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Programma over 
samenwerking met 
mantelzorgers
Movisie en Vilans zijn gestart met het programma In voor 

mantelzorg-thuis. In tien lerende, lokale praktijken gaan 

organisaties in een regio of gemeente met elkaar aan de 

slag om de samenwerking met mantelzorgers te verbeteren. 

Zij krijgen hierbij twee jaar begeleiding. Roos Scherpenzeel, 

programmamanager: ‘Goede lokale samenwerking is 

essentieel om mantelzorgers goed te ondersteunen. Daarom 

is dit programma opgezet. We richten ons hierbij vooral op 

mantelzorgers van ouderen in de thuissituatie. Per traject zijn 

minimaal drie organisaties betrokken. Zo kunnen we echt 

stappen zetten in de lokale samenwerking.’ 

De organisaties werken aan vraagstukken als een betere 

samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten, 

tussen beroepskrachten en vrijwilligers en tussen zorg- en wel-

zijnsorganisaties. Maar ook aan een beter gebruik van tech-

nologische hulpmiddelen en het versterken van het netwerk 

van de mantelzorger. Daarnaast gaat het programma op 

landelijk niveau werken aan verbeterprogramma’s met onder 

ander MantelzorgNL en V&VN. Ook komen er hulpmiddelen 

om beroepskrachten te ondersteunen om samenwerking met 

mantelzorgers in hun organisatie te ondersteunen. 

Volg de ervaringen en inzichten van dit programma via 

invoormantelzorg.nl.

De toegevoegde waarde van 
ervaringsdeskundigen
Ervaringsdeskundigheid roept in het sociaal domein veel enthousiasme 
en – jazeker – ook weerstand op. Dit nummer laat dat volop zien. 
Ervaringsdeskundige Ed van Hoorn zegt over die weerstand (p.9): 
‘Vaak wordt het (de inzet van ervaringsdeskundigen) gedragen door 
het management maar is er geen draagvlak bij de werkers waar die 
ervaringswerkers juist mee moeten samenwerken.’ 
De spijker op zijn kop! Ik merk dat bestuurders vaak enthousiast zijn 
over de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigen en hen met 
elan binnenhalen. Maar dat ze van tevoren niet altijd hebben nagedacht 
over wat dit in de praktijk voor de werkvloer en de ervaringsdeskundige 
betekent. Eerlijk is eerlijk: die fout heb ik in het verleden ook gemaakt. 
Wat ik ervan heb geleerd, is dat je het met het management vooraf goed 
moet voorbereiden. Zorg voor draagvlak, heb weet van de werkcultuur 
en anticipeer daarop voor wat betreft de inbreng van de ervarings-
deskundige. Organiseer de zaken goed, ook op praktisch vlak. Bedenk 
vooraf hoe je de werkzaamheden van de ervaringsdeskundige in gaat 
bedden in je organisatie.
Dat ervaringsdeskundigen van toegevoegde waarde zijn, staat voor 
mij als een paal boven water. Als we inzoomen op wat er voor een 
professional in het sociaal domein nodig is om je werk goed te doen: 
je hebt allereerst je beroepsmatige opleiding nodig, laten we zeggen de 
meer rationele kennis, vervolgens je persoonlijke professionaliteit. En 
tenslotte de gerichtheid op de vraag van degene voor wie je het allemaal 
doet. Die drie zaken bij elkaar maken dat je tot goede  
beslissingen kunt komen. 
En soms speelt dat laatste aspect – voor wie doen we het en wat is voor 
die persoon werkelijk van betekenis? – een te kleine rol in het werk. De 
ervaringsdeskundige is dan degene die bij uitstek zo’n vraag scherp weet 
te krijgen, in de uitvoering, maar ook in beleid.  

Dit nummer opent met een boeiend rondetafelgesprek (p.4) tussen vier 
ervaringsdeskundigen. Vermoeiend, zo betogen ze, om telkens weer de 
meerwaarde van ervaringsdeskundigheid te moeten aantonen. Ik snap 
dat goed. Tegelijkertijd is het niet verkeerd om voortdurend scherp voor 
ogen te hebben wat de toegevoegde waarde is. 
Alie Weerman zegt: ‘Een belangrijke vraag die we studenten stellen die 
hun ervaringsdeskundigheid willen inzetten is: wat heb jij te bieden in 
jouw ervaringen wat van toegevoegde waarde is voor jouw cliënten?’ Dat 
is waar het om draait. Dat jouw ervaringsdeskundigheid van betekenis  
is voor de ander. Een ervaringsdeskundige associate member zei daar-
over tegen mij: ‘Alles draait om die ander. Verder is niets relevant.’ 
 
Janny Bakker, bestuurder Movisie

Leren, inspireren  
en delen
Ook dit najaar organiseert Movisie weer bijeenkomsten in het 

teken van leren, inspireren en delen. Iedere bijeenkomst staan 

succesvolle praktijkvoorbeelden centraal. Door middel van 

concrete werkvormen gaan we tijdens de bijeenkomst zelf 

aan de slag met nieuwe werkwijzen en methodieken. 

Dit najaar staan de volgende bijeenkomsten op het programma:

•  Mensen met een LVB doen mee in de buurt: Hoe kunnen 

mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) beter 

en betekenisvol mee doen in de samenleving?  

Op 10 september en 21 november. 

• Van Beschermd wonen naar beschermd thuis: Wat is er 

nodig zodat ook wijkbewoners met een verhoogde  

(psychische) kwetsbaarheid zich thuis te voelen in de buurt? 

Op 1 oktober 2019.

• Aanpakken van eenzaamheid door gemeenten.  

Op 30 oktober 2019.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Social Impact Factory  

in de binnenstad van Utrecht en duren van 10.00 uur tot 

13:00 uur. Deelnemen is gratis maar aanmelden verplicht. 

Kijk op movisie.nl/agenda en meld je aan!2

http://www.invoormantelzorg.nl
http://movisie.nl/agenda
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Rondetafelgesprek over ervaringsdeskundigheid

Taal geven aan dingen 
die pijn doen
Vier ervaringsdeskundigen zitten om de tafel: Maurits Boote, Marjet 

van Houten, Edo Paardekooper Overman en Alie Weerman. Wat 

zien zij als toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid? Gaat 

het goed met de inzet van ervaringsdeskundigen of valt er nog een 

wereld te winnen? 

Wie vier doorgewinterde experts samen aan 

tafel uitnodigt voor een interview over erva-

ringsdeskundigheid, hoeft niet bang te zijn 

dat het gesprek stilvalt. De discussie is geani-

meerd. De gesprekspartners vallen elkaar 

bij en zijn het op onderdelen niet met elkaar 

eens. Zo gaat dat. Maar er is iets dat hen sterk 

bindt, merkt de interviewer. Dat is allereerst 

natuurlijk hun gezamenlijke ervaringsdeskun-

digheid op verschillende vlakken (zie kader). 

Maar het is ook hun grote bevlogenheid om 

   Edo Paardekooper Overman en Alie Weerman (rechts)

Door: Olaf Stomp

ervaringsdeskundigheid – in tal van verschij-

ningsvormen – stevig te laten wortelen in het 

sociaal domein. Punt. 

Wanneer ben je een 
ervaringsdeskundige?
Maurits Boote: ‘Ik denk dat iemand erva-

ringsdeskundig is als je hebt geleerd om het 

functioneel in te zetten. Als middel, niet als 

doel. Ik geloof trouwens niet meer zo in één 

definitie. Ik zie zoveel verscheidenheid in het 

veld, zoveel rollen. Een ervaringsdeskundige 

vrijwilliger is heel iets anders dan een 

ervaringswerker.’ 

Marjet van Houten: ‘We zitten midden in 

een fase waarin we dat opnieuw aan het 

definiëren zijn. Hoe pas je het in de professi-

onele wereld in? Dat is een zoektocht. Wat 

in elk geval belangrijk is, is dat het meer is 

dan een ervaring – je bent in staat om te 

reflecteren op die ervaring. Het verbindende, 

collectieve aspect is voor mij belangrijk: dat 

je de ervaring kunt delen met anderen. Los 

daarvan: er zijn heel veel verschillende rollen 

en invalshoeken te noemen.’ 

Alie Weerman: ‘Ik zie twee betekenissen. 

In het dagelijkse taalgebruik heeft het een 

eigen betekenis: iedereen die iets beteke-

nisvol heeft meegemaakt is ervaringsdes-

kundige. Binnen zorg en welzijn hebben we 

afspraken gemaakt over wanneer je je een 

ervaringsdeskundige mag noemen. Ik vind 
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Waarom moeten we 

ervaringsdeskundigheid steeds 

weer verantwoorden?

die afspraken belangrijk. Je bent ervarings-

deskundige als je over bepaalde competen-

ties beschikt. Als je op je ervaringen kunt 

reflecteren, als je er andere bronnen bij 

kunt gebruiken, als je die kunt delen. Dan 

is het ervaringskennis geworden die je kunt 

inzetten om anderen te ondersteunen.’ 

Edo Paardekooper Overman: ‘Alie gebruikt 

een woord waar ik graag bij aansluit: 

competenties. Kunnen aansluiten bij de 

beleving van mensen die hen ernstig heeft 

ontregeld. Die ervaring stelt je in staat om 

een relationele band aan te gaan. Die band 

stelt de ander in staat om zijn verhaal te 

doen en daarmee zijn leven op orde te 

krijgen.’ 

Weerman: ‘Dat je definieert wat de toege-

voegde waarde is, vind ik heel belangrijk. 

Het is een heel bijzondere bron van kennis. 

Het doet daaraan geen recht als je iedereen 

maar ervaringsdeskundige gaat noemen. 

De basis voor mij is: het is ervaring met 

ontwrichtende beperkingen die vaak 

gepaard gaan met uitsluiting en een stigma. 

Gewone levensgebeurtenissen vallen daar 

niet in. Als je hoogbejaarde ouders overlij-

den, is dat treurig maar dat zie ik niet als 

bron voor ervaringsdeskundigheid. Het gaat 

om kennis van ervaringen waardoor mensen 

buiten de boot vallen en hulp nodig hebben. 

Dat is essentieel. Op onze hogeschool is 

een belangrijke vraag die we studenten >>

   Maurits Boote en Marjet van Houten (rechts)

stellen die hun ervaringsdeskundigheid 

willen inzetten: wat heb jij te bieden in jouw 

ervaringen wat van toegevoegde waarde is 

voor jouw cliënten?’ 

Boote: ‘Ik ben het deels met je eens 

Alie. Maar de definitievraag begint me 

langzamerhand ook te irriteren. Misschien 

komt dat door mijn anarchistische inslag. 

Alle competenties staan op papier, er zijn 

allerlei schema’s. Maar het moet daar niet 

teveel over gaan. Laten we vooral aan 

het werk gaan. Laten we geen energie 

verspillen aan definitiediscussies door 

instituten. De mensen om wie het gaat, zijn 

allang aan de slag gegaan.’ 

Weerman: ‘Dat is zo. Ik merk ook dat we 

ervaringsdeskundigheid nog steeds moeten 

verantwoorden. Er bestaat een beroepscom-

petentieprofiel, dat is allang vastgesteld. 

Bruikbaar voor de ggz en, met een beetje 

bijstelling, ook in andere sectoren.’ 

Het zit de gesprekspartners 
hoog. Waarom telkens weer die 
verantwoording afleggen over de 
toegevoegde waarde? Dit is toch een 
gepasseerd station? 
Weerman: ‘We stellen toch ook niet steeds 

ter discussie wat de toegevoegde waarde 

van verpleegkunde is?’ 

Paardekooper Overman: ‘Maar we zitten 

ook in een erkenningsvacuüm. We willen 

graag dat het erkend wordt en dat het geld 

oplevert. Langjarig is er voortdurend een 

discussie of deze mensen met deze kennis 

het verdienen om betaald te worden voor 

wat ze inbrengen.’

Boote: ‘Kan zijn. We zijn soms afhankelijk 

van het systeem. Maar we zijn er ook om 

het systeem te veranderen. Het gaat om een 

nieuwe bron van kennis die zich niet altijd 

gemakkelijk laat meten.’

Van Houten: ‘De discussie gaat over 

definitiemacht. Wat ik zie in het veld, is dat 

door de definitiediscussie en het gevecht om 

toegang en erkenning, het gevaar bestaat 

dat er allerlei waardevolle initiatieven – 

bijvoorbeeld van ouders van thuiszitters 

(kinderen en jongeren die door uiteenlo-

pende oorzaken niet naar school gaan, 

redactie) – verloren dreigen te gaan. Of laten 

we zeggen, dat er een tweedeling ontstaat 

tussen de erkende ervaringsdeskundigheid 

en initiatieven die de ballotage van instituties 
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Wie zitten aan tafel?

Maurits Boote
…is specialistisch ambulant hulpverlener bij Intermetzo, projectleider ervaringsdes-

kundigheid bij Spirit! en trainer en ambassadeur bij ExpEx (Experienced Expert). Hij 

heeft allerlei vormen van hulpverlening gehad, onder meer in een pleeggezin en een 

leefgroep van jeugdzorg. Vanuit zijn persoonlijke ervaringen als homo zet hij zich in voor 

intersectionele emancipatie*. 

Marjet van Houten
…werkt als senior-adviseur Participatie bij Movisie. Is ervaringsdeskundige op het gebied 

van seksueel misbruik en moeder van een zoon met ernstige psychische problemen.

Edo Paardekooper Overman
…zet zich in voor dak- en thuisloze mensen. Paardekooper Overman, zelf dakloos 

geweest, betrekt hen als ervaringsdeskundigen bij beleidsbeïnvloeding. In 2018 was hij 

winnaar van de prijs Mensenrechtenmens, een initiatief van het College voor de Rechten 

van de Mens.

Alie Weerman
…is lector ggz en samenleving aan de Hogeschool Windesheim. Ze promoveerde in 

2016 cum laude op het onderwerp ervaringsdeskundigheid en zorg- en dienstverlening. 

Weerman kampte zelf met depressies en heeft de diagnose ADHD. Ze is familie-erva-

ringsdeskundig op het gebied van verslaving en psychoses.

* Intersectionaliteit of kruispuntdenken is een benadering die de samenloop van 

discriminatiegronden (‘meervoudige discriminatie’) en de dynamiek die daaruit voort-

vloeit, zichtbaar maakt.

niet doorkomen, om het zo maar te zeggen.’ 

Weerman: ‘Ik vind dat soort initiatieven 

interessant, ik ben ook een voorstander van 

burgerinitiatieven bijvoorbeeld. Maar het 

maakt hen nog niet ervaringsdeskundig.’

Wat de discussie duidelijk maakt is dat het 

laveren geblazen is om ervaringsdeskundig-

heid beter op de kaart te zetten. Enerzijds je 

verhouden tot de regels van de systeemwereld 

en anderzijds die systeemwereld te lijf gaan.

Gaat het goed gaat met de inzet van 
ervaringsdeskundigheid in het sociale 
domein? 
Paardekooper Overman: ‘De systeemwereld 

is nog steeds een belemmering.’

Van Houten: ‘De systeemwereld bestaat 

uit mensen. En elke keer als je hen op hun 

menszijn aanspreekt, blijkt dat ze veel meer 

ervaring hebben en veel meer compassie 

en capaciteiten dan wanneer ze in functie 

zijn. Dat is het vreemde aan deze tijd waarin 

mensen tot professional geworden zijn.’  

Weerman: ‘Er bestaat een verknipt beeld van 

professionaliteit. De opvatting dat je als pro-

fessional je kwetsbaarheid niet moet tonen, is 

zeker bij de oudere garde nog dominant. Dat 

maakt dat cliënten zich minderwaardig voelen 

en denken dat de hulpverlener zijn zaakjes 

altijd voor elkaar heeft.’

Boote: ‘Het lijkt een ongeschreven regel. Op 

het moment dat we in organisaties afspre-
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Ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Het 

zijn veelgehoorde begrippen in het sociaal domein. Maar wat 

wordt ermee bedoeld? 

Door: Marc Engberts

Wie kent deze uitspraak niet? ‘Als ik jou was zou ik het zus of zo aanpakken, 
want uit ervaring weet ik dat…’ En dan volgt er een advies op basis van de 
persoonlijke inzichten die iemand heeft opgedaan door gebeurtenissen in zijn of 
haar leven. 

Kennisbron
Ieder mens doet in zijn leven ervaringen op. En we gebruiken onze ervaring 
allemaal wel eens om anderen te adviseren. Hoewel het gebruik van termen 
verschilt - en van juist of onjuist gebruik geen sprake is - wordt ervaringskennis 
in het sociaal domein vaak gezien als kennisbron, naast wetenschappelijke en 
professionele kennis. Het is een kennisbron die beleidsmakers kunnen benutten 
om problemen in het sociaal domein effectief aan te pakken. 

Ervaringsdeskundigen
Ervaringsdeskundigen zijn dan mensen die over ervaringskennis beschikken 
en de vaardigheid hebben om deze door te geven aan anderen. In het sociaal 
domein wordt met ervaringen doorgaans bedoeld: eigen ervaringen van mensen 
met een beperking/ontwrichting én het vinden van een evenwicht. Het gaat dus 
om ervaring met problemen en obstakels waarmee iemand heeft leren dealen in 
het eigen leven.

