
 

 

Sociaal werker als verbinder tussen hulpinitiatieven en inwoners 

Door de gevolgen van de coronamaatregelen, staan sociale professionals voor 

verschillende uitdagingen in hun werk. Movisie organiseert verschillende online 

leerbijeenkomsten. Op 30 april 2020 gingen Houriya Harrane (Versa Welzijn), Radboud 

Engbersen (Movisie) en Evert van Rest (Movisie) met 85 deelnemers in op de rol van 

de sociaal werker als verbinder tussen hulpinitiatieven en inwoners. Djuna Buizer 

vatte de bevindingen samen. 

Radboud Engbersen (Movisie) introduceert het net verschenen rapport  ‘De bedreigde stad’ 

over de maatschappelijke impact van het coronavirus op Rotterdam. Twee interessante 

bevindingen uit dit onderzoek: (1) vooral hoge en middeninkomensgroepen geven aan dat 

buurtrelaties versterkt zijn en (2) veel mensen zijn nabij solidair. Er lijkt ook een belang van 

wederkerigheid: mensen die hulp bieden ontvangen ook vaak hulp. Dit verklaart mogelijk dat 

40% van de mensen die hun gezondheid als slecht of matig beoordelen, toch hulp biedt aan 

anderen. In de publicatie ‘Wij in de wijk’ vind je 8 lessen om het contact tussen burgers te 

stimuleren. De eerste les is dat ontmoetingsplaatsen cruciaal zijn. De balkon en de stoep zijn 

dat in deze tijd. De tweede les is dat ’opbouwwerkers’ essentieel zijn voor sociale 

samenhang in buurten en wijken. Juist in deze tijd zijn er mensen nodig die alle hulpbronnen 

kunnen zien en gemeenschappen kunnen mobiliseren. 

Die gemeenschapskracht was er al, stelt Houriya Harrane (Versa Welzijn), ‘we hebben 

alleen een crisis nodig gehad om het zichtbaar te maken’. Er vindt nu veel online plaats, 

buurtbewoners doen veel samen. Er is meer hulpaanbod dan vraag. Maar niet iedereen in de 

buurt is aangesloten. Het werk van de ‘opbouwwerker’ is cruciaal; alleen de manier waarop 

verandert. Je bent aanvullend op het aanbod van de bewoners. Vallen er nu andere gaten? 

Er wordt meer creativiteit gevraagd. Het is niet nieuw, wij zijn gewend om te improviseren, 

om een fluïde rol te nemen. Als ‘opbouwwerker’ ben je niet alleen een technische verbinder 

tussen hulpaanbod en hulpvraag. 

Je moet de buurtinitiatieven die nu opkomen niet als tijdelijk zien. Dat kan zelfs schadelijk 

zijn, dan wordt het een soort liefdadigheid, noodhulp. Het is voor de sociale samenhang in 

buurten en wijken belangrijk om sommige initiatieven die nu opkomen te verduurzamen. 

Voorbeelden uit de praktijk 

Tijdens de leersessie gingen we in op het thema Sociaal werker als verbinder tussen 

hulpinitiatieven en bewoners naar aanleiding van drie vragen:  

Hoe ga jij om met de vele initiatieven die er zijn? 

- Verzamelen van initiatieven op één centraal punt: Meerdere deelnemers delen alle 

verzamelde initiatieven op één centraal punt met samenwerkingspartners en 

inwoners. Bij een nieuw hulpinitiatief bekijken zij of die eventueel bij een ander 

initiatief kan aansluiten.  

- Een opbouwwerker ondersteunt initiatieven vanuit bewonersbudgetten en belt 

regelmatig met sleutelfiguren van de wijk. Veel deelnemers vinden dat sleutelfiguren 

of ‘straatcontactpersonen’ cruciaal zijn.  

- Niet het wiel opnieuw uitvinden: een deelnemer verzamelt ideeën voor bijvoorbeeld 

alternatieve vormen van contact en geeft deze door aan andere ouderenwerkers 

(zoals een praatje via het balkon, als je diegene dan een paar dagen niet op het 

balkon ziet, weet je dat er iets aan de hand is). 

http://www.kenniswerkplaats-leefbarewijken.nl/publicaties/de-bedreigde-stad-de-maatschappelijke-impact-van-covid-19-op-rotterdam/
http://www.kenniswerkplaats-leefbarewijken.nl/publicaties/de-bedreigde-stad-de-maatschappelijke-impact-van-covid-19-op-rotterdam/
https://www.movisie.nl/publicatie/wij-wijk
https://www.movisie.nl/publicatie/wij-wijk
https://www.buurtwijs.nl/content/balkon-en-stoep-de-nieuwe-ontmoetingsplaatsen
https://www.buurtwijs.nl/content/balkon-en-stoep-de-nieuwe-ontmoetingsplaatsen


 

- Hulpaanbod inclusiever maken: er is veel hulpaanbod maar dat komt niet bij iedereen 

aan, bijvoorbeeld bij ‘digimijders’, anderstaligen etc. Bij die groepen moet je een 

vinger aan de pols houden. Hebben ze informatie in hun eigen taal of in eenvoudiger 

Nederlands nodig? Is de hulp ook toegankelijk voor blinden en slechtzienden of 

doven en slechthorenden? Voor de ‘digimijders’ is kun je flyers ronddelen. 

