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Er was eens …
Een samenleving waarin iedereen zich erkend en thuis voelt…

Een samenleving waarin mensen kunnen floreren in sociale en 
maatschappelijke verbanden…

Een samenleving waarin mensen invloed ervaren op de diverse 
politieke en maatschappelijke keuzes die een grote impact hebben op 
hun persoonlijk leven…

Een samenleving waarin mensen in een kwetsbare positie passende 
ondersteuning krijgen, die is afgestemd op wat zij zelf van betekenis 
vinden…

Een samenleving waarin vakmanschap wordt gewaardeerd en 
gefaciliteerd… 

Dit is niet het begin van een mooi sprookje. We kunnen als 
samenleving een nieuw verbindend verhaal maken met deze 
uitkomst. Dat is geen eenvoudige opgave, met meer dan zeventien 
miljoen Nederlanders en evenveel meningen. Maar het is wel 
dringend noodzakelijk want er staat in deze tijd van toenemende 
segregatie en grote financiële tekorten in het sociaal domein heel wat 
op het spel. 

Daarover gaat het in onze meerjarenstrategie 2021-2025. We 
zetten daarbij in op een veerkrachtige samenleving, maar ook op 
veerkrachtige burgers en hun verbanden.
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Aanleiding
In 2016 werd een meerjarenstrategie voor Movisie vastgesteld, met 

de titel: “Voor een samenleving met veerkracht. Meerjarenstrategie 

2017 en verder”. Er is nu alle aanleiding voor een nieuwe inspirerende 

meerjarenvisie. 

Allereerst liggen de decentralisaties inmiddels al weer meer dan 

vijf jaar achter ons. Daarin is veel bereikt, zoals meer maatwerk voor 

burgers, een meer integrale aanpak van multi-problemen en een 

doortastender aanpak van schulden. Maar er valt hier ook nog een 

wereld te winnen. Volgens het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) 

nam de eenzaamheid toe en heeft de Participatiewet nauwelijks ge-

leid tot meer kans op een baan. De anderhalf miljoen mensen die in 

Nederland gebruik maken van een maatwerkvoorziening in het sociaal 

domein zijn volgens het SCP gemiddeld genomen ook niet tevredener 

geworden.

We willen vaak ook te veel dat mensen veranderen, ook als dat 

gewoon niet gaat, bijvoorbeeld bij mensen met een licht verstande-

lijke beperking (LVB). Het wordt tijd dat we naast het ‘evidence based 

paradigma’ ook het ‘compassieparadigma’ als realistische strategie 

gaan omarmen. 

De toegang tot de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de nood-

zakelijke gemeentelijke voorzieningen is voor veel mensen complex 

geworden. Zij worden van het kastje naar de muur gestuurd in een 

gek makende bureaucratie. Als we verandering willen, dan zullen we 

niet eerst en vooral moeten sleutelen aan de burger, maar aan de 

ontoegankelijkheid van het systeem. 

De urgentie van een herziene meerjarenstrategie is nog groter 

geworden door de Covid-19 crisis1. Heel direct vertaalt de crisis zich 

in forse druk op de gemeentelijke begrotingen. Bovendien worden 

bestaande scheidslijnen dieper en schrijnender. Mensen die worste-

len met eenzaamheid, schulden, psychische kwetsbaarheid, multi- 

problematiek, geen werk hebben etc. worden zwaar op de proef 

gesteld. Maar ook nieuwe groepen – denk aan zzp’ers of mensen 

met flexwerk - dienen zich aan en zullen een beroep moeten doen 

op hun omgeving of op voorzieningen in het sociaal domein. We 

moeten ons dan ook gaan voorbereiden op de komst van nieuwe 

groepen mensen die in een kwetsbare positie komen of dat in de 

nabije toekomst zullen gaan doen. 

