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1. SAMENVATTING 

 

In haar strategie voor 2017-2019 (RIBW Nijmegen & Rivierenland, 2017) beschrijft de RIBW N&R vijf 

speerpunten, waaronder het speerpunt ‘sterk in vakmanschap’. Uit het vooronderzoek kwam naar 

voren dat begeleiders van de RIBW N&R vooral veel aandacht aan de zorginhoud schenken. Vanuit 

verschillende perspectieven kwam naar voren dat wanneer een begeleider een keuze moet maken 

tussen het bijwonen van een organisatorische bijeenkomst of het door laten gaan van een afspraak 

met een cliënt, dan gaat bij uitstek de voorkeur uit naar de afspraak met een cliënt. Enerzijds is dit de 

kracht van de begeleiders van de RIBW N&R. Anderzijds is het de vraag in hoeverre de belangen van 

de doelgroep vertegenwoordigd worden in cliënt-overstijgende situaties die hierdoor worden gemist. 

Belangen die begeleiders van de RIBW N&R dienen te behartigen middels het inzetten van hun 

strategisch en organisatorisch vakmanschap. Dit onderzoek is uitgevoerd omdat vooraf onduidelijk 

was op welke wijze begeleiders van de RIBW N&R hun strategisch en organisatorisch vakmanschap 

inzetten bij het begeleiden en het behartigen van de belangen van mensen met een ernstig 

psychiatrische aandoening. Aan de hand van een dagboekonderzoek, semigestructureerde interviews 

en een focusgroep bijeenkomst is dit in kaart gebracht. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 

begeleiders van de RIBW N&R een sterke focus hebben op  de begeleiding en belangenbehartiging 

van de individuele cliënt. Dit doen zij in samenwerking met collega’s uit het team waar zij werkzaam in 

zijn. Strategisch en organisatorisch vakmanschap wordt voornamelijk ingezet bij het behartigen van de 

belangen van de individuele cliënt ten opzichte van collega’s en ketenpartners. De ontwikkeling van 

strategisch en organisatorisch vakmanschap is een individuele aangelegenheid en is niet geborgd 

binnen de structuren van de organisatie. Er zijn grote verschillen tussen begeleiders met betrekking 

tot de mate van bewustzijn van strategisch en organisatorisch vakmanschap als onderdeel van het 

sociaal werk. Belemmerende factoren die genoemd worden zijn gebrek aan tijd, bestaande structuren, 

top-down communicatie binnen de organisatie en een beperkt scholingsaanbod. Terugkerende 

bevorderende factoren zijn het nemen van ruimte om te handelen naar eigen visie, een naar buiten 

gerichte samenwerking en het digitale medium RIBW Connect.  

Aanbevelingen met betrekking tot het inzetten en ontwikkelen van strategisch en organisatorisch 

vakmanschap bij begeleiders van de RIBW N&R zijn:  

▪ Het doen van vervolgonderzoek onder een grotere groep begeleiders 

▪ Het doen van vervolgonderzoek bij andere functiegroepen die werkzaam zijn in de uitvoering 

van de dienstverlening aan cliënten van de RIBW N&R 

▪ Het verbeteren van de samenwerking en communicatie tussen begeleiders van de RIBW N&R 

en medewerkers van de GGZ-instelling die vaak betrokken is in de dienstverlening aan 

cliënten van de RIBW N&R 

▪ Het creëren en borgen van samenwerkingsverbanden tussen begeleiders van verschillende 

teams binnen de RIBW N&R 

▪ Samen met begeleiders van de RIBW N&R op zoek gaan naar handvatten om individuele 

cliëntsignalen te collectiveren, te agenderen en contextueel betrokkenen (onder andere 

beleidsmakers, ketenpartners en collega’s) te activeren om iets te doen aan structuren die 

conflicteren met de belangen van cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening 
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2. INLEIDING 

 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij de RIBW Nijmegen en Rivierenland (RIBW N&R). De RIBW 

N&R begeleidt mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) in hun persoonlijk en 

maatschappelijk herstel. De RIBW N&R profileert zich als de expert in begeleiding van mensen met 

een EPA als het gaat om wonen, participatie en werk (RIBW Nijmegen en Rivierenland, 2017).  

Koning Willem-Alexander sprak tijdens zijn troonrede-debuut over een ‘participatiesamenleving’ 

waarin iedereen die dat kan, werd gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen 

leven en omgeving (Van der Lans, 2014). Dit gedachtengoed heeft vanaf 2015 concreet vorm 

gekregen met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Een wet die zich 

kenmerkt met de gedachte ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’. Ongeveer gelijktijdig met de 

invoering van de WMO-wet in 2015 vonden er belangrijke organisatorische veranderingen plaats bij 

de RIBW N&R. 

In datzelfde jaar werd onder andere zelforganisatie voor zorgteams ingevoerd, werd er een harde 

splitsing gemaakt tussen beschermd wonen en ambulante teams en ontstond met het wijzigen van de 

topstructuur een grotere afstand tussen beleid en praktijk. Tevens vond er een reorganisatie plaats bij 

de stafafdelingen van de RIBW N&R, die heeft geleid tot andere interne werkprocessen. Kortom; niet 

alleen maatschappelijke ontwikkelingen vroegen anders handelen van de sociaal werkers van de 

RIBW N&R, ook vanuit de interne organisatie werd er anders handelen van hen gevraagd. 

 

2.1 De sociale kwestie 

Inmiddels zijn bijna vijf jaar verder, maar zijn er nog steeds signalen uit de dagelijkse praktijk waaruit 

blijkt dat genoemde veranderingen en ontwikkelingen tot frustratie en onzekerheid blijven leiden bij 

sociaal werkers van de RIBW N&R. Door middel van een vooronderzoek zijn perspectieven van 

sociaal werkers, de organisatie en cliënten in beeld gebracht rondom deze signalen. De informatie die 

hieruit voort is gekomen is in maatschappelijke context geplaatst en gelinkt aan het perspectief van 

het vak sociaal werk.  

Uit het vooronderzoek komt naar voren dat er een, door verschillende perspectieven gedragen, 

sociale kwestie bestaat binnen de RIBW N&R. Zij stellen dat begeleiders van de RIBW N&R vaak stil 

staan bij wat zij kunnen betekenen in de directe begeleidingsrelatie van de individuele cliënt. Echter 

lijkt er een handelingsverlegenheid te bestaan op het handelen op organisatorisch en maatschappelijk 

niveau. Hierdoor lijken zij passagier te zijn in de ontwikkeling van hun eigen beroepspraktijk. 

Diverse sociaal werkers benoemden tijdens het vooronderzoek dat niet iedere sociaal werker het nut 

in ziet, en daardoor niet gemotiveerd is om deel te nemen aan de ontwikkelingen waar de organisatie 

mee te maken heeft. Daarbij benoemen zij dat de wijze waarop medewerkers door de organisatie 

worden meegenomen in praktijkontwikkeling niet als prikkelend wordt ervaren en tijd kost die zij liever 

investeren in begeleidingscontacten (persoonlijke communicatie, z.d.).  

Cliënten van de RIBW N&R geven aan dat zij veel onrust ervaren doordat ze merken dat sociaal 

werkers niet weten waar ze aan toe zijn. Ze noemen begeleiders en de RIBW N&R als organisatie 

‘zoekende’. Verder geven cliënten aan dat het tijdens begeleidingscontacten merkbaar is dat 

begeleiders grote druk ervaren. Zij hopen dat begeleiders beter aangeven wat zij nodig hebben om 

goede zorg te leveren in plaats van “te leven in onzekerheid” (persoonlijke communicatie, z.d.).  

Gesproken medewerkers van de serviceorganisatie, die het organisatieperspectief 

vertegenwoordigen, erkennen dat de RIBW N&R op zoek is naar de juiste balans met oog voor goede 

kwaliteit van zorg voor cliënten, het welbevinden van medewerkers en het behoud van de organisatie 

op lange termijn. Daar waar sociaal werkers aangeven dat de communicatie vanuit de 

serviceorganisatie niet als prikkelend wordt ervaren, komt uit het vooronderzoek naar voren dat 

afdelingen van de serviceorganisatie zo goed mogelijk proberen aan te sluiten bij teams. Echter wordt 

deze communicatie niet als wederkerig ervaren. Men herkent ook een spanningsveld voor begeleiders 

tussen declarabiliteit en ruimte om ‘met andere belangrijke dingen’ bezig te zijn (persoonlijke 

communicatie, z.d.).  
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Samenvattend lijken begeleiders van de RIBW N&R dus onvoldoende te handelen op casus-

overstijgend niveau en zich terug te trekken op terrein waar ze goed in zijn: Het begeleiden van de 

eigen cliënt(en). Deze constatering in combinatie met de maatschappelijke context (ontwikkelingen in 

het sociale domein die anders handelen vragen van begeleiders) en het vakperspectief (waarbij in de 

definitie van het sociaal werk een verantwoordelijkheid wordt geschetst voor sociaal werkers die 

overstijgend is aan de individuele hulpverlening) heeft geleid tot de formulering van een sociale 

kwestie. Een sociale kwestie waarbij een handelingsverlegenheid bestaat bij begeleiders van de 

RIBW N&R met betrekking tot het inzetten van strategisch en organisatorisch vakmanschap. Dit SPD-

traject heeft als doel deze handelingsverlegenheid op te lossen, of in ieder geval te verminderen. De 

praktijkvraag die hiervoor is geformuleerd luidt: 

 

Hoe kunnen sociaal werkers van de RIBW Nijmegen en Rivierenland hun strategisch en 

organisatorisch vakmanschap inzetten en ontwikkelen bij het begeleiden en het behartigen van de 

belangen van EPA-cliënten richting herstel, in relatie tot de actuele ontwikkelingen in het sociale 

domein? 

3. PRAKTIJKTHEORETISCH KADER 

 

Vertrekkend vanuit de beschreven praktijkvraag zijn de begrippen strategisch en organisatorisch 

vakmanschap en belangenbehartiging uitgewerkt in het praktijktheoretisch kader. Belangenbehartiging 

omdat uit het vooronderzoek naar voren komt dat sociaal werkers van de RIBW N&R zich zeer 

verbonden voelen met de cliënten en aangeven dat zij zich vooral willen focussen op het begeleiden 

van deze cliënten. Met een theoretische verdieping in het concept belangenbehartiging worden 

beschreven welke facetten er komen kijken bij het begeleiden en het behartigen van belangen van 

cliënten in het huidige werkveld. En het concept strategisch en organisatorisch vakmanschap omdat 

het vooronderzoek stelt dat er met name een handelingsverlegenheid bestaat bij sociaal werkers van 

de RIBW N&R om dit type vakmanschap in te zetten bij het behartigen van de belangen van cliënten 

op casus overstijgend niveau. 

 

3.1 Belangenbehartiging 

De Internationale Federatie van Sociaal Werkers (2014) hanteert de volgende definitie voor sociaal 

werk:  
 

Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social 

change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. 

Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities 

are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities 

and indigenous knowledges, social work engages people and structures to address life 

challenges and enhance wellbeing. 
 

Hierin is te lezen dat sociaal werk zich verbindt met mensen en samenlevingsstructuren om 

problemen in kaart te brengen en aan te pakken, en het welzijn te bevorderen. Daarbij wordt niet 

expliciet het ‘individuele’ welzijn beschreven. In de beroepscode voor de sociaal werker (Sociaal Werk 

Versterkt, 2018a) wordt de centrale missie, zoals omschreven in de hierboven beschreven definitie 

van het sociaal werk, uitgewerkt in een aantal kernwaarden. Een aantal daarvan hebben specifieke 

raakvlakken met het behartigen van belangen van zowel individuele burgers als de samenleving. 

Bijvoorbeeld het stimuleren en bevorderen van het recht te participeren in de samenleving, zich 

richten op de mogelijkheden en krachten van individuen en gemeenschap, het bevorderen van sociale 

rechtvaardigheid in relatie met individuen en de gemeenschap en het als taak hebben om de 

samenleving en overheid te wijzen op onrechtvaardigheden (Sociaal Werk Versterkt, 2018a).  

Hiermee wordt duidelijk dat sociaal werk opereert op het snijvlak van de burger en de maatschappij. 

Dit doet het sociaal werk vanuit een tal van methodieken, werkwijzen en benaderingen. Deze zijn in 

essentie terug te brengen tot drie basismethoden van het sociaal werk. Namelijk het case-, group- en 
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community work (Spierts & Oostrik, 2014). De vraag is echter in hoeverre deze methoden in het 

huidige werkveld als drie aparte methoden benaderd kunnen worden. Met een voorbeeld over 

mantelzorg stellen Spierts en Oostrik (2014) in hun artikel dat de basismethoden in het huidige 

werkveld in elkaar overvloeien en elkaar raken. Dit wordt benoemd in dit praktijktheoretisch kader 

omdat hiermee duidelijk wordt dat een individuele casus en de keuzes die een sociaal werker hierin 

maakt doorwerken op samenlevingsstructuren. Maar ook dat samenlevingsstructuren grote invloed 

hebben op het welzijn en belangen van de individuele burger.  

In hun eindrapport als voorbereiding op de sociaal werk conferentie van 2018 in Vlaanderen hebben 

Vandekinderen, Roose, Raeymaeckers en Hermans (2018) de eerder benoemde definitie van het 

sociaal werk gebruikt als vertrekpunt om vijf krachtlijnen te formuleren. Twee daarvan hebben sterke 

raakvlakken met de sociale kwestie bij de RIBW N&R. De eerste is het verbindend werken. Dat 

volgens Vandekinderen et al. (2018) bestaat uit drie componenten. Het individuele component, het 

collectieve component en het verbinden met maatschappelijke basisinstituties. Hier liggen parallellen 

met de basismethodieken van het sociaal werk die, zoals eerder beschreven, anno 2019 ook in elkaar 

overvloeien.  

De tweede krachtlijn die hier expliciet beschreven staat is het politiserend werken.  

 

Politiserend werken verwijst naar de dubbele functie van mensenrechten: enerzijds het 

waarborgen van (de toegang tot) rechten en anderzijds het collectiviseren van 

maatschappelijke problemen. Het eerste verwijst naar ‘het brengen van de welvaartsstaat tot 

bij de mensen’, het verzekeren dat mensen daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de 

sociale rechten en sociale voordelen (de zogenaamde sociaal-administratieve hulp- en 

dienstverlening) en het tweede naar het wijzen op structurele mechanismen die bijdragen aan 

sociale onrechtvaardigheid en het zoeken naar en voorstellen van collectieve oplossingen om 

deze mechanismen te bestrijden (Vandekinderen et al., 2018, p. 128). 
 

Sociaal werk handelt dus op het snijvlak van individuele burgers en de maatschappij en tracht daarbij 

de meest kwetsbaren ook een stem te geven in een samenleving waarin alles verandert met de 

snelheid en complexiteit van nu. Sociaal werk hoeft geen vooringenomen standpunt in te nemen. 

Maar zou wel stelling moeten nemen over bijvoorbeeld het stimuleren en het bevorderen van het recht 

te participeren in de samenleving of samenleving en overheid wijzen op onrechtvaardigheden. Voor 

de sociaal werkers van de RIBW N&R betekent dat wanneer zij de belangen van de cliënten die zij 

begeleiden willen behartigen, zij dus een verantwoordelijkheid hebben om breder te kijken dan de 

een-op-een begeleidingsrelatie. Politiserend en verbindend werken zouden in de praktijk goede 

uitgangspunten kunnen bieden om dit te kunnen doen. Politiserend niet vanuit een radicale gedachte 

waarbij spanningen gestimuleerd worden om bevordering van het welzijn af te dwingen (Howe, 2009). 

maar door bewust te zijn van de verschillende krachtenvelden, actoren en belanghebbenden; door 

continu te kalibreren met de werkomgeving en; het dialoog tussen betrokken partijen te faciliteren. De 

vraag is echter welke concrete vaardigheden er voor nodig zijn om dit in de praktijk vorm te kunnen 

geven. 

 

3.2 Strategisch en organisatorisch vakmanschap  

Sennett (2008) stelt dat vakmanschap gaat om een basisimpuls van de mens, het verlangen om 

dingen zelf te kunnen doen. Hij geeft aan dat de vakman betrokken is vanwege het werk zelf. “Elke 

goede vakman voert een dialoog tussen concrete handelingen en denken; door deze dialoog ontstaan 

geleidelijk aan blijvende gewoonten en deze gewoonten zorgen voor een ritme tussen problemen 

oplossen en problemen ontdekken” (Sennett, 2019, p. 18). 

Spierts (2014) borduurt aan de hand van bovenstaande verder op vakmanschap in het kader van 

sociaal-culturele professionals. Dit doet hij door gebruik te maken van een onderscheid in agogisch 

vakmanschap, strategisch en organisatorisch vakmanschap, en reflexiviteit. Hierbij trekt hij geen 

harde grens tussen de verschillende begrippen, maar geeft hij aan dat de sociaal werker deze in hun 

onderlinge samenhang zal moeten doordenken. Bij agogisch vakmanschap gaat het volgens Spierts 

(2014, p. 47) om “communiceren, mensen ‘aanvoelen’, weten wat ze willen en hoe ze denken en 
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leren”. Over strategisch en organisatorisch vakmanschap schrijft Spierts (2014, pp. 47-48):  
 

Bij het anticiperen op wat er in die arena plaatsvindt, zijn voor sociaal-culturele professionals 

behalve inhoudelijke ook strategische overwegingen in het spel. Bij het bepalen van zijn 

strategie . . . is hij vooral op zoek naar werkwijzen die voordeel geven voor meerdere partijen. 

In situaties waarin de sociaal-culturele professional met ongelijke machtsverhoudingen te 

maken krijgt, ondersteunt hij bij voorkeur de zwakkere partij. In zoverre schuwt de sociaal-

culturele professional het niet om ‘normatief stelling te nemen’. 
 

Als derde omschrijft Spierts (2014) reflexiviteit. Dit houdt in dat sociaal werkers hun handelen continu 

bijstellen, mede in overleg met collega’s en vakgenoten. Het voortdurend reflecteren is erop gericht 

adequaat te kunnen anticiperen op nieuwe en onverwachte situaties. 

Sociaal Werk Versterkt (2018b) heeft een beroepscompetentieprofiel voor het sociaal werk 

gepubliceerd. Dit profiel is een weergave van welke competenties een sociaal werker in huis dient 

hebben om nu en in de nabije toekomst adequaat invulling te geven aan diens maatschappelijke 

opdracht. De generieke competenties zijn verdeeld in drie clusters. Burger/cliëntgerelateerd, 

organisatie-gerelateerd en professie-gerelateerd. Deze verdeling komt inhoudelijk grotendeels 

overeen met de verdeling die Spierts (2014) ook heeft gemaakt in zijn uitwerking  van vakmanschap. 

