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De werkzame ingrediënten 
van de PiëzoMethodiek
De PiëzoMethodiek heeft als doel de maatschappelijke 

participatie te vergroten van mensen die buiten de samen-

leving zijn komen te staan. Movisie deed tweeënhalf jaar 

lang onderzoek naar de effectiviteit van deze methodiek, in 

het bijzonder naar het effect op de participatie van status-

houders. Uit het onderzoek blijkt dat de PiëzoMethodiek 

inderdaad de maatschappelijke participatie en kansen op 

werk van deelnemers vergroot. 

De ontwikkelaars, uitvoerders, deelnemers en samenwer-

kingspartners zijn behoorlijk eenduidig over de werkzame 

mechanismen van de PiëzoMethodiek, namelijk: het 

PiëzoCentrum als veilige thuishaven, de integrale-, mens-, 

talent- en ontwikkelingsgerichte begeleiding, het bieden 

van een Nederlandstalige omgeving waarin de taal actief 

geoefend wordt en de methodiek als netwerkinterventie. 

Lees meer over het onderzoek op www.movisie.nl/

piezomethodiek. 

Het Kwaliteitskompas  
in de praktijk
Aan de hand van het Kwaliteitskompas kun je gezamenlijk 

ambities, maatschappelijke resultaten en indicatoren 

formuleren. Hoe het kompas in de praktijk werkt is nu helder 

uitgewerkt in een nieuwe handreiking vol tips en voorbeel-

den, ‘Het Kwaliteitskompas in de praktijk’. 

Het sociaal domein kent ‘wicked problems’. Denk aan 

hardnekkige problemen en vraagstukken op het terrein van 

armoede, eenzaamheid, participatie en sociale acceptatie. Ze 

zijn niet eenvoudig op te lossen, omdat er verschillende, vaak 

onderling afhankelijke oorzaken zijn. Deze vraagstukken zijn 

te complex om met één beleidsmaatregel of door één actor 

op te lossen. Daarom zetten we bij de aanpak van dit type 

problemen in op het verbeteren van de samenwerking tussen 

betrokkenen en belanghebbenden. Het Kwaliteitskompas 

helpt hierbij.

Download de publicatie op www.movisie.nl/kwaliteitskompas 

Weg met het wantrouwen
Ik merk het in mijn werk bij Movisie en daarvoor, toen ik nog 
wethouder was: in het sociale domein zitten bestuurlijke logica en 
sociale logica elkaar vaak in de weg. Voor bestuurders en ambtenaren 
zijn bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel en rechtmatigheid belangrijke 
uitgangspunten. Die waarden leggen ze vervolgens vast in regels voor 
iedereen. Wel zo duidelijk, wel zo eerlijk. 
Maar voor sociale professionals, voor wie de relatie met mensen de 
basis is van hun werk, kan dat anders liggen. Klip en klaar dat inwoner 
Nora iets anders nodig heeft dan inwoner Marijke. Maar jammer: 
de regels beletten dat we dit kunnen regelen. Het gevolg: de sociale 
professional - en die kan ook werkzaam zijn binnen een gemeente - zit 
uren achter een laptop om te proberen om het maatwerk dat hij of zij 
wil leveren, te verantwoorden binnen diezelfde regels. Het systeem is 
leidend en dat zou anders moeten. 
De grote vraag is natuurlijk: hoe? Dat is niet zomaar op te lossen. 
Ik denk dat je al een flinke stap zet wanneer je professionals met 
elkaar laat reflecteren op wat ze doen en waarom ze iets doen. Samen 
reflecteren op de vraag: welke waarden liggen aan de basis van onze 
beslissingen? 
Ik ken een voorbeeld uit de Participatiewet waarbij de regels bepalen 
dat een te vroeg ingediend verzoek van een burger om een toeslag, 
moet worden teruggestuurd: niet ontvankelijk. De achterliggende 
gedachte van deze regel is: voorkomen dat mensen dubbel geld 
ontvangen. Het gevolg: mensen dienen dit verzoek niet meer in. En 
dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn geweest van de wet. 
Laten we niet uitgaan van wantrouwen van de burger bij het opstel-
len en uitvoeren van regels. We moeten fundamenteel anders naar 
mensen durven kijken. 
We zijn geneigd om ons te verschuilen achter gelijke spelregels, achter 
de illusie van de maakbaarheid. De praktijk blijkt telkens weer veel 
complexer. We kunnen samen duizend regels maken, maar als je de 
diepte induikt, merk je dat geen situatie gelijk is en dat professionals 
die regels ook nog eens verschillend interpreteren. Laten we accepte-
ren dat het sociale domein een chaos is. 

Anders kijken, dat is het thema van dit nummer. Die andere blik helpt 
om te bewerkstelligen dat niet het systeem maar de mensen, burgers in 
een kwetsbare positie, leidend worden. In bijvoorbeeld het interview 
met Erik Dannenberg (pag. 4-6) vind je daarvan prachtige voorbeelden. 
Mooi dat zijn anekdotes illustreren dat hij zelf ook niet onfeilbaar is. Die 
zelfreflectie maakt zijn pleidooi er alleen maar sterker op.

Janny Bakker, bestuurder Movisie2

http://www.movisie.nl/piezomethodiek
http://www.movisie.nl/piezomethodiek
http://www.movisie.nl/kwaliteitskompas


10
De andere blik van 

Divosavoorzitter Erik Dannenberg

Pleidooi voor meer welzijn en 

minder zorg bij dementie

Rust en ruimte voor kinderen die 

noodgedwongen thuiszitten

Persona’s: denken vanuit de 

leefwereld van je doelgroep

Saïd en Lody en hun methodiek 

tegen discriminatie

Kunst verrijkt mensen met 

dementie én mantelzorgers

4 7

15 17

In dit nummer

GEMEENTEN
27  Hoe gaat het met de koplopers 

cliëntondersteuning?

29  Nieuw netwerk met toptalenten uit het 

sociaal domein

31  Verbindingsplatform Venzo: meer 

structuur in het aanbod van zorg en 

toeleiding

32  Eenzaamheid is een ontzettend complex 

probleem

Thema: Anders kijken – kantel je blik op sociale vraagstukken

12
DE PROFESSIONAL
20  Professionele besluitvorming  

in het sociaal werk

22  Hoe help je meiden die te maken 

hebben gehad met shame sexting?

33  Effectief voorlichting geven over 

LHBTI-acceptatie 

34  Wat werkt bij het verminderen van 

discriminatie?

Dure woorden
Een oplettende lezeres wees Movisie 
erop dat de Movisies soms ingewik-
kelde woorden bevat. Een terechte 
opmerking! Ook in deze editie 
vind je termen als shame sexting, 
thuiszitterspact, kans-armoede, 
associate members en toegangspro-
fessionals. We zijn alert op jargon en 
afkortingen en zoeken graag naar 
een eenvoudige term. Lukt dat niet, 
dan leggen we het uit.
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Erik Dannenberg, voorzitter Divosa

Gun mensen hun 
gelijkwaardigheid
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Erik Dannenberg begon ooit als hulpverlener van daklozen.  

Nu is hij voorzitter van Divosa, de vereniging voor gemeentelijke 

leidinggevenden in het sociaal domein. Hij werd zich gedurende  

zijn loopbaan steeds meer bewust van uitsluitingsmechanismen.  

Een vraaggesprek over anders kijken en anders handelen en wat 

daarvoor nodig is.

Door: Olaf Stomp

Een bewoner tegen een 

hulpverlener: Werk jij op  

mijn woonplek of woon ik  

op jouw werkplek?

‘Dat filmpje blijft me achtervolgen’, zegt hij 

lachend. Ruim drie jaar geleden is het alweer 

dat Erik Dannenberg een bijzonder staaltje 

van anders kijken - en anders bekeken 

worden - aflevert. Voor de start van het 

jaarcongres van Divosa staat hij voor de 

ingang van het congrescentrum geposteerd 

als straatnieuwsverkoper. Capuchon op, 

sjaal om, incognito. Verbazing alom bij de 

congresdeelnemers als hij even later spreker 

is op de bühne, hun nieuwe voorzitter, 

dezelfde man die ze net passeerden bij de 

ingang. Een filmpje op zijn eigen website 

(zie kader) herinnert nog aan zijn bijzondere 

entree bij Divosa. Waarom hij dat deed? 

‘Om te weten hoe het is. Hoe het voelt dat 

mensen je anders bejegenen, soms langs 

je heen kijken. Het is zo goed om dat te 

ervaren. Omdat het je helpt om vanuit 

mensen te redeneren.’

Kansarmoede
Hij is een bestuurder die in kalme, weldoor-

dachte zinnen spreekt. Zijn levensmotto, 

zo stelt hij op zijn website: iedereen hoort 

erbij, iedereen doet ertoe, iedereen moet 

mee kunnen doen. Erik Dannenberg daagt 

mensen graag uit met oneliners om de 

werkelijkheid eens van een andere kant te 

bekijken, met andere woorden dan gebruike-

lijk. Want ook in de taal, juist in de taal, loert 

de uitsluiting, betoogt hij. ‘Mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt? Waarom niet 

een arbeidsmarkt met afstand tot bepaalde 

mensen? Nog zoiets: het Nederlandse woord 

kansarmen legt het probleem bij bepaalde 

mensen. Het Vlaamse woord kansarmoede 

legt het probleem bij ons allen.’

Absolute uitvallers
Dat het zijn leidend motto is geworden  

om zich tomeloos in te zetten voor  

mensen die de dupe zijn van die 

kansarmoede, ‘is diep gevormd’ door twee 

dingen. Allereerst het werk dat hij twintig 

jaar deed in verschillende geledingen: van 

stagiair tot hulpverlener tot leidinggevende 

bij het Leger des Heils. ‘Ik werkte daar met 

de absolute uitvallers van de samenleving. 

Mensen met drie levensgrote problemen: 

geen onderdak, geen netwerk en geen 

geld. En daarnaast hadden ze met tal van 

andere problemen te kampen, zoals een 

verslaving en een laag IQ.’ 

Dadendrang
Hij gebruikt een metafoor: ‘Als hulpverlener 

was ik bezig het zeilbootje waarmee deze 

mensen aan lager wal waren geraakt, weer 

het water op te krijgen. Later kreeg ik steeds 

meer oog voor de uitsluitende mechanismen 

in de samenleving. Je kunt een slechte zeiler 

zijn maar het kan ook de harde wind zijn 

die jou op het strand doet aanspoelen.’ Als 

tweede reden van zijn dadendrang om zich 

in te zetten voor inclusie noemt Dannenberg 

zijn eigen lastige tienerjaren. ‘Mijn vader 

werd vrijwel blind, kreeg een hartaanval 

en overleed jong aan longkanker. Ik was 

zestien. Ik heb heel veel instabiliteit ervaren 

maar liep gelukkig aan tegen mensen die mij 

toen erg geholpen hebben. Uitnodigende 

handen om me heen. Ik heb aan den lijve 

ervaren wat het belang daarvan is.’ 

Gelijkwaardig
Dannenberg over anders kijken in het 

sociaal domein: ‘Waar ik scherp op let 

in de hulpverlening is gelijkwaardigheid. 

In de zorg hebben we heel veel bekos-

tigd op behandelaar-patiëntrelaties en 

hulpverlener-cliëntrelaties. Daar zit iets 

onevenwichtigs in: ‘ik behandel jou, ik help 

jou’. We kunnen leren van de medische 

wereld waarin shared decision making 

steeds normaler wordt. ‘Dokter, ik wil eerst 

weten of er andere mogelijkheden zijn. Zijn 

er meer ziekenhuizen en doen die andere 

dingen dan hier?’’ >>

   Erik Dannenberg als straatnieuwsverkoper voor de start van het Divosacongres.
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Collega’s
Dus taal is een belangrijke impuls om in 

het sociale domein die gelijkwaardigheid te 

bevorderen? ‘Ja. We moeten uitkijken voor 

taal die vernederend is. Jij en ik verhuizen 

maar iemand die verstandelijk gehandicapt 

is, wordt geplaatst. En er is meer dan taal 

nodig om het anders kijken gemeengoed 

te laten worden. Een filmpje laatst, op ons 

eigen congres notabene, ik kon wel door 

de grond zakken. Een trotse werkgever 

die naast een groep werknemers staat met 

mutsjes op, werkzaam in de voedselpro-

ductie. ‘Kijk hier werken mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt!’ Je kunt ook 

zeggen: ‘Kijk, dit zijn mijn collega’s!’ Dat 

voorkomt dat je je verheft boven die ander.’

Toilet
Wat maakt dat we het anders gaan doen? 

Om in Cruyff-termen te spreken: je gaat 

het pas zien als je het doorhebt. Ik heb er 

het meest van geleerd als mensen knalhard 

teruggeven wat het met ze doet. Een voor-

beeld: de cliëntenraad in het opvangcentrum 

waar ik ooit werkte, wees me fijntjes op het 

bestaan van een bewonerstoilet en een per-

soneelstoilet. ‘Dus wij zijn een ander soort 

mensen?’ Zo’n opmerking komt aan. Mijn 

vrouw heeft me er ook eens op gewezen 

toen we met ons gezin kerst vierden in een 

opvang voor daklozen. Mijn dochter moest 

naar het toilet en ik gaf haar de sleutels 

waarmee ze in de personeelsruimte kon 

komen. ‘Dat moet je nooit meer doen’, zei 

mijn vrouw en ze had gelijk. Die sleutels 

illustreerden dat er een plek is waar anderen 

geen toegang toe hebben. Ik had beter even 

mee kunnen lopen.’

Omklapwoningen
Het is complex en niet altijd gemakkelijk om 

het anders te organiseren, nuanceert hij. 

‘Er zijn dossiers en soms zijn die afgesloten 

ruimten nodig. Het is inherent aan het 

systeem, je kunt het dus niet altijd voorko-

men. Maar je bewust zijn van bejegening en 

het verschil in macht is een enorme pre.’

Nog een voorbeeld van iets dat scheef is. 

Een paar jaar geleden was Dannenberg 

voorzitter van de commissie Toekomst 

beschermd wonen. Hij sprak met veel 

mensen in beschermde woonvormen. ‘Ik 

hoorde dan: ‘Als het goed met mij gaat 

dan moet ik hier weg. Maar het gaat goed 

met me omdat ik met de buurvrouw kan 

praten, omdat ik mijn vaste loopje heb 

naar de Albert Heijn, omdat ik mijn zaakjes 

eindelijk op orde heb. Waarom kan ik hier 

niet blijven en gaat de hulpverlener niet 

weg?’ We hebben als commissie toen het 

begrip ‘omklapwoningen’ benadrukt. De 

hulpverlener trekt zich steeds meer terug en 

mensen krijgen steeds meer zelfstandigheid. 

Laten we het vloerkleed niet onder iemand 

vandaan trekken op het moment dat het 

goed gaat.’ 

Wapperende vlag
Nog een rake opmerking die hij in die 

tijd optekende. ‘Iemand vertelde dat een 

bewoner peinzend aan een hulpverlener 

vroeg: ‘Woon ik op jouw werkplek of werk 

jij op mijn woonplek?’ Het was niet verwij-

tend bedoeld, zegt Dannenberg maar een 

existentiële vraag: ben jij er voor mij of ben 

ik er voor jou? De anekdotes over hoe het 

niet moet, blijft hij moeiteloos uit zijn mouw 

schudden. Over de wapperende vlag met het 

logo van de gehandicaptenzorgorganisatie 

op de stoep bij een appartementencomplex 

bijvoorbeeld. Gewone woonhuizen met een 

bel naast de deur. Maar die vlag maakt dat 

deze mensen als anders worden bestem-

peld en geen uitnodiging krijgen voor de 

buurtbarbecue, betoogt Dannenberg. ‘Ik heb 

mensen zien opbloeien toen ze vanuit de 

werkvoorziening bij een echt bedrijf gingen 

werken. Het jasje met het bedrijfslogo 

droegen ze met trots, ook in hun vrije tijd. 

Dat zou met het jasje van de werkvoorzie-

ning nooit gebeuren. We moeten toe naar 

het normaliseren van het gewone in zorg en 

arbeid. Gun mensen hun gelijkwaardigheid. 

Gun mensen hun beroepstrots. We zijn daar 

als land zwak in.’ 

Transformatie
We zijn al een tijd onderweg met de 

transitie, de transformatie en de decentrali-

satie. Heeft dat tot grote verbetering geleid 

voor bijvoorbeeld dat normaliseren van het 

gewone? Dannenberg: ‘Het is een van de 

expliciete doelen geweest, onder meer het 

de-medicaliseren. Hulpverleners moeten 

meer de community als geheel ondersteu-

nen. De scoop moet breder zijn dan enkel de 

persoon aan wie je hulp verleent. Tegelij-

kertijd: gras gaat niet harder groeien door 

eraan te trekken. Het nieuwe stelsel heeft 

het mogelijk gemaakt om anders te werken. 

Frappant genoeg gaat dat in een aantal 

kleinere gemeenten sneller dan in grotere.’ 

Wat minder denken vanuit instituties zou 

een belangrijke stap voorwaarts zijn, zegt 

hij aan het einde van het vraaggesprek. 