1 Belangrijke & nuttige publicaties: 
- De sociale staat van Nederland (SCP) 
- Maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen (SCP)
- De bedreigde stad, over de impact op Rotterdam (EUR)
- Impact coronacrisis op Amsterdam (UVA)
- De maatschappelijke impact van de crisis op Den Haag (De Haagse Hogeschool)
- Resultaten onderzoek gedragsregels en welbevinden
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https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/09/10/de-sociale-staat-van-nederland-2020
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/05/07/maatschappelijke-gevolgen-coronamaatregelen
https://www.eur.nl/essb/media/2020-04-rapportdebedreigde-stad
https://data.amsterdam.nl/artikelen/artikel/eerste-lockdown-ook-een-periode-van-herwaardering-van-de-stad/0a6b581b-3ab2-41ff-9fa8-b4bbb0213c25/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/nieuws/details/2020/05/27/berichten-uit-een-stille-stad-de-maatschappelijke-impact-van-covid-19-in-den-haag-onderzocht
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden
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We zien ook positieve ontwikkelingen waar we met ons werk bij 

aan kunnen sluiten. We hebben gezien dat in de samenleving 

betrokkenheid bij mensen in een kwetsbare positie door de crisis 

op veel creatieve manieren tot stand is gekomen. Die betrokken-

heid was echter lang niet altijd duurzaam en de grote vraag voor de 

samenleving is hoe die kan worden versterkt en bestendigd. Daar 

ligt een cruciale taak voor Movisie. Immers, inzichten vanuit bewe-

zen aanpakken zijn hierin onontbeerlijk. En daarover beschikken we, 

over kennis om burgers en hun verbanden te versterken, over hoe je 

kunt investeren in een stevige sociale basis en in het tegengaan van 

ongewenste polarisatie.

Diverse rapporten (o.a. van het SCP, de SER en de WRR) bevestigen 

de noodzaak van investeren in een veerkrachtige samenleving, juist 

ook in tijden van crisis. Immers, zoals de WRR stelt: ‘We kunnen 

niet alle risico’s voorkomen, maar wel zorgen dat we problemen zo 

goed mogelijk kunnen opvangen en ons snel kunnen aanpassen aan 

nieuwe omstandigheden.’ Voor Movisie betekent dit de komende 

jaren een enorme krachtsinspanning. 

Sociale basis: het sociale weefsel versterken
Vanuit het programma Sociale Basis werkt Movisie aan versterking van het sociale weefsel 

in buurten en wijken. Centraal staat kennisontwikkeling over hoe inwoners, organisaties en 

gemeenten dat samen voor elkaar krijgen. Een sterk voorbeeld is het meerjarige project ‘Wij 

in de wijk’, waarin Movisie het land intrekt, tientallen lokale initiatieven bezoekt, ze in beeld 

brengt en er lessen uit trekt. Deze lessen delen we met beleidsmakers, inwoners en sociaal 

professionals, via podcasts, reflectiesessies en publicaties. Aandacht voor digitale verbinding 

is, zeker sinds de coronacrisis, een belangrijk aandachtspunt in ons werk.

DE IMPACT VAN MOVISIE IN DE PRAKTIJK
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Onze missie
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende 

aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen 

we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. 

De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn 

alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor men-

sen in een kwetsbare positie realiseren.

Onze doelen 
Omdat de betaalbaarheid van het sociaal domein sinds de decentra-

lisaties – en zeker na de Covid-19 crisis – de komende jaren onder 

druk zal komen te staan, de complexiteit van onze samenleving steeds 

meer toeneemt en de spanningen tussen groepen mensen in onze 

samenleving steeds verder op scherp komen te staan, is onze missie 

om tóch te komen tot duurzame positieve verandering voor mensen 

in een kwetsbare positie meer dan ooit actueel. 

De komende jaren gaat Movisie zich samen met actieve burgers en 

met al onze samenwerkingspartners inzetten voor een nieuw verbin-

dend verhaal voor onze samenleving. 

