicht het belang van 

verbondenheid en verantwoordelijkheid. Mensen heb-

ben het nodig zich verbonden te voelen met beteke-

nisvolle anderen. De belangrijkste bron van verbonden-

heid ligt in het gezin en met name bij de ouders. Van 

daaruit kan een mens zich ook met anderen verbinden. 

Hierin is loyaliteit en rechtvaardigheid belangrijk.

Binnen de hulpverlening wordt dit denken meer en 

meer toegepast. Contextuele hulpverlening probeert 

het verlangen naar verbondenheid te mobiliseren 

teneinde teleurstellingen en blokkades te overwinnen. 

Ook verwachtingen en teleurstellingen van voorgaande 

generaties komen waar nodig aan bod. Het doel is om 

mensen zo doende weer in dialoog te brengen met be-

tekenisvolle anderen. Deze dialoog schept ruimte voor 

het verwerven van de vrijheid die nodig is om te kunnen 

leven, om van betekenis te kunnen zijn voor anderen 

in het algemeen en voor de volgende generatie in het 

bijzonder. Zo kan een roulerende rekening worden 

doorbroken. 

Taakgerichte hulpverlening 
Taakgerichte hulpverlening (TGH) is een bekend begrip 

voor maatschappelijk werkers die de laatste decennia 

zijn opgeleid. TGH is een methodiek van maatschap-

pelijk werk en heeft een internationale herkomst. Ook 

andere sociaal werkers kunnen ervan profiteren: jeugd-

werkers, reclasseringswerkers, sociaal pedagogische 

hulpverleners, buurtwerkers, woonbegeleiders, opvang-

medewerkers en gezinswerkers bijvoorbeeld. 

TGH biedt in vaak complexe hulpverleningssituaties 

houvast en structuur. Trefwoorden zijn: activerend, 

kortdurend, termijngebonden en partnerschap. Werker 

en bewoners spannen zich samen in voor het verlich-

ten van een specifiek probleem, waarvoor zij beiden 

‘taken’ verrichten. De nadruk ligt op de taken van de 

bewoners en een groot deel van de gesprekken is erop 

gericht om voor te bereiden en te motiveren voor die 
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taken. Probleemverlichting en empowerment van de 

bewoners zijn het uiteindelijke doel.

Zelfregieversterkend werken
Zelfregie is zelf beslissen over je eigen leven en over 

eventuele professionele ondersteuning. Daarbij zijn 

motivatie en een eigen invulling van wat een goed leven 

is, de belangrijkste leidraden. Eigen kracht en contacten 

met anderen zijn belangrijke hulpbronnen. Centraal 

staat empowerment. Dit betekent dat je als sociaal 

werker iemand in staat stelt eigenmachtig te beslissen 

en te handelen. Samen met bewoners werk je aan het 

vergroten van hun zelfredzaamheid. 

Zelfregie kan omschreven worden in vier elementen:

* Eigenaarschap: een mens is eigenaar over zijn eigen 

leven en keuzes daarbinnen.

* Eigen kracht: het vermogen om zelf te beslissen, be-

paald door kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen en 

handelingsruimte.

* Motivatie: dat wat iemand motiveert, persoonlijke 

waarden, een goed leven in eigen ogen.

* Contacten: iets betekenen voor anderen en andersom, 

plezier en zorgen delen.



* * *  62  De kleine dingen die je doet

Bijlage: Bronnenlijst

* Kragting, G. & Booijink, M. (2009). De praktijkervaring 

met de methode Thuisbegeleiding: een

* verslag van een focusgroep met thuisbegeleiders en 

coördinatoren thuisbegeleiding. Utrecht: Movisie.

* Lans, Van der (2011). De lezing naar aanleiding van 

‘Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk. Amster-

dam: Stichting Eropaf! 

* Scholte, M., Felten, H. & Sprinkhuizen, A. (2013). 

Opgelet. Systematisch signaleren in maatschappelijke 

ondersteuning en eerstelijnszorg. Bussum: Uitgeverij 

Coutinho. 

* Scholte, M. & Poll, A. (2009). Transparant aanbod 

Thuisbegeleiding. Utrecht: Movisie.  

* Scholte, M., Sprinkhuizen, A., Liefhebber, S. & Kluft, 

M. (2011). Transparant aanbod individueel sociaal 

werk. Modulen als bouwsteneen voor hulp- en dienst-

verlening. Utrecht: Movisie. 