Ervaringskennis
Iemand beschikt over ervaringskennis als hij of zij deze ervaringen heeft 
geanalyseerd en erop heeft gereflecteerd, mede op basis van collectieve erva-
ringskennis, dus ook ervaringen van anderen. De eigen kennis is daarmee op 
een hoger plan gebracht. Niet iedereen beschouwt mensen met ervaringskennis 
ook meteen als ervaringsdeskundig. 

Ervaringskundigheid
Ervaringsdeskundigheid impliceert de vaardigheid om ervaringskennis professi-
oneel in te zetten, ook ten behoeve van anderen. Sommigen reserveren de term 
ervaringsdeskundige exclusief voor geschoolde professionals die een opleiding 
in ervaringsdeskundigheid hebben gevolgd. Omdat het verschillend gebruik 
van termen tot begripsverwarring kan leiden, pleiten sommigen ervoor om 
geschoolde, professionele ervaringsdeskundigen, ervaringswerkers te noemen. 

Verschillen in gebruik
Binnen het sociale veld zijn er nog meer verschillen in het gebruik van termen. 
Zo koppelt men binnen de ggz de term ervaringsdeskundigheid vaak specifiek 
aan ervaring met ontwrichting van het eigen leven door psychiatrische proble-
matiek. Een ervaringsdeskundige heeft dan een herstelproces doorlopen, leren 
reflecteren op de eigen ervaringen en kan van daaruit anderen ondersteunen. 
Elders in het sociaal domein gaat het niet altijd om ontwrichting en herstel en 
wordt de term breder gebruikt en bijvoorbeeld gekoppeld aan ervaring met 
beperkingen in het dagelijkse leven.

Meer weten? Lees de publicatie ‘Ervaringsdeskundigen in het sociaal domein: 
wie zijn dat en wat doen ze?’ van Astrid van de Kooij en Saskia Keuzenkamp, 
Movisie, april 2018. www.movisie.nl/ervaringsdeskundigen

Ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid

What’s in the word?
ken dat we dat pantser mogen laten vallen, 

klinkt er een zucht van verlichting. Kennelijk is 

niemand blij met die ongeschreven regel.’ 

Van Houten: ‘Ik zie vaak wel goede wil, maar ik 

zie ook dat mensen terugvallen in hun ver-

krampte professionele rol met allerlei regeltjes.’

Hoe raken we uit die klem?
Paardekooper Overman: ‘Door ontregelend te 

werk te gaan. Om een voorbeeld te noemen: 

ik kan tijdens een commissievergadering 

in de Tweede Kamer tegen Martin van Rijn 

(ex-staatssecretaris VWS) iets zeggen waardoor 

er effect ontstaat. Dat andere aanwezigen ook 

gaan denken: inderdaad, dat protocol waar we 

zo aan hechten is eigenlijk helemaal niet zo 

belangrijk.’ 

Van Houten: ‘We moeten uit de mal van het 

oplossing-denken. Die is heel dominant in de 

beleidswereld. De realiteit van veel mensen 

is dat het leven complex is, ongerijmd. Dat 

kunnen ervaringsdeskundigen inbrengen, als 

breekijzer in die systeemwereld.’ 

Weerman: ‘Dat je mag bestaan, ook als je je 

leven niet op orde hebt.’ 

Wat is het motto voor de inzet van 
ervaringsdeskundigheid in het sociaal 
domein? 
Van Houten: ‘Dat het gaat om waar we naar 

streven. Dat we het uiteindelijk doen voor 

betere zorg en ondersteuning aan mensen die 

gesteund willen worden.’ 

Paardekooper Overman: ‘In essentie gaat het 

om zorgzaamheid. Omzien naar elkaar. Dat 

is de opdracht die je hebt ten opzichte van 

mensen die ernstig ontregeld zijn ofwel de 

omgeving ernstig ontregelen. Daar heb je 

ervaringskennis bij nodig.’

Boote: ‘Ik heb twee motto’s. Een: begin alleen 

met ervaringsdeskundigheid als er iets aan de 

machtsstructuur mag veranderen. Nu word je 

vaak ingezet of wordt bepaald dat je wordt 

ingezet als ervaringsdeskundige. De macht-

hebber bepaalt wat er met de input gebeurt. 

Twee: we hebben meer overeenkomsten dan 

verschillen. In de praktijk is het nu dat we een 

tweedeling hebben bedacht – je ontvangt of 

je geeft hulp – die tweedeling doet geen recht 

aan de werkelijkheid.’

Weerman: ‘Mijn motto is: ervaringskennis moet 

als eerste bron van kennis aangemerkt worden. 

Het moet bovenaan staan. En inherent daaraan 

is dat pijn en leed worden benoemd. Pijn en 

leed die we doorgaans uit de weg gaan. Omdat 

we gewend zijn dat we alles willen fiksen. We 

moeten taal geven aan dingen die pijn doen.’ 

Meer informatie: Marjet van Houten  

(m.vanhouten@movisie.nl, 06 55 44 09 79).
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Ed van Hoorn in gesprek met Saskia Keuzenkamp 

Een ervaringsdeskundige 
stelt andere vragen
Hoe maak je van individuele kennis collectieve ervaringskennis? 

Daarover gaat het kennisproject van initiatiefnemer Ed van Hoorn, 

ervaringsdeskundige en prominent behartiger van cliëntenbelangen, en 

Movisie. Een tweegesprek tussen Ed van Hoorn en Saskia Keuzenkamp, 

directeur Kennis en innovatie bij Movisie.

Door: Olaf Stomp

   Saskia Keuzenkamp: 'De termen ervaringsdeskundigheid en ervaringswerk zijn zich in het sociaal domein flink aan het ontwikkelen.'
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‘Er zijn niet veel organisaties die zich 
opwerpen als probleemeigenaar van dit 
vraagstuk. Aanbieders niet, verzekeraars 
niet. Movisie en ook ZonMw verdienen 
een pluim.’ Aldus Ed van Hoorn die niet 
onder stoelen of banken steekt dat hij 
zich verheugt op de samenwerking met 
Movisie. Van Hoorn is al decennialang een 
prominente expert in ervaringswerk. In de 
jaren tachtig verzeilde hij door gebruik van 
een slaapmiddel met heftige bijwerkingen 
als cliënt in de ggz. Daarna sprong hij op 
de barricaden voor een tegenbeweging 
in de ggz. Hij bekleedde sindsdien tal van 
bestuursfuncties en publiceerde over 
het patiëntperspectief, vraagsturing en 
ervaringsdeskundigheid. 

Ervaringswerk 2.0
Eind vorig jaar schreef Van Hoorn een 
notitie voor ZonMw, de organisatie die zich 
bezighoudt met gezondheidsonderzoek 
en zorginnovatie. Titel: Ervaringswerk 2.0. 
Aanleiding is zijn bezorgdheid, en die van 
ZonMw, over de hoge vlucht die ervarings-
werk in tal van sectoren, waaronder het 
sociaal domein, heeft genomen. Op zichzelf 
een verheugende ontwikkeling, zo stelt 
hij. Maar wel een die een schaduwzijde 
kent. ‘Ervaringswerk is een containerbegrip 
geworden, een noemer waaronder veel 
praktijken schuil gaan.’ 

Van Hoorn vreest een negatief scenario en 
als gevolg daarvan: spraakverwarring over 
wat ervaringswerk nu eigenlijk is. Hij is 
bang dat daardoor de kracht en het emanci-
patoire uitgangspunt verloren gaat dat aan 
de basis van ervaringswerk en ervarings-
deskundigheid ligt. Tijd om antwoorden te 
vinden op tal van vragen die volgens Van 
Hoorn al vijftien jaar onbeantwoord zijn. 
Want wat is ervaringskennis eigenlijk voor 
kennis, waarin onderscheidt het zich van 
andere kennissoorten? Hoe kun je individu-
ele kennis optillen tot collectieve ervarings-
kennis? Welke methoden zijn daarvoor en 
wat leveren die op?

Hoera-begrip
Movisie schaarde zich achter het initiatief 
van Van Hoorn. Saskia Keuzenkamp, 
directeur Kennis en innovatie: ‘De termen 
ervaringsdeskundigheid en ervaringswerk 
zijn zich ook in het sociaal domein flink aan 
het ontwikkelen. Dat brengt het risico met 
zich mee dat het verkeerd wordt gebruikt 
of dat ervaringswerkers niet goed worden 
gepositioneerd. Dat kan schadelijk zijn voor 
hen maar ook voor klanten. Zeker waar het 
gaat om de inzet van ervaringswerkers in 
een formele setting. Als mensen betaald 
krijgen, is het legitiem om helderheid over 
hun positie te verkrijgen, stelt ze. ‘Wat heeft 
iemand voor positie, wat voor mandaat, wat 
mag een klant verwachten?’ 

'Nu vinden organisaties veelal zelf het 
wiel uit, vertelt ze. Dat is tot op zekere 
hoogte begrijpelijk want in elke setting is 
misschien maatwerk vereist. ‘Maar toch: 
algemene uitgangspunten zijn belangrijk 
en we kunnen voortbouwen op bestaande 
kennis.’ Van Hoorn spreekt van het ‘hoe-
ra-begrip’: ervaringsdeskundigen worden 
aanvankelijk met gejuich binnengehaald. 
‘Het klinkt sympathiek. Dit gaan we doen. 

Mensen worden intuïtief binnengehaald. 
‘Ga maar aan de slag.’ Vaak wordt het 
vooral gedragen door het management 
maar is er minder draagvlak bij de werkers 
waar die ervaringswerkers juist mee 
moeten samenwerken. Soms ontstaan 
spanningen, conflicten: ‘Wat kom jij hier 
doen? Wat jij kan, kan ik ook’. Het probleem 
is dat het allemaal intuïtief gebeurt.’ En 
daar wil Van Hoorn vanaf. Het kennispro-
ject moet daarvoor het fundament leggen. 
‘Meer stevigheid, silhouet en inhoud geven. 
Proberen uit die intuïtieve fase te komen. 
Hard maken wat de meerwaarde is.’

Doorleefd
Het creëren van draagvlak is dus belang-
rijk? Keuzenkamp: ‘Zeker. Als er meer 
duidelijkheid komt over wat de precieze 
inbreng is van de ervaringswerker, levert 
dat ingrediënten op voor meer draagvlak. 
En nog even over die meerwaarde: die 
zit ‘m sterk in het doorleefd hebben van 
gevoelens van ontwrichting en uitsluiting. 
Een professional die geen ervaringsdeskun-
dige is, kan een eind komen maar heeft dat 
niet doorleefd. Ik was laatst bij een gesprek 
tussen iemand die in de schuldhulpver-
lening zit en een ervaringsdeskundige. ‘Jij 
stelt heel andere vragen’, zei de cliënt tegen 
die ervaringsdeskundige.’

Wat doet Movisie?
Movisie gaat om te beginnen in kaart 
brengen wat we tot nu toe weten over wat 
van belang is voor goed ervaringswerk. 
Welke randvoorwaarden zijn belangrijk? 
Keuzenkamp: ‘Daarna gaan we ervarings-
werkers in het sociale domein interviewen, 
als het ware foto’s maken, over hun praktijk. 
En die twee dingen leggen we naast elkaar, 
contrasteren we met elkaar zodat er een 
beeld ontstaat van wat er in die praktijken 
verbeterd kan worden. Vervolgens werken 
we dat uit voor de belangrijkste actoren, de 
ervaringswerkers zelf, de werkgevers en de 
beleidsmakers.’ Van Hoorn: ‘Dat moet leiden 
tot meer robuustheid, duidelijkheid, status 
en meer postuur.’

Ervaringswerkers worden 

intuïtief binnengehaald, maar 

daarna komt de weerstand

>>
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Keuzenkamp: ‘Ik merk dat mensen in de 
praktijk het prettig vinden dat wij met ze 
meedenken en reflecteren op waar ze mee 
bezig zijn. Soms zijn ze in hun eentje aan 
het zwemmen.’ De inzet van ervaringsdes-
kundigen in het sociaal domein kan ver-
schillende gedaanten aannemen. Allereerst 
in een formele setting waar dit onderzoek 
van Movisie zich op richt. Maar er zijn 
meerdere vormen. Keuzenkamp: 'Je hebt 
ook activistische ervaringsdeskundigen die 
zich als kritische luis in de pels manifeste-
ren ten opzichte van de instituties. Dat is 
zonder meer nuttig, maar daarvoor geldt 
niet dat ze een formele positie innemen, 
met publiek geld worden betaald en dat 
klanten van hen afhankelijk zijn. Denk 
aan cliënten uit gezinnen met meerdere 
problemen die misstanden aankaarten. 
Over dat ze bijvoorbeeld met meer dan 
twintig hulpverleners te maken hebben en 
daarover aan de bel trekken bij de minister.’ 

Anarchistisch
Ervaringswerk en ervaringsdeskundigheid 
kennen in de ggz een langere geschiedenis 
dan in het sociaal domein. Ed van Hoorn 
heeft dat van dichtbij meegekregen en er 
een prominente rol in gespeeld. Dat er in 
die sector meer over beschreven is, is niet 
alleszeggend, vindt hij. ‘De balans is weg bij 
de vraag wie er over gaat. Op dit moment 
hebben vooral werkgevers, financiers en 
opleidingen het daarin voor het zeggen. 
Veel meer dan ervaringswerkers zelf. 
Die disbalans geldt niet voor het sociaal 
domein, stellen beiden eensgezind. Van 
Hoorn: ‘Nee, daar is de dynamiek heel 
anders.’ Keuzenkamp: ‘Het sociaal domein 
is inderdaad een ander soort sector. Demo-
cratischer en anarchistischer dan de meer 
hiërarchisch en medisch georiënteerde ggz.’ 

Dat neemt niet weg dat er in de sociale 
sector – waar de ontwikkelingen rond 
ervaringsdeskundigheid nog pril zijn – ook 
knelpunten zijn. ‘Soms zie je dat er met de 
beste bedoelingen mensen als ervarings-
deskundigen worden ingezet maar dat het 
volstrekt onduidelijk is wat er van hen 
verwacht wordt. Of dat er juist veel van hen 
wordt verwacht zonder dat wordt voorzien 
in goede randvoorwaarden. Dat ze én indi-
viduele klanten moeten helpen, én een luis 
in de pels moeten zijn voor collega’s, voor 
beleid en voor de gemeente. Ga daar maar 
aanstaan als ervaringsdeskundige!’

Gelijke kappen
De transitie in het sociaal domein is een 
blijver, stelt Van Hoorn. ‘We gaan niet 
meer terug naar het systeem waarin je 
als burger aan zes criteria moet voldoen 
voordat je kan aantonen dat je recht hebt 
op dienstverlening. En dat het moet worden 
getoetst aan begrippen als verdelende 
rechtvaardigheid.’ 

Maakt dat des te belangrijker dat we 
duidelijker in kaart brengen wat de 
toegevoegde waarde van ervaringswerkers 
en ervaringsdeskundigheid is? Van Hoorn: 
‘Ja, absoluut. Kijk bijvoorbeeld naar het 
begrip zelfredzaamheid. Dat wordt nogal 
eens bekritiseerd. Wat een ervaringswerker 
doet, is: het idee van samenredzaamheid 
erin krijgen. Om mensen heen in hun 
leefwereld oplossingen creëren, bekijken 
wat nodig is. Niks gelijke monniken, gelijke 
kappen, van dat idee moeten we af.’
 
Collectieve ervaringskennis
Een andere beoogde opbrengst van het 
kennisproject is dat duidelijk wordt 
hoe groot de behoefte is aan collectieve 
ervaringskennis. Van Hoorn: ‘Een van de 
taken van een goede ervaringswerker is dat 
hij mensen moet kunnen wijzen op kennis 
van lotgenoten die hem zijn voorgegaan. 
Dat veronderstelt dat dit soort kennis 
ergens te vinden is. Maar dat is maar zeer 
fragmentarisch beschikbaar. Hoe we dat 

veranderd krijgen? Goeie vraag. Ik hoop dat 
een grote partij, misschien wel Movisie, zich 
daar over gaat ontfermen. Dat zou zoiets 
kunnen zijn als wat ze in Engeland hebben 
met Healthtalkonline. Een plek waar je 
collectieve ervaringskennis bewaart en 
ontwikkelt.’

Keuzenkamp ziet die beoogde rol wel 
zitten. ‘Ik ben een groot voorstander van 
kennisnetwerkorganisaties. Wij zouden een 
ervaringskennisdatabase kunnen ontwikke-
len samen met organisaties als de Vereni-
ging van Ervaringsdeskundigen, Phrenos en 
het Nederlands Jeugdinstituut, om er maar 
een paar te noemen.’ Niet zelden opereren 
ervaringswerkers als luis in de pels. Ze uiten 
daarbij kritiek op de systeemwereld die 
soms pontificaal tegenover de leefwereld 
van mensen staat. Maar met een pro-
gramma over ervaringswerk van ZonMw 
wordt ook in de systeemwereld geopereerd. 
Hoe bezwaarlijk is dat? Keuzenkamp: ‘Je 
hebt beiden nodig om vooruitgang te 
boeken: mensen die activistisch op de deur 
bonzen maar ook mensen die binnen de 
instellingen aan de slag gaan.’

Meer informatie: Saskia Keuzenkamp 
(s.keuzenkamp@movisie.nl of  
06 44 11 24 91).