Hij beweegt zich veel in de wereld van 

toezichthouders van zorginstellingen. Hen 

stelt hij regelmatig een existentiële vraag. 

‘Zit de waarde nu in onze organisatie, in 

onze rechtsvorm of in onze professionals? En 

zouden we de vorm waarin we hen onder-

steunen niet eens moeten veranderen? Het 

gaat niet om het overleven als tent. Het gaat 

om het ondersteunen van je werkers.’

Wie is Erik 
Dannenberg?
Erik Dannenberg (1964) is momenteel 

onder meer: voorzitter van Divosa, 

de vereniging voor gemeentelijke lei-

dinggevenden in het sociaal domein; 

voorzitter van de Nederlandse 

Vereniging van Toezichthouders in 

Zorg en welzijn NVTZ; voorzitter van 

de raad van toezicht van Viattence, 

wonen, zorg en welzijn tussen Zwolle 

en Apeldoorn. Hij was negen jaar 

wethouder in Zwolle met portefeuil-

les in het sociale en fysieke domein. 

Dannenberg startte zijn loopbaan als 

hulpverlener in de verslavingszorg en 

crisisopvang. erikdannenberg.nl

Dus wij zijn een ander soort 

mensen?
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Nieuwe vormen van onderwijs en zorg

Wat doe je als kinderen 
noodgedwongen 
thuiszitten? >>Door: Susan de Boer

Sem
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Door: Susan de Boer

‘We weten niet goed raad met kinderen 
die niet passen in bestaande systemen 
voor zorg en onderwijs,’ aldus Marjet van 
Houten van Movisie. Zij houdt zich bezig 
met het programma Ondersteuning Passend 
Zorgaanbod, een initiatief van het minis-
terie van VWS. Dit programma werkt aan 
structurele oplossingen die de zoektocht 
naar passende zorg bij complexe zorg-
vragen makkelijker maken. Bij complexe 
zorgvragen moeten verschillende sectoren 
samenwerken. De verantwoordelijkheden 
en financiering zijn daardoor ingewikkeld. 
De problematiek van thuiszitters – kinderen 
die niet naar school gaan - is een van die 
complexe vragen waarvoor een oplossing 
wordt gezocht. 

Twee lijnen
‘Binnen het programma richten we ons 
op de inzichten die voortkomen uit de 
praktijk’, vertelt Van Houten. ‘We hebben 
twee lijnen opgepakt. De ene lijn is de 
thuiszittersproblematiek. Er zijn verschil-
lende organisaties en afspraken binnen 
de formele systemen rond kinderen en 
jongeren die thuiszitten, zoals samen-
werkingsverbanden passend onderwijs, 
het thuiszitterspact en gedragswerk. Daar 
worden kinderen vaak mee geholpen. Maar 
er is ook sprake van een te grote groep 
die thuiszit, zo’n vierduizend kinderen en 
jongeren momenteel. Wij zijn nagegaan 
welke initiatieven er zijn ontstaan waarmee 
die thuiszitsituatie doorbroken wordt. Het 
andere onderwerp is omgaan met crisissitu-

Zo’n vierduizend kinderen zitten noodgedwongen thuis.  

De Nederlandse systemen voor onderwijs en zorg zijn voor 

hen niet toereikend. Ouders en hulpverleners ontwikkelen 

daarom alternatieve oplossingen voor kinderen. Het programma 

Ondersteuning Passend Zorgaanbod van het ministerie van VWS 

heeft deze thuiszittersinitiatieven onder de loep genomen.  

Een belangrijk kenmerk: rust en ruimte voor het kind. 

aties. Dit is niet gekoppeld aan een bepaalde 
doelgroep. We zijn op zoek gegaan naar 
initiatieven, soms binnen en soms buiten 
de formele systemen, die de crisissituatie op 
een andere manier benaderen. Wat doen zij 
anders?’

Slimme initiatieven
Het uitgangspunt bij beide lijnen is de 
persoonlijke beleving van de mensen 
zelf. ‘De huidige crisisinterventies zijn 
vooral ggz-georiënteerd, zoals de inzet van 
crisisdiensten, acute opnames en behan-
delingen’, vertelt Anna van Deth, senior 
adviseur bij Movisie. Ze heeft initiatieven 
die rust brengen in crisissituaties geïn-
ventariseerd. ‘Een kenmerk van een crisis 
is dat regieverlies kan optreden. Er wordt 
ingegrepen vanuit het formele systeem. De 
initiatieven die ik heb gevonden, sluiten 
aan bij de beleving van de mensen zelf. Ze 
leggen contact, werken met persoonlijke 
netwerken, bouwen steunstructuren in. 
Deze initiatieven zoeken naar een antwoord 
op de vraag hoe je rust kan brengen in een 
crisis zodat mensen weer mogelijkheden 
voor eigen regie ervaren.’ 

Van Houten vult aan: ‘Wat mensen zelf als 
passende hulp ervaren, is niet hetzelfde als 
wat ‘het systeem’ als passend ziet. Kinderen 
die in het onderwijs vastlopen, komen in 
een molen terecht van steeds weer andere 
oplossingen: speciaal onderwijs, dagbeste-
ding, enzovoort. Als het niet lukt om leren 
en ontwikkelen op gang te krijgen, komt 
het kind zwaar getraumatiseerd thuis te 
zitten. De alternatieve initiatieven proberen 
eerst kinderen weer rust te geven.’ 

Andere kijk
De twee verkenningen leggen een aantal 
overeenkomsten bloot. Van Houten: ‘Alter-
natieve initiatieven bieden een plek om 
tot rust te komen. Niet meteen beginnen 
met leren, met doelen stellen, met behan-
delen, want dat is traumatiserend geweest. 
Daarnaast gaat het erom welke zienswijze je 

Persona's
Voor het programma OPaZ zijn tien 

persona's ontwikkeld als middel om 

informatie te ordenen en om te denken 

vanuit de leefwereld van mensen zelf: 

Sem, Willem, Janny, Amal, Mira, Nora, 

familie Hermsen, Jochem, Noah en 

Robert.

Willem
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hanteert. Je kunt op twee manieren naar de 
problematiek kijken. Je kunt van autisme 
zeggen dat het een afwijking is van het 
normale, maar ook dat het een vorm is van 
neurodiversiteit. Als hulpverlening kun je 
uitgaan van de beperkingen die autisme 
met zich meebrengt, in plaats van willen 
dat iemand die beperking opheft met medi-
catie of door gedragstherapie. Zo kun je een 
crisis zien als een situatie die ontstaat door 
iemands afwijking of door de persoonlijke 
situatie. Maar je kunt het ook opvatten als 
een botsing tussen wat de maatschappij van 
iemand vraagt en wat iemand in wezen is.’

Conciërgewoning 
Van Houten en Van Deth hebben 45 
initiatieven gevonden die opvang bieden 
aan kinderen en jongeren die thuiszitten 
vanwege psychiatrische problematiek. 
Sommige initiatieven bevinden zich binnen 
het systeem. Van Houten: ‘In Doorn bijvoor-
beeld heeft het Revius Lyceum in een voor-
malige conciërgewoning een huiskamer 
en werkplek ingericht om thuiszitters met 
extra begeleiding op te vangen. Kinderen 
kunnen hier tot rust komen en blijven toch 
dicht bij school.’ Andere initiatieven zijn 
door de inspanning van ouders of hulpver-
leners tot stand gekomen en bevinden zich 
aan de randen van het formele onderwijs- 
en zorgsysteem. ‘Deze initiatieven schuren 
met de formele systemen’, zegt Van Houten. 
‘Het is geen onderwijs en geen zorg. Ze 
hebben te maken met verschillende regels 
en gemeenten.’ 

Puzzels
‘Er wordt gezegd dat binnen de regels veel 
kan, maar dat is niet de ervaring van de 
initiatieven. Zo heerst de opvatting dat 
een kind zo snel mogelijk terug moet naar 
school. Of anders eerst naar een zorgvoor-
ziening en dan terug naar school. Maar de 
meeste kinderen in de alternatieve opvang 
hebben die loopings al eens doorgemaakt. 
Deze alternatieve initiatieven bieden wel 
een passend antwoord, maar ze hebben 
geen formele status. Soms lukt het om met 
de formele systemen afspraken te maken, 
bijvoorbeeld met een school die onderwijs 
op afstand kan leveren. Maar er zijn ook 

alternatieven die door formele partijen als 
twijfelachtig worden gezien.’ Kwaliteit is 
dan ook een aandachtspunt. Van Houten: 
‘Dat is een van de puzzels. De kwaliteit van 
het reguliere onderwijssysteem is in grote 
lijnen goed, al moet er het een en ander 
verbeterd worden. Maar hoe bepaal je de 
kwaliteit van maatwerk? Dat is iets indivi-
dueels, iets dat past bij een persoon.’ 

Alternatieven
De ministeries van OCW en VWS hebben 
inmiddels uitgesproken dat onder bepaalde 
voorwaarden alternatieve aanpakken 
gefaciliteerd moeten worden. ‘Ook de 
professionals lopen tegen grenzen aan’, 
zegt Van Houten. ‘Leerplichtambtenaren 
zien ook vaak dat er iets anders nodig is. 
Maar binnen de context van de wet en hun 
vak kunnen ze weinig anders doen dan 
terugleiden naar school.’ Van Houten en 
Van Deth zien positieve ontwikkelingen. ‘Er 
zijn alternatieven die substantiële aanpak-
ken ontwikkelen om jongeren in rustiger 
vaarwater te brengen en weer in ontwik-
keling te krijgen. Deze initiatieven sluiten 
vrijwel altijd aan bij de eigen interesses 
en mogelijkheden van deze kinderen. Het 

In Doorn biedt het lyceum een 

huiskamer voor thuiszitters

Over het programma
Het programma Ondersteuning Passend 

Zorgaanbod is een initiatief van het 

ministerie van VWS. In dit programma 

wordt gezocht naar structurele oplos-

singen die de zoektocht naar passende 

zorg bij complexe zorgvragen makkelijker 

maken. Meer weten? Kijk op opaz.info.

gaat erom de omgeving zo in te richten dat 
kinderen zich kunnen ontwikkelen.’ 

Van Houten verwacht dat de ministeries 
en de formele systemen veel van deze 
initiatieven kunnen leren. ‘Kijk wat er 
gebeurt en geef alternatieven de ruimte. 
Kijk naar hoe andere waarden ontstaan in 
de praktijk.’ Hoe deze alternatieve vormen 
van onderwijs en zorg zich ontwikkelen, 
is moeilijk te voorzien. ‘Maar’, zegt van 
Houten optimistisch, ‘terugkijkend kun je 
zien hoeveel er de laatste tien jaar al veran-
derd is. Verandering kun je bekrachtigen.’ 

Janny
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Dementie is 
meer dan een 
diagnose
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Waarom meer welzijn en minder 
zorg? 
‘Dementie is een ziekte die impact heeft op 

alle levensterreinen. Er is veel aandacht voor 

oplossingen in de zorg. Maar dementie is 

meer dan een diagnose. Het gaat ook om 

het sociale leven van mensen. Wie ben ik? 

Wat kan ik? Wat wil ik? De meeste mensen 

willen en kunnen prima langer thuis wonen. 

Passende ondersteuning is hierbij van cruciaal 

belang voor de mensen zelf en voor hun 

naasten. Het welzijnswerk kan veel voor hen 

betekenen. Er wordt vanuit de zorg veel inge-

vuld wat goed zou zijn voor dementerenden 

en hun naasten. Het welzijnswerk kijkt naar 

het gezin en het hele systeem. In de meeste 

gevallen wonen mensen met dementie tot 

hun dood thuis. En dat kan heel goed gaan.’

Voorbeeld?
‘Als wethouder sociaal domein in Huizen had 

ik veel met deze kwestie te maken. Zo hoorde 

ik van een man die alleen woonde. Hij had een 

hekel aan bezoek, hij vond het gewoon niet 

erg om alleen te zijn. Hij begon te dementeren 

en viel vaak. Daardoor vond men het beter dat 

hij in een verpleeghuis zou worden opgeno-

men. Zijn kinderen gaven aan: pa gaat daar 

heel ongelukkig worden. Hij vindt het fijn om 

alleen te zijn. Het risico is dat hij valt, maar dat 

doet hij in een verpleeghuis ook. Daar wordt 

hij misschien eerder opgeraapt, maar weegt 

dat op tegen zijn levensgeluk? Toen hebben 

zij met elkaar afgesproken dat de huisarts 

elke week langs zou gaan, de kinderen elke 

dag en de wijkverpleging twee maal per dag. 

Met elkaar accepteerden ze dat hij tussentijds 

alleen was en dat er dus iets mis zou kunnen 

gaan. Dit is een typische welzijnsoplossing. Als 

je vanuit de zorg redeneert, was hij naar het 

verpleeghuis gegaan. We moeten leren niet 

primair vanuit de zorg te denken, maar vanuit 

het welzijn van mensen.’ 

Wat vraagt dit van professionals?
‘Mijns inziens moeten professionals meer 

inzetten op zingeving en gaan doen wat 

voor mensen werkelijk van betekenis 

is. Mensen met dementie zijn meer dan 

objecten van zorg: het zijn mensen met een 

unieke persoonlijkheid en een uniek levens-

verhaal. Het is de rol van het sociaal werk 

om te zorgen dat mensen met dementie zo 

lang mogelijk weerbaar blijven en dat er een 

goed steunsysteem om hen heen is. Als er 

aanvulling nodig is, kan dat zorg zijn, maar 

dat hoeft in mijn ogen niet.’

Wat kunnen gemeenten doen?
‘Ik zei het al: meer welzijn, minder zorg. Dat 

betekent dat je als gemeente initiatieven 

mogelijk maakt, zoals een geheugenhuis of 

maatjesprojecten die naasten ontlasten. Kijk 

als gemeente ook naar het aanbieden en 

stimuleren van het gebruik van hulpmidde-

len. Hulpmiddelen kunnen ervoor zorgen dat 

mensen langer thuis kunnen wonen. Verder 

is het verstrekken van informatie belangrijk. 

Mantelzorgers komen zelden voor zichzelf 

bij de balie. Daarom hebben we in Huizen de 

medewerkers getraind om door te vragen. 

Wat is er voor hén nodig? Dat is niet altijd het-

zelfde als datgene wat er vanuit de zorg wordt 

aangegeven. Daarnaast denk ik ook aan de 

dementievriendelijke beweging. Hoe ga je om 

met mensen met dementie in de winkel, in 

de wijk, achter de balie? Het herkennen van 

dementie en daar respectvol mee omgaan in 

de gemeenschap, dat is iets wat de gemeente 

kan bevorderen. Het gaat bij mensen met 

dementie en hun naasten vaak om gewone 

dingen: even een plakje worst bij de slager 

halen, op zaterdag over de markt lopen of een 

wandeling maken door het park. Dát mogelijk 

maken, is onze opdracht.’ 

Waarom Movisie?
‘Movisie is hét kennisinstituut voor het sociaal 

domein. Ik vind dat we samen met Sociaal 

Werk Nederland het sociaal werk, ook als het 

om dementie gaat, steviger moeten positi-

oneren. Bij mensen met dementie die thuis 

wonen moet het sociaal werk een grotere en 

belangrijke rol spelen!’

Meer informatie: dementiezorgvoorelkaar.nl. 

Ga doen wat voor mensen 

met dementie werkelijk van 

betekenis is

Movisie is een van de partners van het programma 

Dementiezorg voor Elkaar. Janny Bakker-Klein, voorzitter 

van de raad van bestuur van Movisie, pleit voor meer 

welzijn en minder zorg. 

Janny Bakker-Klein:  
‘Mensen met dementie zijn geen pakjes suiker’
‘Een vriend van mij kreeg dementie. Zijn vrouw bracht hem vaak overal naartoe. Ze 

maskeerde, zeker in het begin, de ziekte. Toen zijn vrouw onverwacht in het ziekenhuis 

werd opgenomen, regelde de huisarts een plek in het verpleeghuis. Fijn, zou je 

denken. Maar meneer moest daarvoor wel Huizen uit. In Huizen hadden we echter een 

regeling om mensen van wie de mantelzorger tijdelijk uitvalt in de eigen woonplaats 

op te vangen. Iemand verplaatsen brengt veel ellende met zich mee. Met mensen met 

dementie wordt soms omgegaan alsof het pakjes suiker zijn: ze worden van A naar 

B verplaatst. Ik belde de betreffende huisarts op, ook omdat ik als wethouder wist 

dat er plek was in Huizen in een verpleeghuis. De huisarts zei: Waar bemoeit u zich 

mee? Met het welzijn van onze inwoners, was mijn reactie. Als gemeente zijn we daar 

verantwoordelijk voor. De huisarts reageerde: Ik heb een plek geregeld, dat was al 

ingewikkeld genoeg, nu moet je ophouden. Dat is toch ongelofelijk! Wat mij betreft 

kijken we naar wat er nodig is, wat het beste voor deze meneer is. Niet vanuit zorg 

denken, maar vanuit de mens. Deze meneer wilde graag in Huizen blijven, dicht bij huis. 

Uiteindelijk hebben we het dichtbij huis geregeld en dat was zowel voor hemzelf als voor 

de mantelzorger een prettige oplossing.’ 