- Facebook en app-groepen: Houriya Harrane raadt professionals aan lid te worden 

van Facebook- en app-groepen om zichtbaar te zijn en snel te kunnen schakelen en 

je te verbinden aan initiatieven.  

- Initiatieven verduurzamen: Nieuw aanbod van initiatieven verbinden aan de 

bestaande kanalen om duurzaamheid te waarborgen 

- Omgaan met vraagverlegenheid: Meerdere deelnemers merken dat mensen niet 

willen zeuren want ’we zitten toch allemaal in hetzelfde schuitje’. Dat is een extra 

drempel om hulp te vragen. Als je het initiatief vertaalt naar betekenisvol voor elkaar 

zijn, helpt dat om over die drempel te komen. Taal is belangrijk: zeg: ‘een buurvrouw 

wil heel graag helpen met boodschappen en kan altijd even telefonisch een praatje 

maken’, in plaats van ‘ik kan een vrijwilliger inschakelen.’ Soms is sociaal 

detectivewerk voor nodig, om mensen te bereiken die niet snel hun behoefte 

formuleren, misschien omdat ze denken dat ze zelf niets te bieden hebben. 

- Opbouwwerkers in de gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen (Friesland) gaan 

de straat op om letterlijk te vragen hoe het met de mensen gaat zodat inwoners dat 

onderling ook meer gaan doen. In de hoop op een sneeuwbaleffect. Daarna kunnen 

ze verbindingen leggen. 

Wie profiteert er wel van solidariteit? 

- Mensen die vanuit de hulpverlening al zichtbaar zijn. 

- Mensen die lijntjes in de buurt hebben. 

- Mensen die digitaal vaardig zijn. 

- Mensen die denken ook zelf iets te bieden te hebben. 

- Vitale inwoners, mensen die over de drempel durven te stappen. 

- Mantelzorgers die in beeld zijn. 

- Mensen die tafeltje dekje krijgen.  

Wie profiteert er niet van solidariteit? 

- Mensen die het eerst net wel redden en nu net niet. 

- Mensen die je normaal zou signaleren bij school of bij creatieve momenten in het 

inloophuis (als je ze bijvoorbeeld even ziet zuchten). 

- Mensen met een licht verstandelijke beperking. 

- Mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

- Sommige ouderen. 

- Mensen die (altijd al) contact uit de weggaan. 

- Alleenstaande ouders met (jonge) kinderen (of kinderen die speciaal onderwijs 

volgen) voelen zich niet (altijd) aangesproken om hulp te vragen. 

- Mensen die neigen naar verslaving. 

- Bewoners van het AZC. 

- Slachtoffers van huiselijk geweld. 

- Mensen die ofwel niet digitaal vaardig zijn ofwel er niet vertrouwd mee zijn. 

Wat kan je doen om groepen te bereiken die niet profiteren van solidariteit? 

- Een beheerder van een inloophuis heeft nu een online inloop via facebook. Daar en 

op andere plekken, strooit zij mailadres en telefoonnummer rond.  



 

- Help mensen om aansluiting te vinden op de digitale wereld. Maak bijvoorbeeld een 

handleiding voor whatsapp-videobellen die iedereen begrijpt. Wel lastig: hoe leer je 

mensen iets in een tijd dat je elkaar niet kunt zien; je hebt een medium nodig om het 

andere medium uit te kunnen leggen. 

- Een ‘duimpjes’-actie: doe rode en groene duimpjes bij mensen in de brievenbus. Dan 

kunnen zij vanachter het raam aangeven of het goed gaat of niet. Iedereen kan 

meedoen als ze dat willen. Tot nu toe komen de meesten even bij de voordeur om te 

kletsen. In eerste instantie zeggen ze dat het goed gaat en ze niets nodig hebben, 

ook vanwege de schaamte voor een rood duimpje. Maar er staat een 

telefoonnummer op het duimpje voor als ze later wel een vraag hebben. En de 

duimpjes lokken sowieso een praatje uit, en dat is een goede opening voor contact. 

- Bied praktische hulp zoals een maaltijdvoorziening in combinatie met een vinger aan 

de pols. 

- Huis aan huis flyer met daarin tips wat wel nog mogelijk is om elkaar te helpen en  

een doorverwijzing voor vragen naar het lokale naoberzorgpunt uit de wijk. 