   Ed van Hoorn: 'De transitie in het sociaal domein is een blijver.'
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Merel van Groningen en Marc Mulder 

Associate members van Movisie

Hoe ziet jouw werk als ervaringsdeskundige eruit?
‘Ik bezoek wekelijks scholen en buurthuizen om voorlichting te 

geven aan jongeren. De kracht is dat ik hun taal spreek. Ze delen 

hun ervaringen met mij omdat ik open ben en ze laat zien dat het 

uiteindelijk goed kan komen. Als ik gevraagd word door gemeenten 

om te kunnen doorbreken in een casus, is de samenwerking 

belangrijk. Van tevoren adviseer ik welk plan er moet klaar staan 

zodat we gelijk kunnen handelen. Dit resulteert bijvoorbeeld in 

aangiftebereidheid. Maar ook in inzicht in de groep daders zodat 

het netwerk kan worden ontmanteld.’ 

Wat maakt dit werk belangrijk? 
‘Laat ik voorop stellen dat niet iedereen geschikt is als ervaringsdes-

kundige. Sommigen krijgen een terugval of zijn teveel bezig met hun 

eigen gelijk halen. De kunst is om je te richten op oplossingen die je 

samen kunt bereiken. Ik merk in het werkveld helaas ook dat er een 

stempel op de ervaringsdeskundige wordt gedrukt. Er is angst dat ze 

labiel zijn en of kunnen worden. Een ervaringsdeskundige moet zich 

ook kunnen beschermen. Tegen zichzelf, maar ook ten opzichte van 

de organisaties die hen willen inzetten.’ 

Merel van Groningen:  

‘ Als ervaringsdeskundige spreek 
ik de juiste taal’ 

Merel van Groningen werd als vijftienjarige 

slachtoffer van een loverboy. Inmiddels heeft 

zij hierover drie boeken geschreven, ze geeft 

voorlichting op scholen en ze staat slachtoffers 

bij. Daarnaast adviseert zij gemeenten en politie 

én heeft zij gezorgd voor aanpassing van de oude 

Nederlandse zedenwet. 

Waar ben je het meest trots? 
‘De interventie die we samen met de politie Rijnmond en Edu’Actief 

hebben gemaakt. Dit haalde in één klap het vooroordeel over 

mij als de ervaringsdeskundige weg. Hoogopgeleid of niet, met 

spellingsfouten of niet. Niets heeft me tegengehouden. Hiermee 

kunnen we sociaal professionals opleiden tot train-de-trainers 

en hebben we een enorm bereik gekregen. En we gaan met de 

Merel van Groningen Foundation nu ook een academie starten om 

nieuwe ervaringsdeskundigen op te leiden. Maar als een gemeente 

mij invliegt om een slachtoffer bij te staan, dan ligt mijn hart daar. 

Ik ben dan enorm voldaan als hij of zij geholpen wordt. Door simpel 

de taal te spreken die wij alleen samen spreken.’

 

Wat hoop je met het netwerk van associate members te 
bereiken?
‘Juist bij het probleem van seksuele uitbuiting bij minderjarigen is 

de keten rondom de doelgroep belangrijk. We kunnen daarin alleen 

succesvol zijn als we goed samenwerken. Ik hoop dat we met dit 

netwerk kunnen luisteren en leren van elkaar.’

Wat is het Merel van 
Groningen-project?
Het Merel van Groningen-project over loverboyproblematiek 

is onlangs door praktijkbeoordelaars beoordeeld als ‘goed 

beschreven’ en opgenomen in de databank Effectieve Sociale 

Interventies van Movisie. Het project bevat een compleet 

themapakket voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Het richt 

zich op voorlichting en preventie en kan worden ingezet bij 

scholen en jeugdhulporganisaties.  

Kijk op: www.movisie.nl/merelvangroningenproject

Door: Eveline Versluis
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Hoe ben jij uit de schulden gekomen?
‘Ik ben eruit gekomen door met uiterste inspanning het heft in eigen 

hand te nemen. Uiteindelijk ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij 

Rijnstad om te zorgen dat mensen in schulden minder op zichzelf 

aangewezen zijn. Vanuit dit vrijwilligerswerk binnen deze hulpver-

lening kreeg ik een baan bij Rijnstad als medewerker Vroeg Eropaf. 

We willen mensen bereiken wanneer de problemen nog niet te groot 

zijn.’ 

Hoe geef jij invulling aan je werk als ervaringsdeskundige?
‘Als ervaringsdeskundig schuldhulpverlener begeleid ik mensen die 

met grote stress te maken hebben. Ik merk dat ik iets extra’s te bieden 

heb ten opzichte van collega’s die dit niet hebben meegemaakt. Ik 

kan zeggen: ik snap wat je bedoelt, want ik heb het zelf meegemaakt. 

Ik werk aan een project om ervaringsdeskundigheid meer doordacht 

in te zetten in schuldhulpverlening, via beleidsbeïnvloeding. Ik ben 

ook bezig met bewustzijn vergroten door het geven van lezingen en 

trainingen aan wijkteams en baliemedewerkers.’

Waar ben je trots op?
‘Ik begeleid een vrijwilligersgroep. Ze beginnen als budgetcoach en 

worden ingezet als ervaringsdeskundigen bij mensen met stress. 

Ook gaan we meedoen aan een participatief onderzoek, samen met 

mensen die verbonden zijn aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, 

over hoe ervaringskennis ervaringskennis beter benut kan worden in 

maatschappelijke organisaties. Hierbij kijken we of en hoe het daar een 

volwaardige plek kan krijgen, naast andere soorten kennis. Verder ben 

ik trots op het feit dat we de schuldhulpverlening voor ondernemers 

onder de aandacht hebben gebracht. Ikzelf ben daar natuurlijk een 

voorbeeld van.’

Hoe kunnen we armoede en schulden voorkomen?
‘We moeten zorgen voor meer scholing en bewustwording, vooral 

bij jongeren. Mensen moeten leren om met geld om te gaan. Het is 

nu zo makkelijk om schulden te maken. Het word je al vertrouwd 

gemaakt met studiefinanciering. En ook een telefoon kopen op afbe-

taling is heel normaal. We kunnen jongeren veel meer coachen en er 

aandacht aan besteden bij lessen als economie en maatschappijleer.’ 

Wat hoop je te bereiken met het netwerk van associate 
members?
‘Ik hoop dat de dingen die ik nu doe een groter bereik krijgen met 

het netwerk. Samen met de mensen die ook met vuur en enthousi-

asme bezig zijn.’ 

Marc Mulder:  

‘Ik zeg: ik snap wat je bedoelt 
want ik heb het zelf meegemaakt’
Een failliet bedrijf zorgde ervoor dat Marc Mulder 

jaren in schulden leefde. Hij veranderde van een 

krachtige, zelfverzekerde man in iemand zonder 

eigenwaarde en zonder zelfvertrouwen. Een lang 

proces van schuldhulpverlening volgde. Marc Mulder 

is nu beroepskracht. Hij neemt veel persoonlijke 

bagage mee in zijn werk. 

Het netwerk van associate members van Movisie bestaat uit 65 

koplopers uit praktijk en beleid. De deelnemers zijn geselecteerd 

op basis van hun waardevolle bijdragen en vernieuwende 

projecten in het sociaal domein. Het netwerk bestaat uit 

gemeentelijke professionals, ervaringsdeskundigen en sociaal 

professionals. Zij komen vier tot zes keer per jaar bij elkaar om 

te reflecteren, elkaar te verrijken en hun kennis te verspreiden 

naar gemeenten en andere partijen. 

Partners van het netwerk zijn: het ministerie van VWS, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa, Sociaal 

Werk Nederland (SWN), Zorgbelang Inclusief, Nederlands 

Jeugdinstituut, Vilans, Stimulansz, Netwerk Directeuren Sociaal 

Domein (NDSD), Vereniging van Gemeentesecretarissen, 

Wethoudersvereniging en Stichting A+O Fonds Gemeenten. 

Meer weten? movisie.nl/associatemembers
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Een rondje langs vijf landelijke 

kenniscentra leert: ervaringskennis 

en ervaringsdeskundigheid 

worden op veel verschillende 

manieren benut. Het waarom 

is echter overal hetzelfde: 

overtuiging van de meerwaarde 

ervan.

Door: Tea Keijl

Ervaringsdeskundigheid 
wordt op veel manieren benut

Behalve langs Movisie voerde de verken-

nende rondgang naar het Trimbos-instituut, 

het Nederlands Jeugdinstituut, Pharos en 

Vilans. Alle vijf benutten ze zelf ervarings-

deskundigheid* én ondersteunen ze anderen 

daarbij. Om te beginnen het Trimbos-insti-

tuut, dat een lange traditie op dit vlak heeft. 

Projectleider Marianne van Bakel vertelt: ‘In 

2009, toen de inzet van ervaringsdeskundig-

heid binnen de ggz een grote vlucht nam, 

startte het tweejarige programma LIVE, in 

samenwerking met kenniscentrum Phrenos. 

Een van de resultaten was de handreiking 

die organisaties ook nu nog gebruiken om 

ervaringsdeskundigheid beter te benutten.’ 

Trimbos-instituut: beroep 
ontwikkelen
Het Trimbos-instituut beschrijft in deze 

handreiking onder meer de verschillende 

manieren om ervaringsdeskundigheid in 

te zetten. Al deze manieren komen naar 

voren bij de vijf kenniscentra. Bij de ene ligt 

het accent op individuele hulpverlening, bij >>
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de ander meer op het versterken van de 

professional. Ervaringsdeskundigheid kan 

ook worden benut om het zorgsysteem te 

versterken of te veranderen. Of voor het 

gelijkwaardig mee kunnen doen van de 

ervaringsdeskundigen zelf, en het streven 

naar een inclusieve samenleving. 

Het Trimbos-instituut heeft jarenlang met 

een vast team van ervaringsdeskundigen 

gewerkt, vertelt Van Bakel. ‘Zij hielpen 

het gedachtegoed van HEE, dat staat voor 

herstel, empowerment en ervaringsdeskun-

digheid, te implementeren in het land.’ De 

afgelopen jaren heeft het Trimbos-instituut 

een belangrijke bijdrage geleverd aan 

de ontwikkeling van het beroep van de 

ervaringsdeskundige in de ggz. ‘Onder meer 

met het landelijke leerplan Ervaringsdeskun-

digheid op mbo- en hbo-niveau.’ Daarmee 

kwamen landelijke normen en beroepseisen 

een stap dichterbij. Het Trimbos-instituut is 

onlangs samen met Phrenos een onderzoek 

gestart naar de implementatie van het 

zelfhulpinstrument WRAP (Wellness Recovery 

Action Plan).

Nederlands Jeugdinstituut: samen 
met jongeren leren
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) probeert 

ervaringsdeskundigheid vooral pragmatisch 

te benutten en richt zich daarbij op de 

individuele hulpverlening en het versterken 

van de inrichting van de zorg. Het NJi ziet de 

inzet van ervaringsdeskundigheid vooral als 

een proces van samen met de jongeren doen 

en leren, vertelt projectleider Joanne van den 

Eijnden. ‘Bij elk thema en elk moment probe-

ren we de beste interventie te kiezen. Dat 

kan een eenmalige inbreng zijn tijdens een 

bijeenkomst, een meer structurele inbreng 

via een kinder- of jeugdraad of ervaringsthe-

ater op een congres. Dat is samen zoeken.’ 

Van den Eijnden ondervindt daarbij elke 

keer de meerwaarde van de inzet van 

ervaringsdeskundigheid. ‘Laatst nog, bij een 

bijeenkomst met gemeenten. Het ging over 

de verlengde jeugdzorg, voor de periode 

tussen de 18 en 23 jaar. Er waren jongeren 

die vertelden wat zíj nodig hadden in de 

periode na hun achttiende verjaardag. Zodat 

ze niet na de taart en de kaarsjes met een 

koffer op straat zouden staan. Ze hebben 

een breder netwerk nodig. Door hobby’s, 

door de buurman te leren kennen, dat soort 

praktische zaken. Als zij dat niet verteld 

hadden, was de bijeenkomst vooral een 

systeemverhaal geworden.’

Pharos: iedereen is 
ervaringsdeskundig
Pharos wil de gezondheidsverschillen tussen 

groepen verkleinen. ‘We richten ons daarom 

met name op groepen die meer risico’s 

lopen, zoals laagopgeleiden, migranten en 

vluchtelingen’, vertelt projectleider Inge 

Goorts. ‘Wat Pharos betreft is iedereen (erva-

rings)deskundig als het gaat over zijn of haar 

eigen leven.’ Bij Pharos liggen de accenten 

op individuele hulpverlening en het verster-

ken van de professional. Goorts werkt met 

vluchtelingen die trainingen volgen zodat 

ze andere vluchtelingen kunnen helpen een 

nieuw leven op te bouwen. ‘Deze sleutel-

personen informeren en adviseren andere 

statushouders over de gezondheidszorg in 

Nederland. En ze maken onderwerpen als 

psychische problemen of huiselijk geweld 

bespreekbaar. De sleutelpersonen adviseren 

en trainen professionals onder andere in 

cultuursensitief werken.’ 

Pharos werkt veel samen met de taal-

ambassadeurs van de Stichting ABC. 

‘Ervaringsdeskundigheid van mensen die 

moeite hebben met lezen en schrijven 

creëert bij professionals bewustwording over 

de impact. Het testen van folders, apps en 

beeldmateriaal door taalambassadeurs levert 

vaak eyeopeners op. Het biedt mogelijkhe-

den om de zorg voor deze patiënten beter te 

laten aansluiten.’

Vilans: weg met het hokjesdenken 
Vilans, kenniscentrum voor de langdurige 

zorg, benut ervaringsdeskundigheid onder 

meer vanwege de kansen die het geeft 

op gelijkwaardig meedoen voor iedereen, 

ook voor mensen met een lichamelijke of 

verstandelijke beperking. Ervaringsdeskun-

dige adviseur Mireille de Beer vertelt: ‘Het is 

voortdurend zoeken naar hoe ik mijn erva-

ringsdeskundigheid het beste kan inzetten. 

Vilans geeft mij de ruimte en zo kan ik me 

blijven ontwikkelen. Dat maakt mijn meer-

waarde steeds groter. Ik check bijvoorbeeld 

beleidsstukken van de raad van bestuur op 

leesbaarheid. Zelfs collega’s bij Vilans zijn daar 

blij mee. Ik schrijf ook columns over actuele 

zaken. Bijvoorbeeld laatst, over werken met 

een beperking en hoe ik dat zie.’ 

Het kenniscentrum voor de langdurige zorg 

benut ervaringsdeskundigheid ook bij onder-

zoeken. De Beer: ‘Ik interview bijvoorbeeld 

cliënten over de betrokkenheid bij hun onder-

steuningsplan. De laatste tijd werk ik zelf van 

begin tot eind mee aan onderzoeken.’ Vilans- 

bestuurder Henk Nies blikte in een blog terug 

op een dagje samen optrekken met De Beer: 

‘Je hebt er niets aan om iemand in een hokje 

te plaatsen (…) Als we elkaar ontmoeten met 

als beeld dat de ander een beperking heeft, 

dan beperkt dat ons contact. Je staat niet 

open om te zien wie die ander eigenlijk is. Dat 

is pas écht een beperking.’

Movisie: luisteren naar inwoners
Marjet van Houten, adviseur bij Movisie, 

noemt drie toepassingsgebieden waar 

haar organisatie ervaringskennis benut en 

ondersteunt. ‘Naast de individuele hulp-

verlening zijn dat de beleidsontwikkeling 

en als derde het creëren van een passend 

aanbod.’ Met name het tweede en derde 

gebied diept ze verder uit. ‘Als voorbeeld bij 

beleidsontwikkeling noem ik graag Drim-

melen. Die gemeente neemt de inbreng van 

ervaringskennis serieus. Inwoners worden 

gehoord, is daar een van de drie centrale 

outcome-doelen in het sociaal domein. Ze 

geven er ook echt inhoud aan. Zo krijgen 

laaggeletterden geen ingewikkelde brieven 

meer, maar worden ze uitgenodigd voor een 

gesprek.’ Het benutten van ervaringskennis 

heeft op deze manier bijgedragen aan het 

anders inrichten van de zorg. 

Ook in het derde toepassingsgebied kent 

Van Houten vele voorbeelden. ‘Maar die 

worden nog niet altijd benoemd als het 

benutten van ervaringskennis. Het gaat 

bijvoorbeeld om ouders die hun ervarings-

kennis bundelen met die van andere ouders 

en voor hun kind met beperkingen een 

passende woonvorm creëren. Of de ouders 

van thuiszitters, die een passend aanbod 

met scholing en werk ontwikkelen. Dat soort 

initiatieven botst vaak tegen de schotten 

van de wet- en regelgeving. Het bestaande 

systeem heeft ook moeite met de wisselende 

rollen die ouders in deze gevallen op zich 

nemen; omdat de dubbele benadering van 

hulpvrager óf hulpbieder niet langer van 

toepassing is.’

*Noot van de redactie 
De termen ‘ervaringsdeskundigheid’ en ‘erva-

ringskennis’ worden in het sociaal domein 

vaak door elkaar gebruikt en niet iedereen 

bedoelt er hetzelfde mee. Zie voor een nadere 

toelichting het artikel op pagina 7).