Movisie stelt zich daarbij ten doel: 
•  Een samenleving waarin iedereen zich erkend en thuis voelt;

•  Een samenleving waarin mensen kunnen floreren in sociale en maatschappelijke verbanden;

•  Een samenleving waarin mensen invloed ervaren op de diverse politieke en maatschappelijke 

keuzes die een grote impact hebben op hun persoonlijk leven;

•  Een samenleving waarin mensen in een kwetsbare positie passende ondersteuning krijgen, 

die is afgestemd op wat zij zelf van betekenis vinden;

•  Een samenleving waarin vakmanschap gewaardeerd en gefaciliteerd wordt.
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We verbinden ons 

met de dagelijkse 

leefwereld van 

mensen en 

professionals 

die hen daarin 

ondersteunen.

Onze doelen liggen in het verlengde van de Sustainable Development 

Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze doelen zijn in 2015 door 

193 landen, waaronder ook Nederland, ondertekend. Tezamen vor-

men ze de wereldagenda tot 2030. 

Movisie beschikt als kennisinstituut over onderbouwde kennis voor de 

aanpak van sociale vraagstukken die verband houden met de SDG’s. 

Onze focus ligt daarbij op vier van de 17 SDG’s, namelijk:

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn 

SDG 8:  Waardig werk en inclusieve economische groei

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

SDG 17: Bevorderen van een vreedzame en inclusieve samenleving. 

De vraagstukken waar we voor staan zijn taai en complex. Maar juist 

daarin is Movisie goed. We putten daarbij uit onze body of know-

ledge, maar staan ook open voor onorthodoxe aanpakken. 

We weten heel veel over wat werkt, maar kennis is niet statisch 

en weten is nog geen doen. We zoeken voortdurend naar nieuwe 

mogelijkheden om kennis beter te laten landen in de praktijk. We zijn 

ons ervan bewust dat we onze missie en onze doelen alleen kun-

nen realiseren door niet alleen in te zetten op het bestuurlijke niveau 

of het beleidsniveau maar door ons te verbinden op het niveau van 

de uitvoering. Daarmee bedoelen we de dagelijkse leefwereld van 

mensen en de professionals die hen daarin ondersteunen. Dat is het 

niveau waar Movisie de komende jaren ook prioriteit aan geeft. 

Wat werkt bij discriminatie?
Movisie ontwikkelt en brengt regelmatig zogenaamde Wat-werkt dossiers uit over de thema’s 

waarop we actief zijn. Het Wat werkt-dossier gaat in op werkzame mechanismen bij de 

aanpak van discriminatie. Waarom werken ze, hoe werken ze? (Zie infographic op pag. 8). 

Van het dossier is door allerlei organisaties gretig gebruik gemaakt. Bijvoorbeeld door de 

gemeente Amsterdam bij de ontwikkeling van een grote anti-discriminatiecampagne.

DE IMPACT VAN MOVISIE IN DE PRAKTIJK

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Onze inhoudelijke prioriteiten
Movisie zet zich in voor een veerkrachtig en kwalitatief sterk sociaal 

domein voor mensen in een kwetsbare positie. Kennis en innova-

tie zijn daartoe sleutelwoorden. Hier past ons bescheidenheid. Wij 

hebben als kennisinstituut niet de wijsheid in pacht. Samen met de 

praktijk (inwoners, uitvoerend professionals en beleidsmakers) willen 

we steeds meer deskundig worden in hoe we kennis benutten en hoe 

we innoveren. Dat maakt het mogelijk dat we aansluiten bij wat er 

gaande is en waar we de praktijk mee verder helpen. 

We blijven ons vanuit onze missie en doelstellingen inzetten voor 

de sociale vraagstukken waarvan de oplossing een lange adem vergt 

en waarop we ook al langjarig actief zijn. We doen dat door – samen 

met onze partners – projecten uit te voeren in onze vier programma’s:

* Passende ondersteuning

* Sociale basis

* Sociale stabiliteit

* Effectiviteit en vakmanschap.

Binnen deze programma’s kiezen we voor de komende jaren de  

volgende prioriteiten: 

* Samenleven in veerkrachtige wijken 

* Sociale energietransitie

* Verbeteren (gemeentelijke) toegang

* Vergroten van sociale veiligheid en (her)waardering van diversiteit. 

We voegen ook drie nieuwe (deel)programma’s daaraan toe,  

te weten: 

* Leven tot het einde

* Bestaanszekerheid en waardevol werk voor iedereen

* Ervaringsdeskundigheid.