Agogisch vakmanschap komt overeen met burger/cliëntgerelateerde competenties, strategisch en 

organisatorisch vakmanschap met organisatiegerelateerde competenties en reflexiviteit met professie-

gerelateerde competenties. 

Bij een verkenning van competenties die staan voor het strategisch en organisatorisch vakmanschap 

is te zien dat een aantal daarvan duidelijk betrekking hebben op de handelingsverlegenheid van de 

sociaal werkers van de RIBW N&R. Strategisch en organisatorisch vakmanschap gaat namelijk over 

het handelen van sociaal werkers met betrekking tot de organisatie van de hulpverlening. De vier 

dimensies die daarbij worden onderscheden zijn; onderbouwen van gemaakte keuzes, opereren in 

een belangenveld, over de eigen grenzen heen kijken en integraal samenwerken (Sociaal Werk 

Versterkt, 2018b). Deze vier punten zijn ook gehanteerd als dimensies van strategisch en 

organisatorisch vakmanschap tijdens dit onderzoek. De dimensies zijn verder uitgewerkt in een 

conceptueel schema (bijlage 1).  

Ook Scholte en Sprinkhuizen (2012) stellen dat professionals in de sociale sector pas effectief zijn als 

zij in staat zijn de cliëntsituatie te verbinden met praktische, materiele, sociale en maatschappelijk 

factoren. Daarvoor dient de sociaal professional volgens hen oog te hebben voor contextuele factoren, 

zowel in positieve als in negatieve zin, die de situatie van de cliënt beïnvloeden en dit via 

systematische signalering te beïnvloeden op een ander schaalniveau (bijvoorbeeld leefomgeving, 

organisatie of beleid). Daarnaast dient de effectieve professional volgens hen ook goed samen te 

kunnen werken en af te kunnen stemmen met andere actoren die invloed hebben op de situatie van 

de cliënt. 

Voor dit onderzoek is de keuze gemaakt om het strategisch en organisatorisch vakmanschap te 

gebruiken als kernconcept. Dit naar aanleiding van de sociale kwestie, de presentatie op de 

praktijkplek en feedback vanuit diverse betrokkenen op het eerste praktijktheoretisch kader. Hieruit 

komt naar voren dat er te weinig kennis is met betrekking tot de wijze waarop sociaal werkers van de 

RIBW N&R strategisch en organisatorisch vakmanschap inzetten en ontwikkelen. En zoals in dit 

praktijktheoretisch kader gesteld wordt dient dat concept ontwikkeld te worden. Dit zodat sociaal 

werkers hun expertise kunnen uitdragen bij het begeleiden en behartigen van de belangen van de 

EPA-doelgroep. Zonder voldoende kennis over hoe sociaal werkers het concept in de praktijk brengen 

en ontwikkelen is het niet mogelijk om te komen tot een praktijkverbeterinterventie. 

 

3.3 Conceptueel model 

Bovenstaande informatie is uitgewerkt in een conceptueel model waarin te zien is dat 

belangenbehartiging onlosmakelijk is verbonden met sociaal werk. Dit doet de sociaal werker door het 

inzetten van diens agogisch vakmanschap, strategisch en organisatorisch vakmanschap en 

reflexiviteit. Strategisch en organisatorisch vakmanschap is in het huidige model geconcretiseerd met 
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behulp van het beroepscompetentieprofiel voor sociaal werkers (Sociaal werk versterkt, 2018b). Aan 

de hand daarvan zijn vier dimensies uitgewerkt. Namelijk onderbouwen, opereren in een 

belangenveld, over eigen grenzen heen kijken en integraal samenwerken.  

 

 
Figuur 1. Conceptueel model 

4. PROBLEEM-, DOEL- EN VRAAGSTELLING 

Volgend op het praktijktheoretisch kader wordt hieronder de probleem-, doel- en vraagstelling 

beschreven van het uitgevoerde onderzoek.  

4.1 Probleemstelling 

In haar strategie voor 2017-2019 (RIBW Nijmegen & Rivierenland, 2017) beschrijft de RIBW N&R vijf 

speerpunten, waaronder het speerpunt ‘sterk in vakmanschap’. De organisatie erkent in een 

uitwerking van het speerpunt dat de gevoelige en veranderende omgeving, en de gevolgen hiervan 

voor de complexiteit en zorgvraag van cliënten, hoge eisen stellen aan de professionaliteit van haar 

medewerkers. Hierbij wil zij de borging van kennis en ontwikkeling van de professionals extra 

aandacht geven. Op het ontwikkelen van welke vaardigheden en kennis dit zich richt is echter 

onduidelijk. Uit het vooronderzoek kwam naar voren dat sociaal werkers van de RIBW N&R vooral 

veel aandacht aan de zorginhoud schenken. Overleggen in het team gaan vaak over casuïstiek. Als er 

intervisie plaatsvindt, dan richt dit zich vaak op het handelen van sociaal werkers in relatie tot de 

cliënt. Als er een keuze gemaakt dient te worden tussen het bijwonen van een organisatorische 

bijeenkomst over bijvoorbeeld innovatie, netwerken of financiën of het door laten gaan van een 

afspraak met een cliënt, dan gaat bij uitstek de voorkeur uit naar de afspraak met een cliënt. Enerzijds 

is dit de kracht van de sociaal werkers van de RIBW N&R. Anderzijds is het de vraag in hoeverre de 

belangen van de doelgroep, die de sociaal werkers van de RIBW N&R dienen te behartigen, 

vertegenwoordigd worden in de bijeenkomsten die gemist worden. In die zin lijken alle domeinen van 

het vakmanschap zoals beschreven in het praktijktheoretisch kader een evenredig belang te hebben 

bij de ‘kunde en geschiktheid’ voor het uit kunnen voeren van het vak. In de praktijk lijkt het belang 

van het strategisch en organisatorisch vakmanschap echter onderbelicht te blijven. Doordat er in de 

praktijk geen eenduidige uitwerking is over wat er onder vakmanschap wordt verstaan en er daar uit 

volgend geen onderscheid gemaakt wordt in de verschillende facetten van vakmanschap is het ook 

niet duidelijk op welke wijze er wel aandacht is voor het inzetten en ontwikkelen van strategisch en 

organisatorisch vakmanschap.  
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Tijdens de presentatie op de praktijkplek van 17 april werd bijvoorbeeld door een aanwezige sociaal 

werker aangegeven dat zij op deze manier niet over vakmanschap had nagedacht en zich niet bewust 

was dat zij ook aandacht diende te hebben voor strategisch en organisatorisch vakmanschap om de 

belangen van de cliënten die zij begeleidt te behartigen. Een andere collega sociaal werker gaf aan de 

andere kant aan dat hij zich er wel bewust van was, maar vond dat hij zich toch echt diende te richten 

op het begeleiden van de (individuele) cliënt. Alle randvoorwaarden om dit goed te kunnen doen 

dienen volgens hem door de organisatie (en daarmee werden stafmedewerkers bedoeld) gefaciliteerd 

te worden. 

Bovenstaande uitspraken zijn voorbeelden van verschillende standpunten die binnen de organisatie 

bestaan over in welke mate sociaal werkers van de RIBW N&R uitvoering (zouden moeten) geven aan 

het ontwikkelen en uitdragen van strategisch en organisatorisch vakmanschap. 

Voorafgaand aan het onderzoek kon niet concreet gemaakt worden op welke wijze strategisch en 

organisatorisch vakmanschap vorm krijgt binnen de RIBW N&R. Er ontbrak dus kennis over de wijze 

waarop strategisch en organisatorisch vakmanschap wordt ingezet en ontwikkelt door sociaal werkers 

van de RIBW N&R.  

 

4.2 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek wordt opgesplitst in het doel in het onderzoek (b) en het doel van het 

onderzoek (a) zoals beschreven door Harinck (2011).  

 

(b) Doel ‘in’ het onderzoek is kennis verkrijgen op de huidige wijze waarop strategisch en 

organisatorisch vakmanschap ontwikkelt en ingezet wordt door sociaal werkers van de RIBW N&R. 

 

(a) Doel ‘van’ het onderzoek is draagvlak creëren bij en handvatten bieden aan sociaal werkers van 

de RIBW N&R om hun strategisch en organisatorisch vakmanschap te ontwikkelen en explicieter in te 

zetten bij het begeleiden en het behartigen van de belangen van cliënten. 

 

4.3 Vraagstelling 

Centrale onderzoeksvraag 

Op welke wijze wordt strategisch en organisatorisch vakmanschap ontwikkelt en ingezet door 

begeleiders van de RIBW N&R bij het begeleiden van en het behartigen van belangen van de EPA-

doelgroep?  

 

Deelvraag 1 

Op welke wijze zetten begeleiders van de RIBW N&R hun strategisch en organisatorisch 

vakmanschap in volgens begeleiders van de organisatie?  

 

Deelvraag 2 

Op welke wijze ontwikkelen begeleiders van de RIBW N&R hun strategisch en organisatorisch 

vakmanschap volgens begeleiders van de organisatie? 

 

Deelvraag 3 

Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren in de huidige RIBW N&R-praktijk bij het inzetten en 

ontwikkelen van strategisch en organisatorisch vakmanschap van begeleiders van de RIBW N&R 

volgens begeleiders van de organisatie? 

5. ONDERZOEKSBENADERING EN METHODE 

 

In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksontwerp beschreven aan de hand van het type onderzoek, de 

eenheden, de methoden van dataverzameling, de analyse en een beschrijving van de 

betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van het onderzoek.  
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5.1 Type onderzoek 

Dit kwalitatief praktijkonderzoek met een beschrijvend karakter tracht iets te zeggen over de wijze 

waarop sociaal werkers van de RIBW N&R strategisch en organisatorisch vakmanschap ontwikkelen 

en inzetten. Dit is gedaan door te zoeken naar verdieping in context, meningen en belevingen omtrent 

strategisch en organisatorisch vakmanschap tijdens de onderzoeksactiviteiten. Na iedere 

dataverzamelingsstap heeft er een interpretatie van de opgehaalde data plaatsgevonden. Naar 

aanleiding van deze interpretatie is de volgende dataverzamelingsmethodiek, indien nodig, bijgesteld. 

Aan de hand van deze kenmerken kan gesteld worden dat dit onderzoek een flexibel design (Robson 

& McCartan, 2017) is.  

 

5.2 Onderzoekseenheden 

De onderzoekseenheden van dit onderzoek zijn de begeleiders van de RIBW N&R. Begeleiders zijn in 

het kader van dit onderzoek medewerkers die deel uitmaken van een beschermd wonen en/of 

ambulant team. Respondenten dienen in hun dagelijkse praktijk in te contact staan met cliënten, 

waarbij zij cliënten ondersteunen op meerdere levensdomeinen. Zorgcoördinatoren en medewerkers 

van de afdeling Participatie & Werk waren aan de hand van bovenstaande criteria uitgesloten van dit 

onderzoek.   

Boeije (2016) stelt dat een achilleshiel van kwalitatief onderzoek is dat makkelijk benaderbare 

deelnemers gekozen worden om te participeren. Om te voorkomen dat ‘makkelijk’ benaderbare 

respondenten gekozen werden zijn begeleiders ad random benaderd. Dit is gedaan aan de hand van 

een actuele lijst met werkzame begeleiders opgevraagd bij de afdeling HRM. In totaal ging het daarbij 

om 235 begeleiders. Iedere begeleider is gekoppeld aan een uniek nummer van 1 t/m 235. 

Vervolgens heeft er een loting plaatsgevonden van mogelijke deelnemers onder toeziend oog van een 

persoon die niet betrokken is op de praktijkplek en het onderzoek. De nummers die getrokken werden 

zijn gesorteerd op lotingsvolgorde. Het onderzoek is uitgevoerd in drie fasen. Het proces van werven 

van respondenten zoals die is verlopen is hieronder beschreven: 

Fase 1 

Voor de eerste fase van het onderzoek zijn op bovenstaande manier 45 mogelijke respondenten 

geloot. Het streven was om 12 personen deel te laten nemen aan het onderzoek. Tijdens het 

vooronderzoek werd duidelijk dat begeleiders van de organisatie een persoonlijke benadering prettig 

vinden. Om de kans van deelname aan het onderzoek te vergroten zijn in eerste instantie mogelijke 

respondenten telefonisch benaderd. Indien er niet werd opgenomen is de voicemail ingesproken en is 

er nog een keertje na gebeld. Respons op terugbelverzoeken bleef bij het overgrote deel uit. Hierop is 

er besloten individuele deelnameverzoeken te versturen per mail. Globale informatie met betrekking 

tot het onderzoek is toegevoegd aan die mails. Uiteindelijk hebben 5 van de 45 benaderde 

respondenten deelgenomen aan de eerste fase van het onderzoek. Een aantal van de benaderde 

personen hebben niet gereageerd. Een gemeenschappelijke noemer bij de overige personen die niet 

wilden of konden deelnemen aan het onderzoek was het gebrek aan tijd vanwege andere neventaken 

en een hoge werkdruk of caseload. 

Fase 2  

Dit heeft ook invloed gehad op de tweede fase van het onderzoek. In eerste instantie was het de 

bedoeling om verdieping te zoeken en door te vragen bij respondenten uit de eerste fase van het 

onderzoek. Echter is besloten om in plaats van vier interviews bij deelnemers uit de eerste fase af te 

nemen, twee interviews af te nemen bij deelnemers uit de eerste fase en twee interviews af te nemen 

bij nieuwe respondenten. Dit om het aantal respondenten, dus aantal databronnen te verhogen.  

Fase 3 

Ook het werven van respondenten voor de derde fase verliep via gelijksoortig proces als in de eerste 

fase. Er zijn 25 mogelijke respondenten geloot op de wijze zoals eerder beschreven. Hierbij zijn 

mensen die eerder ook ingeloot waren, maar niet hebben deelgenomen aan een eerdere fase van het 

onderzoek, niet uitgesloten. Het streven was om tien deelnemers te hebben voor deze fase van het 

onderzoek, zodat er twee focusgroep-bijeenkomsten plaats zouden kunnen vinden. Uitnodiging en 

verzoek tot deelname heeft plaatsgevonden via de mail. Er hebben vijf respondenten deelgenomen 

aan de focusgroep. Ook hierbij was een gemeenschappelijke noemer voor afzien van deelname het 
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gebrek aan tijd en een grote werkdruk of onrust in de caseload. Wel werd meerdere malen 

aangegeven dat het een interessant onderwerp was. 

Het aantal deelnemers heeft lager uitgepakt dan vooraf werd verwacht. De schatting was dat er 

minimaal 22 deelnemers zouden zijn. Van de 70 benaderde begeleiders hebben er 12 deelgenomen 

aan het onderzoek. Gekeken naar het aantal respondenten ten opzichte van het totaal aantal 

begeleiders die werkzaam zijn bij de RIBW N&R kan gesteld worden dat generaliseerbaarheid van de 

resultaten en conclusies van dit onderzoek niet mogelijk is. Echter hebben de twaalf respondenten die 

wel hebben deelgenomen aan het onderzoek wel een inzicht gegeven in hun praktijk om bij te dragen 

aan de duiding van het concept strategisch en organisatorisch vakmanschap in hun eigen context. Er 

hebben zowel begeleiders deelgenomen die werkzaam zijn in Nijmegen als begeleiders die werkzaam 

in Rivierenland. Zowel ambulante begeleiders als begeleider werkzaam op een beschermde 

woongroep.  

Cliënten zijn niet betrokken in dit praktijkonderzoek omdat de sociale kwestie een 

handelingsverlegenheid van begeleiders betreft in organisatorisch en maatschappelijke context. 

Middels onderzoek naar het handelen van begeleiders wordt getracht kennis op te doen die later kan 

bijdragen aan het behartigen van cliënten ten opzichte van contextueel betrokkenen. Het 

organisatieperspectief is meegenomen door vooraf en gedurende het onderzoek af te stemmen met 

praktijkbegeleider (senior adviseur zorg en innovatie RIBW N&R) en opdrachtgever (directeur Rijk van 

Nijmegen. Ondanks dat ze niet hebben deelgenomen als onderzoekseenheden in dit onderzoek 

hebben de verschillende perspectieven bijgedragen bij de uitvoering en rapportage van dit onderzoek.  

 

5.3 Dataverzameling en onderzoeksinstrumenten 

Om de onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen te kunnen beantwoorden is gekozen voor drie 

verschillende fasen met eenieder een bijbehorende dataverzamelingsmethode.  Allereerst heeft er in 

de eerste fase een dagboekonderzoek plaatsgevonden. Vervolgens zijn er in de tweede fase 

semigestructureerde interviews afgenomen. De resultaten uit de eerste twee fasen zijn in de derde 

fase voorgelegd aan een focusgroep bestaande uit begeleiders. Iedere fase heeft daarbij invloed 

gehad op de inhoud van de volgende fase.  Hieronder een uitwerking van de uitgevoerde 

onderzoeksactiviteiten.  

 
Fase 1 – Deelvraag 1: Dagboekonderzoek 

1. Op welke wijze zetten begeleiders van de RIBW N&R hun strategisch en organisatorisch vakmanschap in 

volgens begeleiders van de organisatie?  