Als ervaringsdeskundige check 

ik beleidsstukken van de raad 

van bestuur
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Ruimte maken voor mensen die met 
uitsluiting te maken hebben. Dáár begint 
een welkome buurt mee, zegt Doortje 
Kal. Kal introduceerde in 2001 in haar 
proefschrift de term kwartiermaken, met 
het oog op een gastvrije en inclusieve 
samenleving. ‘Er zijn nu eenmaal mensen 
die zich niet zo vanzelfsprekend in de 
samenleving bewegen, die anders zijn. Het 
begint met die erkenning. Daarmee plaats 
je mensen misschien in een hokje, met een 
stigmatiseringsrisico. Maar je beschermt 
ze ook tegen een proces van assimilatie, 
tegen een onderdrukkende normaliteit. Dat 
hokje is er juist om open te kunnen breken. 
Zonder dat heb je geen vertrekpunt om 
eraan te kunnen werken.’ 

verkeren. Beide adviseurs zijn betrokken 
bij diverse leer- en verbetertrajecten. 
Daarbij horen ze veel ervaringsverhalen. 
Van Xanten: ‘Als iemand na een opname 
in een ggz-instelling of na detentie in 
een woonwijk komt wonen, dan is het 
niet vanzelfsprekend dat die persoon zich 
meteen thuis voelt. Contact maken met je 
buren, doe je dat wel of niet? En wat vertel 
je over jezelf?’ 

Het begint bij een goede match tussen een 
bewoner en de buurt waar hij of zij gaat 
wonen. Van Xanten: ‘Als steeds dezelfde 
woning bestemd is om een start te maken 
in de buurt, dan heeft de nieuwe bewoner 
bij voorbaat al een stempel. Daar kunnen 
gemeenten en woningcorporaties rekening 
mee houden. Een ander punt is of de 
begeleider contacten in de buurt wel of niet 
bevordert.’

Welkomstpakket 
Van Bergen noemt als goed voorbeeld in dat 
verband een buurt waar het welzijnswerk 
en een team van ervaringsdeskundigen 
voor alle nieuwe buurtbewoners een 
welkomstpakket verzorgen. ‘Daarin zit 
de sociale kaart. Elke nieuwe bewoner 
krijgt bovendien een uitnodiging voor 
een welkomstgesprek. En eens in de drie 
maanden is er een welkomstreceptie in de 
buurt.’ Van Xanten: ‘Belangrijk is dat het 
niet bij een eerste ontmoeting blijft, maar 
dat er blijvende gezamenlijke activiteiten 
ontstaan. Misschien vindt iemand het leuk 
om te helpen bij de voorbereiding van het 
wijkfeest of het onderhoud van het speel-
tuintje.’ Daardoor ontstaat wederkerigheid 
en dát kan uitmaken of iemand goed landt 
of niet. 

‘In de meeste gemeenten is enorm bezui-
nigd op het buurtwerk dat die wederke-
righeid blijvend ondersteunt’, zegt Van 
Bergen. ‘Maar daar waar het wel overeind is 
gebleven of weer versterkt wordt, zie je dat 
de buurtwerkers alles en iedereen kennen 
en aan elkaar koppelen. Zij zijn de echte 
verbinders.’ Op die manier worden ook 
verbanden als het verenigingsleven, de kerk 
en sportclubs betrokken. Een buurtwerker 

Publicatie vol praktijkervaringen

Van harte welkom  
in deze buurt! 
Hoe zorg je als gemeente, sociale organisatie of bewoner dat 

iedereen zich thuis voelt in de buurt? Dus ook mensen met 

psychiatrische of psychosociale problemen? De publicatie ‘Een buurt 

voor iedereen’ biedt praktische handvatten.

Door Tea Keijl

Tot 2014 was Kal bijzonder lector 
Kwartiermaken aan de Hogeschool Utrecht. 
‘In het huidige Wmo-tijdperk, met de 
nadruk op eigen kracht en zelfredzaamheid, 
is kwetsbaarheid een taboe. Maar we 
moeten als samenleving beseffen dat daar 
waar kwetsbaarheid mag zijn, ze direct al 
minder wordt.’ Mensen in een kwetsbare 
positie, de ervaringswerkers zelf, vervullen 
bij deze bewustwording een cruciale rol.

Contact met buren
Adviseurs Hilde van Xanten en Anne-Marie 
van Bergen van Movisie onderschrijven het 
belang van een open houding volmondig, 
net als de rol die Kal ziet voor de buurtbe-
woners die zelf in een kwetsbare positie 
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of sociaal makelaar kan de mensen daar 
coachen in de omgang met mensen met 
psychische kwetsbaarheden of met een 
licht verstandelijke beperking.

Uit je comfortzone
Het coachen van buurtgenoten en kennis 
met hen delen is voor Doortje Kal ook een 
belangrijk punt. Wat haar betreft, geldt het 
voor alle betrokkenen, ook bijvoorbeeld 
consulenten die keukentafelgesprekken 
voeren en vrijwilligers in buurthuizen. ‘Als 
je iemand die vreemd is voor jou, gastvrij 
wilt ontvangen, dan kun je iets buiten het 
gewone doen voor die buiten-gewone ander. 
Je treedt uit je comfortzone, dat is spannend. 
Dat kan waanzinnig ploeteren zijn.’ 

Kal beschrijft een voorval in een wijkcen-
trum dat het belang van kennis en training 
laat zien. ‘Een man met moeilijk gedrag 
werkt daar als vrijwilliger. Soms trekt hij 
het even niet en dan gaat hij schreeuwen. 
De regel is dat er niet geschreeuwd wordt. 
Die regel is belangrijk voor het veiligheids-
gevoel van bezoekers en andere vrijwil-
ligers. Maar het mag niet betekenen dat 
deze vrijwilliger de deur wordt gewezen. 
Dus moet de vraag gesteld te worden wat 
hij nodig heeft om niet meer te hoeven 
schreeuwen. Dat was in dit geval samen 
een ommetje maken. Het gaat erom dat 
iemand in dit soort situaties de verant-
woordelijkheid neemt. Want het komt niet 
vanzelf goed.’ 

Fijne daginvulling
Dit voorbeeld toont ook de waarde aan van 
blijvende onderlinge verbanden waardoor 
iedereen duurzaam in beeld blijft. En 
dat draagt weer bij aan ieders gevoel van 
veiligheid. Het voorval in het wijkcentrum 
raakt ook aan de vraag: moeten initiatie-
ven expliciet maken dat ze zich ook richten 
op mensen in een kwetsbare positie? Die 
vraag is niet eenduidig te beantwoorden: 
soms kan het drempelverlagend werken 
om het wel te melden, in andere gevallen 
werkt het stigmatiserend, ervaart Van 
Bergen. 

‘Bredere kennis over afwijkend gedrag is 
sowieso nodig. En het besef dat iedereen 
gewone behoeften heeft. Behoefte aan 
contact, aan meedoen, aan een fijne 
daginvulling.’ Ze vat het treffend samen: 
‘Erkenning voor het anders zijn moet hand 
in gaan met erkenning voor de gewone 
behoeften.’

Meer informatie: Anne-Marie van Bergen 
(a.vanbergen@movisie.nl of 06-55440655) 
of Hilde van Xanten (h.vanxanten@
movisie.nl, 06-55440615).

Kwetsbaarheid is anno 2019 

een taboe

Een buurt voor iedereen 
De publicatie ‘Een buurt voor iedereen’ is voor iedereen die zich betrokken voelt 

bij dit vraagstuk: beleidmakers, professionals, vrijwilligers, actieve buurtbewoners, 

ervaringsdeskundigen en mensen die zelf in een kwetsbare positie verkeren. 

Wat kenmerken buurten waarin mensen zich thuis voelen?

1.  Er is sprake van een onderlinge open houding.

2.  Er is aandacht en waardering voor elkaars talenten en inzet, mensen kunnen van 

betekenis zijn.

3.  Er zijn hulpbronnen en voorzieningen zoals verenigingen, kerken en winkeliers.

4.  Er zijn afspraken, buurtgebruiken en onderlinge verbanden waardoor iedereen 

duurzaam in beeld is.

5.  Mensen voelen zich er veilig. En anders weten ze wie ze kunnen aanspreken. 

De publicatie staat vol met voorbeelden van praktische acties die deze kenmerken 

versterken. Gratis te downloaden op movisie.nl/buurtvooriedereen.
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Monique Schrijver is programmaleider van het programma Gezonde 

Toekomst Dichterbij en vertelt over het belang: ‘Mensen met een 

lage sociaaleconomische status leven gemiddeld zeven jaar korter en 

negentien jaar in slechte gezondheid.’ Dat hangt nauw samen met 

achterstanden op andere gebieden. Zoals minder gunstige woon- en 

werkomstandigheden, armoede en slechte leefgewoonten als roken 

of alcoholisme. 

Gezondheidsachterstanden verkleinen?

Niet leren uit boeken 
maar leren van anderen
In het programma Gezonde Toekomst Dichterbij  

stimuleert FNO (Fonds NutsOhra) 46 projecten die 

bijdragen aan het verkleinen van gezondheids- 

achterstanden bij mensen met een laag sociaal- 

economische status. Een van deze projecten is het 

project Betere gezondheid voor Somalische en 

Afghaanse Nederlanders van Movisie. Wat gebeurt 

er in deze projecten? En hoe dragen ze bij aan hun 

gezondheid? 

>>

Door: Claire Blom
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Schrijver: ‘Vaak zien we ook dat gewoonten worden overgedragen 

van generatie op generatie.’ De projecten binnen het programma 

kennen daarom een integrale aanpak die meerdere domeinen raakt 

en die gericht is op het hele gezin, buurt of wijk om deze gezond-

heidsachterstanden te verkleinen. Schrijver: ‘Het gaat erom dat we 

een verandering in gang zetten door actief samen te werken met 

gezinnen in de wijk. Zorgen dat je de behoeftes van deze mensen 

centraal stelt.’ 

Meer dan promoten
Onderzoek en evaluatie is een belangrijke meerwaarde van het 

programma, aldus de programmaleider. Door de evaluaties kun 

je bijsturen en tegelijkertijd leren uit de praktijk en bijbehorend 

onderzoek. Schrijver: ‘Zo zien we bijvoorbeeld dat je met alleen het 

promoten van een gezonde levensstijl de gezinnen niet voldoende 

motiveert. Bij gezondheidsachterstanden is een integrale aanpak 

essentieel bij gezinnen die moeite hebben om het hoofd boven 

water te houden. Denk aan schuldenproblematiek of simpelweg de 

boel draaiende houden als eenoudergezin.’ 

Ook benoemt Schrijver het belang van de hulp en ondersteuning 

op meerdere aspecten van het leven. ‘Voor laaggeletterden kan 

het bijvoorbeeld moeilijk zijn om voedingsadviezen te volgen of 

het voedingsetiket te begrijpen. Als iemand wil afvallen, is hulp bij 

taalvaardigheid gewenst.’ Ook cultuur kan een rol spelen. Zo is het 

in sommige culturen het een taboe om over bepaalde gezondheids-

problemen te praten. Eerst een sociale verbinding leggen, kan dan 

helpen om vervolgens de mensen te bewegen om werk te maken 

van hun gezondheid. 

Taal van het volk
Volgens projectleider en Movisie-adviseur Bora Avri ć   zijn cultuur en 

gemeenschap de kracht van het project Betere gezondheid Somali-

sche en Afghaanse Nederlanders. Samen met de stichtingen Sahan 

en Voice of Afghan Women startte Movisie bijna vier jaar geleden dit 

project bij een Somalische gemeenschap in Tilburg en een Afghaanse 

gemeenschap in Rotterdam. Avri ć   legt uit: ‘Uit onderzoek blijkt dat 

Somalische en Afghaanse Nederlanders een slechtere psychische en 

lichamelijke gezondheid hebben dan autochtone Nederlanders. Om 

die gezondheidsachterstanden te verkleinen, zijn we met de Popular 

Education-methodiek aan de slag gegaan. 

Movisie-adviseur Mellouki Cadat-Lampe legt uit wat dit inhoudt. 

‘Popular Education is onderwijs in de taal van het volk. Centraal 

staat wat de wijk of buurt weet. Niet leren uit boeken, maar leren 

van anderen. Je bespreekt ervaringen aan de hand van muziek, 

toneelspelen, tekenen, rollenspel of sociodrama. Daarna bedenk je 

een actie om van deze ervaring te leren.’ Avri ć   voegt toe: Een aantal 

sleutelfiguren uit de gemeenschap (communityworkers) is getraind 

in deze technieken. Zij kunnen sneller een dialoog starten en tot de 

kern van de problemen komen.’

Elkaar weten te vinden
De groepen zijn in beweging gebracht om te werken aan hun 

gezondheid doordat ze zich richten op de gemeenschap en 

aansluiten bij de culturen daarbinnen. Fatma Ali, werkzaam bij 

stichting Sahan, begeleidde een groep Somalische vrouwen in 

Tilburg. Ze merkte dat deze manier van werken even wennen 

was voor de vrouwen. ‘Maar ze vinden het ontzettend leuk. Je 

ziet dat ze hun huis uitkomen, elkaar weten te vinden en nu 

op elkaar kunnen bouwen.’ Dat zeggen deelnemers zelf ook. 

Communityworker Hodan Abdi Hassan: ‘Mensen die eerder hun 

huis niet uitkwamen, komen nu wél buiten. Ze gaan vaker mee 

wandelen of zwemmen. Daardoor voelen ze zich fitter en geestelijk 

gezonder.’ 

Ook bij de Afghaanse Nederlanders lijkt het project zijn vruchten 

af te werpen. Projectleider Jamila Talla van Voice of Afghan 

Woman laat weten dat er gesport wordt. Zo gaan de mannen 

vaker voetballen en volleyballen. De vrouwen nemen deel 

aan verschillende sportactiviteiten. Daarbij komt dat ze ook 

steun bij elkaar vinden wat ten goede komt aan de geestelijke 

gezondheid. Communityworker Soedaba Sina Ashraf: ‘We hebben 

muziek gemaakt met een traditioneel Afghaans instrument, om 

taboeonderwerpen zoals gedwongen huwelijk bespreekbaar te 

maken. Heel mooi om te zien dat deze verhalen gedeeld worden.’

Hoe verder? 
Over de toekomst van Popular Education kan Avri ć   nog weinig 

zeggen. ‘Het zou mooi zijn als anderen de methodiek voortzetten. 

We kijken daarvoor of gemeenten en professionele organisaties 

iets kunnen betekenen.’ Schrijver ziet dat programmabreed meer 

projectleiders hoopvol kijken naar gemeenten en andere partijen 

voor borging. ‘Maar gelukkig zien we ook projecten waar al een 

vervolg aan gegeven wordt. De gemeente is overigens niet altijd de 

logische oplossing voor een vervolg. Dat verschilt per project.’ 

Centraal staat wat de wijk of buurt weet

Benieuwd naar de resultaten? 

Als onderdeel van het project deed het Verwey-Jonker Instituut 

onderzoek naar de effecten van de Popular Education methode. 

Daarvoor werden interviews gehouden met deelnemers en 

betrokkenen. De uitkomsten vind je in het rapport ‘Betere 

gezondheid van Somalische en Afghaanse Nederlanders door 

empowerment’. Kijk op www.movisie.nl/populareducation

Meer weten over Popular 
Edcuation? 
Kijk op movisie.nl/populareducation. Of neem contact op  

met Bora Avric (b.avric@movisie.nl).
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Suïcidepreventie jonge LHBTI’s hard nodig

Omdat iedereen anders 
is en anders mag zijn 
Jonge LHBTI’S doen 4,5 keer zo 

vaak een zelfmoordpoging als 

gemiddeld. Een schokkend cijfer en 

reden voor het ministerie van VWS, 

Movisie, 113 Zelfmoordpreventie 

en COC Nederland om in actie te 

komen. In oktober 2019 starten 

allerlei activiteiten onder de 

noemer: Iedereen is anders. 
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hug en zeg: ‘Wat fijn dat je jezelf durft te 

zijn en ervoor uitkomt.’ Je weet dat zo’n 

jongere obstakels in het leven tegenkomt. 

Soms in het eigen gezin, bijvoorbeeld 

omdat de ouders zeggen: ‘Je bent mijn 

kind niet meer.’ Als samenleving moeten 

we die obstakels zoveel mogelijk helpen 

wegnemen. Het is belangrijk dat jongeren 

voor hun geaardheid uit kunnen komen en 

geen negatieve gedachten ontwikkelen die 

kunnen leiden tot zelfmoordgedachten.’

Praat erover
Volgens Blokhuis begint het ermee dat 

de omgeving het gesprek met jongeren 

aangaat. ‘Vanuit oprechte interesse en 

de wens om te weten hoe ze zich voelen 

en waar ze tegenaan lopen. We moeten 

het taboe eraf halen en uitdragen naar 

jongeren: ‘Het is oké zoals je bent, praat 

er vooral over!’ Dat moet doordringen 

tot in de haarvaten van de samenleving. 

Het gaat hier om niet minder dan een 

emancipatiebeweging. Ook het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

dat over emancipatie gaat, werkt daar 

hard aan.’ Blokhuis ziet een cruciale rol 

voor ouders, leerkrachten en iedereen aan 

wie de zorg voor kinderen en jongeren is 

toevertrouwd. ‘We moeten jongeren de 

veiligheid bieden om uit de kast te komen 

en de cultuur zo veilig maken dat ze het 

gesprek durven aangaan.’