Samenleven in veerkrachtige wijken
Sociale vraagstukken spelen zich af in de dagelijkse leef- en werk-

omgeving van mensen. Hoewel het overheidsbeleid vooral gericht is 

op zelfredzaamheid van mensen, zien we dat niet iedereen in onze 

complexe samenleving ook altijd vanzelfsprekend zelfredzaam is. Ook 

het SCP 2 concludeert vijf jaar na de decentralisaties dat veel mensen 

niet zo zelfredzaam zijn als gedacht en dat mensen ook niet meer 

voor elkaar zijn gaan zorgen omdat de overheid dit zo heeft bedacht. 

Daar komt bij dat de systemen zo complex zijn geworden, dat mensen 

daarin gemakkelijk kunnen verdwalen. Onder hen zijn de 2,5 miljoen 

mensen met zwakke basisvaardigheden die steeds vaker moeite heb-

2  SCP-rapport: Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar 
decentraal beleid (16-11-2020).
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ben om aan onze complexe samenleving te blijven meedoen. Bij hen 

die zich wel redden kan na een verandering in hun levensomstandig-

heden de balans omslaan. 

Wij zetten ons in voor een samenleving waarin mensen kunnen 

floreren in sociale en maatschappelijke verbanden en waarin men-

sen ook invloed ervaren op de diverse politieke en maatschappelijke 

keuzes die een grote impact hebben op hun persoonlijk leven. Door 

toenemende individualisering van onze samenleving bestaat de nei-

ging om alle problemen op te lossen via individuele aanpakken. Er is 

veel passie en inzet bij gemeentelijke- en sociaal professionals, maar 

zij worstelen met een enorme caseload aan individuele problematiek. 

Daardoor zien we niet alleen een voortdurende kostenstijging voor 

een groeiend aantal individuele voorzieningen, maar ontstaan ook 

‘draaideursituaties’ en worden onderliggende oorzaken van proble-

men te weinig aangepakt. In het licht van groeiende scheidslijnen 

(sociaaleconomisch, geografisch, etnisch, cultureel) is het belang van 

het investeren in ‘samenleven’ - gebruik makend van methodische 

tradities van samenlevingsopbouw (die Movisie weet te actualiseren) 

steeds groter. 

De Covid-19 crisis maakt het extra duidelijk dat het dominante den-

ken vanuit individuele problematiek, en een eenzijdige focus daarbij 

op de gezondheid van individuen onze samenleving niet verder helpt. 

Er is een kanteling nodig in de manier waarop we nu omgaan met 

de aanpak van sociale problematiek. Dat werkt drie kanten op. Door 

op wijkniveau te investeren in leefbaarheid en in collectieve en toe-

gankelijke voorzieningen voor iedereen, zullen mensen hun beperking 

veel minder als een beperking gaan ervaren. En door vanuit oplossin-

gen te denken, die vanuit de samenleving zelf komen of door sociaal 

professionals worden aangedragen, laten we het eigenaarschap bij 

mensen zelf, waarbij we er zo nodig een tijdje bij blijven, zodat men-

sen zelf weer kunnen gaan bouwen. We kunnen daarbij de kracht van 

de “civil society” stimuleren en volgen.

Movisie wil de komende jaren kennis aanreiken waarmee de betrok-

ken belangenorganisaties en de sociaal professionals de noodzaak 

van sterke, inclusieve gemeenschappen hoger op de agenda krijgen. 

Gemeenten zijn daarbij belangrijke partners, omdat zij de sleutel in 

handen hebben om belemmerende systemen te doorbreken. Voorna-

melijk in buurten en wijken, waarin mensen in een kwetsbare positie 

langer zelfstandig thuis blijven wonen en inclusie verre van vanzelf-

sprekend is geworden, vraagt dat om een intensivering in cross-secto-

rale kennisontwikkeling en kennistoepassing. Het lokale sociaal werk, 

de gemeentelijke wijkteams en de innovatieve burgerinitiatieven zijn 

onze vertrouwde partners. Maar om tot noodzakelijke innovaties te 

komen willen we nadrukkelijk ook onze contacten met nieuwe spelers 

in de sociale basis intensiveren, zoals het MKB, de wijkagenten en de 

lokale sociale ondernemingen.

