
                        
 
 

 

Wel of geen fysieke ontmoeting met cliënten? 

Door de gevolgen van de maatregelen met betrekking tot het coronavirus, staan sociale 

professionals voor verschillende uitdagingen in hun werk. Movisie organiseert verschillende online 

leerbijeenkomsten. Aan de eerste leersessie op 9 april 2020 deden 92 professionals mee. Mariël 

van Pelt (Movisie), Gea Kosters (BPSW) en Edwin Luttik van Sociaal Werk Nederland (SWN) gingen 

met de deelnemers in op het dilemma om wel of geen fysieke ontmoetingen aan te gaan. Evert van  

Rest vatte de bevindingen samen. 

Net na het ontstaan van de coronacrisis, hoorde Gea Kosters (BPSW) dat sociaal werkers vooral 

experimenteerden met beeldbellen of telefoneren en andere online creatieve mogelijkheden. Maar 

om bijvoorbeeld de veiligheid thuis in te schatten is vaak meer nodig dan dat. Je moet zoeken naar 

wat nog wel kan binnen de richtlijnen. Kosters merkt dat professionals zoekende zijn, niet alleen bij 

huiselijk geweld of een crisis ,maar ook  hoe zij in contact kunnen blijven of komen met inwoners. 

Soms willen professionals zelf wel op bezoek, maar is de organisatie terughoudend of verbiedt het 

zelfs. 

Edwin Luttik (SWN) geeft aan dat het voor sociaal werkers, dus mensen met een cruciaal beroep, 

belangrijk is om goed te blijven afwegen hoe je gegeven de situatie zo goed mogelijk je werk kunt 

blijven doen. De sociaal werker is essentieel voor kwetsbare inwoners en handelt daarin nu 

betrokken en vindingrijk. Tegelijkertijd zijn er ook berichten van sociaal werkers en organisaties die 

worstelen met het dilemma om wel of niet fysiek contact te hebben. Sommige organisaties sluiten 

hun deuren. Luttik is daarom blij dat er in samenwerking een Afwegingskader over fysieke 

ontmoeting is gemaakt wat organisaties en professionals kan helpen om met dit dilemma om te 

gaan.  

Mariël van Pelt (Movisie) geeft aan dat besluitvorming verandert bij professionals. Movisie deed 

onderzoek naar professionele besluitvorming van sociaal werkers. Verschillende factoren zijn van 

invloed bij het nemen van een besluit, zoals de wens van de cliënt, de professionele expertise, 

wetenschappelijke kennis, maatschappelijke opdracht en de organisatie context. In deze crisis komen 

bepaalde factoren naar voren, en komen er factoren bij die gaan meespelen of belangrijker worden. 

De richtlijnen van de eigen organisatie worden belangrijker. Natuurlijk wordt erg goed opgelet wat 

het RIVM zegt, maar ook oog hebben voor de cliënt wordt anders ingericht en er spelen nu misschien 

andere zaken bij de cliënt. Mariël roept op om ervaringen te delen, zodat het afwegingskader 

verbeterd kan worden. Het afwegingskader biedt inzicht in de factoren waar je rekening mee kunt 

houden, maar biedt geen zwart-wit antwoord op al je vragen. Je zult als sociaal werker in overleg met 

collega’s steeds een afweging moeten maken. 

Voorbeelden uit de praktijk 

Tijdens de leersessie gingen we in op het dilemma. De openingsvraag was: heb je nog wel of geen 

fysieke ontmoeting met je doelgroep? Ongeveer de helft van de deelnemers gaf aan nog wel fysieke 

ontmoeting te hebben, de andere helft niet of nauwelijks. Deelnemers kwamen met een aantal 

redenen naar voren die voor sociaal werkers belangrijk zijn om wel of geen fysieke ontmoeting te 
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hebben. Ook bespraken zij interessante kwesties bij dit dilemma waar zij in de praktijk mee te maken 

krijgen: 

- Bijdrage Odensehuis: Soms is een fysieke ontmoeting noodzakelijk, anders hebben mensen 

geen eten of geen contact. En dit kan ook nog wel geregeld worden, bijvoorbeeld eten 

bezorgen op afstand of samen buiten wandelen met afstand. Wat lastig is, is de oudere 

alleenwonende doelgroep. Want de kinderen van die ouderen besluiten uit 

besmettingsgevaar zelf niet meer te komen, dan vereenzamen ouderen nog meer. 