Capuchon
Ook moeten we alerter worden op signalen 

dat kinderen en jongeren niet lekker in hun vel 

zitten, vindt Blokhuis. Hij pleit ervoor om op 

een effectieve manier de vinger aan de pols te 

houden op scholen. ‘Er moet bij leerkrachten 

een lichtje gaan branden als een leerling zich 

terugtrekt en bij wijze van spreken altijd met 

een capuchon op zijn hoofd in de klas zit of na 

de les gelijk weg is en niet aansluit bij vrienden 

of vriendinnen. Dat is reden om met zo’n 

leerling in gesprek te gaan. Het zit ‘m vaak in 

heel gewone dingen.’ De bal ligt wel aan twee 

kanten, zegt Blokhuis. ‘Jongeren zelf kunnen 

ook een belangrijke rol spelen. Ik denk aan 

ervaringsdeskundigen die zich sterk genoeg 

voelen om het onderwerp bespreekbaar te 

maken. Zij kunnen een voorbeeldfunctie 

vervullen en tegen andere LHBTI’s zeggen: 

‘Wees jezelf, durf je verhaal te vertellen aan je 

omgeving.’ 

GSA
De GSA’s op scholen zijn volgens Blokhuis 

een mooi voorbeeld. GSA staat voor 

Gender-Sexuality Alliances. Het zijn clubjes 

scholieren die op hun school uitdragen dat 

iedereen de vrijheid moet hebben om te zijn 

wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven 

schamen of te verantwoorden. Blokhuis wijst 

ook op de website iedereenisanders.nl. ‘De 

grote kracht daarvan is dat je er ervaringsver-

halen van jonge LHBTI’s zelf vindt. Jongeren 

die de site bezoeken vinden er herkenning 

en erkenning. Dat helpt enorm om zichzelf 

te accepteren zoals ze zijn en te ervaren: ik 

sta niet alleen en ik mag er ook zijn!’

Nashville-verklaring
Jezelf mogen zijn is niet in alle kringen van-

zelfsprekend en geaccepteerd, zoals onlangs 

bleek uit de Nashville-verklaring waarin een 

groep conservatieve christenen een homo-

seksuele levenswandel afwijst. Op de vraag 

of deze afwijzende houding van sommige 

kerken een risicofactor is als het gaat om 

suïcide onder jonge LHBTI’s antwoordt de 

staatssecretaris: ‘De houding van kerken 

tegenover homo’s is lange tijd volstrekt laak-

baar geweest. Mensen zijn letterlijk de kerk 

uitgejaagd en ik kan mij voorstellen dat dat 

bijdraagt aan depressieve gevoelens en soms 

erger.’

Kerkcultuur
‘De cultuur van mensen met bepaalde religi-

euze opvattingen draagt er niet aan bij dat 

jongeren zich veilig voelen. Daarom moeten 

we die cultuur als samenleving veranderen. 

Ook bijvoorbeeld op scholen of sportclubs. 

Gelukkig zie ik dat er binnen kerken steeds 

meer het besef doordringt dat LHBTI’s een 

volwaardige plek moeten hebben. Je ziet 

steeds meer initiatieven om voor LHBTI-jon-

geren het gesprek te vergemakkelijken. Best 

een opvallende ontwikkeling omdat in deze 

kringen het onderwerp homoseksualiteit 

lange tijd volstrekt niet bespreekbaar was. 

Mijn predikant heeft zich direct gedistanti-

eerd van de Nashville-verklaring. ’

Blokhuis, staatssecretaris van de Christen Unie 

en gelovig christen, laat er geen misverstand 

over bestaan: ‘Er moet geen enkele belemme-

ring bestaan voor mensen om LHBTI te zijn en 

dat ook te praktiseren. In deze samenleving 

moet iedereen kunnen meedoen en zichzelf 

kunnen zijn. Het is de rode draad van mijn 

functioneren bij VWS om dat te bevorderen. 

Binnenkort ga ik daarom ook weer in gesprek 

met een groep jonge LHBTI’s met verschillende 

religieuze achtergronden.’

Iedereenisanders.nl ‘Iedereen is anders’ is 

een samenwerkingsproject van 113 

Zelfmoordpreventie, COC Nederland en 

Movisie, dat de activiteiten coördineert. Het 

ministerie van VWS maakt het financieel 

mogelijk.

Door: Marc Engberts

Rond Coming-Outdag op 11 oktober is de 

aftrap van ‘Iedereen is anders’, de titel van 

verschillende acties om jonge lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 

en interseksuelen (LHBTI) die in de knoop 

zitten een hart onder de riem te steken. Met 

een vernieuwde website, een serie aan-

sprekende filmpjes en informatiemateriaal 

laten de samenwerkende partijen zien dat 

iedereen anders is en mag zijn. 

Boekdelen
Verantwoordelijk staatssecretaris Paul 

Blokhuis hecht groot belang aan preventie 

van suïcide onder jonge LHBTI’s. ‘De cijfers 

spreken boekdelen. Zelfmoordpogingen 

onder jonge LHBTI’s komen 4,5 keer vaker 

voor dan onder heteroseksuele jongeren. 

Onder transgender jongeren heeft maar 

liefst een op de vijf een zelfmoordpoging 

gedaan. En 34 procent van de 

lesbiennes, biseksuele en homojongeren 

heeft soms serieuze gedachten aan 

zelfmoord, tegenover 17 procent van de 

heterojongeren.’

Staatssecretaris Blokhuis, 

Christen Unie: Er is veel verdriet 

onder jonge LHBTI’s. Als 

samenleving mogen we niet aan 

de kant blijven staan

Omdraaien
Volgens Blokhuis is er brede steun in het 

kabinet om daar wat aan te doen. Hij wijst 

op het regeerakkoord. Daarin staat: 'We 

ondersteunen het voorkomen van depressies 

en zelfdoding, waarbij we speciaal aandacht 

hebben voor jongeren in de schoolsetting en 

LHBTI'. Blokhuis: ‘Ik ben enorm gemotiveerd 

om daar vanuit mijn rol als staatssecretaris 

handen en voeten aan te geven. Er is zoveel 

angst, verdriet en eenzaamheid bij deze 

groep. Wij willen dat omdraaien en eraan 

bijdragen dat LHBTI-jongeren zich gezien en 

geaccepteerd voelen.’

Hug
De worsteling van jonge LHBTI’s is voor 

Blokhuis geen abstract gegeven. ‘Ik ervaar 

het geregeld bij jongeren in mijn omgeving 

die uit de kast komen. Het eerste wat ik 

doe is ze ondersteunen. Ik geef ze een 20



Bram (19) woont zelfstandig, studeert,  

is biseksueel, heeft een vriend en doet aan drag  

als Miss Moraaaa. 

‘Ik ben op mijn 15e uit de kast gekomen. Mijn moeder las de 
berichten die ik naar een jongen had gestuurd met wie ik had 
gezoend. Ik kreeg huisarrest en mocht het niet aan andere familie 
vertellen. Uiteindelijk ben ik er alleen maar trotser door geworden. 
Ik werd actief bij het COC, bij Jong&Out en de GSA. Ik ben op 
mijn 18e uit huis gegaan en nu heb ik goede afspraken met mijn 
familie. Een goede vriendin van me heeft zelfmoord gepleegd. Zij 
was biseksueel en had strenge ouders. Ze had me verteld dat ze met 
die gedachte rondliep. Ik heb hulp voor haar gezocht bij school, ze 
wilde geen therapeut. Maar ik kreeg Pfeiffer en kon een tijd niet 
naar school. Via Instagram kwam ik erachter dat ze dood was.

Het sprookjesachtige en vrolijke van Miss Moraaaa is voor mij een 
tegenwicht tegen de verdrietige momenten. Ik heb zelf nooit aan 
zelfmoord gedacht. Ik ben te sterk qua leven. Ik wil alles zien, alles 
doen. Maar als je er wel aan denkt: zorg dat je iemand in vertrou-
wen neemt, iemand met wie je heel close kunt zijn.’ 

‘Ik dacht dat het mijn geheim was’

‘Ik wil alles zien, alles doen’

Dirk Berkers (24) valt op mannen, woont op zichzelf 

en werkt als event- & communitymanager bij The 

Student Hotel in Eindhoven.

‘Ik had altijd meer interesse in jongens, maar ik had verkering 
met meisjes. Totdat de moeder van een vriendin me op mijn 16e 
vroeg: ‘Dirk, wie hou je nou voor de gek? We weten allebei dat je op 
mannen valt.’ Ik dacht dat het mijn geheim was. Ik wilde normaal 
zijn. Vanaf groep 5 werd ik gepest. In de brugklas dacht ik: ‘Het hoeft 
niet meer.’ Ik had het gevoel dat ik het er met niemand over kon 
hebben. Ik schaamde me dat ik nadacht over zelfmoord. Zelfmoord 
was een taboe. Ik heb op internet onder een schuilnaam gechat. 
Dan kom je erachter dat je er niet alleen voor staat met zulke 
gedachten. Wat ook helpt, is om erover te praten. De avond dat die 
moeder mij vroeg wie ik voor de gek hield, heb ik het mijn ouders 
verteld. En toen ik eenmaal uit de kast was, kon ook dat pesten me 
niet meer schelen.’ 

Foto-expositie Queer
Dirk en Bram zijn twee van de negen Brabanders die door 113 Zelfmoordpreventie zijn vastgelegd voor de foto-expositie Queer.  

Hoe is het om het leven op een dag niet meer te zien zitten? En hoe is het is om erachter te komen dat je gay, lesbisch, bi, trans,  

drag of non-binair bent? Queer is deze zomer allereerst te zien in The Student Hotel in Eindhoven en vervolgens ook op verschillende 

andere plekken in Brabant.

Meer weten? Vraag het Kris van der Veen, kwartiermaker LHBTI bij 113 via k.vanderveen@113.nl. 

Door:Mariëtte Hermans
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Klantreis laat scherp 
zien wat gemeente 
goed doet en waar ze 
steken laat vallen 
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De Klantreis Sociaal Domein 

blijkt een nuttig hulpmiddel 

voor gemeenten die hun 

dienstverlening willen verbeteren.

Welke behoeften hebben cliënten van de 
Wmo, Jeugdwet of Participatiewet in jouw 
gemeente? Hoe zoeken zij naar hulp? En 
hoe kun je op basis van hun ervaringen 
en wensen de dienstverlening verbeteren? 
Movisie ontwikkelde de afgelopen jaren 
verschillende instrumenten om gemeenten 
te helpen bij het vinden van antwoorden 
op deze vragen. Een daarvan is de Klantreis 
Sociaal Domein. Inmiddels voeren zo’n 
tien gemeenten samen met Movisie een 
klantreis uit.

Schaduwreis en individuele reis
De klantreis kent drie onderdelen. Een 
schaduwreis maakt inzichtelijk hoe je als 
gemeente de toegang tot de ondersteuning 
‘op de tekentafel’ hebt georganiseerd. Een 
individuele klantreis brengt op basis van 
diepte-interviews met cliënten in beeld 
hoe hun reis van A tot Z in werkelijkheid 
verloopt, inclusief hun ervaringen. De erva-
ringen worden door de cliënt gevisualiseerd 
in een curve, die varieert van positief en 
neutraal tot negatief. De curve laat scherp 
zien waar het tijdens de klantreis goed gaat 
en waar niet. 

Gezamenlijke reis
Het resultaat van de individuele klantreizen 
wordt besproken tijdens een gezamenlijke 
reis. Dit is een bijeenkomst met cliënten, 
beleids- en uitvoerende ambtenaren en 
professionals, bijvoorbeeld van het wijkteam 
en het Wmo-loket. In deze gezamenlijke reis 
worden conclusies getrokken en verbeter- 
ideeën geformuleerd. Movisie verwerkt alles 
in een helder rapport, een mooie basis om 
het beleid beter te laten aansluiten bij wat 
cliënten nodig hebben.

Neem Heemskerk
Heemskerk is een van de gemeenten die 
met Movisie de klantreizen uitvoerde. 
Krijn Rijke, wethouder Wmo en Wonen: 
‘Wij hadden in een eerder stadium al 
kwantitatief onderzoek gedaan onder 
inwoners die ondersteund waren door 
ons Sociaal Team. Maar wij wilden graag 
het verhaal achter de cijfers leren kennen: 
welke ervaring hebben inwoners met 
het Sociaal Team? En komen diezelfde 
inwoners ook bij de gemeentelijke 
loketten?’ De klantreis leerde dat het in 
Heemskerk op veel punten goed gaat. Het 

Sociaal Team handelt accuraat en snel, 
inwoners weten de weg vaak prima te 
vinden. 

Verbeterpunten?
Rijke: ‘De klantreis heeft ons inzicht 
gegeven in hoe we als organisaties samen-
werken. De afstemming tussen de verschil-
lende gemeentelijke loketten kan nog een 
stuk beter. Dat geldt ook voor de afstem-
ming met het Sociaal Team. Een duidelijk 
voorbeeld is het verhaal van een hoog-
opgeleide man die door omstandigheden 
was uitgevallen uit het arbeidsproces. Hij 
kwam in een negatieve spiraal terecht en 
kreeg een zware depressie. Het liep gelukkig 
goed af, maar de klantreis van deze meneer 
maakte duidelijk dat hij bij verschillende 
loketten steeds weer zijn verhaal moest 
vertellen. Voor hem zeer belastend, omdat 
hij naar zijn gevoel steeds weer ‘met de 
billen bloot’ moest. Voor onze gemeente de 
bevestiging dat we de samenwerking tussen 
de loketten beter moeten stroomlijnen. 
Daar zijn wij nu volop mee bezig.’ 

Leermoment
De klantreis van deze meneer leverde 
nog een belangrijk inzicht op. Rijke: ‘Als 
gemeente hanteren we het principe dat 
burgers zelfredzaam zijn en aan de bel 
trekken als ze hulp en ondersteuning 
nodig hebben. Dat is een prima uitgangs-
punt, maar het gaat niet altijd op voor alle 
burgers. De man uit het voorbeeld zat in een 
depressie en werd weliswaar goed doorver-
wezen. Hij kon aan de slag, maar de nazorg 
bleek niet goed geregeld. Mensen die in een 
depressie zitten en aan het herstellen zijn, 
vallen soms weer terug. En dan nemen ze 
niet altijd zelf weer contact op met de hulp-
verlenende instanties. We hebben daarvan 
geleerd dat de hulpverlening in sommige 
gevallen nog eens actief moet polsen hoe 
het er met mensen voorstaat.’

Arnhem
Ook Arnhem voerde samen met Movisie 
een klantreis uit. Marleen de Graaf, 
senior-adviseur onderzoek en informatie: 
‘Wij organiseerden de klantreis rondom 
het thema jeugdzorg. We keken daarin met 
name naar de ervaringen van inwoners met 
de wijkteams.’ Een van de dingen die de 
klantreis in haar gemeente duidelijk maakt, 
is dat inwoners niet altijd goed weten wat 
ze van het wijkteam kunnen verwachten. 
‘Inwoners hebben er vragen over: Wat is de 
rol van de wijkcoach nadat specialistische 
zorg is ingezet? Hoelang gaan we op zoek 
naar alternatieve oplossingen, voordat een 

specialistische voorziening wordt ingezet? 
Door de klantreis werden betrokkenen 
zich weer even bewust van het belang 
van verwachtingsmanagement. Inwoners 
kloppen vaak pas bij het wijkteam aan 
als de nood hoog is. Duidelijkheid over 
het proces is voor inwoners dan heel 
belangrijk.’ En soms gaat het om kleine 
dingen. ‘Zo ervaren sommige inwoners het 
als erg confronterend als ze bij het eerste 
keukentafelgesprek niet een, maar twee 
professionals over de vloer krijgen. Het is 
goed om dat van tevoren aan te kondigen, 
dan voelen ze zich minder overvallen.’

Urgentie 
Net als Heemskerk voerde Arnhem de afge-
lopen jaren ook kwantitatieve onderzoeken 
uit naar de ervaringen van inwoners met 
zorg en wijkteams. Volgens De Graaf voegt 
de klantreis daar echt iets aan toe. ‘Inwo-
ners en professionals krijgen heel direct het 
verhaal van elkaar te horen. Dat gaat verder 
dan een rapportage over hoe de gemeente 
er voorstaat als het gaat om jeugdzorg en de 
rol van wijkteams. Het samen met inwoners 
doorlopen van de ‘reis’ die zij gemaakt 
hebben, maakt de urgentie voelbaar en legt 
heel direct bloot wat er anders zou moeten.’

Positief
De klantreis gaat uit van de van leefwereld 
van de inwoner met een hulpvraag en zijn 
reis wordt chronologisch afgespeeld. De 
Graaf: ‘Daardoor wordt precies inzichtelijk 
waar het goed gaat en waar aanknopings-
punten liggen voor verbetering.’ Inwoners 
reageren positief, zegt de Graaf. ‘Ze geven 
terug dat ze het enorm waarderen dat de 
gemeente de tijd neemt om echt alle fasen 
van de dienstverlening met hen door te 
akkeren. Ze voelen zich gezien en gehoord, 
mede doordat ze tijdens de gezamenlijke 
reis met direct betrokkenen - waaronder 
wijkcoaches, beleidsadviseurs, vertrou-
wenspersoon en programmamanager - aan 
tafel zitten.’

Meer informatie: Daan de Bruijn  
(d.debruijn@movisie.nl). 