Door: Hans Alderliesten
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Plezier in het 
hier en nu

Kunst verrijkt mensen met dementie én mantelzorgers

Door: Esther den Breejen
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Hoe ziet die verrijking er uit?
‘In het algemeen geldt dat kunst een zintuigelijke ervaring is die 
zich in het hier en nu afspeelt. Mensen met een ziekte als Alzhei-
mer leven continu in het hier en nu. De dagelijkse confrontatie met 
het verleden of de toekomst vormt een bron van verwarring. Het 
mooie van kunst - muziek, schilderen, dansen of naar een museum 
gaan - is dat het voor iedereen een ervaring in het hier en nu is. Dat 
schept gelijkheid, een soort verbroedering tussen zij die Alzheimer 
hebben en zij die het niet hebben. Dus ook tussen mantelzorgers 
en cliënten. Voor mensen met Alzheimer is de sociale band met 
hun directe omgeving van groot belang. Deze band vormt veelal de 
basis voor een mantelzorger om überhaupt zijn werk te doen. Maar 
het wordt voor de vader of moeder of broer die aan het dementeren 
is, steeds moeilijker om deze band gestalte te geven. Daardoor kan 
er geleidelijk vervreemding optreden. Activiteiten waarbij je die 
sociale band versterkt, zijn heel belangrijk.’

Wat gebeurt er in het brein bij dementie?
‘Dementie is een proces van desintegratie: een geleidelijk uit elkaar 
vallen. De hersenen raken geen informatie kwijt, maar die wordt 
onvindbaar. Oudere herinneringen zijn niet meer op te roepen. 
Recente gebeurtenissen kunnen niet meer worden toegevoegd. Het 
verre verleden, de wortels, kunnen echter wel geactiveerd worden 
via zintuigelijke ervaringen zoals muziek of beeldende kunst. Het 
moet wel gaan om voor de persoon bekende kunst en cultuur. 
Dus onderwerpen uit het eigen verleden van de mensen, uit het 
eigen persoonlijke museum. Zo kan het voor mensen die veel met 
muziek hebben een hele mooie manier zijn om via muziek hun 
identiteit voor een moment terug te vinden. In feite activeer je 
daarmee de tijdreismachine waardoor ook mensen met dementie 
weer eventjes een diepte in de tijd ervaren.’ 

Is kunst voor mensen met of zonder dementie gelijk? 
‘Bij het ervaren van kunst moet je mensen met Alzheimer serieus 
nemen. Uit een psychologisch onderzoek naar het vermogen 
van mensen met dementie om schoonheid te ervaren, blijken zij 
hier zelfs beter in te zijn dan mensen zonder dementie. Zij zijn 
zeer consistent in het rangschikken van schilderijen op voorkeur, 
ook al weten ze na een uur niet meer dat ze al eerder hebben 
meegewerkt. Hun waardering van kunst is op geen enkele manier 
aangetast. Ze zijn nog even goed in staat om in het moment van 
het schilderij te genieten. Als het gaat om zelf actief aan kunst 
deelnemen, worden andere vermogens aangeboord. Om plezier te 
ervaren, moet perfectionisme aan de kant worden gezet. Men moet 
zich overgeven aan de kunst. Dit geldt zowel voor mensen met als 
zonder dementie. Ook daarin zien we gelijkwaardigheid. Samen 
gaan zij het experiment aan en hebben zij plezier bij het scheppen.’ 

Kunst verlicht de mantelzorger en geeft een 

persoon met dementie zijn identiteit terug, ook 

al is dat tijdelijk. Wetenschapsjournalist Mark 

Mieras stelt dat de activering van het brein 

door uitdagende mentale activiteiten - zoals 

muziek, theater of dans - de hersenen verrijken. 

Daardoor zijn ze minder kwetsbaar voor de 

symptomen van dementie. 

   PRA Muziektheater: Professionele kunstenaars betrekken het  

publiek via interactie bij de voorstelling

>>

Het verre verleden kan geactiveerd worden 

via zintuigelijke ervaringen zoals muziek of 

beeldende kunst
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Wat werkt in het kunstaanbod voor mensen met 
dementie? 
‘In het programma Onvergetelijk van het Stedelijk Museum en 
het Van Abbemuseum werden de begeleiders getraind om het 
proces centraal te stellen. Het gaat om de ervaring en wat die 
teweegbrengt, niet over informatie en kennis over de schilderijen. 
Binnen het programma is er veel lege ruimte. Deze wordt gevuld 
door spontane vragen die opkomen, maar ook voor momenten 
van ontroering. Het is anders dan waar het meestal bij cultuure-
ducatie om draait: het bouwen aan een basis waardoor mensen 
geïnteresseerd raken. Voor mensen met dementie is de ervaring 
in het hier en nu belangrijk. Een methode zoals de Visual Thin-
king Strategie, waarin je kijkt vanuit de zintuigelijke ervaring, 
werkt voor zo’n groep beter dan kijken vanuit opgedane kennis. 
Wanneer iemand ervaart dat hij er nog toe doet, dat hij mee kan 
doen, partner kan zijn in het proces, dan heeft dat een positief 
effect op de eigenwaarde. En die eigenwaarde, het gevoel dat je 
leven van waarde is, verbetert het ziekteverloop, zo blijkt uit 
onderzoek.’

Waarom is het belangrijk om iets te weten over 
iemands verleden? 
‘Elk brein heeft zijn eigen aanleg, ook om iets met kunst te doen. 
Sommige breinen zijn meer motorisch en dan ligt dans voor de 
hand. Anderen zijn erg auditief of visueel en dan ligt muziek of 
beeldende kunst voor de hand. Bij dementerenden geldt dat je op 
zoek moet gaan naar dingen die er al zijn. Deze groep heeft niet 
echt meer de mogelijkheid om iets te ontwikkelen door scholing. 
Dat is een brug te ver. Het is belangrijk om met de interventie aan 
te sluiten bij het persoonlijke verleden van de deelnemer. Dan 

Saskia van Grinsven, senior adviseur 
bij Movisie en auteur van het dossier 
Wat werkt bij culturele interventies 
voor ouderen:

‘De kracht van kunst voor de aanpak van maatschappelijke 

vraagstukken is groot. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt 

de harten van mensen en nodigt zo uit tot ander gedrag. 

Het draagt bij aan individuele ontplooiing, participatie en 

gezondheid. En om dat te bereiken, pleiten we voor meer 

samenwerking tussen de kunstsector en de sociale sector. 

We nodigen iedereen uit om over de grenzen van de eigen 

discipline heen te kijken: neem de schotten weg in beleid, 

budget en praktijk. Movisie ondersteunt hier graag bij.

In het Wat werkt bij-dossier (movisie.nl/wat-werkt-cultuur) 

worden bevorderende factoren beschreven die bijdragen aan 

een succesvolle culturele interventie, zoals begeleiding door 

professionele kunstenaars. Ook voor mensen met dementie 

zijn deze werkzame elementen grotendeels van toepassing. 

Belangrijk is om ruimte te laten voor het onverwachte, om aan 

te sluiten bij de aard van de mensen en ook de mantelzorger te 

betrekken.’

Meer informatie: Saskia van Grinsven, (S.vanGrinsven@

movisie.nl of 06-55440607). movisie.nl/kunst. 

bereiken we het grootste effect: plezier. Plezier gaat gepaard met 
dopamine waardoor onze hersenen zich kunnen ontwikkelen om 
nieuwe verbindingen te scheppen. Als je plezier wilt bereiken bij 
mensen moet je goed naar die mensen kijken en ze niet allemaal 
in dezelfde bus stoppen naar hetzelfde evenement.’ 

Waarom blijven veel mensen kunst zien als iets leuks  
in plaats van een effectieve interventie?
‘Het resultaat gaat veel verder dan een fijn tijdverdrijf. Samen 
kunst beleven schept een andere realiteit. Iemand doet weer mee. 
Als de hersenen weer gaan draaien, zie je dat de achteruitgang 
vaak kan worden afgeremd of soms zelfs tijdelijk wordt omge-
keerd. Ook voor de mantelzorger kan kunst een positief effect 
teweegbrengen. Zo kan het contact met hun dementerende vader 
of moeder worden verdiept. Ook met andere mantelzorgers kan in 
het experiment, in het plezier en de ontroering een nieuw sociaal 
netwerk ontstaan. Dit doorbreekt hun isolement en zorgt dat zij 
beter in staat zijn om de rol van mantelzorger te dragen. Zo is de 
interventie veel meer dan alleen samen een middag genieten in 
het museum. Samen kunst beleven kan zorgen dat deze mensen 
beter zijn opgewassen tegen de uitdaging van het leven. Dan is 
kunst dus een diepte-investering.’

  Mark Mieras
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Ze vormen een opvallende verschijning als ze 

samen binnenkomen: de voormalig kickbok-

ser Saïd en de rabbijn Lody. Op verschillende 

scholen in de regio Amsterdam zijn ze 

een bekend duo. Samen ontwikkelden ze 

de unieke methode – Saïd & Lody – om 

beeldvorming, discriminatie, polarisatie en 

uitsluiting onder jongeren bespreekbaar te 

maken en tegen te gaan. Lody: ‘We willen 

jongeren helpen om weer positief naar hun 

toekomst kijken.’ 

Hitlergroet
Saïd en Lody leerden elkaar kennen toen 

een Marokkaans-Nederlandse jongen 

de Hitlergroet bracht aan Lody die, om 

antisemitisme op straat zichtbaar te maken, 

met een camera en wat Joodse jongens door 

Amsterdam-West liep. Lody: ‘Een dag later 

werd ik door Saïd, jongerenwerker in die 

buurt, gebeld. Hij zei: Dit is niet het beeld 

dat wij van onze jongeren willen neerzetten. 

Kunnen we het samen oplossen?’ Saïd: ‘Ik 

wilde een positief tegengeluid laten horen, 

dan moet je beginnen bij degene om wie 

het gaat. Dat was Lody. We hebben toen 

samen gezegd: Het grootste probleem is dat 

de gemeenschap elkaar niet kent waardoor 

er negatieve beeldvorming ontstaat. Daarom 

zijn we begonnen om de gemeenschappen 

bij elkaar te brengen en de dialoog met 

elkaar aan te gaan.’

Kijk eens wat
Saïd & Lody doen
In het najaar van 2018 verscheen het handboek ‘Wat wij doen, kan 

jij ook’. Het is geschreven door Oka Storms en Kristin Janssens van 

Movisie, in nauwe samenwerking met de islamitische Saïd Bensellam 

en de joodse Lody van de Kamp. Het handboek beschrijft een 

methodiek om discriminatie onder jongeren bespreekbaar te maken 

en tegen te gaan. 

Door: Sifra van der Kolk

 Lody van de Kamp (l) en Saïd Bensellam

>>
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Wereldbeeld 
De focus van Saïd en Lody ligt bij jongeren 

die dreigen te ontsporen. Lody: ‘Jongeren 

zijn zoekende en lerende. Ze hebben vaak 

een slecht zelfbeeld, een niet-ondersteu-

nend thuisfront of familieleden die in 

de criminaliteit zitten. Dat zijn allemaal 

oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat het 

zo’n jongere niet lukt om vooruit te kijken. 

We willen deze jongeren activeren en hun 

wereldbeeld vergroten. We stimuleren ze  

om toekomstgericht te kijken naar hun 

leven, hun talenten te ontdekken en ze op 

zoek te laten gaan naar kansen voor een 

positieve toekomst. Een voorbeeld daarvan 

is het zoeken naar een goede stageplek of 

het stimuleren om een diploma te halen.’

Schoolbezoek
Een schoolbezoek is vaak de eerste stap 

van een traject. Saïd: ‘Wij gaan - vaak op 

verzoek van de gemeente, een school of het 

Openbaar Ministerie - naar de scholen toe. 

Er kunnen in zo’n klas verschillende pro-

blemen spelen: discriminatie of uitsluiting, 

treiterij, pesterijen of discipline-problemen. 

We starten met een kennismaking. Meestal 

hebben de jongeren vragen over wie wij 

zijn, wat we doen en hoe we elkaar hebben 

leren kennen. Het vervolgtraject is maat-

werk, afgestemd op wat er speelt in een 

klas. Een traject duurt gemiddeld drie tot 

vier maanden en heeft als doel om gene-

raliserende beeldvorming te doorbreken, 

talenten te ontdekken en de ander echt als 

mens te zien.’

Ervarend leren
Vervolgens nemen Saïd en Lody de klas mee 

op een aantal excursies. Lody: ‘Wij noemen 

het: ervarend leren. Gaat het om uitsluiting 

of discriminatie? Dan nemen wij de klas 

bijvoorbeeld mee naar het Anne Frankhuis. 

Daar zien ze waar uitsluiting of discriminatie 

toe kan leiden. Er is ook een excursie naar 

de Politieacademie. Sommige jongeren 

associëren de politie met geweld, verraad 

en discriminatie. Met de excursie willen we 

dat beeld nuanceren. Bij de politie zitten 

gewone mensen zoals wij die een verant-

woordelijkheid dragen en ook hulpverlener 

zijn. Bij discipline-problematiek bezoeken we 

de kickboksschool, waar duidelijk wordt wat 

voor discipline en respect je nodig hebt om 

je doelen te bereiken.’

Saïd: ‘Ervarend leren betekent dat jij op een 

gegeven moment geïnspireerd, geprikkeld, 

geraakt en gemotiveerd wordt om anders 

te kijken en te denken. Jongeren hebben 

herkenningspunten nodig. Als jij gaat 

spijbelen en niemand corrigeert je of vertelt 

je dat je niet goed bezig bent, dan helpt 

dreigen met leerplicht niet. Om jongeren te 

inspireren, moet je ze af en toe iets geven 

waarvan ze denken: Ja man, je hebt gelijk, 

dat herken ik!’

Auschwitz
Het ervarend leren helpt om die herken-

ningspunten te creëren voor jongeren. Saïd: 

‘Pas waren wij met een klas naar Auschwitz 

in Polen. Terwijl ik voor in de bus zat, hoorde 

ik het gesprek achter mij tussen een aantal 

Marokkaanse meiden. De discussie ging over 

vrijheid. Voor sommige Marokkaanse meiden 

komt dat heel dichtbij. In de Marokkaanse 

gemeenschap is het niet altijd vanzelf-

sprekend om je dochter los te laten. Deze 

meiden hadden het over hun eigen vrijheid 

en over vrijheid naar aanleiding van dat wat 

ze gezien hadden in Auschwitz. Ze hadden 

net iets heel groots en indrukwekkends 

meegemaakt en dat vertaalden ze naar hun 

eigen wereld. Ik heb me omgedraaid en 

gezegd hoe blij ik ben dat zij dit gesprek 

hebben. Er gebeurt op zo’n excursie veel 

meer dan alleen maar dat waar je naar toe 

gaat.’

Geen hokjes
Naast het creëren van herkenningspunten, 

stimuleert ervarend leren ook zelfreflectie. 

Lody: ‘Toen we met diezelfde klas vlakbij 

Auschwitz een bijeenkomst in een oude 

synagoge hadden, ging het gesprek over 

het jodendom en de islam. Er komen dan 

veel vragen naar boven, onder andere over 

de verschillen tussen het geloof van Saïd en 

mij en hoe wij met die verschillen omgaan. 

Allerlei vergelijkingen werden genoemd 

tussen de levensbeschouwingen. Op een 

gegeven moment zei een jongere: Eigenlijk 

hebben we veel meer overeenkomsten dan 

verschillen. Kijk, dát is waar we het voor 

doen. Geen hokjes, we zijn allemaal mens.’

Duo’s gezocht
Doel van het handboek is om de methodiek 

door te geven en te verspreiden. Saïd en 

Lody hopen dat er door het handboek veel 

nieuwe duo’s zoals zijzelf gaan komen. 

Lody: ‘Voor mij is het een verrijking. Het 

heeft mij bijgebracht dat diversiteit in de 

stad een verrijking is. Dat je heel veel met 

elkaar kunt doen, van elkaar kunt leren en 

elkaar kunt stimuleren. Ik hoop dat onze 

methodiek mensen leert dat we niet de hele 

wereld kunnen redden, maar dat iedereen 

iets kan en moet doen. Al is het een druppel 

op een gloeiende plaat, een druppeltje in de 

woestijn kan levensreddend zijn!’

Methodiek Saïd & Lody
De methodiek Saïd & Lody richt zich op schoolgaande jongeren (12 t/m 20 jaar), vaak 

met een zwak zelfbeeld, die dreigen te ontsporen of al ontspoord zijn. Jongeren die er 

ongefundeerde, negatieve meningen over anderen op na houden op basis van etniciteit, 

cultuur of religie. Doel van de methode: een bijdrage leveren aan het vergroten van de 

weerbaarheid. Hiermee wil Saïd & Lody ontsporing van jongeren (zoals discriminatie, 

uitsluiting, polarisering, criminalisering en radicalisering) voorkomen en tegengaan. Het 

handboek richt zich op de aanpak op scholen. Een klas waar probleemgedrag onder 

de leerlingen voorkomt of waar een incident heeft plaatsgevonden, wordt drie tot vier 

maanden lang begeleid. Afhankelijk van de situatie in de klas krijgen de leerlingen een 

introductieles van het duo en nemen zij de jongeren mee naar locaties die hun wereld 

verbreden. Door samen de lessen te geven, geeft het duo het goede voorbeeld aan de 

jongeren. 