Er hebben vijf begeleiders van de RIBW N&R deelgenomen aan het dagboekonderzoek. Er is 

gekozen voor een dagboekonderzoek omdat deze dataverzamelingsmethode de mogelijkheid biedt 

om situaties te observeren waar dat anders niet mogelijk is voor de onderzoeker (Robson & 

McCartan, 2017). Strategisch en organisatorisch vakmanschap is iets dat in verschillende situaties 

ingezet wordt binnen de dagelijkse praktijk van begeleiders. Dus ook situaties waarbij de onderzoeker 

niet aanwezig kan zijn. Het voordeel van een dagboekonderzoek was dat de respondenten zelf ruimte 

hadden om te kiezen welke situaties zij beschreven en niet. Om te voorkomen dat respondenten 

vooraf zouden denken dat er naar een specifieke soort situatie zou worden gevraagd is het concept 

strategisch en organisatorisch vakmanschap louter globaal gedefinieerd in de dagboekinstructie. Bij 

het opstellen van het format voor de dagboekinstructie van dit onderzoek (bijlage 2) is de 

dagboekinstructie uit het onderzoek van Spierts, Van Pelt, Van Rest en Verweij (2017) gebruikt als 

leidraad. Respondenten zijn gevraagd tien situaties te beschrijven (maximaal twee op dezelfde dag) 

waarbij zij strategisch en organisatorisch vakmanschap hebben ingezet binnen een periode van 

maximaal drie weken. Gedurende de afnameperiode is er in afstemming met de respondenten 

persoonlijk contact geweest tussen onderzoeker en respondenten om hen te ondersteunen bij het 

invullen van de dagboekrapportages. In totaal hebben de vijf deelnemende respondenten 33 situaties 

beschreven waarin zij van mening waren strategisch en organisatorisch vakmanschap in te hebben 

gezet. Deze situaties zijn door iedere afzonderlijke respondent digitaal per mail gestuurd naar de 

onderzoeker ter analyse. 
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Fase 2 – Deelvraag 1+2+3: Semigestructureerde interviews 

1. Op welke wijze zetten begeleiders van de RIBW N&R hun strategisch en organisatorisch vakmanschap in 

volgens begeleiders van de organisatie?  

 

2. Op welke wijze ontwikkelen begeleiders van de RIBW N&R hun strategisch en organisatorisch vakmanschap 

volgens begeleiders van de organisatie? 

 

3. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren in de huidige RIBW N&R-praktijk bij het inzetten en 

ontwikkelen van strategisch en organisatorisch vakmanschap van begeleiders van de RIBW N&R volgens 

begeleiders van de organisatie? 

Na afloop van de analyse van de dagboekrapportages zijn er semigestructureerde interviews 

afgenomen bij vier respondenten. Twee daarvan hebben deelgenomen aan het dagboekonderzoek en 

de andere twee niet. Zoals eerder beschreven had dit te maken met het beperkte aantal respondenten 

aan het dagboekonderzoek. Er is gekozen voor semigestructureerde interviews omdat deze methode 

de mogelijk geeft om gedurende het interview dieper door te vragen en in te spelen op antwoorden 

van de respondent (Robson & McCartan, 2017). Het doel van deze fase van het onderzoek was om in 

kaart te brengen hoe begeleiders van de RIBW N&R hun strategisch en organisatorisch vakmanschap 

ontwikkelen, en welke belemmerende factoren zij ervaren bij het inzetten en ontwikkelen van 

strategisch en organisatorisch vakmanschap. Bij het afnemen van de interviews is er gebruik gemaakt 

van een interviewguide (bijlage 3). De onderzoeker is, in overleg met respondenten, naar de 

werklocatie van de respondenten toe gegaan om hen te interviewen. 

 
Fase 3 – Deelvraag 2+3: Focusgroep bijeenkomsten 

2. Op welke wijze ontwikkelen begeleiders van de RIBW N&R hun strategisch en organisatorisch vakmanschap 

volgens begeleiders van de organisatie? 

 

3. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren in de huidige RIBW N&R-praktijk bij het inzetten en 

ontwikkelen van strategisch en organisatorisch vakmanschap van begeleiders van de RIBW N&R volgens 

begeleiders van de organisatie? 

Na voltooiing van de analyse van de data uit de twee voorgaande fasen van het onderzoek is in de 

laatste fase van het onderzoek een focusgroepbijeenkomst georganiseerd. Er hebben vijf 

respondenten deelgenomen aan de focusgroep. Deze respondenten hebben nog niet in een eerdere 

fase deelgenomen aan het onderzoek. Er is gekozen voor een focusgroepbijeenkomst omdat deze 

dataverzamelingsmethode de mogelijkheid biedt om gevonden data uit eerdere fasen van het 

onderzoek voor te leggen, te bediscussiëren en aan te scherpen. Op deze wijze konden onder andere 

belemmerende en bevorderende factoren voor het inzetten en ontwikkelen van strategisch en 

organisatorisch vakmanschap concreter worden geduid in de resultaatbeschrijving. De uitnodiging 

voor deze bijeenkomst is digitaal verstuurd en er is een datumprikker aangemaakt. Na het invullen van 

de datumprikker door mogelijke respondenten is er een datum gekozen waarop de meeste 

respondenten konden. Overige respondenten zijn geïnformeerd hierover. De uitnodiging voor en de 

agenda van de focusgroep is toegevoegd aan de bijlagen (bijlage 4). 

 

5.4 Analyse 

Bij het analyseren van de data is de ‘onderzoeksslang’ zoals beschreven door Boeije (2016) als 

uitgangspunt genomen. De drie elementen die in de analyse worden omschreven zijn:  

Uiteenrafelen van de gegevens en ordenen in thema’s (open coderen) 

Uitwerken van thema’s en ontdekken wat belangrijk is (axiaal coderen) 

Zoeken naar patronen en het integreren van thema’s (selectief coderen) 

Gedurende het onderzoek was er sprake van een voortdurende analyse van data. Dit omdat iedere 

voorgaande fase invloed heeft gehad op de input van de volgende fase. Op die manier heeft de 

analyse van de dagboekrapportages invloed gehad op de semigestructureerde interviews en de 

analyse van de data uit de semigestructureerde interviews hebben een groot deel van de inhoud voor 
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de focusgroep opgeleverd. De theoretische informatie met betrekking tot het concept strategisch en 

organisatorisch vakmanschap is uit het praktijktheoretisch kader gehaald. 

Na de eerste fase van het onderzoek zijn de beschreven situaties uit het dagboekonderzoek 

afzonderlijk open gecodeerd. Al deze open codes zijn in een document onder elkaar geplaatst zonder 

er een categorie aan is gekoppeld. Een aantal van de beschreven situaties zijn ook open gecodeerd 

door een medestudent om achteraf te bekijken of de toegekende codes overeen kwamen met elkaar. 

Dit is gedaan omwille van de validiteit en betrouwbaarheid.  Nadat dit voor iedere beschreven situatie 

in het dagboekonderzoek is gedaan, is er begonnen met het axiaal coderen. Daarbij is de 

onderzoeker op zoek gegaan naar zowel open codes die overeen kwamen met elkaar als open codes 

die maar een enkele keer zijn genoemd. Gedurende dit axiaal coderen zijn er categorieën gevormd 

die input gaven voor onderwerpen om op door te vragen tijdens de semigestructureerde interviews. 

Tot slot zijn de categorieën die uit het axiaal coderen naar voren kwamen vergeleken met elkaar en is 

er gezocht naar een samenhang tussen de verschillende categorieën. De codeboom die uit de 

analyse van de dagboekrapportages naar voren kwam is toegevoegd aan de bijlagen (bijlage 5) om 

inzicht te geven in het analyseproces. In de tweede fase van het onderzoek is een soortgelijk proces 

doorlopen tijdens het analyseren van de data uit de semigestructureerde interviews. Het verschil 

daarbij was dat de interviews eerst zijn opgenomen en vervolgens zijn getranscribeerd voordat de 

data geanalyseerd kon worden. De focusgroep bijeenkomst is opgenomen op video en is later 

geanalyseerd. Aan de hand van de beeld- en geluidopnamen is er een verslag opgesteld die per mail 

is voorgelegd aan de deelnemers. Daarbij zijn ze ook verzocht eventuele opmerkingen of aanvullingen 

ten aanzien van het verslag terug te mailen.   

 

5.5 Validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid 

Om de validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het onderzoek te waarborgen zijn 

onderstaande stappen genomen of zullen genomen worden:  

▪ Er is sprake van methodetriangulatie omdat er verschillende methoden van dataverzameling 

is gebruikt. Methodetriangulatie houdt in dat er meer metingen worden verricht vanuit 

verschillende invalshoeken (Boeije, 2016). Door verschillende methoden te gebruiken is er 

vanuit verschillende perspectieven gekeken naar de verschillende deelvragen. Iedere 

deelvraag is op z’n minst vanuit twee dataverzamelingsmethoden bevraagd.  

▪ De onderzoeker is zelf ook bekend met de praktijksituatie binnen de RIBW N&R waardoor het 

risico op bias en beïnvloeding van respondenten door onderzoeker bestaat. Om dit te zo veel 

mogelijk uit te sluiten is er een interviewguide en een agenda focusgroep opgesteld zodat zo 

veel mogelijk aspecten van het inzetten en ontwikkelen van strategisch en organisatorisch 

vakmanschap aan de orde komen vanuit respondentenperspectief.  

▪ In verband met bovenstaande is het uitvoeren van een member-check  zeer belangrijk. 

Daarom zijn transcripten van de semigestructureerde interviews en het verslag van de 

focusgroep teruggekoppeld aan de respondenten. Hierbij hebben participanten de 

mogelijkheid gehad om andere accenten te leggen of onderwerpen verder toe te lichten.  

▪ Door het inzetten van een focusgroep is er sprake van intersubjectiviteit (Boeije, 2016). 

Hiermee wordt consensus onder meerdere begeleiders nagestreefd met betrekking tot de 

analyse van de data en daar uit volgende conclusies.  

6. RESULTATEN 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. De resultaten worden voor de 

leesbaarheid per deelvraag beschreven. Iedere deelvraag wordt afgesloten met een deelconclusie. 

Voor de duidelijkheid worden de deelvragen aan het begin van de beschrijving nogmaals genoemd.  

 

6.1 Deelvraag 1  

Op welke wijze zetten begeleiders van de RIBW N&R hun strategisch en organisatorisch vakmanschap in 

volgens begeleiders van de organisatie?  
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Voor het beantwoorden van deze vraag heeft er een dagboekonderzoek plaatsgevonden onder vijf 

begeleiders van de RIBW N&R. Deelnemende begeleiders werden gevraagd situaties te beschrijven 

waarbij zij hun strategisch en organisatorisch vakmanschap inzetten.  

 

Belangenbehartiging cliënt  

Begeleiders beschreven veelal situaties waarin zij opkomen voor de belangen van de cliënt. 

Begeleiders geven aan hun kennis en vaardigheden in te zetten om in contact met anderen dingen 

voor elkaar te krijgen ten behoeve van de belangen van cliënten. Dit doen zij volgens de beschreven 

situaties in verschillende contexten. Dit kan volgens respondent 1 bijvoorbeeld zijn bij een afwijzing 

door een dagbestedingsplek: “De mevrouw die de meldingen afhandelt geeft aan dat ze vinden dat de 

psychiatrie op de voorgrond ligt en daarom de cliënt niet accepteren bij de dagbestedingsplek. Op dat 

moment gelijk de discussie aangegaan” (persoonlijke communicatie, z.d.). Maar ook in een situatie 

waarbij er overleg is met de crisisdienst betreffende een cliënt waar veel zorgen om zijn: “Daarnaast 

heb ik goed kunnen overleggen met de crisisdienst. Ik heb de belangen van mijn cliënt zoveel mogelijk 

proberen te behartigen” (respondent 5, persoonlijke communicatie, z.d.). In een groot deel van de 

beschreven situaties wordt gesproken over het behartigen van de belangen van de cliënt. Echter valt 

er op dat er met name situaties beschreven wordt waarbij het gaat over het verlengen of het 

aanvragen van een beschikking of indicatie.  

 

Beschikking/indicatie 

Gevraagd naar situaties waarbij begeleiders gebruik maken van hun strategisch en organisatorisch 

vakmanschap hebben bijna alle respondenten een situatie beschreven waarbij zij de beschikking van 

hun cliënt dienden te verlengen of aan te vragen. Wat daarbij opvalt is dat er veelvuldig 

onderhandelingssituaties ontstaan tussen de persoon die beschikt en de begeleider. Respondent 2 

(persoonlijke communicatie, z.d.) schrijft: 
 

Medewerker wijkteam vond het belangrijk dat er niet zomaar een indicatie afgegeven werd, 

maar er vanuit (plaatsnaam) onderzocht werd of dit nodig was. Ik vond dat er geen gat moest 

ontstaan in indicatie omdat het een kwetsbaar persoon is wie juist in een periode van 

verhuizing begeleiding nodig heeft. 
 

Begeleiders geven aan veelal te moeten onderbouwen waarom zij menen dat een beschikking 

voortgezet dient te worden of waarom het afschalen van begeleiding niet gewenst is. Dit doen 

begeleiders van de RIBW N&R door de begeleidingsbehoefte van de cliënt te beargumenteren richting 

de beschikkende partij. Het komt soms voor dat men het dan nog steeds oneens is met elkaar, maar 

veelal lukt het de respondenten om beschikkende instanties te overtuigen van de 

begeleidingsbehoefte van de cliënt. Wanneer dit lukt is men ook tevreden met het eigen handelen.  

 

Overleg met ketenpartners  

In de beschreven situaties worden verder situaties aangehaald waarbij er wordt overlegd met 

ketenpartners. In de meeste gevallen gaat het dan om een sociaal psychiatrisch verpleegkundige of 

behandelaar vanuit Pro Persona, een grote GGZ-instelling in de regio Nijmegen en Rivierenland. Het 

gaat daarbij veelal om situaties waarbij er zorgen zijn rondom een cliënt. Daar waar het mogelijk is 

proberen begeleiders van de RIBW N&R een samenwerking tussen behandelaar, cliënt en begeleider 

te faciliteren. Wat opvalt is dat dit vaker als moeizaam wordt ervaren door begeleiders van de RIBW 

N&R. Veelal gaat het volgens begeleiders dan om een gemis van wederkerigheid van 

informatievoorziening vanuit Pro Persona. Een begeleider geeft aan het idee te hebben om een 

gezamenlijke lunch met betrokken medewerkers van Pro Persona te willen organiseren om elkaar zo 

op een informele manier te treffen, in plaats van alleen wanneer er iets aan de hand is.  

Verder is er, indien aanwezig, zo nu en dan contact met bewindvoerders van cliënten. In alle 

beschreven voorbeelden gaat het dan om een bemiddelende rol op verzoek van cliënt of 

bewindvoerder. Hetzelfde geldt voor contacten met bijvoorbeeld de huisarts, dagbestedingsplekken en 

werkgevers.   
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Aanwezigheid gesprekken 

In het verlengde van bovenstaande zijn door respondenten veel situaties beschreven waarbij er een 

gesprek plaats vond tussen cliënt, contextueel betrokkene(n) en begeleiders. Contextueel 

betrokkenen zijn in de beschreven situaties vrij divers. Denk daarbij aan gesprekken met een 

beschikkende instantie, een uitkerende instantie of behandelaar. Maar ook bijvoorbeeld om te 

ondersteunen in een gesprek met naasten of met de wijkagent. Begeleiders beschrijven dat ze in zo’n 

situatie veelal afwegen of hun aanwezigheid bij zo’n gesprek wel of geen meerwaarde heeft. Over een 

gesprek tussen cliënt en de wijkagent schrijft respondent 2 (persoonlijke communicatie, z.d.):  

 

Ik heb de meerwaarde van mijn aanwezigheid bij dit gesprek afgewogen. Een reden om niet 

te gaan was omdat ik eigenlijk vrij was. Maar de meerwaarde van aanwezig zijn was 

transparantie . . . Door aanwezig te zijn kon ik direct doorpakken . . . en acties uitzetten.  
 

Handelen in situaties waarbij verschillende belangen/standpunten spelen 

Het analyseren van opties en het afwegen van verschillende mogelijkheden vindt niet alleen plaats bij 

het bepalen van het wel of niet aanwezig zijn bij een gesprek. Begeleiders van de RIBW N&R geven 

aan vaak te maken te hebben met verschillende belangen of standpunten die aanwezig zijn. Een 

respondent beschrijft een situatie waarbij cliënt en naasten vinden dat cliënt opgenomen dient te 

worden, respondent sluit zich daar bij aan. Ook deze is van mening dat de situatie op de beschermde 

woonvorm onhoudbaar is voor cliënt. Dienstdoende sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de 

crisisdienst heeft echter een andere mening.  

In een ander voorbeeld over een cliënt waar veel zorgen over zijn vanuit collega’s schrijft respondent 

1 (persoonlijke communicatie, z.d.):  

Collega’s hebben een hele sterke mening waarbij een aantal zeggen dat . . . Ik heb 

aangegeven dat dit geen optie is. Dat we dan de cliënt kwijt zijn . . . Toen hebben we gekeken 

naar optie 2. Dit vond iedereen wel een goed plan. 

Collega’s uit team 

Ook in interactie met collega’s uit het eigen team maken begeleiders van de RIBW N&R gebruik van 

strategisch en organisatorisch vakmanschap. Dit kan vrij breed geïnterpreteerd worden. Naast 

bovenstaande situatie waar men verschillende standpunten heeft omtrent een cliënt, zijn er situaties 

waarbij men het strategisch en organisatorisch vakmanschap betrekt op het hebben van zorgen 

omtrent de gezondheid van collega’s. In een aantal situaties beschrijven respondenten hoe zij samen 

met een collega die aangeeft niet lekker in zijn of haar te zitten kijken naar opties waarbij genoemde 

collega naar huis kan om goed voor zichzelf te zorgen. Met overgebleven collega’s wordt dan gekeken 

of zij binnen het team de diensten van een zieke collega kunnen opvangen. Dit om te voorkomen dat 

er hoge kosten voor externe vervanging gemaakt moet worden door de organisatie. In diezelfde 

situaties wordt echter ook gesproken van een hoge werkdruk waar medewerkers mee te maken 

hebben.  

Andere contexten waarbij collega’s uit het team aangehaald worden als het gaat om strategisch en 

organisatorisch vakmanschap zijn onder andere situaties waarbij respondenten: 

• collega’s aanspreken op openstaande schermen (AVG); 

• met collega’s besluiten hoe zij om moeten gaan met een cliënt waar het niet goed mee gaat; 

• het als een gemis ervaren dat zij iets bespreken of afspraken maken met collega’s uit het 

team waar vervolgens niets mee gedaan wordt. 

 

Handelingsruimte 

In navolging op bovenstaande vragen begeleiders van de RIBW N&R zich in beschreven situaties af 

wat hun handelingsruimte is om hun strategisch en organisatorisch vakmanschap in te zetten. 

Respondent 3 schrijft bijvoorbeeld: “Als zelf organiserend team hebben we besloten dat we geen 

uitzondering maken. De directie overruled dit en zend hiermee een signaal uit dat het niet uitmaakt 
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wat wij als team beslissen uiteindelijk bepalen zij toch”(persoonlijke communicatie, z.d.). Ook in 

andere situaties geven respondenten aan dat ze zoekende zijn in termen van ‘volgende keer meer 

initiatief tonen’ en ‘minder een afwachtende houding aannemen’.  