Inwoners waarderen het dat 

de gemeente de tijd neemt om 

alles met ze door te akkeren

Door: Marc Engberts
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In Haarlem is 
waardevol werk 
het devies In Haarlem hebben inwoners, 

professionals en ambtenaren samen het 

thema ‘waardevol werk’ uitgediept.
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Door: Stan Verhaag

Zes ervaringsdeskundigen hebben in 

Haarlem gesprekken gevoerd met inwoners 

over de betekenis van werk. Een van de 

uitkomsten: het woord dagbesteding 

associëren we traditioneel gezien met 

dagverveling, met een gebrek aan perspec-

tief en met het ontbreken van geloof in 

ontwikkelmogelijkheden van mensen. Als we 

willen dat inwoners volop participeren, dan 

gaan ze naar hun werk, ongeacht beperking, 

achtergrond, plek of inkomen uit uitkering 

dan wel indicatie. De zes ervaringsdeskun-

digen pleiten ervoor dat werk breed wordt 

opgevat: werk kan overal zijn en heel veel 

vormen van meedoen kun je werk noemen. 

Het uitgangspunt is: al het werk heeft 

waarde. Het is van belang om van dat werk 

banen te creëren. 

Zeer plekje
Ook manager Hubert-Jan de With van 

Werkdag BV vindt dat iedereen die de 

handen uit de mouwen steekt het verdient 

om als werknemer gezien te worden. ‘Met 

bepaalde termen druk je steeds op een 

zeer plekje’, vindt hij. ‘Steeds bevestig je 

dat iemand geen normale baan kan vinden. 

Terwijl ze in feite gewoon werk verrichten.’ 

Werkdag BV noemt arbeidsmatige dagbe-

steding nu werk, cliënten zijn medewerkers 

en de cliëntenraad is de medezeggen-

schapsraad. ‘Werken is deel uit maken van 

de maatschappij met een doel en een goed 

gevoel. Ons ideaalbeeld is dat alle inwoners 

waardevol werk hebben.’

Alles is werk
Anna van Deth, adviseur Participatie van 

Movisie, begeleidde de doorontwikkeling 

van dagbesteding in Haarlem. ‘We mogen 

ervan uitgaan dat mensen bijdragen. 

Aan de samenleving, aan anderen, aan 

het milieu, aan de economie. Of dat nou 

via betaald werk gaat, via dagbesteding, 

via een beschutte werkplek of beschut 

bij een reguliere werkgever. Niet langer 

staat het aanbod centraal, maar iemands 

ontwikkeling en zijn of haar waardevolle 

bijdrage.’

Geld gekanteld
Als je de ontwikkeling van mensen 

voorop stelt, dan heeft dat gevolgen 

voor de organisaties die deze mensen 

ondersteunen, vonden ze in Haarlem. 

‘Voorheen was ondersteuning een 

Wmo-maatwerkvoorziening,’ vertelt 

Anne-Ruth Leenman, projectleider 

transformatieprogramma sociaal domein 

bij de gemeente Haarlem. ‘Dat hebben 

we in 2017 gekanteld door een andere 

manier van financieren. Aanvankelijk 

ging het om zo’n vijftien organisaties 

die subsidie krijgen. Maar vanwege de 

gunstige resultaten willen we nu het 

complete aanbod op het gebied van 

groepsbegeleiding kantelen. We willen 

ook re-integratie in het kader van de 

Wmo en van de Participatiewet met elkaar 

verbinden. Voorheen waren dat gescheiden 

afdelingen. Daarvoor is ook een andere 

manier van aanbesteden nodig.’ 

Slimme aanbesteding
Beleidsadviseur Jan-Willem Duker bedacht 

een aanpak die in 2020 van kracht wordt: 

alleen netwerken van organisaties mogen 

aan de aanbesteding meedoen. ‘Zo garan-

deren we dat ze met elkaar samenwerken in 

plaats van elkaar beconcurreren, wat vaak 

het gevolg is van de traditionele manier van 

aanbesteden.’ Bovendien kiest Haarlem in de 

aanbesteding voor thema’s uit het dagelijks 

leven waarvoor de partijen gezamenlijk 

een programma kunnen indienen. Duker: 

‘Dan hebben ze elkaar nodig en dan krijg je 

samenwerking.’ De uitkomsten van de door-

ontwikkeling dagbesteding zijn benut voor 

deze nieuwe subsidiesystematiek. Waardevol 

werk is nu een van de zeven thema’s in de 

sociale basis. 

Afstandelijker 
Sander Griek (zie pag. 40) is een van de 

ervaringsdeskundigen die meepraatte 

over waardevol werk. Na twaalf jaar 

in de bijstand werkt hij nu in het team 

Participeren naar Vermogen van Movisie. 

‘Een geweldige en positieve stap’, vindt 

hij het. Zelf woont hij niet in Haarlem en 

in zijn eigen woonplaats ervaart hij een 

andere benadering van de gemeente. ‘Nu 

ik niet meer onder de Wmo maar onder 

de Participatiewet val, is de benadering 

door de gemeente opeens een stuk 

afstandelijker’, vertelt hij. ‘Je moet alles 

bewijzen en overal formulieren voor 

invullen. Ik heb hier grote moeite mee.  

Hier valt nog veel winst te behalen.’

Meer informatie: Anna van Deth  

(a.vandeth@movisie.nl).

Dagbesteding heet nu werk, 

cliënten zijn nu werknemers
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Het project Simpel Switchen in 

de participatieketen - waarmee 

staatssecretaris Tamara van Ark 

in december 2018 naar buiten 

kwam - bracht een enorme boost 

en omwenteling teweeg. Voor 

het eerst is (arbeidsmatige) 

dagbesteding opgenomen in de 

participatieketen. En voor het 

eerst wordt er nu gekeken hoe 

switchen makkelijker kan als het 

even wat minder gaat. 

Drijvende krachten achter Simpel Switchen 
zijn projectleider Judith Helmons en senior 
beleidsmedewerker Simon Heeremans 
van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Judith Helmons: ‘Met 
Simpel Switchen willen we dat mensen 
zich durven te ontwikkelen en zich veilig 
genoeg voelen om de stappen die ze 
kunnen zetten ook daadwerkelijk te zetten. 
Mensen die in de bijstand zitten of een 
Wajonguitkering hebben, vinden het vaak 
moeilijk om de stap naar werk te maken. 
Stel dat het niet lukt? Verlies ik dan mijn 
uitkering? Dan kun je er misschien maar 
beter in blijven, is vaak de gedachte.’ 

Wat is nodig?
Simon Heeremans: ‘Die onzekerheid geldt 
voor vrijwel iedereen, maar al helemaal 
voor deze doelgroep. Wat helpt? Inzicht 
geven in de gevolgen van die stappen.’ 
Judith Helmons: ‘Het moment was daar. 
Staatssecretaris Tamara van Ark had tijdens 
de Cedris-lezing in februari 2018 aangege-
ven graag te willen kijken naar de overgan-
gen in de hele keten van (arbeidsmatige) 

dagbesteding naar regulier werk. Wat is er 
nodig in de regelgeving om de uitvoering 
soepeler te laten lopen?’ 

Bijeenkomsten
Beiden organiseerden in 2018 een serie 
bijeenkomsten met koepelorganisaties zoals 
Cedris, Divosa, VNG, onderwijs, werkgevers, 
gemeenten, zorginstellingen en ervarings-
deskundigen. Judith Helmons: ‘We zijn 
er met open vizier ingegaan. Vertel maar. 
Hoe kunnen we de drempels voor mensen 
om werk te aanvaarden wegnemen? Hoe 
kunnen we de overgangen tussen dagbeste-
ding, beschut werk, banenafspraak en een 
reguliere baan versoepelen, ook in de weg 
terug als het even tegen zit? Wat kunnen 
we samen doen? Bovendien, een nieuwe 
staatssecretaris helpt bij vernieuwing.’ 

Vier uitgangspunten 
• Mensen moeten makkelijker vanuit de 

uitkering kunnen werken en weer terug 
kunnen stappen als het werken toch niet 
lukt.

• Er is beter inzicht nodig in de financiële 
gevolgen als je aan het werk gaat.

• Je moet kunnen meedoen op de best 
passende plek. 

• Continuïteit in begeleiding en meer 
integrale ondersteuning zijn belangrijk.

150 knelpunten
Simon Heeremans: ‘De oogst was niet mis: 
ruim 150 knelpunten werden genoemd, 
maar ook veel ideeën over hoe het verder 
zou moeten. Veel knelpunten blijken in de 
uitvoering en de onderlinge samenwerking 
te zitten, slechts een klein deel zit in de 
wetten. Dat geeft ook gelijk aan dat er veel 
meer ruimte is dan mensen vaak denken. 
Dat zie ik trouwens ook terug bij de Transi-
tiearena van Movisie. Zoek de ruimte, want 
wat houdt je tegen?’

En nu?
Judith Helmons: ‘We hebben in korte tijd 
veel voor elkaar gekregen en er staat nog 
veel op stapel. Zo is er een wetsvoorstel in 
voorbereiding waarmee Wajongers altijd 
kunnen terugvallen op de Wajong. De 
staatssecretaris stuurt dit nog voor de zomer 

Simpel Switchen: het lef 
om die stap te zetten

van 2019 naar de Tweede Kamer. Er komt 
een handreiking met voorbeelden van 
gemeenten hoe zij hun processen hebben 
ingericht als het gaat om een soepele 
overgang en indien nodig terugval van dag-
besteding naar (beschut) werk. Ook komt er 
een onderzoek naar mogelijke knelpunten 
in wet- en regelgeving en de uitvoering 
als het gaat om deze doorstroming. Maar 
persoonlijk vind ik het ook winst dat we 
dit samen doen met betrokken partijen. 
Met elkaar hebben we de beweging in gang 
gezet.’

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

Er moet ook een weg terug zijn 

als het even niet mee zit

Transitiearena
Movisie organiseert zo’n vier keer 

per jaar in Utrecht de Transitiearena 

Vernieuwing in arbeidsmatige 

dagbesteding en beschut werk. Dit is 

een open platform voor aanbieders, 

gemeenten, cliënten, werkgevers, 

sociale ondernemers, beleidsmakers 

en onderzoekers. We delen hier kennis 

en ervaringen en vormen samen een 

groeiend netwerk om de verandering 

in het sociaal domein vorm te geven. 

Ook Simon Heeremans is daar vaak 

bij aanwezig. Een keer meedoen? 

Kijk op movisie.nl/agenda voor de 

eerstvolgende bijeenkomst.

Door: Eveline Versluis
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Nieuw: inspiratiebundel 
voor gemeenten

27



Het gaat de goede kant op met het VN-Verdrag Handicap en 

gemeenten. Dat stellen Movisie en de VNG na een peiling eind 2018. 

Toch ervaren gemeenten knelpunten om ervaringsdeskundigen 

te betrekken bij beleid. Movisie en VNG hebben hierover een 

inspiratiebundel gemaakt met verhalen, filmpjes, tips, tools en 

valkuilen van ervaringsdeskundigen en gemeentelijke medewerkers.

Mijlpaal in Leeuwarden
Dat onderschrijft ook Hilda Snippe. Zij is 

visueel beperkt en voorzitter van de werk-

groep Toegankelijkheid Leeuwarden. ‘We 

kijken met veel genoegen terug op 2018 

waarin we Europese Culturele Hoofdstad 

waren. Het was niet alleen een prachtig en 

bomvol cultureel jaar. We hebben meteen 

de toegankelijkheid van evenementen voor 

mensen met een beperking op de kaart 

kunnen zetten. Zo hebben we in samenwer-

king met het productieteam en ervarings-

deskundigen specifieke gebieden ingericht 

waar mensen met een beperking en hun 

medebezoekers eersterangs plekken hadden. 

Er was een blindentolk die live verslag deed 

voor mensen met een visuele beperking. 

En voor mensen met een prikkelverwer-

kingsstoornis waren er ontvangsten tijdens 

de repetitiedagen. Het was niet alleen een 

groot landelijk succes, het was voor ons qua 

toegankelijkheid ook een mijlpaal.’

In aantocht: inclusief 
werkgeverschap
Bovenop inclusief beleid zijn gemeenten ook 

verplicht om voldoende mensen met een 

beperking in dienst te nemen. Daarom gaat 

de volgende inspiratiebundel van Movisie 

over inclusief werkgeverschap. De bundel 

wordt na de zomer verwacht. Ook daarvoor 

heeft Boekelman alvast een tip: ‘Bied als 

gemeente een stageplek voor jongeren op 

het speciaal voortgezet onderwijs en bied 

een werkervaringsplek voor mensen met een 

chronische aandoening of beperking.’ 

Meer informatie: Bard Briels  

(b.briels@movisie.nl).

Organiseer speciale 

bijeenkomsten voor mensen met 

een prikkelverwerkingsstoornis

De inspiratiebundel is te downloaden op:  
movisie.nl/inspiratiebundel-ervaringsdeskundigheid

Door Eveline Versluis

Een van de goede voorbeelden komt 

uit de Limburgse gemeente Beek. Daar 

is het platform ‘Beek voor iedereen’ 

opgezet. In dit platform overleggen de 

wethouder sociaal domein, een aantal 

ervaringsdeskundigen, lokale ondernemers, 

twee raadsleden en een vertegenwoordiger 

van het gehandicaptenplatform Beek met 

elkaar over een inclusiever gemeentebeleid 

in Beek. 

Continuïteit in Beek
Anita Boekelman is vicevoorzitter van het 

platform, ervaringsdeskundige, raadslid 

en VN-ambassadeur. ’Wat heel belangrijk 

is, is dat we bij de gemeente Beek hebben 

ingezet op een intentieverklaring VN-Ver-

drag. Deze is in de gemeenteraad aangeno-

men en stond aan de basis van de oprichting 

van het platform. Dit biedt continuïteit, 

want ook bij tussentijdse verkiezingen blijft 

het overeind. Daarnaast heeft het platform 

onlangs 35 gebouwen in Beek gekeurd op 

toegankelijkheid. Mijn advies? Betrek de 

mensen om wie het gaat. Gemeenten vinden 

het soms lastig om ervaringsdeskundigheid 

te organiseren, omdat de afstand tussen 

ambtenaren en de leefwereld groot kan zijn. 

Bij de toegankelijkheid van een gebouw 

voor een rolstoel kan iedereen zich wel wat 

voorstellen. Maar je moet ook rekening 

houden met mensen met een psychische 

handicap zoals autisme, een verstandelijke 

beperking of dementie.’
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Veel migranten- en vluchtelingenor-
ganisaties zijn al jaren bezig om ‘van 
binnenuit’, dus vanuit een gemeenschap 
zelf, een mentaliteitsverandering teweeg 
te brengen. Daarbij gaat het om thema’s 
als eergerelateerd geweld, huwelijksdwang 
en LHBTI-acceptatie. Zeven organisaties 
hebben zich sinds 2017 verenigd in het 
consortium zelfbeschikking. Met Movisie 
vormen zij nu de alliantie Verandering van 
binnenuit. Deze alliantie wil de veiligheid, 
gelijkheid en acceptatie van vrouwen en 
LHBTI’s bevorderen, specifiek in de migran-

ten- en vluchtelingengemeenschappen in 
Nederland. Om een duurzame aanpak te 
realiseren, is de samenwerking met lokale 
voorzieningen en gemeenten essentieel.

Meerwaarde voor gemeenten?
Movisie-adviseur Hilde Bakker legde tijdens 
de bijeenkomst in april uit wat de meer-
waarde voor gemeenten is om samen te 
werken met zelforganisaties bij de aanpak 
van problemen rondom zelfbeschikking. 
‘We zien de beweging binnen de gemeen-
schappen als een burgerinitiatief, het 

Migranten- en vluchtelingengemeenschappen

Echte verandering komt 
van binnenuit 
Wil je als gemeente aan de slag met het stimuleren van 

zelfbeschikking en het bestrijden van huiselijk geweld in 

migranten- en vluchtelingengemeenschappen? Zoek dan de 

samenwerking met hun eigen organisaties. In april 2019 wisselden 

gemeenten, maatschappelijke organisaties en migranten- en 

vluchtelingenorganisaties hierover ervaringen en dilemma’s uit. 

stimuleert de participatie van burgers. Het 
is een beweging vanuit de gemeenschappen 
zelf.’ Uit onderzoek blijkt dat deze aanpak 
kansrijk is. ‘De oorzaken van vooroordelen 
en stereotiepe opvattingen hebben veel te 
maken met wat mensen denken over hoe 
anderen binnen de gemeenschap denken’, 
vertelt Hanneke Felten, onderzoeker bij 
Movisie. ‘Als zij zien dat mensen uit hun 
groep bijvoorbeeld LHBTI-discriminatie 
afkeuren, doen ze dit zelf ook. De inzet van 
voorbeelden en rolmodellen uit de eigen 
gemeenschap is dus cruciaal.’

Maatschappelijk rendement
Bakker benoemt de verplichting die 
gemeenten hebben om alle vormen van 
huiselijk geweld en kindermishandeling 
aan te pakken. ‘Door dit samen met lokale 
organisaties te doen, voldoe je als gemeente 
aan de eisen van het Verdrag van Istanbul 
dat zegt dat je moet samenwerken met de 
civil society. Ook kun je op deze manier 
het mensenrechtenbeleid vormgeven.’ >>

Door: Daniëlle van Oostrum

   V.l.n.r.: Ahmet Azdural, Shantie Jagmohansingh, Joline Verloove (Movisie) en Essam Zeki.
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Verder benadrukt Bakker dat mensen die 
te maken hebben met problemen rondom 
zelfbeschikking en geweld, de drempel 
om gebruik te maken van voorzieningen 
te hoog vinden. Zelforganisaties kunnen 
hierin een intermediaire rol spelen, omdat 
ze problemen eerder kunnen signaleren en 
de weg naar een instelling kunnen wijzen. 
Hierdoor is op den duur minder langdurige 
zorg nodig en dit biedt dus ook maatschap-
pelijk rendement. 