Meer informatie: saidenlody.nl.

Geef jongeren iets waarbij ze 

denken: Ja man, je hebt gelijk, 

dat herken ik!
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Persona Robin
‘Ik ben Robin, 25 jaar en ik woon in Almere in een begeleid 
wonenproject met hulp op afroep. Ik heb een licht verstandelijke 
beperking maar dit zien andere mensen niet aan mij. Hierdoor 
overschatten mensen vaak wat ik wel en niet kan. (..) Ik krijg 
een Wajong-uitkering en een persoonsgebonden budget. Andere 
mensen zeggen dat ik wat schuw en onzeker overkom, maar dat 
komt omdat ik de kat uit de boom kijk.’

Robin is een van de vele persona’s die Movisie de afgelopen jaren 
ontwikkelde. Movisie construeert ze in nauwe samenwerking met 
ervaringsdeskundigen. In het geval van Robin is samengewerkt 
met mensen met een licht verstandelijke beperking die in hun 
dagelijkse bestaan aangewezen zijn op zorg en ondersteuning van 
hun netwerk, instanties en professionals. 

Waarom doet Movisie dit?
‘Werken met persona’s in het sociaal domein is een prachtige 
manier om de persoonlijke ervaringen van mensen in een verhaal 
te gieten. Dat verhaal laat zien met welke problemen zij kampen 
en hoe je hun leefsituatie kunt verbeteren’, vertelt Anne Lucassen, 
adviseur cliëntenparticipatie en democratische vernieuwing bij 
Movisie. ‘Als een persona goed in elkaar zit, dan vertegenwoordigt 
hij een hele groep. Mensen die meewerken aan een persona zeggen: 
‘Dat ben ik’, zonder dat ze het zelf zijn. Persona’s geven groepen die 
hulp en ondersteuning nodig hebben letterlijk een gezicht. En ze 
helpen professionals om te denken vanuit de leefwereld van de 
mensen in een kwetsbare positie.’

Denken vanuit de leefwereld van je doelgroep

Handig en slim: werken 
met persona’s
Organisaties in het sociaal domein maken in toenemende mate gebruik van 

persona’s: beschrijvingen van veelal kwetsbare groepen in de vorm van 

fictieve personen. Voordeel? Persona’s maken de situatie van cliënten en 

inwoners concreet en inleefbaar. Een handige basis voor het ontwikkelen 

van effectief beleid.

Door: Marc Engberts

>>

Een persona die goed in elkaar zit, 

vertegenwoordigt een hele groep
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Piet (72) Parkinsonpatient
Piet is 72 en woont al veertig jaar met zijn vrouw in een eengezinswoning in Ootmarsum. 

‘Ik heb een zoon van 39, die ook in Ootmarsum woont en een dochter van 37. Ons contact 

is heel goed. Mijn zoon heeft twee prachtige kinderen: een van vier en een van zeven. Op 

mijn 56ste kreeg ik de diagnose Parkinson. Die ziekte heeft mijn leven veranderd. Ik moet 

geregeld naar het ziekenhuis en omdat het rijden steeds slechter gaat, ben ik voor de 

langere afstanden afhankelijk van anderen. Als mijn vrouw niet kan, brengt een van mijn 

broers of zussen mij. Die wonen allemaal in deze regio.’

Toepassing 
Piet is een van de persona’s die Movisie ontwikkelde voor Agora, een landelijke organisatie 

die zich inzet voor mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid en 

voor hun naasten. Agora zet persona’s als Piet in om het bewustzijn te vergroten in de 

zorg en het sociaal domein. Bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst in het Parkinson Café of 

workshops met verpleegkundigen. Sandrina Sangers, beleidsadviseur bij Agora, merkt dat 

de persona’s een prachtige gespreksopener zijn. Door Piet in te brengen, spreken mensen 

zich makkelijker uit over persoonlijke thema’s zoals het levenseinde. Zo worden zorgverleners 

zich bewust van vragen die Piet en zijn vrouw hebben op psychosociaal en zingevingsgebied, 

onderdelen van palliatieve zorg.

Agora heeft Piet en enkele andere persona’s ook ingezet in ‘mantelzorgmonologen’, een 

educatieve theatervoorstelling waarin acteurs de rol van verschillende persona’s vertolken. 

Het verhaal van Piet maakt onder andere duidelijk hoe groot de druk op mantelzorgers vaak 

is. Zorgverleners of medewerkers van gemeenten krijgen door die mantelzorgmonologen 

een spiegel voorgehouden. Bijvoorbeeld: een uitspraak als ‘Zorg goed voor jezelf’ is niet 

bepaald op zijn plaats als je dat tegen een zwaarbelaste mantelzorger zegt.

Ervaringskennis
Het maken van persona’s is volgens 
Lucassen een slimme manier om de 
ervaringskennis van mensen te benutten. 
‘Ervaringsdeskundigen schuiven niet 
graag aan bij formele bijeenkomsten met 
professionals. In een veilige context, samen 
met andere ervaringsdeskundigen, zijn ze 
meestal graag bereid om hun persoonlijke 
verhaal te delen.’ Door hun verhalen in de 
persona’s te verwerken - zonder te sturen - 
ontstaat een sterk en authentiek beeld van 
hun problemen en mogelijkheden. Omdat 

in de beschrijving ook de gedachten en 
gevoelens een plek krijgen, bieden persona’s 
een betrouwbare blik in hun binnenwereld.

Toepassingen
Persona’s kunnen op zeer verschillende 
manieren worden benut. Zo zijn ze een 
handig hulpmiddel in het gesprek tussen 
Wmo-raden en gemeenten: aan de hand 
van persona’s kunnen ze beleid toetsen en 
aanpassen. Een creatieve toepassing is het 
organiseren van een toneelstuk waarin 
acteurs de rol van persona’s vertolken (zie 
kader over Persona Piet). Het is ook een 
aansprekende manier om thema’s onder 
de aandacht te brengen van professionals 
in zorg en welzijn. Bijvoorbeeld huiselijk 
geweld, vormen van uitsluiting of 
bijvoorbeeld participatieversterking. 
Movisie zet persona’s ook in bij 
e-learnings. Die gaan over uiteenlopende 
thema’s: van intercultureel vakmanschap 
tot ondersteuning aan biculturele LHBT’s 
(zie kader over Jaimy). 

Persona’s van jongeren
Movisie ontwikkelt steeds vaker persona’s 
voor en met samenwerkingspartners. Zo 
doet Movisie mee aan het programma 
‘Aanpak 16-27’. Vanuit dat programma 
zijn allerlei pilots opgezet gericht op het 
versoepelen van de overgang van school 
naar werk en van thuis (zitten) naar werk/
opleiding. In opdracht van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
maakt Movisie met jongeren in een kwets-
bare positie zestien persona’s. Zo wordt de 
diversiteit van de groep kwetsbare jongeren 
zichtbaar. De bedoeling is om met die 
persona’s jongeren te mobiliseren en hun 
betrokkenheid bij die pilots te vergroten. 

Meer informatie over de persona-
methodiek: movisie.nl onder andere: 

movisie.nl/tool-persona

Zelf met persona’s aan de slag?  
movisie.nl/wmo-persona

Persona's kunnen op  

heel verschillende manieren 

worden benut
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Tess (17) uithuisgeplaatst
Mijn naam is Tess en ik ben 17 jaar oud. Ik volg de mbo-opleiding 

Maatschappelijke Zorg, omdat ik later graag andere mensen wil helpen. In het 

weekend en op koopavond werk ik achter de kassa bij Kruidvat en twee keer in 

de week volg ik groepslessen op de sportschool. Sinds anderhalf jaar woon ik 

in een fasehuis van de jeugdzorg. In het laatste jaar van de basisschool verloor 

mijn vader zijn baan. Hij raakte verslaafd aan alcohol en maakte vaak ruzie met 

mijn moeder. Door alle problemen thuis ging het slecht op school en kreeg ik 

verkeerde vrienden. Mijn ouders gingen scheiden en mijn moeder kreeg financiële 

problemen. De ambulante vrijwillige zorg die ik kreeg hielp niet. De situatie werd 

alleen maar slechter. Op mijn twaalfde ben ik met een ondertoezichtstelling uit 

huis geplaatst.

Toepassing
Movisie gebruikt persona’s zoals Tess onder andere in bijeenkomsten over 

participatiebevordering van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. 

Professionals leren aan de hand van deze persona’s denken vanuit het perspectief 

van cliënten. Wat vinden die zelf? Hoe kijken zij naar hun situatie en wat zijn hun 

doelen als het gaat om participeren? Een benadering die veel effectiever is dan 

te denken vanuit wetten en regels. Een extra hulpmiddel bij deze reflectiesessies 

is het zogeheten Participatiewiel Samenspel XXL, een door Movisie ontwikkelde 

werksessie voor integrale participatiebevordering. Professionals en beleidsmakers 

kunnen met behulp van dit Participatiewiel werken vanuit wat mensen belangrijk 

vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te redeneren vanuit wetten en 

regels. Alle leefgebieden, zoals gezondheid, sociale contacten, (betaald) werk en 

dagbesteding zijn in het wiel meegenomen.

Jaimy (18)  
bicultureel en transgender
Jaimy is aangemeld bij schuldhulpverlening omdat zij een huurachterstand heeft. In een 

gesprek komt de professional erachter dat zij pas 18 jaar is en niet meer thuis woont, 

omdat haar ouders haar transgender-zijn niet accepteren. Ze is op straat gezet. Het lukt 

haar niet om baantjes vast te houden en vanwege haar leeftijd komt ze niet meer in aan-

merking voor jeugdzorg. Praten over waar Jaimy haar geld aan uitgeeft, ligt gevoelig. Het 

is belangrijk dat een hulpverlener sensitief kan omgaan met Jaimy’s transgendergevoelens 

en met haar behoefte zich mooi te kleden. Maar ook met wat haar culturele en etnische 

achtergrond betekent voor haar transgendergevoelens.

Toepassing 
Jaimy is een van de drie persona’s in de e-learning ‘Coming In’, een onlinetraining voor 

professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn of vrijwilligers bij belangenorganisaties. 

Jaimy’s situatie en ervaring laten onder andere zien dat een coming-out bij mensen met 

een biculturele achtergrond en LHBT-gevoelens ingewikkeld kan zijn. Vaak zijn ze daardoor 

voorzichtiger in het uiten van hun gevoelens en komen ze minder snel - of helemaal niet - 

uit de kast. De e-learning maakt duidelijk dat sociale professionals niet moeten aansturen 

op ‘uit de kast komen’, maar de nadruk moeten leggen op zelfacceptatie, je goed voelen 

om wie je bent: coming-in, in plaats van coming-out.
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Onderzoek 
Het eerste Movisie-onderzoek ‘Visie en vakbe-

kwaamheid maken het verschil’ (2017) gaat 

over hoe professionele besluitvorming in de 

dagelijkse praktijk eruitziet. Vier onderzoekers 

volgden vier verschillende teams: een sociaal 

wijkteam, een team van een talentcentrum 

dat zich richt op activering en participatie, 

Nieuw thema op movisie.nl

Professionele besluitvorming 
in sociaal werk
Goede professionele besluitvorming is van wezenlijk belang voor de 

kwaliteit van het sociaal werk. Maar hoe verloopt die besluitvorming, 

welke factoren en actoren spelen daarbij een rol en hoe kan 

besluitvorming van sociaal werkers versterkt worden? Daarover is 

meer kennis nodig. Afgelopen jaren heeft Movisie hier onderzoek 

naar gedaan, vaak samen met onderzoeker Marcel Spierts. Zomer 2019 

verschijnt een eindrapport met uitkomsten.

Door: Mariël van Pelt en Paul van Yperen
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een schuldhulpverleningsteam en een FACT-

team. Via observaties van het teamoverleg, 

dagboeken van professionals, interviews en 

focusgroepen werd duidelijk hoe teams en 

individuele professionals besluiten nemen en 

wat daarbij van invloed is. 

Split second
Professionals nemen iedere dag besluiten, 

vaak in ‘een split second’. Hoewel formeel 

en informeel overleg regelmatig plaatsvindt, 

is professionele besluitvorming vooral indi-

viduele besluitvorming. In het teamoverleg 

wordt besloten over praktische zaken: het 

wat, wie en wanneer. Terugkerende dilem-

ma’s zoals ‘hoe lang begeleid je mensen 

als het beleid kortdurende trajecten wil?’, 

worden nauwelijks met het team uitgediept. 

Ook het gezamenlijk bespreken en besluiten 

over de visie en opdracht van het team 

gebeurt weinig. Of dit onderwerp wordt 

doorgeschoven naar volgende overleggen.

Intuïtie
Zelf ervaren professionals besluitvorming 

als een zoektocht. Ze nemen op basis van 

intuïtie en ervaring besluiten. Ze baseren 

hun besluit op een vergelijkbare situatie 

uit het verleden. Intuïtie is echter geen 

onderbuikgevoel of een eureka-moment, 

maar gestolde, impliciete ervaringskennis. 

Bij doorvragen blijkt namelijk dat profes-

sionals hun keuzes maken op basis van 

hun professionele kennisrepertoire. Wat 

ze tijdens hun opleiding geleerd hebben, 

combineren ze met ervaring die ze in de loop 

van hun beroepsleven hebben opgedaan. 

Hun vakbekwaamheid bestaat uit een mix 

van kennis, methodisch inzicht, techniek, 

opgeslagen ervaring en goed nadenken 

over een specifiek geval. Opvallend is dat zij 

weinig stilstaan bij actuele kennis, bijvoor-

beeld inzichten uit nieuwe onderzoeken, 

kennis over werkzame factoren of kennis 

over effectieve interventies. Ze doen wel een 

beroep op de expertise van collega’s maar 

halen weinig kennis van buiten. Hier valt 

winst te behalen.

Model
Het model ‘de beslissende professional’ geeft 

weer hoe in de verschillende fasen van besluit-

vorming steeds vijf factoren een rol spelen. 

De professional zelf staat daarbij centraal. De 

weegschaal illustreert dat de sociaal werker 

bij besluiten kennis over deze factoren moet 

hebben, deze kennis moet interpreteren en de 

factoren tegen elkaar af moet wegen om het 

goede te kunnen doen. Dit wikken en wegen 

behoort dus tot de kern van het vak en is een 

teken van kwaliteit! 

Nuttig
Hoewel het model de indruk wekt dat besluit-

vorming een rationeel proces is, waarbij staps-

gewijs een aantal fasen worden doorlopen, is 

dit in de praktijk niet zo. Door de waan van de 

dag en de dynamische omgeving doorlopen 

sociaal werkers de stappen vaak niet allemaal 

en ook niet altijd in deze volgorde. De spe-

cifieke inkleuring en inhoud van de factoren 

verschillen per situatie. Maar het model helpt 

wel om stil te staan bij besluiten nemen, 

te reflecteren op besluitvorming en bij het 

verantwoorden van besluiten, zo blijkt tijdens 

leerkringen en workshops. 

Leerkringen
Movisie heeft met een team met buurt-

coaches en een sociaal team leerkringen 

georganiseerd over professionele besluitvor-

ming. Momenteel loopt een derde leerkring 

met een team van een Centrum voor Jeugd 

en Gezin. De leerkringen bestaan uit vier 

bijeenkomsten. Aan de hand van het model 

van de beslissende professional wordt gere-

flecteerd op hoe de besluitvorming verloopt 

en waarop het team graag verbetering wil. 

Bijvoorbeeld: ‘hoe komen we tot besluiten 

waarbij iedereen zich gehoord voelt?’ Of: 

‘op basis waarvan besluiten we of en hoe 

we in moeten gaan op een initiatief van 

een groep inwoners?’ In opdrachten werkt 

een team hier samen aan. Hierdoor krijgen 

professionals meer zicht op elkaars expertise 

en stijlen van besluiten nemen. Zij leren ook 

wanneer en waarover ze individueel dan 

wel met het team besluiten moeten nemen. 

Samen scherpen zij de visie en opdracht 

van hun team aan: waar zijn wij van en hoe 

geven wij dat vorm?

Vervolgonderzoek
Het eerste onderzoek richtte zich op profes-

sionele besluitvorming in het algemeen. In 

vervolgonderzoek ligt de focus op bepaalde 

typen besluiten. Zo rondt Movisie binnenkort 

een onderzoek af waarbij vooral gekeken 

is naar besluitvorming over opschalen en 

afschalen binnen het thema collectief werken 

en het thema kindermishandeling en huiselijk 

Europese belangstelling

Tijdens de Dag voor de Sociaal Werker 

(13 maart 2019) presenteren Mariël 

van Pelt en Evert van Rest de workshop 

‘Vanuit welk professioneel perspectief 

werk jij?’ Samen met Sanneke Verweij 

(Movisie) en Marcel Spierts (Marcel 

Spierts Onderzoek & Ontwikkeling) 

geven zij op het Europees Congres voor 

Onderzoek in het Sociaal Werk (10-12 

april 2019) in Leuven, België, de presen-

tatie ‘Professional decision-making in 

Dutch social work: an action model’. 

