
    

 

 

Hoe pak je sociale vraagstukken aan tijdens de coronacrisis en hoe leer je van elkaar? 

In een serie online leerbijeenkomsten van Movisie gaan experts en sociaal werkers samen in op 

actuele vragen en delen de deelnemers hun ervaringen. Op 16 april 2020 gingen Maryse den 

Hollander en Martha Talma (Movisie) met de deelnemers in op hoe we van elkaar leren bij de 

aanpak van sociale vraagstukken tijdens de coronacrisis. Evert van Rest en Maryse den Hollander 

vatten hun bevindingen samen. 

Sociale risico’s 

Maryse den Hollander (Movisie) interviewde onlangs professionals over met welke vraagstukken zij 

lampen en hoe zij werken in de coronacrisis. Ze schreef met Joost Grondman een artikel hierover. In 

de leersessie presenteerde ze vier opvallende punten in de verhalen van professionals: 

- Hoe ondersteun je burgers bij wie de problematiek verergert? Naast de medische risico’s in 

deze crisis zijn er ook de sociale risico’s die ook ernstige gevolgen kunnen hebben.  

- Onder de burgers zijn veel initiatieven en solidariteit. Men wil elkaar helpen, maar er lijkt ook 

wildgroei te ontstaan. En past dat aanbod wel bij de echte vraag van inwoners en cliënten? 

Hoe coördineer je als sociaal professional vraag en aanbod voor kwetsbare mensen?  

- Het signaleren van problemen, zeker nu deze soms verergeren. Hoe zorg je als professional 

dat je weet en zicht houdt op waar het mis gaat.  

- Fysiek contact en ontmoeting en omgaan met nabijheid en afstand. Hoe strikt zijn de 

richtlijnen van het RIVM en wat kan je als cruciaal beroep nog wel en niet? Dit zijn vragen die 

bij veel sociaal professionals spelen en waarvoor zij creatieve oplossingen verzinnen. Movisie 

ontwikkelde een afwegingskader dat professionals helpt om af te wegen of zij wel of geen 

fysieke ontmoetingen aangaan.  

Na deze introductie inventariseerden we met alle deelnemers welke vraagstukken er bij hen spelen. 

Contact, verbinding en ondersteuning op veilige afstand 

Contact en verbinding op een veilige afstand is moeilijker geworden. Organisaties hebben hun 

deuren gesloten, en kijken gelukkig nu wel weer wat er toch mogelijk is. Vooral voor bepaalde 

doelgroepen is dat ingewikkeld, bijvoorbeeld ouderen, mensen die niet digivaardig zijn of 

overbelaste mantelzorgers. Met name deze laatste groep wordt meerdere keren genoemd door 

deelnemers. Want de professionals vinden het al lastig dat zij geen ondersteuning meer kunnen 

geven, maar maken zich daarbij extra zorgen over ondersteuning door mantelzorgers en de enorme 

belasting op hun schouders.   

Naast het contact is het ondersteunen ook lastig op afstand, omdat het aanbod is weggevallen. Zeker 

voor mensen die moeite hebben met verandering (autisme) is dit een ingewikkelde tijd. Hen 

ondersteuning geven zal op een creatieve en nieuwe manier moeten. De inzet van vrijwilligers is ook 

een vraagstuk voor de aanwezigen, vooral hun veiligheid en hoe zij kunnen werken op afstand. 

Signaleren en zichtbaarheid 

Het signaleren van problemen en onrust in gezinnen is moeilijker voor professionals, en zij kunnen 

ook minder op een outreachende manier op die gezinnen af gaan. Bijvoorbeeld bij mensen bij wie de 

stress in deze situatie dreigt over te lopen of mensen die geen netwerk hebben.  Als professional wil 
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je zichtbaar blijven voor die mensen. Een professional ziet een afname 

van het aantal meldingen bij haar wijkteam, en zij vraagt zich af hoe 

dat kan en of dat geen problematisch signaal is. 

Hulpaanbod en hulpvraag 

Professionals zoeken naar hoe zij kunnen omgaan met de huidige initiatieven, terwijl inwoners die 

daar behoefte aan hebben, moeilijk aansluiting vinden bij dit aanbod. Professionals vragen zich af 

hoe zij nu goed contact kunnen leggen en de vraag van kwetsbare inwoners boven water kunnen 

krijgen. Tegelijkertijd willen zij het elan en de energie van vrijwilligers en initiatieven ook na de crisis 

hoog houden. 

 

Oplossingsrichtingen door van elkaar te leren 

Deelnemers gingen met elkaar in gesprek in subgroepen om met elkaar mee te denken over deze 

vraagstukken, en om te leren van elkaars ervaringen. Zij gingen met het Omdenkspel aan de slag om 

vanuit andere perspectieven naar de vraagstukken te kijken. Dat gaf net meer input en andere 

oplossingsrichtingen. Bijvoorbeeld bij de vraag ‘hoe zou een kind hiernaar kijken’ was het antwoord 

‘gewoon er naar toe gaan, en dan op een paar meter afstand praten’.  Het klinkt simpel maar 

waarom ook niet. Een aantal punten en oplossingsrichtingen van de deelnemers: 

Sluit aan bij wat de cliënt wil 

Het is nu nog belangrijker om aan te sluiten bij de wens van de cliënt, bijvoorbeeld over hoe het 

contact verloopt. Houdt men van beeldbellen of juist niet? Focus op de mogelijkheden van de 

cliënten en wederkerigheid. Professionals merken namelijk dat cliënten zelf ook willen helpen en niet 

alleen afhankelijk willen zijn. De wederkerigheid motiveert hen en houdt het contact in stand. 

Ondersteun in de wijk en houdt het in de wijk 

Deelnemers noemen vaak het belang van de focus op wijken en buurten. Het kleinschalige is 

belangrijk, voor je zichtbaarheid, je ondersteuning maar ook om in de toekomst initiatieven actief te 

houden. Professionals denken dat het kleinschalig houden van initiatieven de verbinding in de buurt 

vergroot, ook op de lange termijn.  

Mantelzorgondersteuning in verbinding 

Na het meedenken met elkaar komen professionals op het idee om mantelzorgers te ondersteunen 

door hen onderling via Zoom te verbinden. Dat kan erkenning en herkenning geven. En ze kunnen zo 

ideeën uitwisselen over hoe om te gaan met deze situatie. 

Leren met elkaar 

Aansluitend op het eerste punt geven professionals aan dat het goed is om open en eerlijk met 

elkaar te leren. “Je kunt met een cliënt ook een ‘omdenkoefening’ doen zoals in deze sessie” geeft 

iemand aan, om zo met de cliënt te leren. En ook voor professionals is het belangrijk om uit te 

wisselen, goede voorbeelden te horen en met je teamgenoten formele en informele 

contactmomenten te hebben. Professionals willen graag blijven leren van elkaar, zo blijkt ook uit de 

afsluitende poll waarin 95% van de aanwezigen aangeeft vaker van dit soort leersessies te willen. 

 