Goed voorbeeld: Rotterdam
Met de actielijn Schadelijke traditionele 
praktijken is de gemeente Rotterdam een 
inspirerend voorbeeld voor andere gemeen-
ten. Shantie Jagmohansingh en Maryem 
Mansouri van de gemeente Rotterdam 
werkten bij de totstandkoming van de 
actielijn nauw samen met migranten- en 
vluchtelingenorganisaties. ‘De samenwer-
king is vanaf het begin breed ingestoken’, 
vertelt Jagmohansingh. ‘We zochten de 
samenwerking met de formele ketenpart-
ners, deskundigen, ervaringsdeskundigen, 
sleutelpersonen en vrijwilligers. Op die 
manier konden we de gemeenschappen 
zelf bereiken en aansluiten bij wat zij nodig 
hebben om zelf aan de slag te gaan. We 
merkten binnen dit traject dat de formele 
en de informele organisaties veel van elkaar 
hebben geleerd.’

Tips voor samenwerking
Waar moet je in een samenwerking met 
vluchtelingen- en migrantenorganisaties 
aan denken? Maryem Mansouri geeft 
vanuit haar eigen ervaringen een aantal 
tips: ‘Neem een open houding aan naar de 
samenwerkingspartners. Sta open voor een 
andere manier van werken. Vluchtelingen- 
en migrantenorganisaties vragen soms een 
andere benadering dan je gewend bent.’ 
Jagmohansingh en Mansouri merkten 
tijdens de start van (H)echt Verbonden, een 
project binnen de actielijn dat tot doel heeft 
om huwelijksgevangenschap tegen te gaan, 
dat er vanuit de organisaties in het begin 
enige argwaan was. ‘Om dit uit de lucht te 
halen, ben ik begonnen met een persoonlijk 
verhaal’, vertelt Jagmohansingh. ‘Het begint 
dus met jezelf kwetsbaar durven op te 

stellen.’ Ook van belang is een financiële 
vergoeding voor vrijwilligers/ervarings-
deskundigen. ‘Ze doen goed werk en hun 
kennis draagt bij aan de deskundigheidsbe-
vordering van de stad.’

Niet gehoord of gezien
Organisaties zelf ervaren dat ze soms niet 
gehoord of gezien worden door gemeen-
ten, zo blijkt uit de gesprekstafels en het 
panelgesprek tijdens de bijeenkomst op 12 
april. ‘Terwijl migrantenorganisaties een 
grote potentie hebben om diverse groepen 
te bereiken’, aldus Ahmet Azdural van het 
Inspraakorgaan Turken. Volgens Essam 
Zeki, changemaker vanuit Vluchtelingen 
Organisaties Nederland en sociaal professi-
onal bij de gemeente Amsterdam, heeft dit 
deels te maken met de vermarkting van het 
sociaal domein. ‘Organisaties worden niet 
altijd ingeschakeld om hun ervaringsdes-
kundigheid, maar om een bepaald concept 
dat ze hebben ontwikkeld. Waarvan niet 
altijd bekend is of het echt effect heeft.’

Trek samen op
Uit het voorbeeld van Rotterdam blijkt 
dat de gemeente de organisaties wel als 
gelijkwaardige partners ziet. ‘Een goede 
samenwerking is een uitdaging en zeker 
geen gemakkelijke opgave, maar we 
kunnen het niet alleen. We hebben de 
expertise uit de organisaties nodig’, aldus 
Jagmohansingh. Azdural: ‘Het is belangrijk 
dat je als gemeente organisaties al betrekt 
in de fase van de beleidsvorming. Maak hen 
medeverantwoordelijk en trek samen op.’ 
Saniye Tezcan van stichting Kezban vertelt 
dat de gemeente Amsterdam haar stich-
ting inzet om in een wijkgerichte aanpak 
een mentaliteitsverandering op gang te 
brengen. Melahat Çapoğlu, voorzitter van 
de Turkse Vrouwenvereniging, heeft nu 

een goede werkrelatie met de gemeenten 
Eindhoven en Helmond opgebouwd. ‘Het 
vergde wel een investering van tien jaar’, 
vertelt ze lachend.

Alliantie Verandering van binnenuit
De Alliantie Verandering van binnenuit 
gaat over veiligheid, gelijkheid en accep-
tatie van vrouwen en LHBTI’s (lesbische 
vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen, transgender- en intersekse 
personen). De alliantie richt zich specifiek 
op de diverse migranten- en vluchtelin-
gengemeenschappen in de Nederlandse 
multiculturele samenleving. Kenmerk: geen 
werkwijze van bovenaf maar van binnen-
uit. De Alliantie bestaat grotendeels uit 
organisaties voor en door mensen met een 
migranten- of vluchtelingenachtergrond.

Meer informatie: Hilde Bakker  
(h.bakker@movisie.nl of 06 554 40 625). 

Het duurde tien jaar om een 

goede relatie met de gemeente 

op te bouwen

Handreiking Verandering van binnenuit

De actielijn Schadelijke traditionele 

praktijken van de gemeente Rotterdam is 

één van de voorbeelden die wordt uitgelicht 

in de handreiking Verandering van binnenuit 

voor gemeenten. Deze handreiking 

biedt gemeenten handvatten om een 

mentaliteitsverandering in migranten- en 

vluchtelingengemeenschappen te 

ondersteunen en versterken. 

De handreiking is te downloaden op:  

movisie.nl/handreiking-verandering-binnenuit.

Kerstdebat  
20 december 2019
Het jaarlijkse Kerstdebat van Movisie 

op 20 december 2019 gaat over 

vragen als: Hoe laat je heersende 

groepsnormen verschuiven? Hoe 

creëer je meer veiligheid en gelijkheid 

van vrouwen binnen migranten- en 

vluchtelingengemeenschappen? Hoe 

kan de sociale acceptatie van LHBTI’s 

binnen deze gemeenschappen groter 

worden? De Alliantie Verandering 

van binnenuit is dit jaar partner. 

Aanmelden kan vanaf 1 oktober 

2019 via movisie.nl.
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Lelystad heeft een loket Mensen maken de buurt. Hier kunnen 

inwoners met ideeën over sociale activiteiten of initiatieven in de 

openbare ruimte terecht. Het loket zorgt voor ondersteuning door 

bijvoorbeeld tips te geven over hoe bewoners een idee kunnen 

realiseren of door het toekennen van financiële middelen. De 

ideeënmakelaar speelt hierbij een belangrijke rol. 

Mira
Mira Vendrig was tweeëneenhalf jaar ideeënmakelaar in Lelystad. Zij 

vormde de schakel tussen de leefwereld van de initiatiefnemers en 

De ideeënmakelaar in 
Lelystad heeft meerwaarde
Buurtinitiatieven leveren een belangrijke bijdrage aan sociaal krachtige wijken, is de gedachte 

van veel gemeenten in Nederland. Hoe kun je dit als gemeente monitoren? Movisie deed 

onderzoek in de gemeente Lelystad, die buurtinitiatieven concreet stimuleert. 

de systeemwereld van de gemeente. Vendrig dacht bijvoorbeeld mee 

over een buurtidee voor een initiatief, ze ondersteunde inwoners 

door ze in contact te brengen met de juiste instanties en personen 

en ze organiseerde brainstormsessies en netwerkbijeenkomsten. 

Rebelse inwoners
‘Inwoners zijn vaak nog gewend dat veel zaken vanuit de gemeente 

voor hen worden geregeld’, vertelt Vendrig. ‘Als we een participatieve 

samenleving willen, moeten we inwoners inspireren, hen bewust laten 

worden van wat ze zelf kunnen doen. Ze mogen best eigenwijs of 

Door: Daniëlle van Oostrum
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rebels zijn en ze kunnen zelf van de nood een deugd maken.’ Vendrig 

werkte anderhalf jaar in Lelystad toen het onderzoek van Movisie 

startte. ‘Er was duidelijk een beweging gaande en de reuring bleef niet 

onopgemerkt. De behoefte groeide om te weten wat alle activiteiten 

nu écht bijdragen. Maar dat is moeilijk te meten.’

Optimale participatie
In opdracht van de gemeente Lelystad onderzocht Movisie op welke 

wijze buurtinitiatieven vanuit het loket en de ideeënmakelaar bijdra-

gen aan sociaal krachtige wijken. ‘Voor het onderzoek hebben we 

een toetsingskader gebruikt’, vertelt Movisie-onderzoeker Mellouki 

Cadat-Lampe. ‘De basis was de impact die de gemeente Lelystad 

wil: optimale burgerparticipatie. Dit hebben we vertaald naar een 

aantal basale indicatoren. Deze hebben we op eenvoudige manier 

geformuleerd zodat ze voor iedereen te begrijpen zijn. Indicatoren 

zijn bijvoorbeeld: inwoners komen elkaar regelmatig tegen, inwoners 

maken regelmatig een praatje met elkaar en inwoners ondernemen 

samen dingen. Het gaat tenslotte om veranderingen teweeg brengen 

in het alledaagse leven.’

Buurtinitiatieven
De onderzoekers van Movisie benaderden de initiatiefnemers 

van dertig buurtinitiatieven. Ook vroegen zij aan de inwoners die 

deelnamen aan de initiatieven wat een initiatief hen heeft opgele-

verd. Het team van de gemeente en hun samenwerkingspartners 

zijn in een groepssessie bevraagd op de werkwijze van het loket en 

de ideeënmakelaar. Wat blijkt? De onderzoekers concluderen dat 

de initiatieven ertoe bijdragen dat bewoners duurzaam en blijvend 

contact met elkaar hebben. De bewoners voelen zich verantwoorde-

lijk voor elkaar en voor hun directe woon- en leefomgeving. 

Een goed voorbeeld van een project is het Budget Free Restaurant, 

waar wijkbewoners met een kleine portemonnee de gelegenheid 

krijgen elkaar op informele wijze te ontmoeten en contacten te 

leggen. De Participatietuin draagt bij aan meer verantwoordelijkheid 

voor elkaar en voor de leefomgeving. 

Vertrouwensband
De meerwaarde van de ideeënmakelaar werd tijdens het onderzoek 

goed zichtbaar. De onderzoekers merkten hoe grillig en argwanend 

bewonersinitiatieven kunnen zijn. En hoe belangrijk het scheppen van 

een vertrouwensband is. ‘Ik ben me ervan bewust geworden hoe je de 

ideeënmakelaar als persoon bent. Mensen schenken in mij vertrouwen, 

ze willen met mij de afspraken maken en het contact hebben’, zegt 

Vendrig. Cadat-Lampe: ‘De houding van de initiatiefnemers komt voort 

uit de spanning die tussen gemeenten en inwoners bestaat. Mira is de 

brug tussen twee werelden. De initiatiefnemers zeggen: Zij komt naar 

ons toe en zij kijkt wat wij doen.’ 

De aanpak van de ideeënmakelaar bleek uiteindelijk ook waardevol 

voor het onderzoek. Cadat-Lampe: ‘We vervolgden het onderzoek 

waar het nodig en mogelijk was op de manier zoals Mira te werk 

ging. We zijn bijvoorbeeld langsgegaan bij een initiatief in plaats van 

een telefonisch interview te doen. Dan zie je hoe trots mensen op 

hun initiatief zijn.’

Buurtburgemeester
Face-to-face contact is dus een belangrijk werkzaam element. De 

initiatiefnemers uiten ook hun waardering over de open houding 

en de zakelijkheid van de medewerkers van het loket en de ideeën-

makelaar. Ze zijn positief over de verbindingen die gelegd worden 

tussen buurtinitiatieven onderling. Het belang van deze verbindingen 

licht Vendrig toe aan de hand van het voorbeeld van een buurtbur-

gemeester waar zij in Lelystad mee te maken kreeg. ‘Mijn ervaring 

is dat in iedere wijk wel een dominant persoon woont, die vaak 

onbedoeld weinig ruimte toelaat voor andere initiatiefnemers. Daar 

ga je als ideeënmakelaar dan strategisch mee om. Ik richtte een 

netwerk van initiatiefnemers op om ook ruimte voor anderen te 

creëren, waarbinnen zij vervolgens een belangrijke positie had.’ 

Waardevol
Een dergelijke sleutelpersoon is tegelijkertijd ook waardevol voor 

de wijk. ‘De vragen die wij aan de initiatiefnemers en de inwoners 

hebben gesteld, zijn gebaseerd op de kennis die de ideeënmakelaar 

heeft van het hele netwerk, de wijkburgemeester en andere sleutel-

figuren’, aldus Cadat-Lampe. ‘Voor een outcomegericht onderzoek is 

het betrekken van betrokkenen en aansluiten bij wat leeft in de wijk 

van cruciaal belang. Deze persoon heeft ons geholpen in contact 

te komen met de juiste respondenten. Daardoor zijn niet alleen de 

usual suspects geïnterviewd.’ 

Aanbevelingen 
Hoe kunnen de medewerkers van het loket en de ideeënmakelaar 

buurtinitiatieven stimuleren? Uit het onderzoek van Movisie komen 

diverse aanbevelingen voort. 

• Ga met alle betrokkenen op zoek naar een manier om beter af te 

wegen of het initiatief de investering waard is. 

• Bied als gemeente extra ondersteuning bij grootschalige en lange 

trajecten die veel respons en communicatie met de initiatiefnemer 

vragen. 

• Wees als loket en ideeënmakelaar pro-actiever in de communicatie 

over wie je bent en wat inwoners aan jou hebben. 

• Gemeente: reken organisaties in de toekomst niet alleen af op 

output, maar geef hen een opdracht die is gericht op het maat-

schappelijk resultaat dat je samen wilt realiseren.

Meer informatie: Mellouki Cadat (m.cadat@movisie.nl of 

06-55440972) of Mira Vendrig (miravendrig@mv-vm.nl of 

06-83220969).

Outcomegericht werken
Wil je advies of ondersteuning bij het in kaart brengen van 

de outcome van burgerinitiatieven of andere collectieve 

voorzieningen in jouw gemeente? Movisie helpt je om de 

gewenste maatschappelijke resultaten te vertalen naar 

indicatoren en geeft je advies over welke instrumenten je het 

beste kunt inzetten.

Pas als je langsgaat, zie je hoe trots mensen  

zijn op hun initiatief
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Wat is het resultaat van Sociaal Werk Versterkt?
‘Voor het eerst ligt er een door het werkveld gezamenlijk opgestelde beschrijving 
van de sociaal werker. Die was er nog niet. Nu hebben we een breed gedragen 
verhaal over het sociaal werk, aantrekkelijk gepresenteerd en met een heleboel 
handige tools zodat het goed toepasbaar is.’ 

Heeft het programma het sociaal werk echt versterkt?
‘Die voorbeelden zijn er zeker! De website sociaalwerkversterkt.nl bestaat gro-
tendeels uit verhalen van ‘echte’ sociaal werkers die vertellen wat het programma 
hen heeft gebracht. Het programma was slechts ons vehikel, het gaat natuurlijk 
om het gebruik van de producten. Die zijn allemaal ontwikkeld met en getoetst 
door professionals, cliënten en werkgevers. Nieuw is bijvoorbeeld lereninsociaal-
werk.nl dat via praktijksituaties sociaal werkers op weg helpt. Een groep van 35 
professionals heeft de situaties aangeleverd en getest hoe deze nieuwe website 
sociaal werkers het best kan helpen in hun ontwikkel- en leerproces.’ 

Waarom vind je deze resultaten belangrijk?
‘Omdat professionals de sleutel zijn tot kwaliteitsverbetering van dienstverlening 
voor buurtbewoners. Een essentiële voorwaarde is dat professionals het nut 
inzien van verbetering van hun vakmanschap en bereid zijn om daar verantwoor-
delijkheid voor te nemen. Sociaal Werk Versterkt geeft die impuls. Maar pro-
fessionalisering gaat niet vanzelf. Het vereist ook stimulans, tijd en geld van de 
organisatie en erkenning en financiën van de gemeente. De belangrijkste opgave 
voor de programmapartners is om dit nu op te pakken.’

Wat is er nodig voor sterk sociaal werk?
‘Versterken van sociaal werk vereist een heleboel tegelijkertijd. Sterk sociaal werk 
wordt mogelijk door drie dingen: organisaties, professionals en kennis en onder-
zoek. Sociaal Werk Nederland heeft het deel van de organisaties de laatste jaren 
opgepakt middels het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Daarin toetsen organisaties 
zich op kwaliteit, waarbij het vakmanschap van de medewerkers centraal staat 
en hoe je dat als werkgever stimuleert en faciliteert. Dat gaat een impuls geven 
vanuit werkgevers. Wat nu ook nog hard nodig is, is enerzijds meer erkenning 
en facilitering vanuit financiers (gemeenten) en een substantieel en structureel 
onderzoeksprogramma voor het onderbouwen en doorontwikkelen van sociaal 
werk. Dat is in Sociaal Werk Versterkt nog niet gelukt.’ 