Er is een  

kanteling nodig  

in de manier 

waarop we nu 

omgaan met  

de aanpak 

van sociale 

problematiek.





Veerkrachtige burgers en hun verbanden  *  Meerjarenstrategie Movisie 2021-2025  *  13

Sociale energietransitie
Naast de Covid-19 crisis dringt zich al langer de klimaatcrisis aan ons 

op. Iedereen gaat de komende jaren te maken krijgen met de nood-

zakelijke energietransitie. Er zijn al veel burgerinitiatieven, maar nog 

te weinig opgezet vanuit inwoners in de meest kwetsbare wijken. De 

aanvliegroute van de energietransitie is bovendien te vaak technisch 

van aard. In sociaal opzicht gebeurt er nog onvoldoende. Juist in wij-

ken waar veel mensen nu al moeite hebben om de energierekening te 

betalen en de argwaan ten opzichte van de overheid toeneemt, biedt 

een integrale aanpak van sociale kwaliteit, fysieke kwaliteit en econo-

mische kwaliteit betere kansen voor een succesvolle energietransitie, 

waar iedereen van profiteert. Het is noodzakelijk om daarbij de kennis 

en het netwerk van sociaal professionals in de wijk goed in te zetten. 

Het biedt bovendien kansen om de energietransitie aan te grijpen om 

tijdig en dichter bij sociale problematiek achter de voordeur te komen. 

En de energietransitie kan ook een rol spelen bij het creëren van waar-

devol werk in de wijk. 

Movisie ontwikkelt geen ‘eigen’ programma voor de energietran-

sitie, maar wil zich de komende jaren met de bij ons opgebouwde 

kennis over burgerbetrokkenheid, sociale kwaliteit en samenlevings-

opbouw gaan verbinden aan een consortium van partijen die zich ge-

zamenlijk, ieder vanuit de eigen expertise, gaan inzetten voor opgave 

van de (sociale) energietransitie in wijken. 

Verbeteren van de (gemeentelijke) toegang
Een sterke sociale basis vermindert de noodzaak van het denken in 

individuele voorzieningen, maar neemt die niet weg. Er zullen altijd 

situaties blijven waar op individueel niveau passende ondersteuning 

nodig zal zijn, omdat mensen bepaalde zaken niet kúnnen door 

(intergenerationele) achterstand, isolement, (verstandelijke) beper-

kingen en/ of (psychische) ziekte. Voor die mensen die ook geen 

(of een beperkt) netwerk hebben om dit op te vangen is het beleid 

soms structureel niet goed ingericht, of wordt het netwerk over-

belast. Aan positieve netwerkvorming kunnen sociaal professionals 

zeker bijdragen, maar ergens houdt het op en hebben mensen ge-

woon meer ondersteuning en zorg nodig dan in het sociaal domein 

op dit moment geboden wordt. Met mooie beloftes zijn deze men-

sen niet geholpen, wel met beleid dat ruimte biedt voor toegang tot 

passende ondersteuning en zorg. 

Gemeenten hebben zich, in samenspel tussen burgers, bedrijfsleven 

en maatschappelijke organisaties, ingespannen om hun rol als meest 

nabije overheid op een goede manier in te vullen en om ook inwoners 

met complexe hulpvragen de ondersteuning te bieden die zij nodig 

hebben. Er is bij Movisie veel kennis opgebouwd over wat daarbij 

werkt en welke contextuele randvoorwaarden daarvoor nodig zijn, 

Movisie wil met 

de kennis die wij 

samen met onze 

partners hebben 

opgebouwd 

werken aan 

een stabiele 

samenleving 

waarin iedereen 

zich erkend en 

thuis voelt.
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maar we zijn nog onvoldoende in staat gebleken om deze kennis ver-