Ga voor meer informatie over het 

congres naar kuleuvencongres.be/

ecswr2019. 

Professionals staan nog te 

weinig stil bij nieuwe inzichten

Wikken en wegen behoort tot 

de kern van het vak en is een 

teken van kwaliteit

geweld. Bij een sociaal team is gekeken hoe 

professionals besluiten om verbindingen te 

leggen met basisvoorzieningen, vrijwilligers, 

burger- en buurtinitiatieven. Bij een jeugd-

hulpverleningsteam is onderzocht hoe zij 

besluiten nemen over samenwerking met de 

specialistische jeugdzorg. Hieruit blijkt dat 

het nemen van besluiten verweven is met het 

handelen van professionals. Ook blijkt dat de 

dynamische omgeving waarin professionals 

werken, doorwerkt in hun besluitvorming.

En nu?
De komende twee jaar onderzoeken 

Movisie, de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen en drie teams van sociaal werkers 

wat sociaal werkers ondersteunt bij het 

besluiten op welk niveau zij een interventie 

gaan plegen. En hoe kunnen zij dit besluit 

verantwoorden? Dit is een relevante vraag 

voor het sociaal werk omdat wijkteams te 

weinig collectief werken en sociaal werkers 

te weinig toekomen aan het vormgeven van 

hun signaleringstaak. 

Meer informatie: Mariël van Pelt  

(m.vanpelt@movisie.nl of 030 789 2118).   
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Amal is 17 jaar en een van de meisjes die 
onderzoeker Hanan Nhass interviewde 
over de gevolgen van shame sexting. Amal: 
‘Het was elke avond gezellig chatten. En 
die gesprekken werden steeds intenser. Hij 
zei: je bent lief, ik ga je nooit verlaten. En 
daarna begon het rustig: wat heb je aan? 
Als dertienjarig meisje ga je daar echt niet 
wat achter zoeken. Het sturen van naaktfo-
to’s was een soort routine geworden. Toen 
zei hij: als je nu niks stuurt, dan stuur ik 
het naar al je vriendinnen.’ (Uit: ‘Niet jouw 
schuld!’ p. 23)

SHAME SEXTING  
is niet jouw schuld 
Tienermeiden met Marokkaanse roots hebben vaker last van ‘shame 

sexting’ dan meiden van Nederlandse afkomst. Hun foto’s of filmpjes 

worden zonder toestemming doorgestuurd met als doel hen aan de 

schandpaal nagelen. Hoe kunnen deze meisjes het beste geholpen 

worden? 

Door: Thessa Lageman Smoorverliefd
Onderzoeker Hanan Nhass van Kennis-
platform Integratie & Samenleving (KIS) 
sprak met vijf meiden, vijf moeders en 
tien hulpverleners. Ze onderzocht hoe 
hulpverleners de moeders van deze meisjes 
kunnen ondersteunen om shame sexting 
te voorkomen en aan te pakken. In de 
verkenning ‘Niet jouw schuld’ staan haar 
bevindingen. De titel is een bewuste keus. 
Nhass vindt het belangrijk dat aan slacht-
offers duidelijk gemaakt wordt dat ze niet 
schuldig zijn. ‘Ouders, maar ook leraren, 



zeggen heel vaak: hoe kon je zo dom zijn 
om beelden van jezelf door te sturen? Maar 
het is belangrijk de omstandigheden waarin 
een meisje dat doet, voor ogen te houden. 
Misschien was ze wel smoorverliefd en 
beloofde de jongen haar eeuwige trouw. 
Bovendien helpt zo’n verwijt niet bij de 
verwerking.’ 

Chantabel
Uit een eerder grootschalig Rutgerson-
derzoek blijkt dat Marokkaanse meiden 
vaker negatieve ervaringen rapporteren 
met sexting (negentien procent) dan 
meisjes van Nederlandse afkomst (veertien 
procent). Nhass heeft zelf een Marokkaanse 
achtergrond en is niet verbaasd. ‘Deze 
meiden zijn vaak meer chantabel doordat 
er thuis amper over seksualiteit gesproken 
wordt. Ouders van Nederlandse afkomst 
vinden het ook erg als er een naaktbeeld 
van hun dochter circuleert. Maar bij ouders 
met Marokkaanse roots heb je ook nog het 
gemeenschapsoordeel waardoor de familie 
zich in diskrediet gebracht voelt. Bovendien 
wordt met shame sexting de religieuze 
maagdelijkheidsnorm in gevaar gebracht.’

Gezond of zondig
De meeste hulpverleners en wetenschap-
pers zien sexting als een vorm van gezond 
seksueel experimenteergedrag. Voor de 
geïnterviewde moeders en meiden is 
sexting echter onaanvaardbaar en zondig. 
De online en offline werelden lopen voor 
jongeren tegenwoordig veel meer door 
elkaar, legt de onderzoekster uit. ‘Een beeld 
blijft bestaan en circuleert razendsnel. Maar 
door het te verbieden, gooi je de deur dicht 
en is de drempel voor meisjes hoger om 
naar ouders en hulpverleners te gaan.’ 

Afpersing
De gevolgen van shame sexting kunnen 
groot zijn. Amal vertelt: ‘De eerste maand 
nadat die beelden van mij waren door-
gestuurd, was een hel. Zo erg dat ik aan 
zelfmoord dacht. Gewoon van… leven heeft 

geen zin meer als het elke dag zo is.’ Nhass 
vertelt dat de meisjes ook wel ‘damaged 
goods’ worden genoemd. ‘Ze zijn niet meer 
huwbaar, denken zowel zij als de gemeen-
schap. Ze worden vaak net zo lang gepest 
of met de nek aangekeken tot het volgende 
geval van shame sexting zich aandient. 
Afpersing met naaktbeelden, ook wel 
sextortion genoemd, komt ook regelmatig 
voor. Zo vertelde een hulpverlener over 
een meisje dat meer dan tienduizend euro 
van de rekening van haar moeder haalde. 
Ook zijn er meiden die gedwongen worden 
seksuele handelingen uit te voeren met de 
pleger of met zijn vrienden.’

Niet mijn dochter
Nhass woonde onlangs in Utrecht een 
voorlichtingsbijeenkomst bij over ‘sexting 
en exposing’. Zo’n zestig moeders en 
tienermeiden kwamen daarop af. Deze 
bijeenkomsten worden ook wel digitale 
weerbaarheid genoemd om meer mensen 
te trekken. Nhass legt uit: ‘Moeders denken 
vaak: daar doet mijn dochter niet aan, 
terwijl veel jongeren aan allerlei beelden 
worden blootgesteld via bijvoorbeeld 
groepsapps.’

Tips voor teams
Nhass merkt dat hulpverleners zich vaak 
niet goed kunnen verplaatsen in de 
situatie van tienermeiden en moeders van 
Marokkaanse afkomst. Ze geeft tips om 
deze doelgroep te ondersteunen en juicht 
culturele diversiteit in hulpverleningsteams 
toe. ‘Culturele diversiteit in teams wordt 
belangrijk gevonden, maar het gevaar is 
ook dat de kennis en kunde niet breder in 
een team verspreid worden.’ Een andere 
bevinding uit de verkenning is dat hulp-
verleners mede daardoor het geloof van het 
slachtoffer over het hoofd zien, terwijl dit 
kan helpen bij de verwerking en afsluiting 
van de negatieve ervaring. 

Seksualiteit
‘Het is belangrijk om ook thuis open over 
het onderwerp te praten’, benadrukt Nhass. 
‘Ouders met een Marokkaanse achtergrond 
vinden seksualiteit echter geen gemakkelijk 
gespreksonderwerp. Het geloof geeft aan dat 
je alles bespreekbaar moet kunnen maken, 
alleen wél met bescheidenheid. Deze balans 
is voor veel ouders lastig. De moeders 
hebben bovendien tijdens hun eigen 
restrictieve opvoeding niets meegekregen 
over seksualiteit. Hoe geef je iets door wat je 
zelf niet hebt meegekregen, vragen moeders 
zich af. Dat is inderdaad moeilijk, maar 
ze proberen het wel omdat ze de urgentie 
voelen.’ 

Zes aanbevelingen voor 
hulpverleners 
1.  Stimuleer ouders en docenten om tegen 

het slachtoffer te zeggen: het is niet jouw 
schuld.

2.  Laat ouders het gebruik van sociale 
media niet verbieden.

3.  Versterk ouders in de eigen weerbaarheid 
en het weerbaar opvoeden. 

4.  Zorg dat professionals die met jongeren 
werken de gevolgen kennen van sociale 
media. 

5.  Betrek een geestelijk verzorger bij  
preventieve initiatieven. 

6.  Verdiep je in generieke geloofskwesties 
en check of je aannames kloppen met 
de individuele geloofsbeleving van het 
slachtoffer. 

Meer informatie: Hanan Nhass  
(h.nhass@Movisie.nl of 06-55440588). 

3  ‘Niet jouw schuld’ is te downloaden  
via kis.nl/sexting.

Marokkaans-Nederlandse 

tienermeiden zijn 

kwetsbaarder  

omdat er thuis amper over 

seks wordt gesproken

Sexting of shame 
sexting? 
Sexting gaat over het uitwisselen van 

seksueel getinte beelden. Bij shame 

sexting worden deze foto’s of video’s 

zonder iemands toestemming door- 

gestuurd om de afgebeelde persoon 

aan de schandpaal te nagelen. 
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Movisie-onderzoekers Renske van der Zwet en Nada de Groot 

maakten de toolkit om het gebruik van het grote aantal 

interventies te stimuleren. Renske: ‘Met sommige interventie-

ontwikkelaars hebben we al jaren contact. Zij willen bekendheid 

geven aan hun interventie en ervoor zorgen dat een interventie 

op meerdere plekken wordt toegepast. Hoe pak je dit goed aan? 

En hoe zorg je ervoor dat je interventie wordt uitgevoerd zoals 

bedoeld? We weten dat ontwikkelaars hier vaak mee worstelen.’ 

Zes fasen
In de toolkit leggen Van der Zwet en De Groot het imple-

mentatieproces uit aan de hand van zes fasen: ontwikkelen, 

weten, begrijpen, willen, doen en blijven doen. De Groot: ‘Het 

succesvol implementeren van een interventie gaat niet over 

één nacht ijs.’ Vorig jaar brachten de onderzoekers een toolkit 

uit die zich alleen richtte op interventieontwikkelaars. Omdat 

interventieontwikkelaars en uitvoerende organisaties vaak samen 

optrekken in het implementatieproces, spreken de onderzoekers 

in de herziene toolkit beide doelgroepen aan. Van der Zwet: 

‘Er is veel overlap in de taken en het is voor het implementatie-

proces belangrijk dat interventieontwikkelaars en organisaties 

samenwerken.’

Samenwerking 
Implementatie begint al bij de ontwikkeling van een interventie 

waarbij het van belang is dat de beoogde gebruikers worden 

betrokken. ‘Zo ontstaat een interventie die past bij de behoefte 

en werkwijze van de gebruikers’, legt De Groot uit. ‘Ook het 

monitoren en evalueren van de uitvoering van een interventie 

pakken interventieontwikkelaars en organisaties idealiter samen 

op. En als een organisatie alleen onderdelen van een interventie 

wil gebruiken of een interventie wil aanpassen aan de lokale 

situatie? Dan is het aan te bevelen dit in overleg met de interven-

tieontwikkelaar te doen.’ 

Tips
In de toolkit staan per fase verschillende activiteiten die je kunt 

doen om het implementatieproces van een interventie zo goed 

mogelijk te laten verlopen. Van der Zwet: ‘Laat gebruikers een 

interventie bijvoorbeeld eerst uitproberen. Maak een goed 

communicatieplan waarin je beschrijft hoe je een interventie 

onder de aandacht van de doelgroep wilt brengen. Bied heldere 

informatie door een handboek te maken of een training te ont-

wikkelen. En zorg voor advies en ondersteuning op de werkvloer 

aan de professionals die een interventie uitvoeren.’ 

Meer informatie: Renske van der Zwet,  

r.vanderzwet@movisie.nl, 06-55440651 of Nada de Groot, 

n.degroot@movisie.nl, 06-55440624.

Tjonge wat een hoop interventies

Maar hoe zorg je dat  
ze gebruikt worden?
Hoe zorg je er als interventieontwikkelaar voor dat jouw interventie 

op de juiste manier wordt ingezet? En hoe zorg je als organisatie dat 

professionals gemotiveerd hiermee aan de slag gaan? In de toolkit 

Implementatie van Movisie vind je tips, tools en goede voorbeelden.

Door: Daniëlle van Oostrum

Gratis quickscan

Naast de toolkit is er ook de Implementatie-Quickscan. 

Hiermee kun je als interventieontwikkelaar of organisatie 

snel zien op welke aspecten van implementatie je al goed 

bezig bent en wat je nog kunt verbeteren. Download 

de toolkit Implementatie en bijbehorende quickscan op 

movisie.nl/implementatie. Meer lezen over de theorie over 

implementatie en verspreiding van innovaties? Bekijk dan 

het Wat werkt bij-dossier over implementatie van sociale 

interventies: movisie.nl/weten-wat-werkt.

Laat gebruikers een interventie eerst 

uitproberen en maak een goed 

communicatieplan
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Tjonge wat een hoop interventies

Maar hoe zorg je dat  
ze gebruikt worden?
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VIJF VRAGEN AAN…

 Na de Nashville-verklaring ontstond een landelijke discussie over 
Nederlandse LHBT’s in een christelijke omgeving. Hoe ervaar jij zelf 
de emancipatie van deze groep?
‘In Nederland gaat het eigenlijk best goed met de homo-emancipatie in de 
christelijke hoek. Een grote kerkgemeenschap als de Protestants Kerk Nederland 
zegent bijvoorbeeld homohuwelijken in. Maar de Nashville-verklaring en de 
discussies eromheen zetten die homo-emancipatie weer in een negatief daglicht.’ 

Wat is je mening over de Nashville-verklaring?
‘De verklaring stelt dat je geen goede christen bent als je homoseksualiteit en 
transgenderisme accepteert en impliceert dat je ervan af kan komen. Dit stand-
punt is niet nieuw, maar die verklaring zorgt wel dat het weer besproken wordt 
in negatieve zin. Christenen komen negatief in beeld en binnen de ortho-
dox-christelijke gemeenschap heeft de verklaring negatieve gevolgen.’

Kun je een voorbeeld geven?
‘De ouders van een kennis van me accepteerden stilzwijgend dat hij LHBT is. 
Het gesprek was gevoerd, zijn ouders wisten het en daarna is er niet meer 
over gesproken. Het was een relatief fijne situatie. Iedereen kon door met zijn 
leven. Tot zijn vader, die dominee is, de Nashville-verklaring ondertekende. Op 
dat moment werd weer expliciet duidelijk dat zijn homoseksualiteit er van zijn 
omgeving, van zijn ouders, niet mag zijn.’

Waarom is meer aandacht voor suïcide-preventie belangrijk?
‘LHBT-jongeren in orthodox-christelijke gezinnen hebben het moeilijk met hun 
geaardheid. Ze groeien op in een omgeving die hen niet accepteert. Ze leren 
dat homoseksualiteit slecht is en dat God boos op ze zal worden als ze het zijn. 
Doordat ze hierin opgroeien, worden ze homofoob. En als ze er dan achter 
komen dat ze zelf homoseksueel zijn, verafschuwen ze zichzelf. Dit kan serieuze 
gevolgen hebben, zoals suïcidegedachten. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2017 
het aantal zelfdodingen drastisch is gestegen onder jongeren. Mede daarom doen 
we nu een onderzoek naar betere suïcidepreventie. Hoewel nog niet bekend is 
wat de oorzaak is van de stijging, is elke vorm van preventie gewenst.’

Wat adviseer je hulpverleners?
‘Hulpverleners denken vaak: waarom komen ze niet gewoon uit de kast? Maar 
dat kan niet zomaar. Vaak zit hun hele sociale netwerk – familie, vrienden, 
school – in deze gemeenschap. Daar breek je niet zomaar mee. En daar komt de 
geïnternaliseerde homofobie nog bovenop. Uit de kast komen, betekent afgewe-
zen worden door God. Dat is de reden dat veel LHBT’s binnen deze gemeenschap 
zich conformeren aan de norm. Ze trouwen en krijgen kinderen. Maar ze houden 
dit niet vol. Uit onderzoek blijkt dat deze minderheidsstress veel psychische 
gevolgen heeft, zoals depressieve klachten, hoofdpijn en concentratieproblemen. 
Hulpverleners zoeken dan naar oplossingen voor die symptomen, terwijl het beter 
is als ze voorzichtig zouden vragen naar de seksuele geaardheid van de jongere. 
Niemand anders vraagt deze jongeren ooit naar hun seksuele identiteit.’