- Straatbingo: bewoners krijgen dan de faciliteiten en organiseren het zelf. Door iets 

positiefs gaat de vraagschaamte er eerder af. 

- Digitale dagbesteding; online programma! 

Wat maakt jouw werk cruciaal en onmisbaar? (nu en in de toekomst) 

- Verbindingen leggen en kansen zien. 

- ‘Mijn werk is ook om mij deels misbaar te maken, dat inwoners het zelf doen’. 

- Stimuleren van bridging. 

- Maatwerk bieden. 

- Sociaal werk is belangrijk in de nazorg van verlies dat op verschillende wijzen 

geleden wordt door het coronavirus. 

- Positieve zaken delen en elkaar in contact brengen: mensen inspireren elkaar snel. 

- Contact houden met mensen die chronische eenzaamheid ervaren. 

- Mensen laten voelen dat ze niet in de kou staan. 

- Een neutrale factor zijn tussen inwoners, voor zover dat kan. 

- Toegankelijke platforms bieden voor ontmoeting om vervolgens misbaar te worden. 

- Een vraagbaak om inwoners op weg te helpen als ze initiatieven door willen zetten, 

verduurzaming, verbindingen leggen met anderen en de weg wijzen naar bijv. 

subsidies. 

- Talenten in de buurt vinden en verbinden, en ook mensen hun eigen talent laten 

ontdekken. 

- Gijsbert-Willem Evers is in Putten de website gestart Putten Helpt. 100 mensen 

hebben zich opgegeven. Kunnen we deze bereidwilligheid vasthouden met 

contactpersonen in de straat en een brug tussen informele en formele hulp 

versterken. Een casemanager kwam bij hem praten over dagbesteding; probleem 

voor alleenstaande dementen en mantelzorgers die geen tijd meer voor zichzelf 

hebben.  

- Veel mensen die wel wat willen doen in de buurt, vinden het moeilijk vinden om een 

eerste stap te zetten. Daar zijn wij voor. 

- Over het verduurzamen van deze tijdelijke hulpinitiatieven: door nu aan te sluiten 

weet je wat je moet doen in het post-corona tijdperk en door nu in de crisis 

betekenisvol contact te stimuleren kun je in het post-corona tijdperk makkelijk 

voortbouwen met en aan de gemeenschap. 

- Jacqueline Schilling: bridging van mensen die mekaar al kennen, zodat die dingen 

onderling oplossen. Toegevoegde waarde van bridging in groepen tot stand te 



 

brengen. Bijvoorbeeld contacten vanuit kerk die bij elkaar in de buurt wonen. Bij 

gezamenlijke activiteiten later ook die verschillende groepen betrekken. 

- Mieke Cruijsberg; niet iedereen is zelfstandig en ondernemend, dus mijn rol is om 

alles door te laten gaan. Dan kan ik me richten op de mensen die meer 

ondersteuning of een duwtje nodig hebben. Dat is niet meer dan anders.  

- De sleutelfiguren die we hebben benaderd; proberen we te delen met hulpverleners. 

Bewoners kunnen heel veel. Neem ze serieus en denk niet te veel in hokjes. En trek 

niet teveel naar je toe: durf los te laten. 

 

Reflectie en afsluiting  

Houriya Harrane: ‘Alles wat gezegd is, was erg zinvol. Het werken aan een gemeenschap is 

een project van lange adem. Die rol blijf je houden, maar de manier waarop je die vormgeeft 

verandert. We moeten de initiatieven verduurzamen en de nieuwe helden van de 

gemeenschap een warm welkom geven. Zorg voor bewustwording: je doet geen hulpactie, je 

bent geen hulptroep, jullie zijn buurtgenoten. We moeten de kracht van de gemeenschap niet 

onderschatten’.  

Radboud Engbersen: ‘Ik merkte in deze sessie weer dat we een beetje genoeg hadden van 

die sterk individualiserende optiek in het sociaal werk. Deze crisis heeft dat versterkt, we 

neigen weer meer naar het collectieve. De cruciale rol van opbouwwerk is weer aangetoond. 

De crisis heeft ervoor gezorgd dat bepaalde routines veranderd zijn. We zijn wakker 

geschrokken; mensen zijn naar de opticien gegaan en zien scherper. Het normale 

radarsysteem was ontregeld, en nu zijn we een nieuw meer online systeem aan het maken 

waarmee we de kwetsbaren kunnen zien. We zien ook scherper waar de gaten vallen. We 

zijn een nieuw signalerend systeem aan het ontwikkelen.’   

Houriya Harrane: ‘Om af te sluiten: Kees Fortuin, zei het zo mooi tijdens een online meeting 

van Krachtproef, het kennisplatform voor opbouwwerkers en community builders: het 

antwoord op de mondiale crisis is op straatniveau. We zijn allemaal kwetsbaar. Ofwel 

‘Whatever the question, community is the answer’, zoals Margaret Wheatley ooit sprak.’ 

 