der te brengen. We zien daarentegen dat de zorg bij gemeenten over 

de voortdurend toenemende kosten van maatschappelijke ondersteu-

ning en de schaarste aan menskracht en middelen leiden tot het in 

stand houden van systemen en praktijken die weliswaar bedoeld zijn 

om mensen te beschermen en gelijke kansen te geven, maar waarvan 

we weten dat die in individuele situaties vaak niet goed uitpakken. De 

met de decentralisaties beoogde transformatie, waarbij de leefwereld 

van mensen in een kwetsbare positie centraal zou komen te staan, 

komt nog maar mondjesmaat van de grond. Het adagium: één gezin, 

één plan, één contactpersoon wordt vrijwel nergens in praktijk ge-

bracht, mede door de beleidsmatige en financiële schotten tussen de 

diverse gemeentelijke diensten. De ondersteuning die wordt geboden 

is daarom zelden nog echt integraal en levens breed georganiseerd en 

de effectiviteit ervan is vaak discutabel. 

De komende jaren zal Movisie prioriteit geven aan het samen met 

gemeenten en (organisaties van) actieve burgers versnellen van de 

transformatie. Daarbij stellen we mensen in een kwetsbare positie 

centraal en ontwikkelen we gezamenlijk kennis over financiële en 

organisatorische randvoorwaarden binnen gemeenten. Daarmee 

duurzame verbetering van hun positie tot stand kan komen. We 

nemen principieel de leefwereld van inwoners als vertrekpunt en 

kijken naar wat voor hen van betekenis is. Dat brengt met zich mee 

dat we ons niet kunnen beperken tot de benodigde individuele 

maatschappelijke ondersteuning en zorg, maar dat we samen met 

gemeenten onze inzet willen uitbreiden naar alle levensdomeinen, 

waaronder dus het domein van ook werk en inkomen en de veiligheid 

achter de voordeur. 

We beginnen daarbij niet bij nul. Movisie beschikt over heel veel 

kennisbouwstenen, die we samen met onze kennispartners onder 

andere vanuit Integraal Werken in de Wijk hebben ontwikkeld. We 

hebben veel kennis opgebouwd over wat werkt bij ondersteuning van 

mantelzorgers en vrijwilligers en bij participeren naar vermogen. En 

we weten dat er al heel veel maatschappelijke kracht is. We zien ook 

geen tegenstelling tussen individuele en collectieve aanpakken. Het 

gaat om het leggen van de juiste verbindingen daartussen, waardoor 

mensen meer onderdeel van de samenleving kunnen worden en waar 

nodig daarbij ook passende en betekenisvolle individuele ondersteu-

ning kunnen krijgen.

Om zichtbaar te maken wat de impact is van het werken met 

kennis voor mensen in kwetsbare situaties, gaat Movisie zich meer 

expliciet bezig houden met monitoring en effectmeting van duur-

zame, positieve verandering die we realiseren achter de voordeur van 

mensen in een kwetsbare positie. We doen dit samen met gemeen-

ten, maar ook zelfstandig, onder meer door ons te verbinden aan- en 

We nemen 

principieel de 

leefwereld van 

de inwoner als 

vertrekpunt. 
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te leren van de inzet van aan Movisie gelieerde interventieteams en 

ervaringsdeskundigen. Door het beter leren benutten van big data en 

door het leggen van de diverse cross-sectorale dwarsverbanden kan 

bovendien een versnelling van de toepassing van innovaties voor pas-

sende individuele ondersteuning worden gerealiseerd.

Leven tot het einde
De urgentie van de vergrijzende samenleving en de recente Co-

vid-19 crisis hebben ook duidelijk gemaakt dat een heroverweging 

op de manier waarop wij omgaan met de laatste levensfase belang-

rijk is. Een ander signaal, de andere kant op zou je kunnen zeggen, 

is dat mensen langer leven met een chronische aandoening. De 

medische wetenschap ontwikkelt en zo zijn bijvoorbeeld kanker of 

COPD meer en meer te beschouwen als chronische ziekten. Boven-

dien neemt het aantal mensen met dementie de komende jaren toe. 