 

Deelconclusie 

Begeleiders van de RIBW N&R hechten veel belang aan het behartigen van de belangen van hun 

cliënten. Wat daar bij opvalt dat ze dit in de situaties die zij beschrijven voornamelijk op individueel 

niveau doen. Ze doen dit voornamelijk door te overleggen met een contextueel betrokkene(n) en te 

bemiddelen tussen een contextueel betrokkene(n) en cliënt. In veel beschreven situaties gaat het dan 

om een behandelaar dan wel sociaal psychiatrisch verpleegkundige van Pro Persona, een grote GGZ 

instelling in de regio. Of om een medewerker van een beschikkende instantie. In situaties waar dat 

nodig is zetten begeleiders hun expertise in om de contextueel betrokkene te overtuigen in het belang 

van de individuele cliënt. Hun primaire uitgangspunt is echter het creëren van een goede 

samenwerking tussen contextueel betrokkene en de individuele cliënt door oog te hebben voor de 

verschillende belangen en standpunten. Dit kan ook plaats vinden in een teamcontext tussen 

collega’s. Een contextueel betrokkene hoeft niet per se een externe ketenpartner te zijn, maar kan ook 

een directeur, teamlid, naaste van een cliënt, medebewoner of een buurman of buurvrouw zijn.  

Wat verder naar voren komt is dat begeleiders van de RIBW N&R niet alleen op komen voor de 

belangen van cliënten, maar ook voor die van collega’s waar het niet goed mee gaat. Zij zetten 

strategisch en organisatorisch vakmanschap in om samen met elkaar te zoeken naar wijzen waarop 

zij voor elkaar kunnen zorgen. Wel vragen zij zich in sommige situaties af wat hun eigen 

handelingsruimte in. Respondenten geven aan zoekende te zijn omtrent de invulling van 

zelforganisatie en waar er van hen verwacht wordt dat ze initiatief nemen en waar niet. Wanneer 

bovenstaande wordt vergeleken met de beschreven dimensies van strategisch en organisatorisch 

vakmanschap in het praktijktheoretisch kader kan gesteld worden dat begeleiders van de RIBW N&R 

in zekere mate uitvoering geven aan alle vier de dimensies. Zij onderbouwen gemaakte keuzes. Zij 

zijn zich bewust dat ze opereren in een belangenveld. Zij kijken over eigen grenzen heen in het belang 

van de cliënt. Zij werken op individueel cliëntniveau integraal samen met contextueel betrokkenen.  

Zij doen dit echter, zoals eerder beschreven, in bijna alle gevallen op individueel casusniveau. Er zijn 

geen situaties beschreven die gaan over uitwisseling tussen teams onderling en over het collectiveren 

van individuele signalen. 

 

6.2 Deelvraag 2  

Op welke wijze ontwikkelen begeleiders van de RIBW N&R hun strategisch en organisatorisch vakmanschap 

volgens begeleiders van de organisatie? 

Vier begeleiders van de RIBW N&R zijn middels interviews bevraagd naar de wijze waarop zij en hun 

collega begeleiders strategisch en organisatorisch vakmanschap ontwikkelen binnen de RIBW N&R 

praktijk. Tevens zijn de resultaten hiervan voorgelegd aan andere begeleiders middels een 

focusgroep. De resultaten zijn hieronder verwerkt.  

 

Individuele aangelegenheid 

Ontwikkeling van het strategisch en organisatorisch vakmanschap is volgens begeleiders van de 

RIBW N&R voornamelijk een individuele aangelegenheid. Tijdens de gehouden interviews kwam naar 

voren dat ieder team en iedere individuele medewerker hier op een eigen manier aandacht voor heeft. 

Begeleiders geven aan dat sommige collega’s vinden het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat 

er speelt in het werkveld, terwijl anderen zich liever richten op de begeleiding van cliënten. 

Respondent 3 (persoonlijke communicatie, z.d.) zegt daarover: 

 

We hebben ook gewoon echt duidelijk een paar aanjagers die ook telkens het eerste woord 

hebben bij organisatorische onderwerpen. En die ook altijd heel erg bereid zijn om dan met de 

directeur in gesprek te gaan of iets dergelijks. Of dingen op te pakken met de organisatie . . . 

We hebben ook andere mensen die wat meer, veel meer zijn van ‘maar ik ben hier om te 

begeleiden, om zorg te verlenen’ zeg maar. Die zich meer op dat stuk richten.  
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Teamvergaderingen/overlegmomenten 

Teamvergaderingen en overlegmomenten in het team worden als broedplaats voor het ontwikkelen 

van strategisch en organisatorisch vakmanschap beschreven. Dit zijn volgens de gesproken 

begeleiders de plek om organisatorische ontwikkelingen te bespreken en teamstrategieën te bepalen 

over hoe hier mee om te gaan. Hierover stelt respondent 2 (persoonlijke communicatie, z.d.):  

 

Bijvoorbeeld een van die dingen was stukje kwaliteit, zorg, wet en regelgeving. We hebben 

zeg maar dat ik met een andere collega, dat wij het een beetje in de gaten proberen te 

houden, van wat zijn de nieuwe ontwikkelingen. En dat we tijdens het groot team vergadering 

dus een moment nemen om dat soort dingen te bespreken.  

 

Een van de geïnterviewde begeleiders gaf aan dat zij in het team een vaste afspraak hebben met 

betrekking tot de tijd die zij nemen voor de overdracht. Er staan een half uur gepland voor de 

overdracht, en wanneer er tijd over is, dan wordt er stil gestaan bij organisatorische zaken. Hiermee 

lukt het hen om regelmatig even stil te staan bij ontwikkelingen die op hen af komen en voorkomen zij 

dat iedereen na het bespreken van zorginhoudelijke zaken direct weer verzeild raken in de waan van 

de dag.  

 

Zorgcoördinator  

Een prominente rol hierin is weggelegd voor de zorgcoördinator. In alle interviews werd verteld dat dit 

diegene is die de brug vormt tussen organisatorisch beleid en het team. Begeleiders geven aan dat 

organisatorische ontwikkelingen voornamelijk besproken worden in het zorgcoördinatoren overleg en 

dat het daarom logisch is dat zij de aangewezen personen zijn om op de hoogte te zijn van interne en 

externe beleidsveranderingen. Sommige respondenten ervaren hun zorgcoördinator als iemand die 

taken verdeelt in het team en daarmee ook ruimte creëert voor begeleiders om zich op het strategisch 

en organisatorisch vlak te ontwikkelen, terwijl andere zorgcoördinatoren het vormgeven van deze 

organisatorische taken meer bij zich houden. Het ‘type’ zorgcoördinator is volgens begeleiders 

bepalend voor de manier waarop begeleiders de ruimte krijgen voor het ontwikkelen van hun eigen 

strategisch en organisatorisch vakmanschap. 

 

RIBW Connect 

Positief was men over RIBW Connect. Dit recentelijk gelanceerde platform is een digitaal middel om 

op een laagdrempelige wijze informatie te verspreiden, maar ook om vragen te stellen. Al werd er door 

respondent 1 (persoonlijke communicatie, z.d.) wel genoemd dat zij het fijn vindt om mee te lezen, 

maar zich af vraagt of ze zelf wel een vraag online zou zetten:  

 

Nou merk ik ook wel dat daar bepaalde spanning achter zit. ‘Klopt het allemaal? Heb ik alles 

goed uitgezet?’ Dan zou er bij mij drie dagen overheen kunnen gaan voordat ik iets zou 

plaatsen. Ook omdat je gewoon geen verkeerd beeld wilt schetsen bij andere collega’s die je 

voor een groot deel niet kent. 

 

Een andere respondent (persoonlijke communicatie, z.d.) geeft aan RIBW Connect een mooie manier 

te vinden om contact te houden met medecollega’s en van dingen op de hoogte te komen, maar dat 

ze de structuur soms wel eens mist. Tot slot stelt een andere respondent tijdens het interview dat 

begeleiders geen afgebakend moment hebben om ergens te gaan zitten, om zich te verdiepen in een 

bepaald onderwerp. Hij (persoonlijke communicatie, z.d.) stelt dat collega’s daardoor niet de tijd 

ervaren om consequent RIBW Connect te lezen. 

 

Intervisie 

Intervisie werd genoemd als een plek waar begeleiders zouden kunnen werken aan het ontwikkelen 

van hun strategisch en organisatorisch vakmanschap. Echter werd ook genoemd dat er nauwelijks 

intervisie plaats vindt, en als het al geborgd is, gaat het vrijwel altijd gaat over cliëntgerelateerd 
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vraagstukken. En minder over het handelen op strategisch en organisatorisch niveau. Men gaf aan 

dat, met de juiste opzet, dit wel een mogelijke middel zou kunnen zijn om meer aandacht en 

bewustzijn te creëren voor dit stuk vakmanschap.  

 

Deelconclusie 

Gezien de deelconclusie van de vorige deelvraag waarbij duidelijk werk dat strategisch en 

organisatorisch vakmanschap voornamelijk ingezet wordt op individueel cliëntniveau is het ook 

begrijpelijk dat ontwikkeling op dit vlak met name plaats vindt om de belangen van de individuele cliënt 

te behartigen. Wat daarbij opvalt is dat respondenten aangeven dat het ontwikkelen van strategisch 

en organisatorisch vakmanschap ook een individuele aangelegenheid voor de begeleiders zelf is. Er 

zijn volgens de respondenten geen structuren geborgd binnen de organisatie om strategisch en 

organisatorisch vakmanschap bij begeleiders te ontwikkelen. Begeleiders, waarvan we middels het 

vooronderzoek en uit de eerste fase van het onderzoek weten dat ze hun primaire focus op de 

individuele cliëntbegeleiding hebben gelegd, dienen zelf initiatief te tonen en vormen te vinden om hun 

strategisch en organisatorisch vakmanschap te ontwikkelen overkoepelend hieraan. RIBW Connect 

wordt genoemd als een potentieel medium om strategisch en organisatorisch vakmanschap te kunnen 

ontwikkelen, maar daarbij komen ook een aantal belemmerende factoren als het missen van structuur, 

tijdsdruk en durf om zelf vragen online te zetten gesteld. Bij de laatste deelvraag zullen de resultaten 

met betrekking tot belemmerende en bevorderende factoren voor het inzetten en ontwikkelen van 

strategisch en organisatorisch vakmanschap beschreven worden.  

 

6.3 Deelvraag 3 

Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren in de huidige RIBW N&R-praktijk bij het inzetten en 

ontwikkelen van strategisch en organisatorisch vakmanschap van begeleiders van de RIBW N&R volgens 

begeleiders van de organisatie? 

Voor het beantwoorden van de laatste deelvraag zijn begeleiders van de RIBW N&R gevraagd naar 

belemmerende en bevorderende factoren voor het inzetten en het ontwikkelen van strategisch en 

organisatorisch vakmanschap in hun praktijk. Hieronder zijn de resultaten beschreven die voort 

kwamen uit de semigestructureerde interviews en de focusgroep bijeenkomst.  

 

Belemmerende factoren 

Tijd 

De meeste van de begeleiders die hebben afgezien van deelname aan het onderzoek hebben 

afgewezen voerden ook een gebrek aan tijd op als belangrijkste argument. Respondenten uit alle 

fasen van het onderzoek aan dat zij en collega’s een groot gebrek aan tijd ervaren voor het inzetten 

en ontwikkelen van strategisch en organisatorisch vakmanschap. Dit komt volgens hen voort uit alle 

agogische taken die zij hebben en aanwezigheid bij cliënten waarin zij moeten voorzien. Ambulante 

medewerkers dragen de druk op declarabiliteit ook aan als reden voor ervaren tijdsdruk. Wanneer een 

medewerker de keuze heeft om naar een informatiebijeenkomst te gaan of af te spreken met een 

cliënt, gaat de voorkeur uit naar het afspreken met de cliënt.  

 

Bestaande (team-)structuren 

Wat in het bovenstaande enigszins belicht wordt, maar ook duidelijk te onderscheiden is als een 

belemmerende factor zijn bestaande (team-)structuren. Respondenten geven aan dat bij alle teams 

bepaalde vanzelfsprekendheden zijn ingebouwd als het gaat om bijvoorbeeld bepaalde werkwijzen of 

methoden, samenwerkingsafspraken, omgang met cliënten en omgang met organisatorische 

ontwikkelingen. Daar waar dit soort duidelijkheden van belang zijn voor de waarborging van structuur 

en continuïteit, vormen ze volgens respondenten soms wel een struikelblok voor het ontwikkelen en 

inzetten van strategisch en organisatorisch vakmanschap. Dan kunnen externe of organisatorische 

ontwikkelingen volgens hen leiden tot frustratie. Of krijgt een begeleider te horen “goed idee, maar 

hier doen we het op deze manier”. Wanneer begeleiders hun eigen interesse voor strategische en 

organisatorische zaken dan niet vast weten te houden bestaat de kans dat zij opgaan en onderdeel 

worden van bestaande (team-)structuren. Waarbij begeleiders voornamelijk aandacht hebben voor het 
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agogisch vakmanschap en aandacht voor strategisch en organisatorisch vakmanschap verwaterd. Dit 

gebeurt voornamelijk bij jongere begeleiders die vanuit school vaak nog wel strategisch en 

organisatorisch vakmanschap als een belangrijk onderdeel van het vak hebben meegekregen, maar 

volgens sommige respondenten ook bij begeleiders die meer ervaren zijn en bijvoorbeeld van team 

wisselen.  

 

Top-down communicatie vanuit de organisatie 

Een andere belemmerende factor is volgens respondenten de top-down communicatie vanuit de 

organisatie. Begeleiders geven aan dat ze niet het gevoel hebben meegenomen te worden in 

ontwikkelingen en keuzes die de organisatie maakt omtrent zaken die wel betrekking hebben op hun 

werkpraktijk. Respondenten geven aan wel geïnformeerd te worden door de organisatie, maar niet het 

idee hebben dat hun input daadwerkelijk zal leiden tot andere keuzes vanuit de stafafdelingen. Zij 

geven aan dat dit volgens hen vaak al vast staat en dat zij dan maar in hun eigen praktijk moeten 

kijken hoe hier mee om te gaan.  

 

Scholingsaanbod 

Het scholingsaanbod bij het interne scholingsbureau van de RIBW N&R is voornamelijk gericht op 

psychopathologie en begeleidingsmethodieken. Er is een training ‘Sterk in je netwerk’, maar deze is 

volgens een van de respondenten geannuleerd omdat zij de enige was die zich had opgegeven voor 

deze training. Het beperkte scholingsaanbod wordt genoemd als een belemmerende factor voor het 

ontwikkelen en inzetten van strategisch en organisatorisch vakmanschap.  

 

Bevorderende factoren 

Ruimte nemen om dingen te doen naar eigen visie 

Respondenten geven aan dat het kunnen innemen van ruimte om dingen te doen naar eigen visie 

zouden kunnen bijdragen aan het ontwikkelen en inzetten van strategisch en organisatorisch 

vakmanschap. Eigenlijk is dit een tegenhangen van de belemmerende factor over durf vanuit de 

begeleider zelf. Zij schetsen dat ondanks dat er bijvoorbeeld geen tijd zou zijn om naar een 

bijeenkomst te gaan, een begeleider die keuze wel kan maken mits deze denkt dat het in het belang is 

van de cliënt(en). Het in de praktijk tot uitvoering kunnen brengen van deze stap wordt gezien als een 

bevorderende factor.   

 

Naar buiten gerichte samenwerking 

Respondenten geven aan dat een meer naar buiten gerichte samenwerking bevorderend is voor het 

inzetten en ontwikkelen van strategisch en organisatorisch vakmanschap. Zij dragen dit aan op drie 

niveaus, namelijk:  

▪ Meer samenwerking met collega’s uit andere zorgteams van de RIBW N&R voor uitwisseling 

van kennis en ervaringen met betrekking tot strategische en organisatorische zaken. Als je 

merkt dat je tegen bepaalde zaken aan loopt en dit kenbaar maakt bij andere teams kun je 

mogelijk ook samen optrekken. Respondenten geven aan dat je hiermee voorkomt dat je zelf 

telkens het wiel opnieuw uit hoeft te vinden. 

▪ Meer structureel en persoonlijk contact met medewerkers van de verschillende stafafdelingen 

binnen de RIBW N&R voor een wederkerige samenwerking. Op die manier kunnen 

stafafdelingen meer inzicht krijgen in hoe de praktijk werkt en kunnen begeleiders makkelijker 

de stap naar stafafdelingen maken. 

▪ Structureel overleg met diverse ketenpartners om werkwijze en doelstellingen op elkaar af te 

stemmen op primair proces niveau.   

 

RIBW Connect 

Iets dat misschien in lijn ligt met naar buiten gerichte samenwerking is RIBW Connect. Zoals eerder 

beschreven wordt RIBW Connect genoemd als een medium dat bijdraagt aan het volgen van 

maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen doordat er prikkelende artikelen worden 

geplaats door collega’s.  
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Deelconclusie 

Er zijn zowel een aantal belemmerende als bevorderende factoren te onderscheiden die van invloed 

zijn op het inzetten en ontwikkelen van strategisch en organisatorisch vakmanschap door begeleiders 

van de RIBW N&R. Daarbij valt het op dat de belemmerende factoren veelal in facilitering en 

samenwerking liggen, terwijl er omtrent bevorderende factoren ook wordt benoemd dat het eigen 

handelen bevorderend zou kunnen zijn voor strategisch en organisatorisch vakmanschap. Vooral de 

bevorderende factor ‘ruimte nemen om dingen te doen naar eigen visie’ zou sterk kunnen bijdragen 

aan het minder belemmerend maken van factoren zoals tijd en bestaande (team-)structuren. Dit past 

ook bij de dimensies ‘onderbouwen’ en ‘over eigen grenzen heen kijken’ zoals beschreven in het 

praktijktheoretisch kader.  

7. CONCLUSIE, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 

 

7.1 Conclusie 

De centrale vraag bij aanvang van het onderzoek was: 

Op welke wijze wordt strategisch en organisatorisch vakmanschap ontwikkelt en ingezet door begeleiders van de 

RIBW N&R bij het begeleiden van en het behartigen van belangen van de EPA-doelgroep?  

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat begeleiders van de RIBW N&R een sterke focus hebben 

op  de begeleiding en belangenbehartiging van de individuele cliënt. Dit doen zij voornamelijk in 

samenwerking met collega’s uit het team waar zij werkzaam in zijn. Strategisch en organisatorisch 

vakmanschap wordt voornamelijk ingezet bij het behartigen van de belangen van de individuele cliënt 

ten opzichte van collega’s en ketenpartners. Ketenpartners die genoemd worden zijn voornamelijk  

ketenpartners die werken voor een GGZ instelling of een beschikkende instantie zoals de GGD.  