- Bijdrage mantelzorgondersteuning: wij gaan alleen bij een hoog zorgsignaal of als contact 

maken niet goed lukt. (een chat werkt maar alleen beperkt vanwege slechthorendheid). 

Afspraak vanuit de organisatie is niet fysiek, geen face-to-face, geen huisbezoek, tenzij je een 

reden hebt en dan doe je dat in overleg met een collega en je leidinggevende. Ik merk dat nu 

we twee weken bezig zijn we niet per se soepeler maar wel creatiever worden. We kijken 

naar de behoefte en of we dat op een andere manier kunnen regelen.   

- Bijdrage over noodzakelijkheid: alleen bij hoge uitzondering is er wel fysiek contact. Online 

contact is ook moeilijk, bijvoorbeeld bij het bekijken van documenten. Ik vraag dan wel foto’s 

op, maar de taal is dan soms ook lastig online. Het risico is dat de administratie van een cliënt 

niet op orde is en dat dit invloed heeft op de financiën.   

Om de noodzakelijkheid goed te kunnen signaleren, geven sociaal werkers aan dat het 

belangrijk is om door te vragen aan de telefoon in wat voor situatie de inwoner precies 

verkeert en hoe hij of zij zichzelf kan redden of de situatie stabiel houdt. Hierbij zijn goede 

gespreksvaardigheden van belang. 

Bij mensen met wie het lastig is om contact te maken vanwege de taal kan het handig zijn om 

voice-berichten in te spreken in whatsapp, want die kunnen zij doorsturen naar bekenden 

om te vertalen. Google translate wordt ook veel gebruikt. Dit is creatief, alleen je kan niet 

checken of het goed begrepen wordt en ook niet wie die informatie dan allemaal te 

lezen/horen krijgt. 

- De veerkracht van mensen valt op. Er zijn voorbeelden waarin het sociaal contact tussen 

mensen toeneemt, denk aan burenhulp. Bij de doelgroep vluchtelingen is dit moeilijker en 

moet je ook veel telefonisch contact hebben.  

- Tegelijk valt op dat bepaalde doelgroepen voor professionals erg lastig te benaderen zijn. 

Wanneer er nieuwe zorgmeldingen binnen komen, is het lastiger om in te schatten welke 

risico’s er spelen om een afweging te maken voor fysieke ontmoeting. Mensen zijn ook 

wantrouwender en minder goed bereikbaar. 

Redenen en factoren voor wel of geen fysieke ontmoeting 

• Richtlijnen zijn belangrijk, maar binnen de richtlijnen kunnen wel oplossingen worden 

bedacht, want de richtlijnen laten ruimte voor maatwerk. Denk aan glazen wanden, of buiten 

bij de voordeur een gesprek voeren.  

• Het type contact dat je wilt hebben maakt uit in je afweging. Gaat het om praten of moet je 

bijvoorbeeld een brief bespreken?  

• Korte of lange termijn: bij sommige contacten/doelgroepen kan het voorlopig prima zijn om 

even online contact te hebben. Een professional die werkt met vrijwilligers vertelt dat hij 



                        
 
 

 

natuurlijk liever zijn vrijwilligers ontmoet, maar dat het voorlopig goed genoeg werkt om 

online contact te hebben met hen.  