Krijgt de samenwerking een vervolg?
‘Ja. Het komt er nu echt op aan dat we niet achterover leunen! Het is logisch om 
opgelucht te zijn over het ontwikkelen van producten, maar de echte opgave 
start nu pas: ervoor zorgen dat de ontwikkelde producten benut worden en dat 
we de bedoeling realiseren. We willen o.a. de drempel wegnemen voor beroeps-
ontwikkeling. Dat kan bijvoorbeeld door het harmoniseren van verschillende 
codes en beroepsregisters (bij Registerplein en het Kwaliteitsregister Jeugd). Maar 
we gaan ons ook samen sterk maken voor een groot onderzoeksprogramma 
sociaal werk.’ 

sociaalwerkversterkt.nl 

Marije van der Meij is 
adviseur bij Sociaal Werk 
Nederland. Samen met 
Edwin Luttik deed zij het 
programmamanagement 
van het programma 
Sociaal Werk Versterkt 
dat in april 2019 is 
afgerond. Sociaal Werk 
Versterkt is een bijzonder 
samenwerkingsverband 
van de beroeps- 
verenigingen (BPSW en 
BVjong), de vakbonden 
(FNV en CNV), 
cliëntenorganisatie LOC, 
arbeidsmarktfonds FCB, 
Registerplein, Movisie en 
Sociaal Werk Nederland. 
De opbrengsten vind je op 
sociaalwerkversterkt.nl. 

De echte opgave gaat 
nu pas van start

Marije van der Meij, adviseur Sociaal Werk Nederland

Door: Paul van Yperen
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DOSSIERS

Nieuw dossier

Arbeidsparticipatie van jongeren 
met complexe problemen
Hoe kun je jongeren met complexe problemen 

aan het werk helpen? Een nieuw Wat werkt bij-

dossier beschrijft de werkzame elementen.

Door: Mark Franken

Jongeren in een kwetsbare positie lopen een groter risico op 

langdurige werkloosheid, armoede en schulden, dakloosheid, 

psychische problemen en een sociaal isolement. Daarnaast 

vormen zij ook een risico voor de samenleving, door het verlies 

aan arbeidspotentieel en een grotere kans op langdurige uitke-

ringsafhankelijkheid. Ook is de kans dat deze jongeren eerder 

afglijden naar criminaliteit en radicaliseren groter. Deze risico’s 

verminder je niet substantieel met incidentele tijdelijke baantjes 

en draaideurwerkloosheid. Het dossier richt zich daarom op 

duurzame participatie. 

Opbouw
Er bestaat geen allesomvattende effectieve aanpak die voor alle 

jongeren in een kwetsbare positie werkt. Dé kwetsbare jongere 

bestaat namelijk niet. Dit dossier biedt dan ook een overzicht 

van mogelijke werkzame elementen. De werkzaamheid van deze 

elementen wordt via literatuuronderzoek en via in focusgroepen 

verzamelde praktijkkennis onderbouwd. Omdat de effectiviteit 

of werkzaamheid van de elementen voor een groot deel wordt 

bepaald door de context waarin zij worden ingezet, zijn ze gerang-

schikt onder de context waarin zij het meest werkzaam zijn.

Persoonlijke vaardigheden
Aan sommige werkzame elementen kan een jongere werken. 

Zelfvertrouwen is te versterken, vaardigheden zoals het zoeken 

naar werk of jezelf presenteren tijdens een sollicitatiegesprek 

zijn aan te leren. Het meest effectieve element is intrinsieke 

motivatie van de jongere zelf. Over hoe je deze motivatie kunt 

beïnvloeden of versterken, is echter nog weinig bekend. 

Sociale netwerken
Het netwerk kan een bron van informatie zijn en verschillende 

vormen van steun bieden of helpen bij het vinden van een baan. 

Het kan ook negatief werken, wanneer het netwerk voornamelijk 

bestaat uit verkeerde of weinig kansrijke contacten. Jongeren in 

een kwetsbare positie hebben naast het vinden van scholing of 

werk, vaak te maken met meerdere problemen. Deze problemen 

werpen extra drempels op voor een succesvolle re-integratie of 

activering. Een integrale benadering waarbij samengewerkt wordt 

vanuit verschillende disciplines of domeinen, zoals onderwijs, zorg 

en re-integratie, is daarbij noodzakelijk.   

Stel een jobcoach aan die jongeren  

individueel begeleidt

Onderwijs en arbeidsmarkt
Sommige werkzame elementen concentreren zich op het bieden 

van (alternatieve) opleidingsmogelijkheden. Jongeren in een 

kwetsbare positie hebben tenslotte vaak negatieve ervaringen 

met het formele reguliere onderwijs. Ook de betrokkenheid van 

werkgevers en de rol die zij spelen bij de activering en toeleiding 

van de jongeren zijn belangrijk. In het dossier beschrijven we 

elementen waardoor het voor jongeren makkelijker wordt om bij 

werkgevers binnen te komen. Daarnaast gaan we in op de werk-

zame elementen voor het behouden van werk, zoals de aanstel-

ling van een jobcoach die een jongere individueel begeleidt.

Ondersteuning en begeleiding
Een aantal begeleidingskenmerken wordt herhaaldelijk als 

werkzaam element benoemd en onderbouwd. Niet het aanbod 

van school, zorg-, hulpverlening, re-integratie of uitkeringsin-

stantie moet leidend zijn, maar de ondersteuningsbehoefte van 

de jongere zelf. 

Meer informatie: Mark Franken (m.franken@movisie.nl of  

06 55 44 06 22).

Dit Wat werkt bij-dossier is geschreven in opdracht van 

Instituut Gak. Meer informatie vind je op movisie.nl/

arbeidsparticipatie-jongeren
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Begeleiding op de 
werkvloer
• Bereidheid om passend werk te 

zoeken
• Informeren collega’s (begrip 

voor afwijkend gedrag)
• Knelpunten vroegtijdig 

signaleren

Een groep jongeren, van 16 tot 27 jaar, slaagt er niet in om zelf op zoek te gaan naar werk of een opleiding. Zij 
hebben vaak te maken met problemen op meerdere leefgebieden (schulden, geen onderdak, ggz problematiek, 
verslaving). In deze infographic staan de belangrijkste elementen die werken om jongeren te begeleiden naar het 
vinden van passende scholing en/of werk en het behouden van een werkplek. 

Begeleiding met 
vertrouwen
• Communiceren met, en niet 

over, de jongere
• Ondersteuning frequent/gericht 

door vaste begeleider
• Ruimte voor tweede kans en 

time-out

Aandacht voor kwaliteiten 
jongere 
• Opbouwen zelfvertrouwen
•  Inzicht in eigen kunnen
• Ontwikkelen van realiteitszin
• Intrinsieke motivatie

Aandacht voor 
persoonlijke situatie
• Praktische ondersteuning bij 

urgente problemen
• Stress-sensitieve benadering
• Samenwerken met betrokken 

organisaties 

Duurzame relatie  
werkgevers 
• Benaderen maatschappij-

bewuste werkgevers
• Ontmoeting stimuleren

(vooroordelen wegnemen)
• Aanspreekpunt bieden

Onderwijs meer op maat 
• Flexibele instroom momenten
• Leren en werken in de praktijk
• Beroepskeuze begeleiding

Vaardigheden ontwikkelen
• Concrete beroepsvaardigheden 
• Werknemersvaardigheden

Ouders

MaatjesPeers

Versterken sociaal netwerk 
• Werken aan support directe 

leefomgeving
• Inzet peers, maatjes, 

rolmodellen
 

Rol-
modellen

Wat werkt bij het succesvol toeleiden  
van jongeren naar werk
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Meer informatie over onze activiteiten lees je in het jaarbericht 2018 dat vanaf juni  

te bekijken is via www.movisie.nl/jaarbericht2018.

Jaarbericht 2018
Movisie zet zich in voor duurzame positieve verandering voor mensen in kwetsbare situaties. Ook 

in 2018 werken we intensief samen met ministeries, gemeenten, kennisinstituten, maatschappelijke 

organisaties, sociale professionals en ervaringsdeskundigen aan het realiseren van meer impact bij de 

aanpak van diverse sociale vraagstukken waar mensen in kwetsbare situaties mee te maken hebben.

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

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

om de klanten van de voedselbank te motiveren en activeren. 

‘ Movisie heeft goed geholpen onze vraagstukken  

te ontrafelen’ 

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

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

‘ De Transitiearena van Movisie helpt mij om beleid en 

praktijk aan elkaar te verbinden’ 

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

vaker de transitiearena Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk.

'Eindelijk een instrument dat meteen resultaten meet'

Ellen Kunz, Jenny Crielaard en Brandon van Voskuilen werken met het instrument  

'Wat telt'. Een nieuw gespreksinstrument voor uitvoeringsorganisaties van gemeenten.
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Als de grote, gele, Amerikaanse schoolbus langzaam het plein bij de 

supermarkt op komt rijden, draaien de hoofden van de dorpsbewoners 

met de bus mee. In de Noordoostpolder is het geen dagelijkse, maar wél 

een tweewekelijkse verschijning. Met deze bus toert het Rondreizend 

gezelschap door de Noordoostpolder in de provincie Flevoland. In alle 

dorpen waar ze komen creëren ze koffietafels en pop-up terrassen in 

en rondom de bus. Ze bieden gastvrijheid en zoeken naar ontmoeting 

en verbinding. Want verbinding is als zuurstof, op dagelijkse basis voor 

iedereen belangrijk.

Lees het hele verhaal op movisie.nl/rondreizendgezelschap

Een rijdend (buur)thuis 
vóór en dóór mensen
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Ervaringsdeskundigheid...

Moest jij je bij de wethouder
alwéér verantwoorden voor
je ervaringsdeskundigheid!?

Ach, dat maak ik zó vaak mee.
Op dat vlak ben ik inmiddels 
óók ervaringsdeskundige...

Nieuwe uitgaven & nieuws

Movisie reikt voor de zevende keer de Movisie Scriptieprijs uit. 

Deelnemers maken kans op een geldprijs van € 750 en ondersteuning 

bij het schrijven van een artikel op de debatsite socialevraagstukken.nl. 

Je kunt je weer inschrijven voor de Movisie Scriptieprijs 2019

Recent afgestudeerden kunnen meedingen naar de Movisie Scriptieprijs als hun scriptie 

gaat over hoe de aanpak van sociale vraagstukken kan leiden tot een duurzame positieve 

verandering voor mensen in een kwetsbare positie. Het cijfer van de scriptie is minimaal 

een 7,5 en de scriptie moet tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 ingeleverd en 

beoordeeld zijn. Er worden twee prijzen uitgereikt: één prijs in de categorie hbo-master en 

één in de categorie wo-master. 

Met de Scriptieprijs wil Movisie als kennisinstituut de wetenschappelijke basis en effectiviteit 

van aanpakken in het sociale domein versterken en onderzoek naar kwaliteit, transformatie 

en professionalisering stimuleren. 

Meedoen? Een scriptie indienen kan tot uiterlijk 13 september 2019. Het aanmeldformulier 

vind je op movisie.nl/scriptieprijs. 
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Door: Nico van Oosten

Het project Maatje achter de voordeur biedt steun aan mannen in 

Utrecht die huiselijk of seksueel geweld recent achter zich hebben 

gelaten. Met een mannelijke ervaringsdeskundige worden mannen als 

slachtoffer én als pleger ondersteund in hun herstel. 

Mannen ook slachtoffer van huiselijk geweld

Maatje achter  
de voordeur 

met een deelnemer. Gedurende de training 

kan er al een start gemaakt worden met de 

werving van de ‘deelnemers’ die gesteund 

gaan worden. Gedurende de steunende 

contacten zijn er intervisiebijeenkomsten 

voor de maatjes. In het experiment worden 

de ervaringen van maatjes goed gevolgd om 

methode en training eventueel te verdiepen 

en bij te stellen.’

Evaluatie
Na afloop van een steuntraject zorgt de 

ervaringsdeskundige voor evaluatiegesprek-

ken. Eerst met de deelnemer en daarna met 

het maatje, legt Van Oosten uit. ‘Zo kan de 

deelnemer vrijuit praten (iets dat nog lastig 

kan zijn voor iemand die huiselijk of seksu-

eel geweld heeft meegemaakt) en kan het 

maatje via de ervaringsdeskundige feedback 

krijgen over het contact.’ Om het project 

ook voor andere gemeenten overdraagbaar 

te maken, voert Movisie een procesevalu-

atie uit en beschrijft de methode in een 

handboek. Maatje achter de voordeur is een 

experiment van Moviera, Movisie, School-

4Life, Pure Power en Humanitas en loopt tot 

eind 2019.

www.maatjeachterdevoordeur.nl

Ik heb mijn angsten  

te lang weggestopt

Volgens ervaringsdeskundige Jurgen Damen 

is het belangrijk om erbij stil te staan dat 

veel plegers in hun jeugd ook slachtoffer 

zijn geweest van ernstige vormen van 

kindermishandeling. ‘Dat idee kwam niet 

in mij naar boven, maar mijn jeugd was 

doortrokken van ernstig geweld. Toen alle 

weggestopte angsten naar boven kwamen, 

realiseerde ik me dat ik maar één wens 

had: weer volop in het leven staan. Ik heb 

mijn angsten heel lang weggestopt.’ Veel 

mannen die te maken hebben gehad met 

huiselijk en seksueel geweld zullen dit her-

kennen. ‘Delen met andere mannen helpt’, 

stelt Jurgen. ‘Je voelt minder schaamte.’ 

Hoe werkt het?
Het project Maatje achter de voordeur heeft 

als doel om mensen die huiselijk of seksueel 

geweld hebben meegemaakt te steunen 

bij het hervinden van hun evenwicht en 

zelfvertrouwen. Deze steun wordt geboden 

door maatjes met ervaring met huiselijk 

geweld. Door elkaar deelgenoot te maken 

van ervaringen met herstel en het herwinnen 

van zelfvertrouwen, staat niemand er alleen 

voor. Maatjes leveren nadrukkelijk geen 

hulp. Een voorwaarde voor mensen die een 

maat(je) willen, is dat het geweld is gestopt. 

Screening
De maatjes worden op hun beurt goed 

gescreend, legt Movisie-expert Nico van 

Oosten uit. ‘Die screening is belangrijk, 

omdat we uit ervaring weten dat potentiële 

maatjes regelmatig hun eigen verwerkings-

proces overschatten. Daarmee worden ze 

dan geconfronteerd tijdens de training of – 

wat erger is – tijdens het steunende contact 39
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COLUMN

Die middag was er een inspirerende bijeenkomst geweest in het gebouw 

van het Seinwezen in Haarlem. Het ging over de betekenis van werk in 

de gemeente en het was georganiseerd door Movisie. Ik was deelnemer 

bij een ggz-dagbestedingsbedrijf en als zodanig uitgenodigd. Of ik mee 

wilde werken aan een vervolg, vroeg Anna van Deth van Movisie bij de 

borrel. Intuïtief voelde ik dat dit een mooie kans was en stemde in. Een 

paar maanden later was ik bij de eerste vergadering van de werkgroep. De 

groep werd begeleid door Anna en ik deed mee als ervaringsdeskundige. 

Er werden concrete doelen geformuleerd en het traject kreeg de titel: 

Waardevol werk. 

Na elke bijeenkomst voelde ik dat mijn bijdrage werd gewaardeerd. Dit 

contrasteert met mijn ervaringen binnen de ggz-dagbesteding. Daar voelde 

ik me als een vis die kan groeien, maar in een te kleine vijver probeert 

te zwemmen. Toen het einde van de werkzaamheden naderde, werd ik 

gevraagd om een symbool te ontwerpen voor het project, mijn achtergrond 

is productvormgeving. Ik woon aan het Noordzeekanaal dat in de 19e eeuw 

in het kader van de werkverschaffing gegraven is door mensen met schep 

en kruiwagen. Associërend op dit gegeven, kwam ik uit bij de kruiwagen als 

symbool. Soms heb je een kruiwagen vol liefde, kansen of geld nodig om 

te kunnen werken. Op de afdeling 3d-printen van Paswerk (Cruquius) zijn 

kunststof kruiwagentjes geprint. Bij de eindpresentatie van het project kreeg 

iedereen er één. 

Een maand later kon ik vrijwilligerswerk doen bij Movisie. Ik ben begonnen 

tegen de tijd dat mijn indicatie voor de Wmo verliep, in november 2018. Het 

werd nog mooier begin maart van dit jaar. Toen zette ik mijn handtekening 

onder een arbeidscontract bij Movisie als ervaringsdeskundige. Waardevol 

werk heeft voor mij hiermee een nog diepere betekenis gekregen. 

Soms kan ik het nog steeds niet geloven. Waardering, serieus genomen 

worden, het zijn zomaar wat aspecten die allemaal niet zo vanzelfsprekend 

zijn wanneer het evenwicht wankel is. Pas als je het allemaal verliest, merk 

je hoe waardevol het is en hoe belangrijk het is als je het weer terug krijgt. 

Zo zijn er elke keer weer ervaringen die mij rijker maken, waarop ik kan 

reflecteren, waarvan ik kan leren en waar ik hopelijk een ander mee kan 

helpen of verrijken. 

Die keer dat ik ‘ja’ zei, heeft voor mij verstrekkende gevolgen gehad. Eén 

ervan heb je zojuist gelezen, ik hoop met genoegen. Het traject gaf me het 

gevoel dat ik er weer toe doe, dat er ruimte is om te groeien, dat ik van 

betekenis ben. Ja, ik voel me weer waardig en ben nu ook nog eens een 

Movisiaan!

Sander Griek

Ik, ervaringsdeskundige

Soms heb je een kruiwagen 

vol liefde, kansen of geld 

nodig om te kunnen werken
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