René Broekroelofs, 
projectassistent bij 
Movisie, houdt zich bezig 
met een onderzoek 
van de Rijksuniversiteit 
Groningen en Movisie 
naar ervaringen met 
hulpverlening en 
steun voor lesbische, 
homoseksuele, biseksuele 
en transgender-
jongeren (LHBT) met 
zelfmoordgedachten. 
René is zelf homoseksueel 
en opgegroeid in een 
orthodox-christelijke 
omgeving. Hij vertelde 
hierover in een interview 
van Zorg + Welzijn, waar 
dit artikel op gebaseerd is. 

1

2
3

4

5

Hulpverleners denken vaak: waarom 
komen ze niet gewoon uit de kast?

René Broekroelofs, projectassistent bij Movisie
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Hoe je koploper wordt

Almere
In Almere nam een groep inwoners het 
initiatief om de cliëntondersteuning anders 
in te richten. Dit leidde tot een intensieve 
samenwerking tussen inwoners, maat-
schappelijke organisaties en de gemeente. 
Volgens Dirk-Albert Prins, adviseur Wmo in 
Almere, ontstond vanuit deze enthousiaste 
samenwerking het idee om aan te sluiten 
bij het koploperproject. ‘De deelname aan 
het koploperproject heeft ons proces ver-
rijkt. Het biedt Almere de mogelijkheid om 
inzichten te delen en tegelijkertijd inspiratie 
op te doen bij andere steden.’ 

Teylingen
Teylingen heeft in de beleidsdoelstellingen 
van het sociaal domein opgenomen dat 
er, in overleg met de maatschappelijke 
partners, een visie op cliëntondersteuning 
wordt ontwikkeld. Bram Danen, beleidsme-
dewerker van de gemeente Teylingen, licht 
toe: ‘Bij het vaststellen van de visie op cli-
entondersteuning in de gemeenteraad werd 
het college in een motie opgeroepen zich 
aan te melden voor het koploperproject. 
Daarmee krijgen de ambities van Teylingen 
op dit gebied een extra impuls. Ons college 
onderschreef deze gedachtegang en de 
dag na het aannemen van de motie werd 
contact opgenomen met Movisie.’ 

Wat de meerwaarde is

Almere
Prins: ‘Door als koploper op te treden, 
draagt Almere uit dat de onafhankelijke 
cliëntondersteuning iets is waar we belang 
aan hechten. Dit is een extra stimulans om 
de lokale ambities versneld waar te maken. 
Daarnaast biedt het koploperproject de kans 
om de Almeerse aanpak, inzichten en erva-
ringen breder te delen en om van gedach-
ten te wisselen met anderen. Met de verdere 
ontwikkeling van de onafhankelijke cliën-
tondersteuning willen we ook de inwo-
nergerichtheid van de toegangslokketten 
vergroten. Ervaringsdeskundigen houden 

Hoe gaat het eigenlijk 
met de koplopers 
cliëntondersteuning? 
Almere en Teylingen doen allebei mee aan het koploperproject 

Cliëntondersteuning. Waarom doen ze dit en wat hebben ze eraan? 

Almere en Teylingen

>>

Door: Esther den Breejen

  Op 21 november pitchten 14 nieuwe koplopergemeenten in het gemeentehuis van Almere over hun aanpak en ambities voor cliëntondersteuning.  

Met deze aftrap werd het vervolg van het Koploperproject cliëntondersteuning ingeluid.
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professionals een constructief-kritische 
spiegel voor vanuit inwonerperspectief. De 
gedachte is: hoe beter toegangsprofessionals 
inspelen op behoeften van inwoners, des te 
beter het toegangsproces verloopt. Hierdoor 
is er mogelijk ook minder vraag naar 
onafhankelijke cliëntondersteuning als 
verbindende schakel.’

Teylingen
Omdat Teylingen pas net is begonnen aan 
het koploperproject is het voor Danen lastig 
om de meerwaarde te bepalen. Maar de 
gemeente heeft wel verwachtingen. ‘Wij 
hopen vooral veel te leren van de andere 
koplopers, zowel van de nieuwe als de 
bestaande lichting. Bijvoorbeeld over het 
bouwen aan een netwerk waar we elkaar 
zowel formeel als informeel kunnen 
treffen.’ Teylingen ontwikkelt de visie 
vanuit co-creatie met maatschappelijke 
partners. Ook de uitvoering van de visie 
vindt vanuit de gedachte van gezamenlijk-
heid plaats. ‘Op deze manier ontwikkelen 
we een breed gedragen product.’

Wat de ambities zijn
Almere
Naast professionele cliëntondersteuners 
van de organisatie MEE IJsseloevers werkt 
Almere met een pool van zo’n dertig erva-
ringsdeskundigen. Prins: ‘Zij zijn bekend 
met veelvoorkomende vraagstukken van 
mensen met Wmo-ondersteuning, zoals 
mantelzorgen, ouder worden in de stad 
of leven met een lichamelijke beperking, 
autisme, een lichte verstandelijke beper-
king, psychische problemen of niet-aange-

boren hersenletsel. De komende tijd breiden 
we de pool uit met ervaringsdeskundigen 
met verschillende culturele achtergronden 
en met een geschiedenis van opvoed-, 
relatie- of armoedeproblemen. De inzet van 
de pool kan zich daarmee verbreden naar 
de werkterreinen jeugd, passend onderwijs, 
werk en inkomen, armoede- en schul-
denbestrijding en de Wet langdurige zorg. 
Binnen alle werkterreinen is het de bedoe-
ling om niet alleen cliënten te versterken, 
maar ook hun naasten: familie, vrienden 
en mantelzorgers. Hiervoor denken we aan 
eenvoudige e-learningmogelijkheden.’

Teylingen
Ook Teylingen ziet een grote rol voor erva-
ringsdeskundigen. De gemeente wil, samen 
met maatschappelijke partners, een netwerk 
van professionele, ervaringsdeskundige 
en vrijwillige onafhankelijke cliëntonder-
steuners ontwikkelen. Danen: ‘Door een 
zo breed en toegankelijk mogelijk aanbod 
voor alle doelgroepen te creëren, zorgen we 
ervoor dat iedereen de ondersteuning krijgt 
waar hij of zij behoefte aan heeft. We be-
steden extra aandacht aan de positionering 
van ervaringsdeskundigheid. Zo zoeken we 
samenwerking met de organisatie Lumen 
die veel ervaringsdeskundigheid in huis 
heeft op het gebied van ggz-problematiek. 
Voor deze groep is de stap naar professionele 
ondersteuning vaak te groot. Met ervarings-
deskundigen hopen we deze stap kleiner te 
maken. Deze mensen spreken de taal van 
de cliënt, kennen hun leefwereld en staan 
daardoor dichtbij hen.’

Over de toekomst
Almere
Almere zet de komende periode flink in op 
het bekend maken van de mogelijkheden 
van onafhankelijke cliëntondersteuning. 
‘We liepen hierin wat achter, maar gaan dit 
ombuigen door communicatie-uitingen 
te ontwikkelen en op allerlei momenten 
en plekken in de stad te vertellen over 
onafhankelijke clientondersteuning. We 
monitoren in hoeverre dit leidt tot een veel 
grotere vraag naar onafhankelijke cliënton-
dersteuning en tot een betere wisselwerking 
tussen inwoners en professionals bij 
toegangsgesprekken.’ 

Over de toekomst van het koploperproject 
zegt Prins: ‘We verwachten dat er in alle 
koplopergemeenten veel nuttige inzichten 
ontstaan en hulp- en informatiemiddelen 
tot stand komen. Die zijn mogelijk ook goed 
elders te gebruiken, al dan niet met wat 
lokale aanpassingen. Ook vinden we het 

belangrijk om met andere gemeenten ant-
woorden te blijven uitwisselen op vragen 
waar we tegenaanlopen.’ 

Nieuwe publicatie
In de publicatie 'Het eerste jaar koplopers -
Inzichten en aanbevelingen voor cliënton-
dersteuning' staan de resultaten van één 
jaar koploperproject. De publicatie laat zien 
dat de veertien deelnemende gemeenten 
verschillen in aanpak. Verder wordt in de 
publicatie ingegaan op vraagstukken die 
tijdens het project bij de gemeenten opkwa-
men. Ook lichten we diverse aspecten 
van cliëntondersteuning toe en delen we 
projectresultaten. 

Aanbevelingen voor gemeenten 
• Ontwikkel cliëntondersteuning binnen 

jouw gemeente op een lerende manier, 
samen met belanghebbenden. 

• Werk met elkaar aan een visie. 
• Zorg voor een aansluitende inrichting.
• Zorg dat cliëntondersteuners hier qua 

taak en achtergrond op aansluiten. 
• Zorg voor kwaliteitsbeleid en reflecteer  

op het resultaat. 

Meer informatie: movisie.nl/
cliëntondersteuning. Anne-Marie van 
Bergen (A.vanbergen@movisie.nl of 
06-55440655)

Het koplopersproject Cliëntonder- 
steuning is een initiatief van 

gemeentekoepel VNG, in samen-

werking met Ieder(in) en de Koepel 

adviesraden sociaal domein. Het 

project ontvangt financiering van het 

ministerie van VWS en wordt in de 

uitvoering ondersteund door Movisie. 

Koploperproject:  
28 gemeenten

Binnen het koploperproject Cliënton-

dersteuning gaan gemeenten aan 

de slag met het verbeteren van het 

aanbod en de kwaliteit van cliënton-

dersteuning. Cliëntondersteuning helpt 

inwoners passende zorg en voorzie-

ningen te regelen. Tot nu toe hebben 

28 gemeenten zich aan het project 

gecommitteerd. Vanaf de start in 2017 

namen veertien gemeenten deel en 

in november 2018 startte de tweede 

lichting van veertien gemeenten. Zij 

vervullen een ambassadeursfunctie 

om cliëntondersteuning ook bij andere 

gemeenten in hun regio hoger op 

de agenda te krijgen. Movisie heeft 

een jaar lang met de eerste veertien 

gemeenten meegelopen en verschil-

lende inzichten opgedaan die nu zijn 

gebundeld. 

Ervaringsdeskundigen houden 

professionals een constructief-

kritische spiegel voor vanuit 

inwonersperspectief
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Associate members aan de slag

Op 13 februari 2019 was de eerste bijeenkomst van het netwerk 

van associate members. Janny Bakker-Klein, voorzitter van 

de raad van bestuur van Movisie, vertelt waarom Movisie dit 

netwerk met veertig koplopers is gestart.   

Nieuw netwerk met 
toptalenten uit het 
sociaal domein 

>>

Door: Eveline Versluis

29



Waarom doet Movisie dit?
‘Met dit netwerk willen we de transformatie 

in het sociaal domein helpen versnellen. 

Movisie staat voor duurzame positieve veran-

dering voor mensen in kwetsbare situaties. 

Voor gemeenten is het vaak een zoektocht 

naar duurzame en passende oplossingen 

voor de meest kwetsbare situaties waarin 

mensen zich bevinden. Tegelijk is er bij veel 

medewerkers van gemeenten al een schat 

aan kennis en ervaring aanwezig. Ook zijn 

er tal van toppers in gemeenten die hebben 

bewezen dat ze lastige vraagstukken in het 

sociaal domein weten aan te pakken. Zij 

kunnen voor mensen in kwetsbare situaties 

het verschil maken. Maar deze expertise 

blijft vaak hangen in de eigen gemeente 

of in de lokale uitvoeringspraktijk. En 

soms vertrekken deze toppers uiteindelijk 

naar adviesbureaus, op zoek naar nieuwe 

uitdagingen. Dat is jammer en dit netwerk 

kan daarin van betekenis zijn. Daarnaast zien 

wij dit netwerk als een interactieve manier 

om samen kennis te maken, te delen en toe 

te passen.’

Wat gaat Movisie doen? 
‘Movisie verbindt met de associate members 

haar kennis met die uit beleid, praktijk en 

ervaring.  Ik was hiervoor wethouder van 

Huizen en merk dat er bij Movisie veel meer 

kennis aanwezig is over wat werkt dan ik 

als wethouder wist. We willen meer impact 

genereren bij complexe vraagstukken. De 

opgedane kennis wordt door Movisie verza-

meld en weer verspreid. Daarnaast kunnen 

gemeenten ons benaderen wanneer ze 

ondersteuning willen bij sociale vraagstuk-

ken. Wij zorgen dan voor het best passende 

team vanuit Movisie of andere kennisinstitu-

ten, in combinatie met één of meer associate 

members. Samen staan we sterker om de 

hardnekkige sociale problemen van nu op te 

pakken.’

Wie zitten er in het netwerk?
‘Het zijn mensen uit beleid en praktijk: 

gemeentelijke professionals, ervarings-

deskundigen en sociaal professionals. 

Talentvolle, ondernemende mensen die 

zich op vernieuwende wijze en met impact 

hebben onderscheiden in het sociaal 

domein. We hebben hen benaderd op basis 

van een voordracht en een motivatie over 

deze persoon. We vragen ook de hoogste 

leidinggevende, zoals de gemeentesecretaris, 

om instemming.’

Hoe gaan de koplopers 
samenwerken? 
‘We organiseren vier tot zes bijeenkomsten 

per jaar waarin we met elkaar leren vanuit 

verschillende kennisbronnen: praktijk, 

wetenschap en ervaringskennis. We gaan 

elkaar inspireren en verrijken en kennis ver-

spreiden naar andere gemeenten en partijen. 

We werken vanuit verschillende lerende 

praktijken zoals het Kwaliteitskompas, een 

‘living lab’, actieonderzoek en doorbraak. De 

thema’s worden door de associate members 

gekozen op basis van hun ervaring, inte-

resse, deskundigheid en aanwezige kennis in 

de programma’s van Movisie.’

Ik ben trots dat we met deze 

toptalenten het sociaal domein 

kunnen versterken!

Hoe was de startbijeenkomst?
‘Ik ben trots dat we met deze toptalenten 

het sociaal domein kunnen gaan versterken. 

De associate members hebben er ook 

enorm veel zin. Dat bleek ook wel tijdens 

de startbijeenkomst. Wat een enthousiasme 

en drive! We hebben kennisgemaakt en 

meteen gewerkt aan het ophalen van de 

expertises en vraagstukken waar we aan 

willen werken. Hiermee kunnen we de 

transformatie versnellen. Zo kunnen we met 

gemeenten meewerken aan het leveren 

van passend maatwerk voor mensen in 

kwetsbare situaties. Tegelijkertijd helpen 

we, door duurzame impact te realiseren, de 

kostenontwikkeling in het sociale domein 

beheersbaar te houden.’

Wat gaan jullie komende maanden 
doen?
‘Op 20 maart 2019 presenteren we de 

associate members aan de Vereniging 

van Gemeentesecretarissen, één van onze 

partners. Daarnaast werken we samen 

met het ministerie van VWS, Sociaal Werk 

Nederland, Divosa, Zorgbelang Nederland, 

de Wethoudersvereniging en het A+O 

fonds Gemeenten. Voorlopig bouwen we 

nog verder aan het netwerk en voeren we 

gesprekken met een aantal strategische 

partners die, net als wij, kansen zien om de 

versnelling van de transformatie te realiseren 

met dit netwerk. Want het is nu tijd om door 

te pakken.’

Meer weten over dit netwerk of een 
kandidaat voordragen? Kijk op movisie.nl/

associate-members. Of neem contact op met 

Janny Bakker-Klein (j.bakker@Movisie.nl), 

Eveline Versluis (e.versluis@movisie.nl) of  

Lou Repetur (l.repetur@Movisie.nl).
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Door: Daniëlle van Oostrum

Verbindingsplatform Venzo wil 

zelforganisaties in stadsdeel 

Zuidoost in Amsterdam verenigen. 

Doel: meer structuur aanbrengen 

in het aanbod van zorg en onder-

steuning, toeleiden makkelijker 

maken en als eenheid invloed uit 

kunnen oefenen op beleid. Om dit 

voor elkaar te krijgen, schakelde 

Venzo Movisie in.

Venzo begon twaalf jaar geleden als verbin-
der van individuen en organisaties die zich 
voor een ander willen inzetten. Inmiddels is 
Venzo enorm gegroeid. Zo helpt Venzo bij-
voorbeeld burgerinitiatieven en verenigin-
gen met subsidieaanvragen en aanvullend 
organisatieadvies. Daarnaast neemt Venzo 
de vrijwilligerscoördinatie in opdracht van 
derden uit handen. Ook heeft de organisatie 
de Burgeracademie ontwikkeld waar kennis 
voor en door burgers wordt gedeeld.

Met welk vraagstuk is Venzo aan de  
slag gegaan?
‘Venzo heeft in stadsdeel Zuidoost contact 
met wel zevenhonderd organisaties, 
variërend van welzijnsorganisaties tot 
stichtingen, bewonersinitiatieven en het 
bedrijfsleven’, vertelt Nannette Sibinga, 
organisatieadviseur bij Venzo. ‘We wilden 
onderzoeken hoe de organisaties zich beter 
kunnen verenigen, zodat de signalen en be-
hoeftes van de inwoners van het stadsdeel 
meer volume en omvang kunnen krijgen. 
Een ander doel was om zelforganisaties te 
spreken over hun eigen rol en belemme-
ringen. Onze ambitie is uiteindelijk dat 
inwoners goed weten bij wie ze kunnen 
aankloppen en dat organisaties weten naar 
wie ze kunnen toeleiden. Daarnaast zorgt 
meer eenheid er ook voor dat we samen het 
gesprek aan kunnen gaan met de gemeente.’