De ontwikkeling van strategisch en organisatorisch vakmanschap is een individuele aangelegenheid 

en is niet geborgd binnen de structuren van de organisatie. Er zijn daarbij grote verschillen tussen 

begeleiders met betrekking tot de mate van bewustzijn van dat strategisch en organisatorisch 

vakmanschap onderdeel is van het sociaal werk. Een aantal belemmerende en bevorderende factoren 

voor het inzetten en ontwikkelen van strategisch en organisatorisch vakmanschap komen meerdere 

malen terug in het onderzoek. Belemmerende factoren zijn gebrek aan tijd, bestaande structuren, top-

down communicatie binnen de organisatie en een beperkt scholingsaanbod. Terugkerende 

bevorderende factoren zijn het nemen van ruimte om te handelen naar eigen visie, een naar buiten 

gerichte samenwerking en het digitale medium RIBW Connect.  

 

7.2 Discussie 

De lezer dient er rekening mee te houden dat dit onderzoek is gehouden onder een relatief kleine 

groep begeleiders van de RIBW N&R. Ondanks de tijdsinvestering en verschillende ingezette 

benaderingswijzen is het niet gelukt om meer deelnemers te werven. Op basis van dit onderzoek 

kunnen er geen uitspraken gedaan worden die van toepassing zijn op alle begeleiders van de RIBW 

N&R. Ook is niet te voorspellen of dezelfde resultaten naar voren zullen komen wanneer dit 

onderzoek herhaald zou worden onder begeleiders uit andere teams bij de RIBW N&R.  

De huidige dimensies van het concept strategisch en organisatorisch vakmanschap, zoals beschreven 

in het praktijktheoretisch kader, geven te weinig houvast en diepgang. Zo lukt het aan de hand van 

deze dimensies niet om een onderscheid te maken op het handelen van sociaal werkers op 

individueel en collectief cliëntniveau. Aan de hand van het huidige conceptuele schema zou gesteld 

kunnen worden dat begeleiders voldoen aan alle beschreven dimensies. Dit terwijl er volgens de 

onderzoekresultaten nog wel wat ontwikkelingsmogelijkheden liggen betreffende bijvoorbeeld de 

intercollegiale samenwerking tussen begeleiders uit verschillende teams. Maar ook als het gaat om 

het collectiveren en agenderen van individuele signalen. In aanloop naar de praktijkverbeterinterventie 

zou het concept strategisch en organisatorisch vakmanschap verder verdiept kunnen worden, waarbij 

er meer aandacht is voor het collectiveren van individuele signalen. Sociale Aktie zoals omschreven 

door Scholte (2018), het vertolken en vertalen zoals omschreven door Spierts (2017) en het 

onderscheid van impact op individueel, lokaal en landelijk niveau door sociaal werkers die Van Dam 
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en Kluft (2015) beschrijven zouden hier als handvatten voor kunnen dienen. Scholte (2018) schrijft dat 

Sociale Aktie zich richt op de structurele kant van problemen. Het gaat daarbij om het aan de kaak 

stellen en beïnvloeden van de toegang tot en de verdeling van middelen (macroniveau), om 

toegankelijkheid van voorzieningen, belastende bureaucratie en beleid waar de burgers op stuk lopen 

(mesoniveau), en het microniveau waarop individuele burgers gevolgen ervaren van structurele 

problemen. Zij stelt verder dat sociaal werkers zich op dit moment vooral focust op het werken aan de 

gevolgen van structurele problematiek (invoegen), maar ook bezig dient te zijn met het werken aan 

beleidsverandering en maatschappijhervorming (structuraliseren). Dit onderzoek bevestigd dat 

begeleiders van de RIBW N&R voornamelijk handelen op het werken aan de gevolgen van structurele 

problematiek. Maar dat zij zich weinig bezig houden met het werken aan beleidsverandering. De 

belemmerende factoren die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen dragen niet bij aan het 

structuraliseren. Deze zijn mogelijk voor een deel ondervangen wanneer begeleiders van de RIBW 

N&R hun eigen (organisatie- en team-)logica los durven laten. Zij geven namelijk aan dat zij door 

verschillende factoren geen ruimte zien om met cliënt-overstijgend niveau bezig te zijn met 

organisatorische zaken. Evans (2012) omschrijft twee groepen sociaal werkers. Een groep sociaal 

werkers die organisatorische regels volgt. En aan de andere kant een groep sociaal werkers die 

organisatorische regels daar waar nodig buigen of breken in het belang van de cliënten. Dit laat 

volgens hem professionaliteit zien en maakt maatwerk mogelijk. De tweede groep maakt hierbij 

volgens Evans gebruik van hun discretionaire ruimte. Devlieghere en Roose (2017) omschrijven dit 

begrip als de ruimte die sociaal werkers nemen om binnen bepaalde (wettelijke) kaders zelfstandig 

beslissingen te nemen, die ook kunnen afwijken van de procedures en regels die voorgeschreven zijn 

door het beleid of organisatie waarin zij werken. Het inzetten van discretionaire ruimte zou begeleiders 

van de RIBW N&R kunnen helpen om de eigen (organisatie- en team-)logica los te laten en 

individuele signalen te collectiveren om de belangen van cliënten te behartigen. Echter blijft het op 

deze manier zeer afhankelijk van individuele begeleiders die sterk genoeg in hun schoenen staan om 

het hoofd te bieden aan ingesleten structuren in een team en organisatie. Uit het onderzoek komt ook 

naar voren dat er weinig samenwerking en uitwisseling is tussen begeleiders uit verschillende teams. 

Hierdoor blijven zowel individuele problemen als oplossingen voor deze individuele problemen binnen 

de smalle kring van een team. Joined-up practice (Karré, Van de Steen & Van Twist, 2013) waarmee 

in de politiek getracht wordt de fragmentatie van verschillende departementen te overkomen zou 

kunnen helpen bij vormen van een praktijkverbeterinterventie dat helpt bij het creëren van 

samenwerkingsverbanden tussen begeleiders uit verschillende teams. 

 

7.3 Aanbevelingen 

Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek is het mogelijk om een aantal aanbevelingen te 

beschrijven met betrekking tot het inzetten en ontwikkelen van strategisch en organisatorisch 

vakmanschap bij begeleiders van de RIBW N&R.  

▪ Tijdens het vooronderzoek waren er wel ideeën over de wijze waarop begeleiders van de 

RIBW N&R strategisch en organisatorisch vakmanschap inzetten en ontwikkelen. Voor zover 

bekend is een dergelijk onderzoek naar het concept strategisch en organisatorisch 

vakmanschap nog niet eerder uitgevoerd bij begeleiders van de RIBW N&R. Het onderzoek 

heeft veel waardevolle informatie opgeleverd ten aanzien van de wijze waarop zij strategisch 

en organisatorisch vakmanschap inzetten en ontwikkelen. De beschreven 

onderzoeksresultaten zouden gebruikt kunnen worden om een breder vervolgonderzoek te 

doen bij een grotere groep begeleiders van de RIBW N&R.  

▪ Een andere aanbeveling is om een vervolgonderzoek uit te voeren onder andere 

functiegroepen die werkzaam zijn in de uitvoering van de dienstverlening aan cliënten. 

Bijvoorbeeld bij zorgcoördinatoren, ondersteunend woonbegeleiders en medewerkers van de 

afdeling participatie en werk. Dit om overeenkomsten en verschillen met betrekking tot de 

inzet en ontwikkeling van strategisch en organisatorisch vakmanschap in beeld te brengen en 

met elkaar te vergelijken. Aan de hand daarvan kan er gekeken worden of de verschillende 

functiegroepen van elkaar zouden kunnen leren betreffende dit thema.  
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▪ Cliënten zouden gebaat zijn bij een betere samenwerking en communicatie tussen 

begeleiders van de RIBW N&R en medewerkers van de GGZ-instelling Pro Persona. In alle 

fasen van het onderzoek komen voorbeelden naar voren waaruit blijkt dat de samenwerking 

en communicatie met behandelaren en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen moeizaam 

verlopen. Een aanbeveling zou zijn om in kaart te brengen wat maakt dat dit door begeleiders 

zo ervaren wordt en met hen aan de slag te gaan om te zoeken naar verbetermogelijkheden. 

Dit ten behoeve van de belangen van de cliënten.  

▪ Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er nauwelijks uitwisseling en kennisdeling 

plaatsvind tussen begeleiders van verschillende teams binnen de RIBW N&R. Het bevorderen 

van de samenwerking, kennisdeling en uitwisseling tussen begeleiders uit diverse teams zou 

kunnen leiden tot een verbreding van de eigen perspectieven. Het vertrekpunt van het borgen 

van ontwikkeling en inzet van strategisch en organisatorisch vakmanschap zou het creëren en 

het borgen van praktijkgerichte samenwerkingsverbanden (Karré et al., 2013) tussen 

begeleiders uit verschillende teams van de RIBW N&R kunnen zijn.  

▪ Tot slot wordt aanbevolen om samen met de begeleiders van de RIBW N&R op zoek te gaan 

naar handvatten om individuele cliëntsignalen te collectiveren, te agenderen en contextueel 

betrokkenen (onder andere beleidsmakers, ketenpartners en collega’s van de RIBW N&R) te 

activeren om iets te doen aan structuren die conflicteren met belangen van cliënten met een 

ernstig psychiatrische aandoening.   
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BIJLAGEN 

 

Bijlage 1 – Conceptueel schema  

 

Concept Dimensies Indicatoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisch en 

organisatorisch 

vakmanschap 

 

Het handelen van 

sociaal werkers 

met betrekking tot 

de organisatie 

van de 

hulpverlening. 

 

 

 

Onderbouwen 

Maakt gekozen doelen, werkwijze, zijn eigen bijdrage en de 

bijdrage van anderen inzichtelijk 

Maakt gebruik van en denkt mee over de aanwezige kaders, 

procedures en standaarden van de organisatie. Kan daar 

verantwoord van afwijken als de situatie er om vraagt 

Neemt vragen en omstandigheden als uitgangspunt bij het 

ontwerpen van een werkwijze, en past 

deze aan als vragen en/of omstandigheden veranderen 

 

 

 

Opereren in een 

belangenveld 

Herkent verschillen in visies en belangen van verschillende 

perspectieven en kan deze goed inschatten 

Heeft de kunde om achterliggende waarden en normen tot uiting te 

laten komen in zijn eigen gedrag en gaat op zoek naar 

onderliggende problemen, redenen en oorzaken voor gevoelens, 

gedragingen of belangen van een ander 

Maakt eigen positie en belangen duidelijk en heeft een stevige en 

weerbare opstelling in contacten 

Brengt belangen bij elkaar, zoekt naar win-win situaties waar 

mogelijk en creëert draagvlak. 

 

 

Over eigen 

grenzen 

heen kijken 

Kent de wijk en de sociale kaart van de buurt of wijk. Kent de 

kerntaken en competenties van de verschillende professionals 

Zoekt andere (collega)professionals en deskundigen op, ziet de 

meerwaarde van samenwerking en co-creatie voor een 

preventieve en integrale aanpak en weet wanneer hen in te zetten 

Weet wanneer de verantwoordelijkheid voor het gehele proces 

gepakt dient te worden en coördineert het proces daar waar nodig 

Pakt signalen op die duiden op sociale problematiek van 

individuen en groepen en van sociale vraagstukken op wijk-, 

lokaal- en organisatieniveau 

 

 

 

 

Integraal 

samenwerken 

Initieert samenwerking, betrekt mensen en bouwt een netwerk op. 

Zet zich in om te komen tot een gezamenlijke (vernieuwende) 

aanpak 

Zet zich in om de kwaliteit en effectiviteit van 

samenwerkingsrelaties te verbeteren. Heeft hierbij oog voor 

verschillende referentiekaders van samenwerkingspartners en kan 

deze optimaal inzetten en benutten 

Spreekt anderen aan op hun verantwoordelijkheid en neemt zelf 

verantwoordelijkheid voor het proces 

Reflecteert regelmatig met mensen op bereikt resultaat, kwaliteit, 

effectiviteit van de aanpak en de samenwerkingsrelatie 
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Bijlage 2 - Instructie dagboekonderzoek 

 
Beste [NAAM RESPONDENT], 
 
Allereerst heel fijn dat je wilt deelnemen aan dit onderzoek.  
 
Waarom dit dagboek? Als sociaal werker en begeleider bij de RIBW Nijmegen & 
Rivierenland zet jij dagelijks je vakmanschap in bij het inrichten en uitvoeren van je werk. In 
dit onderzoek willen we graag weten op welke wijze jij jouw strategisch en organisatorisch 
vakmanschap inzet in je dagelijkse praktijk en welke overwegingen daar een rol bij spelen. 
 
Als onderzoeker kunnen we echter niet op alle momenten aanwezig zijn. Dit dagboek is een 
manier om meer zicht te krijgen op de wijze waarop jij strategisch en organisatorisch 
vakmanschap inzet in je dagelijkse werk. Strategisch en organisatorisch vakmanschap kan 
intern ingezet worden bij het behartigen van de belangen van cliënten in team of 
organisatieverband. Maar ook extern richting een wijkteam, toegang beschermd wonen, de 
gemeente, ketenpartners, werk- en dagbestedingsplekken, naasten en noem maar op. Dus 
de handelingen die je verricht om samen te werken, te overtuigen, en een dialoog tot stand 
probeert te brengen tussen verschillende belanghebbenden ten behoeve van de belangen 
van de cliënt.    
 
Het invullen van dit dagboek levert dus veel waardevolle informatie op voor het onderzoek. 
Hieronder volgt een aantal aandachtspunten bij het invullen van dit dagboek:  

▪ Het is jouw dagboek. We zijn benieuwd naar de situaties waarbij jij gebruik maakt van 
strategisch en organisatorisch vakmanschap tijdens je dagelijks werk. Er zijn dus geen 
goede of foute antwoorden. Probeer het dagboek zo eerlijk mogelijk in te vullen. 

▪ We vragen je in totaal 10 situaties te kiezen waarin jij je strategisch en organisatorisch 
vakmanschap in hebt gezet. Maak eventueel tussentijds aantekeningen en probeer 
vervolgens iedere werkdag jouw dagboek in te vullen.  

▪ Periode: tien situaties, maximaal 2 situaties op één werkdag: in een periode van maximaal 
drie weken. Het gaat dus om maximaal twee situaties per werkdag.  

▪ Beschrijf iedere situatie apart. 
▪ Het is het verzoek is om het dagboek digitaal bij te houden, zodat je het aan het eind kunt 

doormailen naar de onderzoeker. Dit document kan daarvoor gebruikt worden 
▪ Maak bij het werken in je dagboek daar waar mogelijk gebruik van de vragen die op de 

volgende pagina staan. 
▪ Zoals besproken neemt de onderzoeker na een week telefonisch contact op om te horen hoe 

het gaat. Mocht je in de tussentijd vragen of onduidelijkheden hebben, stel ze dan vooral!  
▪ Na het invullen van het dagboek maakt de onderzoeker mogelijk een afspraak met je voor 

een interview over het dagboek. 
▪ De informatie die je in dit dagboek geeft wordt gebruikt bij het onderzoek, maar uiteraard blijf 

jij anoniem. Als we gebruik willen maken van een voorbeeld of citaat uit jouw dagboek voor 
de rapportage vragen we van te voren toestemming. 

▪ Alle namen en locaties gebruikt in de rapportage zullen geanonimiseerd worden.  
▪ Maak je geen zorgen over zaken als spelling en grammatica. 
▪ Heb je vragen over het dagboek of kom je er niet uit?  

Neem dan gerust contact op met ondergetekende via 06 23 56 16 56 en/of m.samson@ribw-
nr.nl. 

▪ Inleveren van het dagboek: Mail het dagboek op [DATUM] naar: m.samson@ribw-nr.nl 

 
Alvast hartelijk dank voor je openheid en het bijhouden van dit dagboek!  
 
Melih Samson  
m 06 23 56 16 56 · e m.samson@ribw-nr.nl 
aanwezig op di, wo, do van 8.30 tot 16.30 en vr van 9.00 tot 15.00 
  

mailto:m.samson@ribw-nr.nl
mailto:m.samson@ribw-nr.nl
mailto:m.samson@ribw-nr.nl
mailto:m.samson@ribw-nr.nl
mailto:m.samson@ribw-nr.nl
mailto:m.samson@ribw-nr.nl
mailto:m.samson@ribw-nr.nl
mailto:m.samson@ribw-nr.nl
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Instructie 

 

Hieronder vind je een korte instructie en een aantal vragen die je zou kunnen gebruiken bij 

het schrijven van jouw dagboek. Kies twee situaties die voor kwamen op deze werkdag 

waarbij je strategisch en organisatorisch vakmanschap hebt ingezet. 

 

Strategisch en organisatorisch vakmanschap kan intern ingezet worden bij het behartigen 

van de belangen van cliënten in team en/of organisatieverband. Maar ook extern richting een 

wijkteam, toegang beschermd wonen, de gemeente, ketenpartners, werk- en 

dagbestedingsplekken, naasten en noem maar op. Het gaat daarbij om handelingen die je 

verricht om samen te werken, te overtuigen, je expertise als sociaal werker uitdraagt en/of  

een dialoog tot stand probeert te brengen tussen verschillende belanghebbenden ten 

behoeve van de belangen van de cliënt.    

 

Werk in totaal minimaal 10 situaties uit, meer mag altijd (max 20). De onderwerpen en 

vragen hieronder zouden daar behulpzaam bij kunnen zijn. Het is geen verplichting om alle 

vragen te beantwoorden. Zij zijn louter ondersteunend voor het beschrijven van een situatie.  

 

Hieronder het format  

1. Datum en situatie (nr.):  

 

2. Feitelijke situatie:  

- Wat was het probleem, de situatie en/of vraag?  

- Welke personen waren daarbij betrokken (geef per betrokken persoon aan relatie tot 

dagboekinvuller, dus collega, vrijwilliger, ketenpartner (welke functie), cliënt etc.)? 

- Wat was de inbreng en/of het standpunt van elk van de betrokken personen m.b.t. de 

situatie/vraag/probleem waarin jij strategisch en organisatorisch vakmanschap hebt 

ingezet?  

- Waar vond de situatie plaats?  

- Wanneer vond het plaats? 