Er is behoefte aan het beter aansluiten op wat zij vanuit hun sociaal 

functioneren belangrijk vinden (zoals o.a. Anne-Mei The beschrijft in 

haar boek ‘Dagelijks leven met dementie; een blik achter de voor-

deur’ uit 2017). 

We willen ons inzetten voor een perspectiefwisseling in de samen-

werking tussen het sociaal domein en het zorgdomein, waarbij de 

leefwereld van mensen centraal komt te staan en de zorg (als die in 

het leven van mensen noodzakelijk wordt) daarop gaat aansluiten. We 

zien positieve gezondheid als een goede mogelijkheid om de brug te 

slaan tussen welzijn en zorg. Het groeiend aantal mensen dat ouder 

wordt en langer of weer thuis woont, soms ook met (complexe) psy-

chische of fysieke beperkingen, wil niet primair als patiënt, maar als 

mens gezien worden. Passende ondersteuning zal veel meer gericht 

moeten zijn op hun wens om sociale rollen zo goed mogelijk te kun-

nen blijven vervullen. Samen met de stichting Agora ontwikkelen we 

de komende jaren een nieuw programma, waarin léven tot het einde 

vanuit dit perspectief bezien centraal staat. We bundelen onze ken-

nis vanuit en met de kennis die binnen Agora beschikbaar is, om zo 

samen meer impact te maken. 

Vergroten van sociale veiligheid en (her)waardering 
van diversiteit 
Veel mensen ervaren dat er negatieve beelden over hen bestaan. Zij 

ervaren een grote kloof tussen hoe zij leven en de hulpverlening die 

er voor hen is. Er is veel angst voor wat hen kan worden afgepakt. 

Het vertrouwen in de overheid en in de instituties brokkelt daardoor 

steeds verder af. De vraag is, hoe we dat vertrouwen en de noodzake-

lijke wederkerigheid daarvan weer kunnen herstellen. 

Veel mensen 

ervaren een grote 

kloof tussen hoe 

zij leven en de 

hulpverlening die 

er voor hen is.



Hoe wij onze doelen bereiken
Leerprocessen versnellen
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Duurzame impact - Integraal – 

Menselijk – Autoriteit – Activerend

Onze droom
Wij maken mensen in Nederland  

een beetje gelukkiger door de  
gevolgen van kwetsbaarheid te  
verminderen of te verzachten

Onze missie
Duurzame positieve  

verandering voor  
mensen in een  
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Waardecreatiemodel

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

Uitbannen van 
alle vormen van 

(extreme)  
armoede

Bevorderen van 
veiligheid, publieke 
diensten en recht 

voor iedereen

Gelijke rechten 
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16  *  Veerkrachtige burgers en hun verbanden  *  Meerjarenstrategie Movisie 2021-2025  



MAATSCHAPPELIJKE IMPACT 

Mensen in een kwetsbare positie vinden en 
krijgen waar nodig tijdige en samenhangende 
ondersteuning, in aansluiting op hun eigen 
wensen.

Een samenleving waarin iedereen zich erkend 
en thuis voelt

Sociale professionals bevorderen 
maatschappelijke verandering, sociale cohesie, 
empowerment, emancipatie en zelfstandigheid 
van mensen.

Inwoners ervaren invloed op en mogelijkheden 
in hun sociale omgeving om te kunnen floreren 
in sociale verbanden

INPUT VAN ONZE STAKEHOLDERS OUTPUT

Gemeentelijke- en sociale professionals en 
ervaringsdeskundigen zijn bereid om hun 
(praktijk)kennis met ons te delen.

Beschikbare kennis voor alle (sociale en 
gemeentelijke) professionals; inzicht in wat 
werkt; effectieve sociale interventies

Onze medewerkers zetten hun kennis en er-
varing via onze organisatie in voor duurzame 
positieve verandering voor mensen in een 
kwetsbare positie.

Persoonlijke- en professionele ontwikkeling

Ministeries, gemeenten, collega-kennis- 
instituten, maatschappelijke partners en 
bedrijfsleven werken met ons samen om 
duurzame positieve verandering voor mensen 
in een kwetsbare positie te realiseren.