* Sluiter, S., Zijderveld, M. van, & Traas, M. (1997). Sig-

nalering in het maatschappelijk werk. Houten: Bohn 

Stafleu Van Loghum. 

* Thije, I. ten, Kort, H. & Dral, M. (2009). Thuisbegelei-

ding in de praktijk: basismethodiek en benaderings-

wijze. Utrecht: Vilans. 

* Timmer, S. & Vries, D. de (2012). Sociale me-

dia in de zorg. De hype voorbij©. Nijmegen: 

Changinghealthcare. 

Literatuur
* Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Cam-

bridge, MA: Perseus Books. 

* Bandura, A. (1962). ‘Social learning through imi-

tation’. In: M. Jones (Ed.), Nebraska symposium on 

motivation (pp. 211-269). Lincoln, NE: University of 

Nebraska Press.

* Bartelink, C. (2013). Wat werkt: Motiverende ge-

spreksvoering? Utrecht: NJI

* Bovenkerk, F., Bruin, K., Brunt, L. & Wouters, H. (1985). 

Vreemd volk, gemengde gevoelens. Etnische verhou-

dingen in een grote stad. Meppel: Boom.

* Brink, C., Lucassen, A., Middelaar, M. & Poll, A. (2012). 

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor onder-

steuning van mensen in kwetsbare situaties. Utrecht: 

Movisie. 

* Brink, C., Poll, A. & Leeuwen, van, P. (2013). QueZ. 

Vragen naar zelfregie. Utrecht: Movisie. 

* Brink, C., & Poll, A. (2012). Werken vanuit zelfregie. 

Wat houdt het in? Utrecht: Movisie. 

* Doorn, L. van, Huber, M.A. Kemmeren, C., Linde, 

M. Van der, Räkers, M. & Uden, T. van (2013). Out-

reachend werkt! Utrecht: Movisie. 

* Fortgens, D., Boerkamp, J., Zanbergen, J., Lavieren, M. 

Van, Verstraaten, J.  & Maarhuis, V. (2012). Psychoso-

ciale hulpverlening. Adviesrapport voor Kwadraad. 

Tweedejaars MWD Hogeschool Leiden.

* Jagt, N. & Jagt, L. (2004). Taakgerichte hulpverlening 

in social work. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 

derde druk. 



De kleine dingen die je doet  63  * * * 

* Pettigrew, T.F. (1998). Intergroup Contact Theory. 

Annual Review of Psychology. Vol. 49: 65-85 (Vo-

lume publication date February 1998). Department 

of Psychology, University of California, Santa Cruz, 

California. 

* Raad voor het Openbaar Bestuur (2006). Advies sociale 

preventie: bestuur en beleid aan de voorkant van 

veiligheid.

* Regenmortel, T. van (2011). Lexicon van Empower-

ment. Utrecht: Marie Kamphuis Stichting.

* Sok, K. & Walburgh Schmidt, B. (2013). Bereik uw ach-

terban via social media. Utrecht: Movisie. 

* Vanderheijden, F. Oplossingsgericht werken. Een 

handleiding. Stichting Lodewijk de Raet. 