Waarom heeft Venzo Movisie 
ingeschakeld?
‘Movisie is in Zuidoost al bekend. Een 
aantal jaren geleden heeft Movisie met 
stadsdeel Zuidoost een aanpak ontwikkeld 
waarmee de gemeente de zorg en onder-
steuning in de wijk beter kon organiseren. 
We zien Movisie als een belangrijk ken-
nisinstituut. Als ik kijk naar alle rapporten 
en andere documentatie die Movisie 
publiceert, denk ik: dit snijdt hout.’ 

Hoe verliep het traject en wat heeft  
het opgeleverd?
‘Onder begeleiding van Movisie hebben 
we een bijeenkomst georganiseerd met een 
aantal organisaties uit Zuidoost die een 
grote achterban hebben. De input hebben 
we gebundeld in een visiedocument. Op 
termijn willen we dit breder verspreiden, 
zodat ook anderen zich aan kunnen sluiten 
en het meer een manifest wordt. Door het 
vormen van een gemeenschappelijke visie 
kunnen we samenwerken aan een gedeeld 
belang. We willen in samenwerking met de 

gemeente Amsterdam en overige stakehol-
ders ervoor zorgen dat deze visie zo goed 
mogelijk kan worden gerealiseerd. Eén van 
de speerpunten is: het vormgeven van een 
sociale kaart. Zo krijgen inwoners beter 
zicht op wie welke hulp of ondersteuning 
kan bieden.’ 

Op welke manier zijn de organisaties  
in Zuidoost anders gaan kijken?
‘De kracht van zelforganisaties is dat ze een 
groot gevoel van eigenaarschap hebben. 
Als je het hebt over een ‘vereniging’ kun 
je de suggestie wekken dat je als orga-
nisatie de controle moet loslaten. Door 
het bottom-up-traject met Movisie zijn 
organisaties gaan inzien dat je samen kunt 
optrekken zonder je identiteit te verliezen. 
Daarnaast weten de organisaties elkaar nu 
beter te vinden.’ 

Meer informatie: Lou Repetur  
(l.repetur@movisie.nl of 06-13456223).

Anders Kijken naar sociale vraagstukken

Organisaties weten 
elkaar nu beter te vinden

Lees meer over Venzo op venzo.co.nl.

 Venzo Vrijwilligersdag 2018.
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Door: Daniëlle van Oostrum

De laatste peiling van de 

GGD Amsterdam laat zien dat 

ongeveer 80.000 inwoners van 

Amsterdam zich ernstig eenzaam 

voelen. Vanwege de stijgende 

cijfers startte de gemeente 

Amsterdam ruim twee jaar 

geleden het Amsterdams Netwerk 

Eenzaamheid om het vraagstuk 

effectief aan te pakken. Movisie 

maakt deel uit van het netwerk  

en ondersteunt de gemeente bij 

deze aanpak.

Aan het netwerk hebben zich zo’n zeshon-

derd aandeelhouders gecommitteerd. ‘De 

aanpak van eenzaamheid is niet alleen een 

opgave voor de gemeente. We doen het 

samen met professionals, inwoners, vrijwilli-

gers en ervaringsdeskundigen’, aldus Nejma 

el Maach, regisseur Aanpak Eenzaamheid bij 

de gemeente Amsterdam.

Wat houdt de aanpak in Amsterdam in?
‘We zijn begonnen met het verkennen van 

het begrip eenzaamheid’, vertelt Nejma 

el Maach. ‘Wat is het eigenlijk en over 

welke mensen hebben we het? En wat is 

precies onze opgave? Uniek aan de aanpak 

in Amsterdam is dat we ons niet alleen 

richten op ouderen. Zo hebben we persona’s 

gemaakt van jongeren en statushouders. 

Maar ook van doelgroepen die minder op 

het netvlies staan, zoals vijftigers die hun 

netwerk onvoldoende op orde hebben. 

Omdat er in de stad al heel veel gebeurde 

om eenzaamheid te verminderen, hebben 

we gekozen voor een netwerkaanpak waarin 

de gemeente een faciliterende rol heeft. Via 

ontwikkeltafels en verbetersessies delen we 

kennis en verkennen we hoe we het netwerk 

kunnen bestendigen. We gaan al lerende te 

werk en zetten in op ‘doen wat werkt’.’

Wat is de rol van Movisie hierbij?
‘Movisie heeft als kennisinstituut veel kennis 

in huis en goed zicht op wat er op landelijk 

niveau gebeurt op het gebied van eenzaam-

heid. Bij de aanpak van eenzaamheid houdt 

adviseur Lou Repetur ons scherp op de verbin-

ding tussen beleid, praktijk en wetenschap. Zij 

ondersteunt ons bij het lerend werken aan de 

hand van het Kwaliteitskompas. Onderzoeker 

Jan Willem van de Maat heeft veel kennis over 

wat wel en niet werkt bij de aanpak van een-

zaamheid. Hij helpt ons bij de evaluatie van 

bestaande interventies, het experimenteren 

met nieuw aanbod en het ontwikkelen van 

tools voor professionals. Ook heeft Movisie 

samen met de GGD Amsterdam een training 

voor vrijwilligersorganisaties ontwikkeld over 

het signaleren en bespreekbaar maken van 

eenzaamheid.’ 

Op welke manier is de gemeente 
anders gaan kijken naar de aanpak van 
eenzaamheid?
‘We doen al jarenlang ons best om 

eenzaamheid in Amsterdam te verminderen. 

Maar als we naar de cijfers kijken, gaat er 

ergens iets niet helemaal goed. Jan Willem 

van de Maat helpt professionals inzicht te 

geven in welke aanpak het beste voor welke 

doelgroep werkt. Lou Repetur blijft ons 

erop wijzen dat we buiten de ambtelijke 

koker moeten kijken en veel kunnen leren 

van de kennis uit de praktijk. Daarnaast 

maakt ze ons bewust van het feit dat de 

aanpak van eenzaamheid geen quick fix is. 

Eenzaamheid is een ontzettend complex 

probleem dat nu eenmaal vraagt om een 

lange adem.’ 

Meer informatie: Lou Repetur (l.repetur@

movisie.nl of 06-13456223) of Jan Willem 

van de Maat (j.vandemaat@movisie.nl of 

06-55440568).

Ga voor meer informatie naar  

amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl. 

Eenzaamheid is een 
ontzettend complex probleem

 Diner eenzaamheid in Amsterdam. 

Anders Kijken naar sociale vraagstukken
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Het doel van stichting Outway is het creëren van een wereld 
waarin iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen wordt geac-
cepteerd. De voorlichtingen op scholen moeten zorgen voor meer 
begrip voor homoseksualiteit onder jongeren. Daarnaast biedt 
de stichting ondersteuning aan LHBTI-jongeren door reizen te 
organiseren en buddy’s aan de jongeren te koppelen. 

Welke inzichten heeft Movisie de stichting gegeven?
‘Onderzoek van Movisie laat zien dat de klassieke manier waarop 
wij voorheen voorlichting gaven, totaal niet effectief was’, vertelt 
James, één van de coördinatoren voorlichting bij stichting Outway. 
‘De voorlichtingen waren gericht op feiten over LHBTI’s, op de 
meningen van jongeren hierover en op het aangaan van een dis-
cussie. We wilden het gesprek met elkaar aangaan en uiteindelijk 
vooroordelen wegnemen. Terwijl uit het onderzoek blijkt dat het 
delen van vooroordelen niet effectief is: wanneer één jongere een 
negatieve mening heeft, heeft dit veel invloed op de perceptie van 
de totale groep. Je kunt dit dan als voorlichter proberen te weerleg-
gen, maar het oordeel is al geveld.’

Wat hebben jullie met deze inzichten gedaan?
‘We vonden dat we niet verder konden met de methode waar we 
mee werkten. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek 
hebben we een nieuwe methode ontwikkeld en met Hanneke 
Felten van Movisie gedeeld. In een aantal sessies heeft zij ons 
geadviseerd waar we bij een nieuwe manier van voorlichten op 
moeten letten.’

Op welke manier geven jullie nu voorlichting?
‘We vragen scholen expliciet ons niet aan te kondigen als een club 
die over LHBTI-zijn komt praten. De voorlichting gaat nu over 
jezelf kunnen zijn in de breedste zin. Dit sluit veel beter aan bij 
het creëren van een veilige klas, een vraagstuk waar veel scholen 
nu mee bezig zijn. Het gaat erom wie je bent, wat je leuk vindt om 
te doen, waar je van houdt, waar je niet van houdt. We zoeken 
die overeenkomsten maar ook die verschillen op. Als een jongere 
van een onbekende sport houdt, kan de rest van de klas dat raar 
vinden. Maar als je erover praat in het kader van ‘jezelf kunnen 
zijn’, merk je dat zo’n klas het wel accepteert. Iedereen is nu 
eenmaal een persoon met allerlei facetten. Nadat de klas aan het 
woord is geweest, vertelt één van de voorlichters dat jezelf zijn voor 
hem bijvoorbeeld betekent dat hij van pizza houdt, maar ook dat 
hij homoseksueel is. We zien dat de reacties minder negatief zijn en 
vooroordelen minder naar voren worden gebracht.’

Meer informatie: Hanneke Felten (h.felten@movisie.nl of 
06-55440654). 

Lees meer over stichting Outway op www.outway.nl.

Lees meer over het effectief 

verminderen van vooroordelen 

over LHBTI’s in de handreiking 

‘Doing it for optimal 

impact’, die is samengesteld 

op basis van de nieuwste 

wetenschappelijke kennis over 

wat werkt bij voorlichting. 

Je kunt de handreiking  

gratis downloaden op  

movisie.nl/optimal-impact.

Minder negatieve 
reacties in de klas
Door: Daniëlle van Oostrum

Al jaren geeft stichting Outway voorlichtingen op 

scholen over homoseksualiteit en wat het betekent 

om als jongere jezelf te kunnen zijn. Door de 

inzichten uit onderzoek van Movisie over effectief 

voorlichting geven over LHBTI-acceptatie heeft de 

stichting haar werkwijze drastisch veranderd.

Anders Kijken naar sociale vraagstukken
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DOSSIERS

Door: Olaf Stomp

Ondanks het wettelijk verbod komt 

discriminatie nog veel voor. Onderzoekers 

Hanneke Felten en Ikram Taouanza zoomen 

in het dossier ‘Wat werkt bij het verminderen 

van discriminatie?’ in op werkzame 

mechanismen bij de aanpak van discriminatie. 

Waarom werken ze en hoe werken ze? 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau, het College 

van de Rechten voor de Mens, de verschillende 

antidiscriminatiebureaus en het Verwey-Jonker Instituut 

presenteren regelmatig cijfers over hoe vaak discriminatie 

in ons land voorkomt. Ikram Taouanza: ‘Maar die cijfers 

laten slechts het topje van de ijsberg zien. Dat komt 

doordat slachtoffers van discriminatie er niet altijd melding 

van maken als ze gediscrimineerd worden. Dat gebeurt niet 

uit laksheid, maar omdat ze er geen vertrouwen in hebben 

dat politie en justitie iets met hun melding doen. Of omdat 

ze discriminatie beschouwen als een feit waarmee ze nu 

eenmaal moeten leren leven.’

Meldingsbereidheid
Taouanza en Felten begrijpen dat de meldingsbereidheid 

van mensen afneemt, zeker als je je bewust bent van 

institutionele discriminatie. Maar ze laten met hun 

onderzoek tegelijkertijd zien dat er wel degelijk iets tegen 

discriminatie kan worden gedaan. Taouanza: ‘Mensen 

kunnen een beroep doen op de Algemene wet gelijke 

behandeling en het Wetboek van Strafrecht. Beiden 

verbieden onderscheid naar ras, religie, leeftijd, sekse, 

seksuele geaardheid en beperking. Hoe nuttig en nodig 

deze wetten ook zijn, er is meer nodig om discriminatie 

tegen te gaan.’

Drie mechanismen
In het dossier beperken de auteurs zich tot drie werkzame 

mechanismen die voortkomen uit onderzoeken van het 

Kennisplatform Integratie & Samenleving en Movisie: 

inleving en empathie, sociale norm en bewustwording. 

Er worden veelbelovende praktijken beschreven waarin 

de werkzame mechanismen duidelijk herkenbaar zijn. 

De auteurs beschrijven tevens de vereiste competenties 

van uitvoerders die met de werkzame mechanismen aan 

de slag gaan. Ook wordt in het dossier ingegaan op de 

omvang van discriminatie en de belangrijkste oorzaken. 

Daarnaast wijden de auteurs een hoofdstuk aan de 

historie, wetgeving en de belangrijkste spelers in de 

aanpak van discriminatie.

Meer informatie: Hanneke Felten (h.felten@movisie.nl of 

06-55440654).

Het Wat werkt-dossier en alle verdiepende 

informatie vind je op: movisie.nl/publicatie/

wat-werkt-verminderen-discriminaties. 

Nieuw dossier

Wat werkt bij het 
verminderen van 
discriminatie?
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Zien of horen dat anderen 
(uit jouw groep) discriminatie 
afkeuren.

Inleven in het perspectief 
van de persoon die wordt 
gediscrimineerd.

GRONDEN VAN DISCRIMINATIE:
• Godsdienst en levensovertuiging.*
• Afkomst en huidskleur (‘ras’).* 
• Geslacht (zwangerschap en   
 genderidentiteit).* 
• Seksuele voorkeur (seksuele   
gerichtheid of geaardheid).* 
• Beperking (handicap) en   
 chronische ziekte. 
• Leeftijd. 

Verhaal over discriminatie 
vanuit perspectief 
van de persoon die wordt 
gediscrimineerd.

Empathie. 

Proberen minder te 
discrimineren (motivatie).

MINDER 

VOOROORDELEN 
EN STEREOTYPEN 

Intrinsieke 
motivatie. 

Confrontatie 
met eigen 
vooroordelen 
en stereotypen.

Bewustwording en 
negatieve 
gevoelens.

Letten op eigen 
vooroordelen en 
stereotypen om deze te 
controleren.

HOE WERKT HET?

BEWUSTWORDING STIMULEREN 

SOCIALE NORM VERANDEREN

+

Deze infographic bevat de belangrijkste 
kennis uit het dossier Wat werkt bij 
het verminderen van discriminatie. Het 
dossier is samengesteld door Kennis-
platform Integratie & Samenleving.
 

Werkzame elementen:
  1 Vergroten inleving en empathie 
  2 Veranderen sociale normen 
  3 Bewustwording en controle over  
 vooroordelen en stereotypen 

SOCIALE NORM 
Hoe anderen denken: 
discriminatie is wel of 

niet geoorloofd.

STEREOTYPEN 
Overdreven denkbeelden 

over groepen mensen. VOOROORDELEN 
Negatieve gevoelens 
t.a.v. groepen mensen. 

VOORSPELLERS 
DISCRIMINEREND 

GEDRAG

INLEVING EN EMPATHIE VERGROTEN 

STATION STATION STATION

HOE WERKT HET?

STATION STATION STATION

HOE WERKT HET?
STATION STATION

1

2

3

MINDER 

DISCRIMINEREN 

*dit dossier focust op deze gronden.

Wat werkt bij
het verminderen van discriminatie?

VOORWAARDEN
• Deelnemers met een positieve houding t.a.v. zichzelf & 
 gemotiveerd en geen sterk expliciete discriminatie opvattingen.
• Geen medelijden, maar meeleven  en compassie.
• Authentieke verhalen. 

VOORWAARDEN
• Communiceren via ‘groepslid’.
• Geloofwaardig en positief geformuleerd.
• Geen stereotypen herhalen! 
• Laat het goede voorbeeld zien. 

VOORWAARDEN
• Tijd en ruimte voor leren en oefenen. 
• Volwassen zijn (werkt  minder bij pubers). 
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Jozé van Kooten Niekerk is een van de ont-

wikkelaars van de e-learning. Ze benadrukt 

hoe belangrijk het is om het probleem te 

herkennen. ‘We zien dat professionals niet 

altijd weten hoe zij huiselijk geweld kunnen 

herkennen en hoe ze moeten handelen. 

Slachtoffers van (ex-)partnergeweld, seksueel 

geweld en kindermishandeling durven er 

vaak niet over te praten. Ook professionals 

vinden dat gesprek moeilijk.’

Pas echt lastig
Het bespreken van signalen van kindermis-

handeling met ouders is al ingewikkeld, 

maar voor professionals nog wel uit te 

leggen. Kinderen hebben immers altijd 

bescherming nodig. Professionals ervaren 

een grotere handelingsverlegenheid bij het 

bespreken van vermoedens van geweld 

tussen (ex-) partners. Uit gesprekken met 

sociaal werkers in wijkteams blijkt dat zij 

ingrijpen bij partnergeweld uitstellen of zelfs 

nalaten, ook omdat ze uitgaan van zelfregie 

en eigen verantwoordelijkheid. Zoals een 

hulpverlener het zegt: ‘Zij is een volwassen 

vrouw, ze kan weggaan wanneer ze wil.’ 