• De organisatie is een belangrijke factor. Organisaties zijn vaak best strikt, blijkt uit de 

verhalen van de professionals. Zeker toen de maatregelen net werden ingevoerd was de 

reactie om even geen contact te hebben met inwoners. Nu gaan organisaties, soms 

geïnitieerd door de professionals, wel kijken wat er binnen de marges mogelijk is. Voor 

sommige doelgroepen is dat beter te doen dan anderen. Jongerenwerkers gaan nog de straat 

op en spreken met jongeren en ouders. Maar professionals geven aan dat dit lastig is bij de 

oudere doelgroep. 

• De cliënt en zijn ‘kenmerken’ zijn ook belangrijker geworden. Leeftijd en andere 

risicofactoren wegen zwaarder mee dan normaal. 

• De professional en zijn eigen kwetsbaarheid spelen mee. Als sociaal werker komt je wel eens 

in situaties die mogelijk voor jou bedreigend zijn, maar nu is dat nog sterker doordat je zelf 

ook besmet kunt raken. Dit speelt natuurlijk vooral bij collega’s die in de risicogroep vallen. 

Hierdoor gaan sommige collega’s niet meer op bezoek en anderen wel. 

• De rol van emoties is volgens Mariël van Pelt ook meer dan voorheen een factor die van 

invloed kan zijn. Er zijn meer persoonlijke emoties en zorgen, zowel bij cliënt als bij 

professional. Ze raadt aan om ook nu informele contacten met collega’s te hebben zodat je je 

hart kunt luchten en je aanpak kunt bespreken. 

Reflectie en afsluiting 

Edwin Luttik, Mariël van Pelt en Gea Kosters herkennen de factoren die deelnemers noemen die van 

invloed zijn op de afweging. In het afwegingskader komen deze factoren ook terug. Luttik, van Pelt 

en Kosters denken dat dit handvatten kan geven om je afweging goed te maken. 

Tegelijkertijd is het goed om te horen dat er veel initiatieven zijn en manieren worden gezocht om in 

contact te blijven met de doelgroepen, zodat de sociaal werkers hun cruciale beroep kunnen blijven 

uitvoeren in het belang van de inwoners in een kwetsbare situatie. 

Lees verder: 

- Het afwegingskader dat door Movisie in samenwerking met de BPSW, Associatie Wijkteams 

en Sociaal Werk Nederland is ontwikkeld. 

- Het coronadossier van Movisie met informatie over het coronacrisis en de gevolgen op 

verschillende thema’s in het sociaal domein.  

- Het corona thema dossier van de BPSW met informatie en tips voor sociaal werkers.  

- Het boekje ‘Sociaal werk voor ouderen tijdens corona’, op 9 april gelanceerd. 

- Goede verhalen en tips op de website van Sociaal Werk Nederland. 

Heb je vragen of ideeën over de online leersessies? Benader Evert van Rest: e.vanrest@movisie.nl 

Volgende Online Leersessies 

Er staan nog meer online leersessies gepland, over inhoudelijke vraagstukken waar sociaal werkers 

mee te maken hebben.  

https://www.movisie.nl/artikel/fysieke-ontmoeting-tijdens-coronacrisis-wanneer-wel-niet
https://www.movisie.nl/artikel/fysieke-ontmoeting-tijdens-coronacrisis-wanneer-wel-niet
https://www.movisie.nl/coronadossier
https://www.movisie.nl/coronadossier
https://www.bpsw.nl/dossiers/coronavirus/
https://www.bpsw.nl/dossiers/coronavirus/
https://www.sociaalwerk-werkt.nl/sites/fcb_sociaalwerk/files/sw-kernprojecten-samenvatting-final.pdf
https://www.sociaalwerk-werkt.nl/sites/fcb_sociaalwerk/files/sw-kernprojecten-samenvatting-final.pdf
https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/7872-sociaal-werk-in-coronatijd-de-praktijk-in-het-land-aan-het-woord-nieuwsbrief-special
https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/7872-sociaal-werk-in-coronatijd-de-praktijk-in-het-land-aan-het-woord-nieuwsbrief-special


                        
 
 

 

Bekijk hier de onderwerpen en de data en meld je aan! Deelname is gratis. 
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