Online 
* www.artikelencoertvisser.blogspot.nl/2009/02/ 

oplossingsgerichte-schaalvragen.html    

* www.digivaardigdigiveilig.nl 

* www.eigen-kracht.nl 

* www.eropaf.org 

* www.icbnederland.nl/nl-nl/

ontwikkeling-en-onderzoek/contextuele-benadering 

* www.ivpp.nl/geluk/de-wondervraag

* www.klikvoorhulp.nl 

* www.kwintes.nl/activering/inloop_service/

de_bilt_-_het_trefpunt 

* www.leren.nl

* www.movisie.nl/artikel/

big-change-6-hoe-organiseert-u-samenwerking-wijk 

* www.movisie.nl/esi/50-plusnet 

* www.movisie.nl/esi/abcd 

* www.movisie.nl/esi/jongeren-lossen-jolo 

* www.movisie.nl/esi/ koppelwerk 

* www.movisie.nl/esi/motiverende-gespreksvoering 

* www.movisie.nl/esi/

preventieve-ondersteuning-mantelzorgers

* www.movisie.nl/esi/sensoor 

* www.movisie.nl/esi/signs-safety 

* www.movisie.nl/esi/thuisbegeleiding 

* www.movisie.nl/esi/tijdvoorelkaar 

* www.movisie.nl/esi/vlaggensysteem

* www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/huishoudcoaches

* www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/trefpunt-bilt 

* www.movisie.nl/publicaties/

competenties-maatschappelijke-ondersteuning

* www.movisie.nl/publicaties/digivaardig-welzijn 

* www.movisie.nl/tools/leerpakket-wmo-competenties

* www.movisie.nl/tools/trotse-zonen-trotse-vaders

* www.nieuwegein.nl/13056/

nieuwegein-biedt-inwoners-welzijnsrecept-aan/

* www.presentie.nl

* www.tweeofmeer.nl/nl/systeemgericht-werken

* www.tweeofmeer.nl/nl/oplossingsgericht-werken

* www.werkenmetsucces.nl

* www.wijkenpsychiatrie.nl 

www.digivaardigdigiveilig.nl
www.eigen-kracht.nl
www.eropaf.org
www.icbnederland.nl/nl-nl/ontwikkeling-en-onderzoek/contextuele-benadering
www.icbnederland.nl/nl-nl/ontwikkeling-en-onderzoek/contextuele-benadering
www.ivpp.nl/geluk/de-wondervraag
www.klikvoorhulp.nl
www.kwintes.nl/activering/inloop_service/de_bilt_-_het_trefpunt
www.kwintes.nl/activering/inloop_service/de_bilt_-_het_trefpunt
www.movisie.nl/artikel/big-change-6-hoe-organiseert-u-samenwerking-wijk
www.movisie.nl/artikel/big-change-6-hoe-organiseert-u-samenwerking-wijk
www.movisie.nl/esi/50-plusnet
www.movisie.nl/esi/abcd
www.movisie.nl/esi/jongeren-lossen-jolo
www.movisie.nl/esi/ koppelwerk
www.movisie.nl/esi/motiverende-gespreksvoering
www.movisie.nl/esi/preventieve-ondersteuning-mantelzorgers
www.movisie.nl/esi/preventieve-ondersteuning-mantelzorgers
www.movisie.nl/esi/sensoor
www.movisie.nl/esi/signs-safety
www.movisie.nl/esi/thuisbegeleiding
www.movisie.nl/esi/tijdvoorelkaar
www.movisie.nl/esi/vlaggensysteem
www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/huishoudcoaches
www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/trefpunt-bilt
www.movisie.nl/publicaties/competenties-maatschappelijke-ondersteuning
www.movisie.nl/publicaties/competenties-maatschappelijke-ondersteuning
www.movisie.nl/publicaties/digivaardig-welzijn
www.movisie.nl/tools/leerpakket-wmo-competenties
www.movisie.nl/tools/trotse-zonen-trotse-vaders
www.nieuwegein.nl/13056/nieuwegein-biedt-inwoners-welzijnsrecept-aan/
www.nieuwegein.nl/13056/nieuwegein-biedt-inwoners-welzijnsrecept-aan/
www.presentie.nl
www.tweeofmeer.nl/nl/systeemgericht-werken
www.tweeofmeer.nl/nl/oplossingsgericht-werken
www.werkenmetsucces.nl
www.wijkenpsychiatrie.nl




Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor 

toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van 

sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, 

sociale zorg en sociale veiligheid. Onze activiteiten zijn 

georganiseerd in vier actuele programma’s: effectiviteit en 

vakmanschap, zelfredzaamheid, participatie, veiligheid en 

huiselijk/seksueel geweld. Onze ambitie is het realiseren van 

een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk 

zelfredzaam kunnen zijn.



Goede ondersteuning zit in kleine dingen: een praatje, een aanmoediging, een 

begroeting of een helpende hand. Het zijn deze elementen die het verschil 

maken bij het ondersteunen van mensen. Toch ervaren sociaal werkers doorgaans 

weinig waardering voor die kleine handelingen of lichte interventies. En zelf 

vinden sociaal werkers ze eigenlijk zo normaal dat zij ze nauwelijks erkennen als 

essentieel onderdeel van hun werk. Lichte interventies vragen om professionaliteit, 

deskundigheid, fijngevoeligheid en timing die met name door sociaal werkers bij 

uitstek worden beheerst. Met deze publicatie willen we deze verborgen kennis, de 

tacit knowledge, van sociaal werkers zichtbaar maken. Een aanmoediging voor de 

lichte interventies en de sociaal werker!
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