- Welke strategisch en organisatorische overwegingen heb je gemaakt in deze situatie? 

- Heb je besloten je overwegingen om te zetten in uitvoering? Zo ja, op welke wijze heb 

je dit gedaan?  

 

3. Reactie op de inzet van strategisch en organisatorisch vakmanschap: 

- Welke reactie heb je gekregen van betrokkenen op jouw handelen?  

- Ben je, als je terugkijkt, tevreden op jouw handelen in deze situatie? Waarom wel of 

waarom niet?  

- Zou je in een volgende, vergelijkbare situatie, dezelfde beslissingen nemen? Waarom 

wel/niet? 

 

4. Eventuele opmerkingen, vragen of bijzonderheden:  
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Bijlage 3 - Interviewguide 

 

Interviewguide interviews n.a.v. dagboekonderzoek (duur maximaal 1 uur) 

De introductie:  

Opening 

 

Ik zit hier met een begeleider van de RIBW Nijmegen & Rivierenland 
Dank dat je hebt ingestemd met het interview en hier tijd voor wilt nemen. 

Uitleg over het doel van het 

interview 

 

We willen via dit interview erachter komen hoe jij kijkt naar het inzetten en ontwikkelen 

van strategisch en organisatorisch vakmanschap binnen de RIBW N&R praktijk. 

Topics aangeven 

 

Kort thema’s aangeven waar het interview over gaat. 

Het gesprek is vertrouwelijk 

 

Net als bij de dagboekrapportages is ook de info uit de interviews vertrouwelijk. Dat is 
eerder aangegeven, maar wordt hier nog een keer benadrukt 

Het gesprek wordt 

opgenomen 

 

Er wordt een audio opname van het gesprek gemaakt, dit om het later te kunnen 
analyseren. Er zal zorgvuldig omgegaan worden met de data en zal anoniem verwerkt 
worden. Expliciet toestemming voor vragen: Ga je hier mee akkoord? 

Verslaglegging 

 

Het gesprek zal getranscribeerd worden, dat ter bevestiging aan de geïnterviewde 
voorgelegd zal worden. Tenzij respondent expliciet aangeeft niet te willen.  
Indien gewenst kan de geïnterviewde n.a.v. het interview of verslag nog zaken schriftelijk 
(via mail) aanvullen. Transcripties worden niet verder verspreid. 

Functie en achtergrond 

geïnterviewde 

 

Voor zover nog niet bekend ingaan op functie en werkzaamheden van de geïnterviewde; 
hoe lang werkzaam bij de RIBW N&R; welke teams;  opleidingsachtergrond.  

De start van het interview 
Vooraf 

 

(Indien respondent heeft deelgenomen aan fase 1):  
Ervaringen invullen dagboek; Hoe was het om het te doen?  

Deelname dagboekonderzoek Wat is strategisch en organisatorisch vakmanschap volgens jou?  

Zijn er bepaalde situaties die je er zelf uit zou willen pikken ter bespreking?  

Het inzetten van strategisch 

en organisatorisch 

vakmanschap 

(Indien respondent heeft deelgenomen aan fase 1):  
In je dagboekrapportage schrijf je over…. 
 
Waarom heb je er voor gekozen juist deze situaties te beschrijven? 
 

Het ontwikkelen van 

strategisch en organisatorisch 

vakmanschap 

-  Op welke wijze ontwikkel jij jouw strategisch en organisatorisch vakmanschap in de 
praktijk?  
- Denk je dat er nog ontwikkelingsruimte is wat betreft het inzetten van strategisch en 
organisatorisch vakmanschap?  
- Vindt deze ontwikkeling plaats in jouw praktijk op dit moment?  
 

Belemmerende en 

bevorderende factoren 

- Nu we het er zo over hebben. Zijn er volgens jou bevorderende factoren in jouw 
praktijk te benoemen die zouden kunnen helpen bij het verder inzetten en ontwikkelen 
van strategisch en organisatorisch vakmanschap? Wat zou daar helpend bij kunnen zijn? 
- Ervaar je belemmerende factoren op dit moment vanuit jouw praktijk?  

Facultatief: overige topics 

  

 

  
 

De afronding 

Afronding interview 

 

Zijn er nog zaken die je extra wilt benadrukken over strategisch en organisatorisch 
vakmanschap? Heb je gezegd wat je wilde zeggen of zijn er nog zaken blijven liggen?  

Dank Nogmaals bedankt voor de moeite en tijd die hebt gestoken in het onderzoek.  
Indien gewenst zal het gespreksverslag binnen 2 weken naar je gestuurd worden.  
 

Ik maak nu een einde aan de opname 
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Bijlage 4 - Uitnodiging en agenda focusgroep 

Uitnodiging per mail:  

Beste [NAAM], 

Sinds juni ben ik naast mijn werkzaamheden als ambulant begeleider bij team OGGZ Nijmegen ook 

bezig met een onderzoek in het kader van de opleiding Master Social Work.  

Met dit onderzoek probeer ik expliciet in beeld te brengen op welke wijze wij als begeleiders van de 

RIBW Nijmegen en Rivierenland ons strategisch en organisatorisch vakmanschap inzetten bij het 

behartigen van de belangen van cliënten. Dit in een dynamische en veranderende werkveld waar 

onze organisatie ook onderdeel van is.  

Tot nu toe zijn er dagboekrapportages en interviews afgenomen bij verschillende collega begeleiders. 

Hierdoor is een eerste beeld ontstaan van de wijze waarop in de praktijk invulling wordt gegeven aan 

het behartigen van de belangen van cliënten ten aanzien van collega’s uit het team, de organisatie en 

ketenpartners.   

Ik zou jou graag willen uitnodigen om deel te nemen aan een focusgroep bijeenkomst waarbij we, aan 

de hand van die informatie en jouw kennis & ervaring, op zoek zullen gaan naar factoren die bijdragen 

aan de ontwikkeling en inzet van strategisch en organisatorisch vakmanschap door begeleiders van 

de RIBW N&R.  

De bijeenkomst zal, indien qua planning mogelijk, gehouden worden in de eerste of tweede week van 

november, en zal maximaal 2-2,5 uur in beslag nemen. Het vereist verder geen enkele voorbereiding. 

Mag ik jou een uitnodiging via datumprikker sturen hier voor?  

Mocht je vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van deze mail of meer informatie vooraf willen, 

dan hoop ik dat van je te horen. 

Alvast ontzettend bedankt voor je tijd en de moeite. 

Ik hoor graag van je. 

Met vriendelijke groet, 

Melih Samson 

RIBW Nijmegen & Rivierenland  

Team OGGZ Nijmegen · Bijleveldsingel --, ---- AE Nijmegen 

m 06 -- -- -- --  · i www.ribw-nr.nl · e m.samson@ribw-nr.nl 
aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag van 8.30 tot 16.30 en vrijdag van 9.00 tot 15.00  

http://www.ribw-nr.nl/
http://www.ribw-nr.nl/
mailto:m.samson@ribw-nr.nl
mailto:m.samson@ribw-nr.nl
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Agenda focusgroepbijeenkomst 

 

Maandag 4 november 14.00 – 16.30  

Kerkenbos 1103A, Nijmegen – ruimte: Valkhof (begane grond)  

 

• Opening 

• Voorstellen 

• Strategisch en organisatorisch vakmanschap (Theorie)  

• Wat zeggen collega’s? (Onderzoeksresultaten uit fase 1 en 2) 

• Samen op zoek naar bevorderende en belemmerende factoren 

• Indien we tijd over hebben: ideeën voor mogelijke praktijkverbeterinterventie 
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Bijlage 5 - Codeboom dagboekonderzoek 

 

Deelvraag 1 
Op welke wijze zetten begeleiders van de RIBW N&R hun strategisch en organisatorisch 
vakmanschap in volgens begeleiders van de organisatie? 
 

Categorie Code 

Belangen cliënt • opkomen belangen bewoner 

• discussie over afwijzing cliënt 

• voor elkaar krijgen 

• belangen cliënt behartigd 

• proberen voor elkaar te krijgen 

• middels argumenten belangen behartigd 

Individuele cliënt • structuur cliënt 

• mening cliënt 

• intake cliënt 

• duidelijkheid cliënt gecreëerd 

• cliënt ingelicht 

• cliënt terug uit opname 

• weerstand vanuit cliënt 

Overleggen met ketenpartner • situatie aangekaart bij verpleegkundige 

• zorgen delen sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige 

• gebeld met secretaresse 

• contact met mentor 

• bewindvoerder gebeld 

• besproken behandelaar 

• oneens met sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige 

Aanwezigheid bij gesprekken • driegesprek 

• aanwezig tijdens gesprek 

• samen met cliënt  

• mee met cliënt 

Verschillende belangen/standpunten • verschillende mening  

• standpunten op een rij gezet 

• gesprek meerdere belangen 

• bemiddelende rol tussen zus en cliënt 

• bemiddelen tussen betrokkenen 

Beschikking/indicatie • telefonisch contact GGD 

• oneens indicatie  

• herbeschikking GGD 

• overleg procesregisseur indicatie 

• telefonisch contact beschikking 

• sociaal wijkteam overtuigd 

• begeleidingsbehoefte uitgelegd 

Collega’s uit team • werkdruk collega’s 

• te kort personeel 

• zorgen om collega 

• collega ziek 

• gemis inbreng collega 

• collega’s aangesproken AVG 

• collega doet niets met info 

• collega wacht te veel af 

Opties analyseren • opties besproken 

• verschillende opties bekijken 

Handelingsruimte • waar ligt de grens 

• directeur overruled 

• uitzondering maken 

• argumentatie ruimte gecreëerd 

• volgende keer meer initiatief tonen  

• afwachtende houding 

• besluit zelforganiserend team  
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Bijlage 6 - Feedback medestudenten 

Verkregen feedback Waardering en acties n.a.v. feedback 

Medestudent 1  
Michelle Devoi 
  
Hoi Melih  
Ik ga je feedback geven op de volgende vraag:  
 
Wat vinden jullie van mijn beschrijving van de 
onderzoeksbenadering en methode? Deze is nu 
aangepast naar wat ik daadwerkelijk heb gedaan 
i.p.v. wat ik wilde doen. Klopt de structuur van 
deze hoofdstuk en hebben jullie nog tips?  
 
Het hoofdstuk zit echt heel goed in elkaar!! Je neemt 
de lezer bij de hand mee in je proces. Je hoofdstuk 
komt op mij heel logisch over, je stappen zijn 
aannemelijk. De tips/feedback die ik voor je heb zullen 
waarschijnlijk hele kleine aandachtspuntjes zijn. Hier 
zijn ze:  
Ik zie dat je een bepaalde opbouw hanteert, dat maakt 
het voor de lezer navolgbaar!  
Wat ik je als tip zou willen meegeven is dat je bij de 
uitwerking van fase 3 ook dezelfde opbouw hanteert. 
Je gebruikt bij de uitwerking van fase 1 en 2 ongeveer 
deze opbouw:  
- praktische info over hoe de dataverzameling heeft 
plaatsgevonden.  
- verantwoording waarom je voor 
dataverzamelingsmethode kiest met theoretische 
onderbouwing (bron)  
->bij fase 3 lijkt het alsof je je volgorde omdraait en 
koppel je geen bron aan je dataverzamelingsmethode.  
 
 Je gebruikt soms erg lange zinnen, enkele 
voorbeelden:  
- Begeleiders zijn in het kader van dit onderzoek 
medewerkers die deel uitmaken van een beschermd 
wonen en/of ambulant team, een begeleidende functie 
hebben, in hun dagelijkse praktijk in contact staan met 
cliënten en cliënten ondersteunen op meerdere 
levensdomeinen.  
- Omdat de respons op de terugbelverzoeken bij het 
overgrote deel uitbleef is er besloten een mail met 
globale informatie en het verzoek deel te nemen aan 
het onderzoek te sturen naar de individuele mogelijke 
respondenten.  
-> wellicht zou je de leesbaarheid kunnen vergroten 
door meerdere zinnen te formuleren, i.p.v. een lange 
zin. Volgens mij werd er tijdens een les een marge 
aangereikt: 15 woorden per zin.  
 
Goed bezig!  
 

Hey Michelle, 
 
Dankjewel voor de snelle maar zorgvuldige feedback. 
Met betrekking tot de beschrijving van de 
dataverzamelingsmethode in fase 3 van het onderzoek 
(fase 3 onder 5.3): Ik heb de tekst in dit stukje 
herschreven en geprobeerd dezelfde opbouw te 
hanteren als bij de andere twee fasen. Ik heb alsnog 
geen literaire bron toegevoegd omdat ik dit niet 
ondersteunend genoeg vond aan de beschreven tekst.  
 
Met betrekking tot de lange zinnen, hier heb ik 
inderdaad een handje van. Dankjewel voor het 
doorgeven. Ik heb de zinnen die je noemde aangepast 
en heb het document doorlopen op zinnen die een 
vergelijkbare lengte hebben. Deze heb ik zo veel 
mogelijk proberen aan te passen.  
 
Nogmaals dank!  
 
Groetjes, 
Melih 

Medestudent 2  
Tamara Renders 
Hoi Melih, 
 
Allereerst: Goed bezig!!! Knap dat je het zo op papier 
hebt weten te zetten.  
 
Ik ga je feedback geven op je tweede vraag;  
Mijn resultaten staan tot zo ver op papier. Ik ben 
benieuwd wat jullie van de schrijfwijze van dit 
hoofdstuk vinden. Indeling per deelvraag, 
inleidend stuk, tussenkopjes, deelconclusie apart. 

Hallo Tamara, 
 
Graag wil ik je bedanken voor de heldere en scherpe 
feedback. Het helpt mij het resultatenhoofdstuk te 
verduidelijken. Als reactie op jouw feedback heb ik in 
de inleidende alinea van de deelvragen beschreven uit 
welke dataverzamelingsmethode de beschreven 
resultaten vandaan komen. Wat betreft je vragen met 
betrekking tot dezelfde informatie en/of 
tegenstrijdigheden. Hier ben ik ook ontzettend mee 
aan het worstelen. Ik heb er voornamelijk voor 
gekozen om informatie te bundelen en 
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Hebben jullie ideeën over hoe dit anders/beter 
kan?  
 
Je resultatenhoofdstuk leest makkelijk en is prettig 
opgebouwd, zeker omdat je de opbouw steeds 
hetzelfde vormgeeft. Het werken met tussenkopjes is 
duidelijk en maakt het ook overzichtelijk. De citaten 
ondersteunen je tekst. Wat ik me tijdens het lezen wel 
afvraag, is waar je resultaten vandaan komen. Bij 
citaten geef je aan vanuit welke fase van het 
onderzoek deze komt, maar in je beschrijving is dat 
moeilijk te herleiden. Gaven de begeleiders in de 
verschillende fasen van je onderzoek dezelfde 
informatie? Zaten er tegenstrijdigheden in? Was het 
vooral aanvullend/ verdiepend op elkaar? Daar was ik 
nog wel naar op zoek. 
Ik ben benieuwd wat je betekenis gaat zijn, die je aan 
je resultaten/ deelconclusies toe gaat kennen en het 
beantwoorden van je vragen. 
 
Veel succes! 
 
Groetjes, Tamara 
 

overeenkomende informatie te beschrijven. 
Tegenstrijdigheden waren er wel. Grote 
tegenstrijdigheden heb ik wel proberen te beschrijven. 
Bijvoorbeeld omtrent de invloed van een 
zorgcoördinator op het inzetten en ontwikkelen van 
strategisch en organisatorisch vakmanschap door 
begeleiders. Ik heb dit in kaart proberen te brengen 
door te beschrijven dat de houding van een 
zorgcoördinator zowel bevorderend als belemmerend 
kan werken op het S&O vakmanschap van 
begeleiders.  
 
Nogmaals dank voor je feedback!  
 
Groetjes,  
Melih 
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Bijlage 7 - Feedback projectbegeleider opleiding 

Feedback besproken en ontvangen op maandag 
25 november 2019 

Acties n.a.v. feedback 

Projectbegeleider 
Alleta Spreeuw 
 
1. Ik vraag me af of de lezer al voldoende kan 

volgen hoe jij tot je vier indicatoren komt vanuit je 

PTK. 

2. Met betrekking tot wijze van loten van 

respondenten vraag hoe dit is gegaan 

3. Dat data te beperkt zouden zijn of dat de 

spreiding te beperkt zou zijn. Kwalitatieve 

(onderzoeks-) argumenten kiezen, lijkt me beter. 

4. Met betrekking tot keuze voor 

dagboekonderzoek:  

“Wel veel uitleg maar hoe scherp zet je eigenlijk 

hier je argumenten neer. Je lijkt uitleg te geven 

over andere dataverzamelingsmethoden en dit 

als argumenten te zien”. 

5. Kun je voorbeelden geven van hoe de input uit de 

eerste fase invloed had op inventarisatie van 

deze andere geaarde deelvraag? 

6. Wellicht beter om te anonimiseren en je kunt 

overwegen of je wilt benoemen voor leken wat 

spv-er betekent (welk type begeleiding het om 

gaat en met welk type ketenpartner). Hierop is 

het ook verder in dit hoofdstuk goed om nog op te 

checken. 

7. “Opkomen is een woord volgens mij. Zo zie ik af 

en toe meer woorden die aan elkaar horen”. 