Van Kooten Niekerk: ‘Het helpt als profes-

sionals én andere betrokkenen signalen 

herkennen en die ter sprake brengen. Maar 

hoe? Dat hebben we op een rijtje gezet in 

de nieuwe e-learning.’

Wat biedt de e-learning?
In ruwweg 45 minuten krijgen sociale 

professionals enkele belangrijke aankno-

pingspunten voor hoe je huiselijk en seksueel 

geweld kunt signaleren en bespreekbaar 

maken. Volgens Van Kooten Niekerk maakt 

de e-learning ook duidelijk op welke onder-

delen je, volgens de verbeterde meldcode, 

‘met elkaar iets moet’. ‘Huiselijk en seksueel 

geweld is iets wat je niet zomaar oplost. 

Daarom is het belangrijk dat professionals 

scherp krijgen wat hun rol is binnen de 

keten. Daarnaast bieden we in de e-learning 

handvatten aan sociale professionals. Zo 

kunnen ze uitleggen op welke manier zij 

vermoedens en signalen van huiselijk geweld 

met cliënten en betrokkenen bespreekbaar 

maken, hoe ze het gesprek afstemmen op 

de gesprekspartners en welke instanties ze 

kunnen inschakelen voor hulp.’ 

Geteste versie
Volgens Van Kooten Niekerk sluit de 

e-learning naadloos aan op de behoeften 

Door: Hanan Nhass

Nu de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling per 1 januari 

is aangescherpt, vragen veel professionals zich af: hoe kun je huiselijk 

geweld en kindermishandeling eerder signaleren en aanpakken? De 

gratis e-learning ‘Praten over huiselijk geweld kun je leren’ speelt in  

op deze vragen.

van sociale professionals. ‘We hebben 

de e-learning ontwikkeld met input van 

professionals uit wijkteams. De module is 

door wijkteammedewerkers getest. Het is 

belangrijk dat wijkteams zelf vroegtijdig 

signaleren. Niet alleen omdat er een hoop 

leed bespaard kan worden maar ook omdat 

het nu een wettelijk verplicht onderdeel is 

van je werk.’

De e-learning is gratis toegankelijk. 

Aanmelden gaat eenvoudig via de Movisie 

Academie: movisieacademie.nl 

Nieuwe e-learning over 
bespreekbaar maken  
van huiselijk geweld

Partnergeweld bespreekbaar 

maken is nog lastiger
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Nieuwe uitgaven & nieuws

Seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft veel verschijningsvormen. 

Wat de een ziet als een onschuldige hand op een knie is voor de ander 

intimiderend. Grenzen respecteren - die van jezelf én van de ander - 

is dan ook essentieel. De methode ‘Ik ben van mij!’ maakt jongeren 

hiervan bewust en draagt zo bij aan het voorkomen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. ‘Ik ben van mij!’ is recent opgenomen in 

de databank Effectieve sociale interventies van Movisie en erkend als 

een goed beschreven interventie.

‘Ik ben van mij!’ kent drie pijlers: de zes 

seksregels, het uitgangspunt dat sekse- 

stereotypering een rol speelt bij seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en dat jongeren 

vooral leren van elkaar. ‘Dat laatste is 

essentieel’, aldus projectleider Charlot Pierik. 

‘Uit onderzoek naar het puberbrein weten 

we dat jongeren eerder iets aannemen van 

leeftijdgenoten en dat ze graag met anderen 

leren. Ze moeten een actie verzinnen 

en Gezin. Voor het voortgezet onderwijs en 

het middelbaar beroepsonderwijs is er, samen 

met de Respect Education Foundation, een 

speciale lessenreeks ontwikkeld. Ook is er is 

een gratis e-learning beschikbaar die uitvoer-

ders en docenten een goede basis geeft om 

met de methode aan de slag te gaan.

Meer informatie: ikbenvanmij.nl. 

Goed beschreven interventie Ik ben van mij!

waarmee ze andere jongeren bereiken. Dat 

kan elke keer anders zijn. Van een filmpje of 

een vlog tot een groepsdiscussie op school. 

Zo zorgen we ervoor dat wat ze leren beter 

blijft hangen.’

Lessenreeks en e-learning
‘Ik ben van mij!’ is er voor iedereen die met 

jongeren werkt. Van jongeren- en welzijnsor-

ganisaties tot GGD’en en Centra voor Jeugd 

LHBTI’s effectief begeleiden en ondersteunen? Professionals en 

vrijwilligers in zorg, welzijn, onderwijs en bij de gemeente voelen zich 

daar soms onvoldoende toe in staat. Movisie heeft een reeks handige 

trainingen ontwikkeld om ze beter toe te rusten.

Gebrek aan kennis, handelingsverlegenheid 

of ongemak. Het staat professionals en 

vrijwilligers vaak in de weg bij het bieden van 

passende ondersteuning van LHBTI’s: lesbische 

vrouwen, homoseksuele mannen, biseksu-

elen, transgender- en intersekse personen. 

Movisie ontwikkelt daarom onlinetrainingen 

om professionals en vrijwilligers beter toe te 

rusten. 

Hoe ondersteun je LHBTI-cliënten  
bij hulpvragen?
LHBTI’s krijgen regelmatig te maken met 

negatieve reacties, uitsluiting, pesten en soms 

zelfs geweld. Zij zullen hun LHBTI-gevoelens 

daarom niet zomaar inbrengen in een gesprek. 

Hoe ga je als professional sensitief om met 

LHBTI-gevoelens? In deze module ga je aan de 

slag met casussen en leer je meer over wat het 

betekent om LHBTI-gevoelens te hebben.

Hoe ondersteun je LHBTI-ouderen  
bij hulpvragen?
Deze module biedt inzicht in de achtergrond, 

problematiek en kwetsbaarheid van LHBTI-

ouderen. Daarnaast leer je personen met 

LHBTI-gevoelens beter te ondersteunen, zorg 

te verlenen en indien nodig goed door te 

verwijzen.

Aandacht voor transgender- 
gevoelens bij cliënten
Door middel van casussen en gerichte 

opdrachten leer je meer over transgender 

cliënten en de problemen waar transgender 

personen tegenaan lopen. Na het 

volgen van de online module weet je 

meer over genderidentiteit en ben je 

beter in staat sensitief om te gaan met 

tansgendergevoelens.

Coming In: Ondersteuning aan 
biculturele LHBTI’s
Er is een versie voor professionals: oefenma-

teriaal, praktische tips en handvatten voor 

effectieve(re) ondersteuning van LHBTI’s van 

kleur. Er is ook een versie voor vrijwilligers: 

hoe herken je signalen dat LHBTI’s onder-

steuning nodig hebben? En waar kun je hen 

naar doorverwijzen? 

Voor ambtenaren in het sociaal domein 

ontwikkelde Movisie de handreiking 

‘Ondersteunen van LHBTI-inwoners in 

het sociaal domein’. Deze handreiking is 

bedoeld voor ambtenaren in het sociaal 

domein die inclusieve ondersteuning willen 

bieden met daarin aandacht voor seksuele 

en genderdiversiteit. Kijk op movisie.nl/

publicatie/ondersteuning-lhbti-inwoners-

binnen-sociaal-domein.

Meer informatie: Els Meijsen  

(e.meijsen@movisie.nl).

movisieacademie.nl 

Gratis beschikbaar

Onlinetrainingen over LHBTI’s 
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Alternatieve voorzieningen schuren met formele systemen...

Lieve help!

Wie is dát!?

Een hulpverlener die tegen

formele regels aanloopt.

We zoeken voor hem een plek 

die hem rust en ruimte biedt...

Nieuwe uitgaven & nieuws

Meedoen, het benutten van eigen kracht, het dragen van eigen 

verantwoordelijkheid. Het zijn voor mensen belangrijke elementen 

voor een gelukkig en zinvol leven. En ja, dat geldt zeker ook voor 

mensen met een uitkering. Wanneer zij hier zelf vorm en inhoud aan 

kunnen geven, ontstaan er prachtige initiatieven met veel energie en 

resultaat! 

Movisie, Cordaid, Stimulansz en het net opgerichte Landelijk 

Netwerk Sociaal Coöperatief Ondernemen (LANSCO) organiseerden 

de landelijke inspiratie- en kennisdag ‘Tussen wil en wet 2018’. In 

samenwerking met de Sociale Alliantie en StadsLAB033 werden 

hier inspirerende voorbeelden, ervaringen en initiatieven gedeeld 

om werk voor iedereen – dus ook voor mensen met een uitkering - 

mogelijk te maken. 

Benieuwd wat er allemaal gaande is op dit belangrijke thema?  

Bekijk het in dit nieuwe E-Magazine ‘Tussen wil en wet’. Op 

tussenwilenwet.nl staan video’s en artikelen waarin de voorbeelden, 

ervaringen en initiatieven toegelicht worden. 

Nieuw E-Magazine ‘Tussen wil en wet’

Werken aan werk voor iedereen
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Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor 

een samenhangende aanpak van sociale 

vraagstukken. Samen met de praktijk 

ontwikkelen we kennis over wat echt goed 

werkt en passen we die kennis toe. De 

unieke rol van Movisie is het versnellen van 

leerprocessen. We zijn alleen tevreden als 

we een duurzame positieve verandering voor 

mensen in een kwetsbare positie realiseren.

Movisie werkt met een kwaliteitssysteem 

dat sinds 2011 voldoet aan de ISO9001-

normering. Sinds 2016 staat onze 

handtekening onder de Charter Diversiteit 

waarmee we vrijwillig toezeggen om 

diversiteit op de werkvloer te bevorderen. 

We werken zonder winstoogmerk.

Meer informatie: movisie.nl

Grip op preventie:

nieuwe tools voor gemeenten
Zeven landelijke kennisinstituten ondersteu-

nen gemeenten bij een effectieve integrale 

aanpak van gezondheidsproblemen. In het 

e-magazine ‘Grip op preventie’ bieden zij 

nieuwe tools en inspiratie zodat gemeenten 

meer grip krijgen op preventie. Het biedt 

bovendien een snelle toegang tot acht 

databanken met erkende interventies. 

Staatssecretaris Paul Blokhuis onderstreept 

het belang van een effectieve inzet in een 

interview: ‘Kennis en onderzoek zijn allebei 

belangrijk voor gemeenten. Je wordt er een 

betere bestuurder van.’

Welke interventies zijn effectief? Hoe kies 

je als gemeente de juiste interventies die 

passen in het beleid? ‘Grip op preventie’ 

biedt een aantal handige tools die gemeen-

ten direct kunnen gebruiken om meer te 

sturen op effectieve preventie.

• De Toolkit Preventie in de Wijk geeft 

inspiratie voor een integrale aanpak van 

preventie in de wijk. 

• De Preventiematrix geeft gemeenten meer 

grip op jeugdbeleid. 

• De Interventiewijzer Sociaal en gezond 

laat effectieve interventies zien die sociale 

factoren verbeteren en van invloed zijn op 

de gezondheid. 

Erkende interventies verdienen meer 

bekendheid en een bredere inzet, stellen de 

landelijke kennisinstituten Kenniscentrum 

Sport, Movisie, Nederlands Jeugdinstituut, 

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, 

RIVM, Trimbos-instituut en Vilans. Gezamen-

lijk zetten zij zich vanuit het Samenwerkings-

verband Erkenning van Interventies in voor 

het gebruik van kwalitatief hoogwaardige 

interventies in de praktijk. 

‘Grip op preventie’ is gelanceerd tijdens het 

drukbezochte congres ‘Samen sturen op 

doen wat werkt in het sociaal domein’ op  

21 januari 2019. magazines.rivm.nl/2019/01/

grip-op-preventie

Meer informatie: Els Kok (e.kok@movisie.nl) 

of Peter Rensen (p.rensen@movisie.nl).

Zelf mogen kiezen met wie je trouwt. Zelf 

mogen kiezen dat je gaat scheiden. Zelf 

beslissen hoe je je kleedt. Of welke opleiding 

je volgt. Voor veel mensen in Nederland is 

dit niet vanzelfsprekend. Op vrijdag 8 maart 

2019, internationale vrouwendag, verscheen 

een nieuwe digitale handreiking voor alle 

gemeenten die de zelfbeschikking willen 

stimuleren van vrouwen, meisjes en LHBT’s 

in gesloten en behoudende families en 

gemeenschappen. 

Recht op zelfbeschikking wordt geregeld 

onthouden aan vrouwen, meisjes en LHBT’s 

(lesbische vrouwen, homomannen, bisek-

suelen en transgenders) in Nederland die 

in meer gesloten en behoudende families 

en gemeenschappen leven. In sommige 

orthodox-religieuze gemeenschappen en in 

migranten- en vluchtelingengemeenschappen 

hebben sociale controle en groepsdruk grote 

invloed op individuele levenskeuzes. Openlijk 

uitkomen als LHBT’er, gaan scheiden of een 

Handreiking voor gemeenten over zelfbeschikking 

huwelijk weigeren kan sociale uitsluiting en 

soms zelfs geweld als consequentie hebben. 

Er is binnen de diverse migrantengemeen-

schappen al jaren een beweging gaande om 

deze ongelijkheid aan de kaak te stellen en 

het recht op zelfbeschikking te bepleiten. 

Gemeenten kunnen deze beweging vanaf nu 

ondersteunen en versterken. In de nieuwe 

handreiking staat hoe. 

Praktijkmiddag 22 april 2019
Op 22 april 2019 vindt bij Movisie een 

praktijkmiddag plaats voor gemeenten 

die aan de slag willen met deze handrei-

king. De toegang is gratis, aanmelding 

is verplicht. Dat kan via movisie.nl/

aanmelden-verandering-binnenuit.

De publicatie ‘Verandering van binnenuit’ 

is ontwikkeld door de alliantie van zeven 

organisaties voor en door mensen met een 

migratie- of vluchtelingenachtergrond, 

Doetank Peer en Movisie. 
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COLUMN

We zijn een presentatie aan het voorbereiden over ‘de donkere kanten 

van het leven’ als William op me af komt met een krantenartikel. De titel: 

‘Record aantal gedwongen opnames in psychiatrische klinieken’. ‘De 

volgende presentatie moeten we het hier over hebben’, stelt William voor. 

‘Want door dit soort berichten over verwarde personen zet ik thuis de 

muziek niet meer aan. De buren weten dat ik opgenomen geweest ben. En 

bij elk geluid dat ik te hard maak, ben ik bang dat zij denken dat ik weer 

doordraai.’

Ik heb het geluk dat ik van mijn zoektocht naar het doorbreken van 

maatschappelijke ongelijkheid mijn beroep heb kunnen maken, met theater 

als wapen. Wekelijks werk ik met groepen Rotterdammers die door allerlei 

omstandigheden op dit moment niet meedraaien in het alledaagse circus 

dat zegt dat je verantwoordelijk bent voor je eigen succes en dus ook 

voor je eigen falen. Het zijn dit soort momenten die me diep raken en in 

beweging brengen. William, die zich door opmerkingen in zijn omgeving 

en media tot in zijn diepste wezen is gaan identificeren met het stempel op 

zijn psychische ziekte. Dat staat zijn volledige herstel misschien nog wel het 

meest in de weg. 

De groep, Theateratelier Bloemhof, waar William in zit, weet wat het is 

om de grip op het leven kwijt te zijn. Dit onderwerp pakken we op en 

diepen we met elkaar uit. Ik hoor veel meer verhalen. Over bedden die 

in de crisisopvang verdwijnen. Over de zorgen om toenemende aantallen 

zelfmoordpogingen, kortere opnames. Over het stigma dat de term 

‘verward persoon’ veroorzaakt, al helemaal als die gekoppeld is aan 

misdrijven. Waardoor het beeld ontstaat dat mensen in verwarde toestand 

allemaal potentieel gevaarlijk zijn. De afstand die mensen daardoor nemen 

terwijl nabijheid juist nodig is. We zetten situaties in beeld, dansen over 

de verwarring, dichten over hulp krijgen en ontdekken onze kracht in het 

samenspelen. We lachen en huilen, worden boos en eindigen elke middag 

met trots. 

Langzamerhand zijn we de verwarring gaan omarmen. Verwarring 

schept creativiteit, verwarring is revolutie. Die hebben we nodig in deze 

maatschappij waar systemen de menselijkheid soms doen verdwijnen. Het 

elkaar zien, écht zien, verder kunnen kijken dan de stempels die we op 

elkaars voorhoofd plakken. Kunnen reageren op de noden van de ander. Ik 

zie William groeien en geniet ontzettend van de kracht waarmee hij speelt, 

vertelt, de muziek in de repetitieruimte steeds een stukje harder zet. We 

zijn bijna klaar voor de presentatie, waarin we aan andere Rotterdammers 

dit verhaal laten zien om de dialoog aan te gaan. In de wetenschap dat 

bewustwording de eerste stap naar verandering is. En stiekem hoop ik dat 

William daarna de muziek thuis ook weer een tandje harder durft te zetten. 

Thamar Kemperman is theatermaker en procesbegeleider bij Formaat, 

Werkplaats voor Participatief Drama in Rotterdam

Te harde muziek

Het zijn dit soort momenten 

die me diep raken en in

beweging brengen.
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