 

1. In het PTK is expliciet benoemd dat de vier 
beschreven dimensies ook gebruikt worden in het 
onderzoek, vervolgens ook in de deelconclusie per 
deelvraag een koppeling gemaakt met de dimensies.  
2. Toegevoegd dat dit via een geautomatiseerd 
lotingsprogramma is gegaan. 
3. Zin aangepast en uitgelegd dat deze keuze is 
gemaakt om het aantal databronnen te verhogen. 
4. Onder 5.3 fase 1 beschreven waarom er wel is 
gekozen voor een dagboekonderzoek i.p.v. te 
beschrijven waarom niet is gekozen voor andere 
dataverzamelingsmethoden.  
5. Bij het eerste gebruik van de naam van de 
instelling beschreven dat het om een grote regionale 
GGZ instelling gaat, vervolgens wel de naam blijven 
noemen omdat het om die specifieke ggz instelling 
gaat. ook SPV’er aangepast naar sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige.  
6. Document is nagelopen en gevonden fouten zijn er 
uit gehaald. 
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Bijlage 8 – Ephorus 

 

 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Melih Samson 

453266 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  

01-06-2020	 	

ESSAY	

Met zijn allen kun je 
alles 
Over	het	behartigen	van	collectieve	belangen	van	mensen	met	
een	ernstig	psychiatrische	aandoening	



1	
	

INHOUDSOPGAVE 

 
 VOORWOORD         2 
 
1. SAMENVATTING         3 
 
2. INLEIDING          4 
 
3. ESSAY          5 

! Politisering van het sociaal werk      5 
! Collectiviseren als vertrekpunt      7 
! Inzet van strategisch en organisatorisch vakmanschap   7 
! Ontwikkelen in de ontwikkelwerkplaats     9 

 
4. CONCLUSIE          11 
 

LITERATUURLIJST         13 
 
BIJLAGEN          15 
Bijlage A Internationale activiteit      16 
Bijlage B Conceptueel model ‘belangenbehartiging in het sociaal werk’ 17 

 
  



2	
	

VOORWOORD 
 
Dit essay is geschreven als onderdeel van een tweejarig social practice development-traject 
(SPD-traject). Dit SPD-traject vindt plaats bij de RIBW Nijmegen & Rivierenland (RIBW 
N&R). De RIBW N&R begeleidt mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) 
in hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. De organisatie profileert zich als de expert in 
begeleiding van mensen met een EPA als het gaat om wonen, participatie en werk (RIBW 
Nijmegen en Rivierenland, 2017).	
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1. SAMENVATTING 
 
In de discussie rondom het politiseren van het sociaal werk is vooral veel aandacht voor de 
wijze waarop sociaal werkers dit vorm dienen te geven. Voordat bepaalt wordt op welke 
wijze sociaal werkers politisering vorm kunnen geven verkent dit essay welke belangen 
sociaal werkers dienen te behartigen. Aan de hand van deze verkenning wordt gesteld dat 
sociaal werkers naast de individuele belangen die zij behartigen ook oog dienen te hebben 
voor samenlevingsstructuren die mogelijk een negatieve invloed hebben op de kwetsbare 
mensen die zij bedienen. Om deze samenlevingsstructuren te kunnen structuraliseren 
(Scholte, 2018) dienen begeleiders van de RIBW N&R het collectiviseren van deze signalen 
als vertrekpunt te nemen. Dit is noodzakelijk om de belangen van mensen met een ernstig 
psychiatrische aandoening te kunnen behartigen. Hiervoor is de inzet van strategisch en 
organisatorisch vakmanschap nodig. Dit type vakmanschap bestaat uit het expliciteren en 
delen, het vertolken en het beïnvloeden. Uit praktijkonderzoek is gebleken dat begeleiders 
van de RIBW N&R ervaren geen invloed te hebben op beleid, dat zij cliëntcontact prioriteren 
boven organisatorische beleidsbijeenkomsten, en dat er geen uitwisseling is tussen 
begeleiders uit diverse teams. Hierdoor richten zij zich vooral op de eigen caseload en 
hebben zij geen zicht op vergelijkbare signalen van individuele problemen bij mensen met 
een ernstig psychiatrische aandoening die mogelijk veroorzaakt worden door 
samenlevingsstructuren. Om het collectiviseren van deze individuele signalen te stimuleren 
en de inzet van strategisch en organisatorisch vakmanschap te bevorderen is er een 
verbeterinterventie ontwikkeld. Deze verbeterinterventie bestaat uit een ontwikkelwerkplaats 
die aan de hand van zes stappen deelnemers helpt bij het behartigen van collectieve 
belangen van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. 
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2. INLEIDING 
 
Een van de ethische principes in het sociaal werk is dat sociaal werkers onrechtvaardige 
beleidsmaatregelen en praktijken bestrijden door werkgevers, beleidsmakers, politici en het 
brede publiek te wijzen op situaties waar toegang tot hulpbronnen ontoereikend is, of waar 
beleidsmaatregelen en praktijken onderdrukkend, onrechtvaardig of schadelijk zijn (IASSW, 
2018, p. 4). Scholte (2018) stelt dat sociaal werk zich op dit moment vooral focust op het 
werken aan de gevolgen van structurele problematiek. Terwijl het ook bezig dient te zijn met 
het werken aan beleidsverandering en maatschappijhervorming. Dit laatste noemt zij 
structuraliseren. Om te kunnen structuraliseren dienen sociaal werkers altijd oog te hebben 
voor de samenhang tussen individuele componenten van problemen enerzijds en structurele 
componenten anderzijds (Scholte, 2018). Sociaal werkers kunnen daardoor individuen 
helpen zich te verhouden tot het systeem (invoegen) maar ook werken aan aanpassing van 
het systeem aan behoeften van kwetsbare burgers (structuraliseren). Het aanpassen van het 
systeem aan behoeften van kwetsbare burgers, door handelen van sociaal werkers, is 
makkelijker gezegd dan gedaan. Volgens Trappenburg, Kampen en Tonkens (2019) voeren 
sociaal werkers wringend beleid niet klakkeloos uit, maar zoeken zij naar speelruimte in het 
belang van kwetsbare burgers. Zij uiten zich volgens het onderzoek echter zelden kritisch 
richting beleidsmakers over de beperkingen en negatieve gevolgen van het beleid. 
Drie bevindingen uit praktijkonderzoek (Samson, 2019) onder begeleiders van de RIBW N&R 
bieden inzicht in mogelijke verklaringen hiervoor. Allereerst is uit het onderzoek naar voren 
gekomen dat begeleiders ervaren geen invloed te hebben op beleidsniveau. Begeleiders 
voelen zich onvoldoende uitgenodigd vanuit de eigen organisatie om bij te dragen aan 
beleidsontwikkeling. Ze geven aan niet te verwachten hier als individuen verandering in te 
kunnen brengen. Sommige respondenten hebben zelfs aangegeven dat beleidsbeïnvloeding 
in hun optiek niet tot hun takenpakket behoort, maar dat zij louter uitvoerders zijn (RIBW 
N&R, persoonlijke communicatie, 17 april 2019). De tweede bevinding is wellicht niet geheel 
onlogisch in opvolging van het voorgaande. Cliëntcontact heeft voor begeleiders van de 
RIBW N&R bij uitstek de hoogste prioriteit. Wanneer begeleiders een keuze dienen te maken 
tussen een cliëntafspraak of het bijwonen van een beleidsbijeenkomst of een 
netwerkafspraak, dan heeft de cliëntafspraak veelal de prioriteit. Enerzijds is dit de kracht 
van begeleiders van de RIBW N&R. Anderzijds is het de vraag in hoeverre de expertise van 
begeleiders en de belangen van cliënten vertegenwoordigd worden in de gemiste 
organisatorische beleidsbijeenkomsten.  
De derde relevante bevinding uit het onderzoek is dat er nauwelijks kennisdeling en 
uitwisseling plaatsvindt tussen begeleiders uit diverse teams van de RIBW N&R. Dit maakt 
dat men waarschijnlijk niet op de hoogte is van vergelijkbare individuele problemen waar 
cliënten van collega begeleiders mee te maken hebben. Zolang er geen uitwisseling tussen 
begeleiders plaatsvindt kunnen individuele problemen niet breder in kaart gebracht worden. 
Zonder het breder in kaart brengen, dus collectiviseren van deze signalen, kunnen 
begeleiders niet onderzoeken of onderliggende structuren bijdragen aan het veroorzaken 
van vergelijkbare individuele problemen. En als begeleiders onderliggende structuren niet 
onderzoeken en in kaart brengen bij beleidsmakers, kunnen zij geen gezamenlijke aanpak 
voor deze structuren ontwikkelen. Hierdoor blijven zij, om in bewoordingen van Scholte 
(2018) te blijven, dingen die niet goed werken lijmen en repareren zonder te kijken waarom 
het niet goed werkt. Het is hierom dat dit essay een verdere onderbouwing zal geven voor de 
volgende stelling:	
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Om de belangen van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening te kunnen 
behartigen is het noodzakelijk dat begeleiders binnen de geestelijke gezondheidszorg 
individuele cliëntvraagstukken collectiviseren.	

3. ESSAY 

Politisering van het sociaal werk 
Klaase (2017) stelt dat er in de afgelopen jaren veel is veranderd in het sociaal werk. Niet 
alleen op organisatorisch vlak, maar ook in het werken zelf. Hij benoemt een beweging die 
gaande is in het sociaal werk: “het minder individualiseren van cliëntenproblematiek en het 
(weer) meer naar voren halen van de politiek-maatschappelijke dimensie van het sociaal 
werk” (Klaase, 2017, p. 12). Tijdens Summer School 2019 in Bazel, waarbij (master-
)studenten sociaal werk uit verschillende landen bij elkaar kwamen, was er bijvoorbeeld 
uitgebreid aandacht voor de verhoudingen tussen een digitaliserende maatschappij, 
mensenrechten en ethische standaarden (bijlage A). Een ander voorbeeld is het debat over 
de politisering van het sociaal werk, dat sinds medio 2018 gaande is op het online platform 
voor sociale vraagstukken (Sociale Vraagstukken, z.d.). De uitersten in dit debat liggen ver 
uit elkaar. Enerzijds wordt er gesuggereerd dat sociaal werkers louter uitvoerders van beleid 
dienen te zijn, waarbinnen zij ten hoogste fricties in beleid kunnen signaleren en doorgeven 
(Veldboer, 2019). Dit is overeenkomstig met de denkwijze van sommige begeleiders van de 
RIBW N&R. Aan de andere kant wordt gepleit voor politiek-bestuurlijk activisme in het 
sociaal werk, waarbij sociaal werkers de professionaliteit van het onaangepaste inzetten: 
niet-hiërarchisch, voor een groot deel autonoom opererend, zonder vooraf geplande richting, 
de eigen organisatielogica loslatend, al experimenterend een oplossingsrichting zoekend 
(Witte, 2019). Het debat gaat dus over de wijze waarop sociaal werkers belangen dienen te 
behartigen. Voordat we dat bepalen is het belangrijk om uit te kristalliseren wiens belangen 
sociaal werkers dienen te behartigen. Is dat die van het individu? Als het gaat om het 
behartigen van de belangen van individuele mensen of de eigen caseload, dan volstaat 
misschien het gebruiken van discretionaire ruimte om per situatie af te kunnen wijken van 
gesteld beleid. Als het echter gaat om het behartigen van de belangen van een collectief van 
mensen (kwetsbare burgers of een bepaalde doelgroep), dan zal een systematischere 
aanpak noodzakelijk zijn. En wat als het gaat om beide? Wanneer samenlevingsstructuren 
en overkoepelend beleid een negatief gevolg hebben voor grotere aantallen individuen, met 
vergelijkbare problemen, die niet perse verbonden zijn met elkaar? Dienen sociaal werkers 
deze gezamenlijk aan te pakken? Of hoeven zij zich louter te focussen op hun eigen 
individuele caseload?   
Reynaert en Nachtergaele (2015) stellen dat beleidsbeïnvloeding een klassieke taak voor het 
sociaal werk is. “De aanwezigheid in de leefwereld van mensen laat toe te signaleren en het 
beleid aan te spreken op onrechtvaardige maatregelen”. De internationale definitie van 
sociaal werk (IFSW, 2014) stelt dat het vak zich verbindt met mensen en 
samenlevingsstructuren om problemen in kaart te brengen, deze problemen aan te pakken 
en het welzijn te bevorderen. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen individueel 
welzijn en collectief welzijn. De beroepscode voor sociaal werkers (Sociaal Werk Versterkt, 
2018) impliceert in haar kernwaarden zowel het individuele als het collectieve. Kernwaarden 
zijn bijvoorbeeld; zich richten op de mogelijkheden en krachten van individuen en 
gemeenschap; op het bevorderen van sociale rechtvaardigheid in relatie met individuen en 
de gemeenschap; het als taak hebben om de samenleving en overheid te wijzen op 
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onrechtvaardigheden (Sociaal Werk Versterkt, 2018). Hiermee wordt duidelijk dat sociaal 
werk opereert op het snijvlak van het individu en het collectief. Dit doet het sociaal werk 
vanuit een tal van methodieken, werkwijzen en benaderingen. Deze zijn in essentie terug te 
brengen tot drie basismethoden van het sociaal werk. Namelijk het case-, group- en 
community work. Spierts en Oostrik (2014) stellen echter dat de basismethoden in het 
huidige werkveld in elkaar overvloeien en elkaar raken. Dat betekent dat een individuele 
casus en de keuzes die een sociaal werker hierin maakt doorwerken op 
samenlevingsstructuren. Maar ook dat samenlevingsstructuren grote invloed hebben op het 
welzijn en de belangen van individuen.  
In de jaren zeventig van de vorige eeuw was een vergelijkbare discussie over politisering de 
basis voor een radicale stroming binnen het sociaal werk (Howe, 2009). Deze radicale 
sociaal werkers hanteerden een agenda waarbij zij onder andere conflict tussen de have’s 
en de have-nots stimuleerden. Uitgangspunt hierbij was dat een stijgend spanningsveld 
uiteindelijk zou leiden tot structurele veranderingen in de sociale en economische orde. 
Howe (2009) stelt dat radicale sociaal werkers wel wat succes hebben geboekt met deze 
benaderingswijze, echter was er vraag naar een iets subtielere vorm van sociale redenering. 
Het kritisch sociaal werk is hier een voorbeeld van. Howe (2009) schrijft: “Critical social work 
encourages people to examine their experience with a critical eye. It encourages people to 
stop and think. We rarely question the way things are arranged” (p. 133). Ondanks dat het 
kritisch sociaal werk zich richt tot ‘burgers’, zijn er parallellen met hoe sociaal werkers anno 
nu bewust zouden moeten zijn van de ‘vanzelfsprekendheid’ van beleid en de uitvoering die 
zij aan het beleid van de overheid geven.  
In hun eindrapport als voorbereiding op de sociaal werk conferentie van 2018 in Vlaanderen 
hebben Vandekinderen, Roose, Raeymaeckers en Hermans (2018) de eerder benoemde 
definitie van het sociaal werk gebruikt als vertrekpunt om vijf krachtlijnen te formuleren. 
Waaronder het politiserend werken. Hierover schreven zij:  
 

Politiserend werken verwijst naar de dubbele functie van mensenrechten: enerzijds 
het waarborgen van (de toegang tot) rechten en anderzijds het collectiviseren van 
maatschappelijke problemen. Het eerste verwijst naar ‘het brengen van de 
welvaartsstaat tot bij de mensen’, het verzekeren dat mensen daadwerkelijk gebruik 
kunnen maken van de sociale rechten en sociale voordelen . . . en het tweede naar 
het wijzen op structurele mechanismen die bijdragen aan sociale onrechtvaardigheid 
en het zoeken naar en voorstellen van collectieve oplossingen om deze 
mechanismen te bestrijden (Vandekinderen et al., 2018, p. 128). 

 
Zoals beschreven handelt sociaal werk op het snijvlak van het individu en het collectief. 
Daarbij trachten sociaal werkers de meest kwetsbaren ook een stem te geven in een 
samenleving waarin alles verandert met de snelheid en complexiteit van nu. Sociaal werkers 
dienen hierbij stelling te nemen vanuit hun rol als belangenbehartiger van de meest 
kwetsbaren. Niet alleen gericht op het individu, maar ook voor de belangenbehartiging op 
collectief niveau. Dit om bijvoorbeeld het recht om te participeren in de samenleving te 
bevorderen, of om de samenleving en overheid te wijzen op onrechtvaardigheden. Dit zijn 
immers kernwaarden en taken van het sociaal werk. Politiserend werken zou hier in de 
praktijk een goed uitgangspunt voor kunnen zijn. Politiserend niet vanuit een radicale 
gedachte waarbij spanningen gestimuleerd worden om bevordering van het welzijn af te 
dwingen, maar door bewust te zijn van de verschillende krachtenvelden, actoren en 
belanghebbenden en de dialoog tussen betrokken partijen te faciliteren en te beïnvloeden.  
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Collectiviseren als vertrekpunt 
Waar te beginnen om dit in de praktijk vorm te geven? Zoals eerder beschreven kwam uit 
praktijkonderzoek (Samson, 2019) onder andere naar voren dat begeleiders van de RIBW 
N&R zich voornamelijk richten op het oplossen van individuele problemen en dat er 
nauwelijks uitwisseling plaatsvindt tussen begeleiders uit verschillende teams. Zonder het 
breder in kaart brengen, dus collectiviseren, van deze individuele problemen kunnen 
begeleiders niet onderzoeken of samenlevingsstructuren bijdragen aan het veroorzaken van 
individuele problemen. En als begeleiders onderliggende structuren niet onderzoeken, 
kunnen zij geen gezamenlijke aanpak voor deze structuren ontwikkelen. Daarom zullen zij 
het collectiviseren van samenlevingsstructuren die (mogelijk) bijdragen aan het veroorzaken 
van problemen voor mensen die zij begeleiden als vertrekpunt moeten nemen. Door de 
gezamenlijkheid op te zoeken creëren begeleiders draagvlak voor het aanpakken van 
knelpunten in samenlevingsstructuren die zij signaleren. Hiermee vergroten zij de kans om 
deze knelpunten te kunnen structuraliseren. Een bijkomend voordeel van collectivisering is 
dat de uitwisseling tussen begeleiders uit diverse teams gestimuleerd wordt. Collectiviseren 
heeft namelijk een outreachend karakter waarbij er interactie tussen begeleiders uit diverse 
teams benodigd is. De uitwisseling tussen begeleiders uit diverse teams zou er ook toe 
kunnen leiden dat men passende oplossingen of werkwijzen bij collega’s ontdekt, die direct 
in de eigen praktijk ingezet, of op z’n minst uitgeprobeerd kunnen worden. Dat neemt niet 
weg dat er samenlevingsstructuren blijven bestaan die mogelijk individuele problemen 
veroorzaken en aangepakt dienen te worden. 
Door concreet te maken dat het aanpakken van deze structuren bij takenpakket van 
begeleiders hoort, is het mogelijk om te bepalen welke vaardigheden daarvoor nodig zijn en 
hoe deze in de praktijk ontwikkeld kunnen worden. Naar aanleiding van dit SPD-traject is in 
ieder geval duidelijk geworden dat de inzet van strategisch en organisatorisch vakmanschap 
dan om de hoek komt kijken.  

Inzet van strategisch en organisatorisch vakmanschap 
Spierts (2014) onderscheidt drie dimensies van vakmanschap bij sociaal-culturele 
professionals. Daarbij gaat het om reflexiviteit, agogisch vakmanschap en strategisch en 
organisatorisch vakmanschap. Hierbij trekt hij geen harde grens tussen de verschillende 
begrippen, maar geeft hij aan dat de sociaal werker deze in hun onderlinge samenhang zal 
moeten doordenken. Reflexiviteit houdt in dat sociaal werkers hun handelen continu 
bijstellen, mede in overleg met collega’s en vakgenoten. Het voortdurend reflecteren is erop 
gericht adequaat te kunnen anticiperen op nieuwe en onverwachte situaties (Spierts, 
2014).Bij agogisch vakmanschap gaat het om “communiceren, mensen ‘aanvoelen’, weten 
wat ze willen en hoe ze denken en leren” (Spierts, 2014, p. 47). Over strategisch en 
organisatorisch vakmanschap schrijft Spierts (2014, pp. 47-48):  

Bij het anticiperen op wat er in die arena plaatsvindt, zijn voor sociaal-culturele 
professionals behalve inhoudelijke ook strategische overwegingen in het spel. Bij het 
bepalen van zijn strategie . . . is hij vooral op zoek naar werkwijzen die voordeel 
geven voor meerdere partijen. In situaties waarin de sociaal-culturele professional 
met ongelijke machtsverhoudingen te maken krijgt, ondersteunt hij bij voorkeur de 
zwakkere partij. In zoverre schuwt de sociaal-culturele professional het niet om 
‘normatief stelling te nemen’. 
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Ondanks dat er geen harde grens tussen de verschillende dimensies is, is het in het kader 
van de beeldvorming in dit essay goed om in elk geval een zachte lijn te trekken (bijlage B). 
Daar waar het agogisch vakmanschap zich meer richt op de begeleidingsinzet richting 
kwetsbare burgers en doelgroepen, richt het strategisch en organisatorisch vakmanschap 
zich op contextuele factoren die van invloed zijn op kwetsbare personen of doelgroepen. Dat 
kunnen personen zijn (onder andere naasten, collega’s en ketenpartners), maar ook 
samenlevingsstructuren. Denk bij dat laatste aan bijvoorbeeld organisatorisch- of 
gemeentelijk beleid en maatschappelijke normen en waarden. Sociaal werkers, dus 
begeleiders in de RIBW N&R context, dienen contextuele factoren die van negatieve invloed 
zijn op hun doelgroep te signaleren. Daarnaast dienen zij de dialoog tussen betrokkenen (die 
van invloed zijn op deze contextuele factoren) en de doelgroep te faciliteren. En daar waar 
nodig te beïnvloeden ten behoeve van de belangen van mensen met een ernstig 
psychiatrische aandoening. Hiervoor is dus de inzet van strategisch en organisatorisch 
vakmanschap nodig. Dit komt tot uiting vanuit drie vaardigheden: 

1. Expliciteren en delen  
Van Dam en Kluft (2015) stellen dat signalering en informatieverzameling op 
individueel niveau voeding is voor impact op lokaal niveau. Zoals dit essay bepleit is 
het collectiviseren van individuele signalen het vertrekpunt hiervoor. Om dit te kunnen 
doen is de uitwisseling en kennisdeling tussen begeleiders uit diverse teams een 
belangrijke voorwaarde. Uit praktijkonderzoek (Samson, 2019) is naar voren 
gekomen dat dit in de praktijk niet gebeurt. Dit is niet alleen een uitdaging binnen de 
RIBW N&R praktijk. Spierts, Van Pelt, Van Rest en Verweij (2017) stellen vanuit hun 
onderzoek namelijk dat sociale professionals er onvoldoende aan toe komen om te 
expliciteren en te delen met collega’s, de organisatie of de buitenwacht. Zij koppelen 
dit voornamelijk aan een gebrek van tijd. Het is van belang om hierbij de nadruk ook 
te leggen op het expliciteren en delen met de organisatie en de buitenwacht om aan 
de hand van deze signalen te kunnen structuraliseren.   

2. Vertolken 
Decentralisaties en transities hebben gemaakt dat het politieke krachtenveld 
waarbinnen begeleiders van de RIBW N&R zich bewegen prominenter aanwezig is.  
Het eerste deel van dit essay met betrekking tot politisering laat dit bijvoorbeeld zien. 
Spierts et al. (2017) schrijven dat sociaal werkers optreden als ‘vertolkers’ tussen 
cliënten, beleidsmakers en managers. Daarbij dient deze zowel de taal van de cliënt, 
als van managers en van bestuurders te kunnen spreken en deze in onderling 
verband te kunnen vertalen. Dit over en weer vertolken vraagt volgens de 
onderzoekers niet alleen om ontwikkeling van een gezamenlijke visie, maar ook om 
het aanscherpen van strategische vakbekwaamheid en het lef om zich uit te spreken 
over wat sociaal werkers zien in de praktijk.  

3. Beïnvloeden 
Naast dat begeleiders van de RIBW N&R zich dienen uit te spreken over wat zij zien 
in de praktijk, hoort het ook bij hun taak om die praktijk te beïnvloeden. Daar waar het 
kan ten voordele van de belangen van de EPA-doelgroep. Dit kunnen zij doen door 
zelf nieuwe werkwijzen voor te stellen, maar ook door betrokkenen te activeren om 
aan de slag te gaan met geconstateerde knelpunten in de praktijk. Een gedegen 
voorbereiding, onderbouwing waarom een vraagstuk opgepakt dient te worden, het 
zoeken van (invloedrijke) bondgenoten en het creëren van een win-winsituatie helpt 
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om dit voor elkaar te krijgen (Van Dam & Kluft, 2015). Op deze manier kunnen zij 
naast het invoegen ook structuraliseren (Scholte, 2018). 

Ontwikkelen in de ontwikkelwerkplaats 
De inzet van strategisch en organisatorisch vakmanschap door begeleiders van de RIBW 
N&R om samenlevingsstructuren aan te pakken is nog geen vanzelfsprekendheid. Om dit in 
de praktijk te stimuleren en te ontwikkelen is er, in het kader van een verbeterinterventie 
(Samson, 2020), een ontwikkelwerkplaats ontworpen. Ontwikkelwerkplaatsen voorzien in de 
behoefte om (individuele) praktijkvraagstukken die door begeleiders naar voren gebracht 
worden te verkennen (Wilken, 2015, in Koolman, Wilken, Stam & Van Blene, 2015). Deze 
leersetting, waarbij zes tot tien begeleiders uit diverse teams periodiek bij elkaar komen, 
schept een gestructureerd kader om niet alleen individueel te leren, maar ook om 
overdraagbare kennis te creëren. Tussentijds kunnen ‘learned lessons’ in de praktijk 
gebracht worden. Innovaties voortkomend uit de ontwikkelwerkplaats worden uitgetest om de 
praktijk te verbeteren (Witteveen & Wilken, 2015, in Koolman et al., 2015). Hoewel de 
bijeenkomsten intervisieachtige kenmerken hebben, ligt de focus vooral op het vinden en 
aanpakken van belangrijke kwesties waar verbetering nodig is. Om te waarborgen dat de 
ontwikkelwerkplaats zich richt op het inzetten van strategisch en organisatorisch 
vakmanschap is er een cyclus (figuur 1, p. 10) ontwikkeld. Het experiment in dit SPD-traject 
richt zich, omwille van de looptijd, voornamelijk op stap 1 en stap 2 van de 
ontwikkelwerkplaatscyclus. Toch is er voor gekozen om een hele cyclus te beschrijven, 
omdat dit een eerste aanzet geeft voor het ontwikkelen van strategisch en organisatorisch 
vakmanschap als geheel.  De stappen in de cyclus zijn: 

1. Signaleren 

De eerste stap richt zich op het verzamelen van signalen uit de praktijk waarbij 
samenlevingsstructuren mogelijk een negatieve invloed hebben op mensen met een ernstig 
psychiatrische aandoening. Dit is een manier voor begeleiders van de RIBW N&R om deze 
signalen te collectiviseren. Tevens biedt het een platform om te expliciteren en te delen, de 
eerste vaardigheid binnen het strategisch en organisatorisch vakmanschap.   

2. Prioriteren 

Gedurende de eerste stap zullen er verschillende signalen boven tafel komen. Mogelijk 
leiden verhalen uit de eigen praktijk tot herkenning bij deelnemers. Het bespreken van 
signalen zal leiden tot kennisdeling over de wijze waarop men omgaat met vergelijkbare 
problemen. De verwachting is ook dat er signalen van samenlevingsstructuren boven tafel 
zullen komen die breder herkend worden. Deelnemers zullen in deze fase moeten beslissen 
welke kwestie dusdanig urgent is dat het opgepakt dient te worden tijdens het vervolg van de 
ontwikkelwerkplaats.  

3.Verkennen 

Vervolgens gaan deelnemers buiten de ontwikkelwerkplaats op zoek naar beschikbare 
informatie met betrekking tot de kwestie. Dit kan, afhankelijk van het onderwerp, zowel 
binnen als buiten de organisatie. Het kan zijn dat betrokkenen worden uitgenodigd om 
gezamenlijk over een bepaalde kwestie in gesprek te gaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
cliënten, beleidsmakers, collega’s, samenwerkingspartners. Het kan ook zo zijn dat 
deelnemers afspreken in hun eigen praktijk onderzoeken hoe betrokkenen omgaan met de 
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geselecteerde kwestie. Het doel hiervan is het in kaart brengen van personen die van invloed 
zijn op de kwestie. Naar aanleiding van het verloop van deze verkenning stellen deelnemers 
doelen en acties die het vervolg van de ontwikkelwerkplaats bepalen. 

 
Figuur 1 Cyclus ontwikkelwerkplaats (Samson, 2020) 

4. Agenderen 

Deelnemers hebben in de voorgaande fases de beschikbare informatie met betrekking de 
gekozen kwestie opgehaald en een doel geformuleerd met betrekking tot de 
ontwikkelwerkplaats. Dit is de fase waarin begeleiders zich als vertolkers dienen op te stellen 
richting invloedrijke betrokkenen zoals managers, ambtenaren en beleidsmakers.  Om te 
voorkomen dat er schijn van paternalisme ontstaat is het belangrijk om hierin ook de stem 
van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening mee te nemen. Het liefst door hen 
deelnemer te maken van het proces van agenderen. Dit betekent niet dat begeleiders louter 
als facilitator aan het gesprek deelnemen. Integendeel. Zij dienen het gesprek te 
beïnvloeden ten behoeve van de doelgroep die zij bedienen vanuit hun inhoudelijke 
expertise en ervaring.  

5. Activeren/uitproberen 

De bedoeling van de voorgaande stappen is te komen tot positieve veranderingen in 
samenlevingsstructuren die een negatieve invloed hebben op mensen met een ernstig 
psychiatrische aandoening. Vaak zijn dit structuren die begeleiders individueel niet kunnen 
beïnvloeden. In gezamenlijkheid kunnen deelnemers van de ontwikkelwerkplaats invloedrijke 
personen wel activeren om te komen tot benodigde veranderingen, die kunnen leiden tot 
nieuwe werkwijzen. Deze innovatieve veranderingen en werkwijzen kunnen vervolgens weer 
uitgeprobeerd worden in de praktijk.  

6. Evalueren 

Tijdens de laatste stap van de cyclus kunnen deelnemers na verloop van tijd evalueren of de 
ontwikkelwerkplaats heeft geleidt tot het oplossen van de kwestie die vooraf gekozen werd. 
Indien dit het geval is, kan de cyclus opnieuw ingezet worden om andere 
samenlevingsstructuren met een negatieve invloed op kwetsbare mensen in beeld te 
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brengen en aan te pakken. Mogelijk ontdekken begeleiders dat de kwestie nog steeds niet is 
opgelost. In dit geval dienen zij opnieuw te starten bij het collectiviseren van signalen 
hiervan.   

4. CONCLUSIE 
 
Ondanks dat sociaal werkers wringend beleid niet klakkeloos uitvoeren en zij zoeken naar 
bewegingsruimte in het beleid ten behoeve van kwetsbare burgers (Trappenburg et al., 
2019), is dit niet voldoende. Er zijn gedurende dit SPD-traject diverse verklaringen van 
begeleiders van de RIBW N&R naar voren gekomen waarom zij zich zelden kritisch richting 
beleidsmakers over de beperkingen en negatieve gevolgen van het beleid uitspreken. Het 
uitblijven van kritiek richting beleidsmakers is echter niet alleen voorbehouden aan 
begeleiders van de RIBW N&R. De Brabander (2019) stelt dat er in de sociaal werk praktijk 
nauwelijks wordt gerept over de rol die sociaal werkers kunnen vervullen in het bestrijden 
van sociale ongelijkheid en het bevorderen van mensenrechten. Dit strookt niet met de 
kernwaarden, de ethische principes en de definitie van het sociaal werk. Sociaal werk 
opereert op het snijvlak van het individu en het collectief. Waarbij sociaal werkers de meest 
kwetsbaren een stem trachten te geven. Niet alleen gericht op het individu, maar ook voor 
belangenbehartiging op collectief niveau. Dit om bijvoorbeeld het recht om te participeren in 
de samenleving te bevorderen, of om de samenleving en overheid te wijzen op 
onrechtvaardigheden. De eerste stap? Collectiviseren. Het collectiviseren van individuele 
signalen waarbij samenlevingsstructuren mogelijk een negatieve invloed hebben op 
kwetsbare burgers. Collectiviseren als onderdeel van politisering. Niet vanuit een radicale 
gedachte waarbij spanningen gestimuleerd worden om bevordering van het welzijn af te 
dwingen, maar door middel van inzet van strategisch en organisatorisch vakmanschap. Het 
type vakmanschap waarbij de sociaal werker bewust is van de verschillende 
belanghebbenden, contextuele factoren die van negatieve invloed zijn op kwetsbare burgers 
signaleert, de dialoog tussen betrokkenen faciliteert en daar waar nodig beïnvloedt ten 
behoeve van de belangen van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Dit alles 
om samenlevingsstructuren daar waar nodig te aan te passen aan de behoeften van 
kwetsbare burgers. Het model van de ontwikkelwerkplaats kan sociaal werkers hierbij 
helpen. Niet alleen de begeleiders van de RIBW N&R, maar ook sociaal werkers daarbuiten.  

Verder zijn er nog een aantal afsluitende aanbevelingen die voortkomen uit input van het 
tweejarig SPD-traject: 

• Wees als sociaal werker bewust van de vanzelfsprekendheden in je eigen praktijk. 
Sta hierbij stil en analyseer of deze bijdragen aan het veroorzaken van problemen 
voor kwetsbare mensen. Het invullen van een dagboek over strategisch en 
organisatorisch vakmanschap hielp begeleiders van de RIBW N&R hierbij (Samson 
2019). 

• Beleidsbeïnvloeding begint bij de sociaal werker zelf. Wacht niet op een uitnodiging 
vanuit anderen om te delen wat je signaleert in je eigen praktijk. Neem het initiatief en 
kom op voor de belangen van de mensen die je ondersteunt. Niet alleen het individu 
maar ook het collectief. Doe dit vooral met elkaar. Zoek elkaar op. Spreek met elkaar 
over de eigen praktijk. 

• Belangenbehartiging en inzet van strategisch en organisatorisch vakmanschap kan 
leiden tot paternalistische valkuilen bij sociaal werkers. Blijf je bewust van de 
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verschillende krachtenvelden, actoren en belanghebbenden. Faciliteer de dialoog 
tussen betrokken partijen en beïnvloedt deze ten behoeve van de belangen van 
kwetsbare burgers. 

• Deze vorm van de ontwikkelwerkplaats voor het ontwikkelen van strategisch en 
organisatorisch vakmanschap is een eerste aanzet naar aanleiding van het doorlopen 
SPD-traject. Het verloop en de uitkomsten hiervan kunnen gemonitord worden om de 
ontwikkelwerkplaats door te ontwikkelen, aan te scherpen en bruikbaar te maken 
voor sociaal werkers in andere domeinen van het sociaal werk. 
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Bijlage A Internationale activiteit 

Summer School 

Deelname aan de International Summer School 2019 in Muttenz (Bazel, Zwitserland) van 03-
06-2019 tot 07-06-2019. Tijdens deze week stond het thema ‘Sociaal werk in het digitale 
tijdperk’ centraal. Met name de vraag hoe digitale ontwikkelingen en digitale ongelijkheid het 
moderne discours in het sociaal werk vorm geeft.  

Gedurende deze week werden studenten uit verschillende landen in een aantal groepen 
verdeeld, iedere groep met een eigen perspectief op het thema. Samenlevingsperspectief, 
organisatorisch perspectief, professioneel perspectief, burgerperspectief, digitaal perspectief 
en tot slot mensenrechten/ethisch perspectief.  

Gedurende de week was er gelegenheid om inspiratie op te doen door middel van 
verschillende workshops, gastsprekers en medestudenten, die allen uit verschillende landen 
kwamen (waaronder Finland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland, 
ook studenten van de master uit Enschede waren er). De bedoeling was om te komen tot 
een poster vanuit het perspectief van de groep waar je in zat. De poster vanuit het 
mensenrechten/ethisch perspectief is uiteindelijk geworden zoals hieronder:  
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Bijlage B Conceptueel model ‘belangenbehartiging in het sociaal werk’ 

	

Begrippen in het conceptueel model 
Agogisch vakmanschap 
Begeleidingsinzet in relatie tot diegene die ondersteund wordt. Gevoed vanuit sociaal werk 
methodieken. “Communiceren, mensen ‘aanvoelen’, weten wat ze willen en hoe ze denken 
en leren” (Spierts, 2014, p. 47). 
 
Strategisch en organisatorisch vakmanschap 
Het handelen van sociaal werkers richting contextuele factoren die van invloed zijn op 
kwetsbare burgers of doelgroepen.  
 
Contextuele factoren 
Personen of samenlevingsstructuren die van invloed zijn op kwetsbare burgers of 
doelgroepen. Dit kunnen personen (onder andere naasten, collega’s en ketenpartners) zijn, 
maar ook samenlevingsstructuren. 
 
Samenlevingsstructuren 
Geconstrueerde (maatschappelijke) structuren. Bijvoorbeeld organisatorisch- of gemeentelijk 
beleid en maatschappelijke normen en waarden. 
 
Collectiviseren 
Het verzamelen en gemeenschappelijk maken. 
 
Vertolken 
Het in onderling verband verbinden van taal gesproken vanuit verschillende perspectieven. 
Bijvoorbeeld cliëntperspectief, organisatieperspectief, managementperspectief, gemeentelijk 
perspectief etc.  
 
Structuraliseren 
Het aanpassen van systemen en samenlevingsstructuren aan behoeften van kwetsbare 
burgers. 