Toepasbare kennis voor  
maatschappelijke vraagstukken

Het ministerie van VWS betaalt een 
instellingssubsidie en andere overheden 
(gemeenten/ministeries) en fondsen betalen 
mee aan onze programma’s.

Duurzame verankering van  
toepasbare kennis in een goed 
functionerende kennisinfrastructuur

Veerkrachtige burgers en hun verbanden  *  Meerjarenstrategie Movisie 2021-2025  *  17



18  *  Veerkrachtige burgers en hun verbanden  *  Meerjarenstrategie Movisie 2021-2025  

De sociale en psychologische gevolgen van de Covid-19 crisis voor 

mensen in een kwetsbare positie zijn op dit moment (eind 2020) nog 

nauwelijks te overzien. De verwachting is dat grote en hardnekkige 

verschillen tussen bevolkingsgroepen, zoals verschillen naar opleiding 

of inkomen, verschillen tussen mensen met en zonder werk, of met 

en zonder aandoening of ziekte, alleen maar groter zullen worden. 

Voor de crisis wees Kim Putters in zijn boek Veenbrand al op vier 

smeulende kwesties: ‘het breder kijken naar welvaart dan enkel vanuit 

economische groei, de afnemende inclusiviteit van onze meer diverse 

samenleving, de afnemende mate waarin burgers zich thuis voelen en 

de beperkte zeggenschap die ze ervaren in de politiek’3. 

Op al deze smeulende kwesties hebben wij in de afgelopen jaren 

samen met onze partners en met behulp van de diverse betrokken 

ministeries veel kennis ontwikkeld. Deze kennis kan bijdragen aan een 

betere analyse van de situatie (zowel landelijk, regionaal als lokaal) 

en biedt handelingsperpectieven aan bestuurders, beleidsmakers, 

professionals in de uitvoering en belanghebbenden zelf. Niet alleen 

in het sociaal domein maar ook in het veiligheidsdomein en op de 

arbeidsmarkt. 

Movisie wil daarbij inzetten op de veerkracht van zowel professio-

nals als belanghebbenden zelf om goed om te kunnen gaan met de 

dynamiek van (super)diversiteit en met ongewenste polarisatie en de 

maatschappelijke spanningen die daaruit voort (kunnen) komen. 

We willen alle structurele vormen van discriminatie uitbannen en 

sociale veiligheid bevorderen, onder meer door normstelling, signale-

ring, voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. 

We werken aan positieve verandering voor mensen die te maken 

hebben met onveiligheid en beperking van hun bewegingsvrijheid, 

keuzevrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden, veroorzaakt door 

grensoverschrijdend gedrag (waaronder huiselijk en seksueel geweld, 

intimidatie, maar ook radicalisering en extremisme), ondermijnende 

sociale normen, ongelijke behandeling, uitsluiting en ongewenste 

polarisatie. 

Movisie wil met de kennis die wij samen met onze partners hebben 

opgebouwd werken aan een stabiele samenleving waarin iedereen 

zich erkend en thuis voelt. Daarbij gaat het om thema’s als: bestaans-

zekerheid, waardevol werk, omgaan met uitsluiting en discriminatie 

(ook op de arbeidsmarkt en bij specifieke doelgroepen zoals LHBTI), 

dreigende polarisatie, grensoverschrijdend gedrag, vergroten van 

weerbaarheid en sociale veiligheid en benutting van ervaringsdeskun-

digheid. Wij gaan op deze thema’s ook meer kennis ontwikkelen over 

wat dit in de online wereld betekent en de kennis van wat daar aan 

aanpakken mogelijk zijn beter benutten. 

3   Kim Putters (2019) Veenbrand. Smeulende kwesties in de welvarende samenleving. 
Amsterdam: Prometheus.
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Bestaanszekerheid en waardevol werk voor iedereen
De bestaanszekerheid van mensen aan de onderkant van de ar-

beidsmarkt is sinds de Covid-19 crisis verder onder druk komen te 

staan. Veel mensen die al in een kwetsbare positie zaten zijn hun 

baan kwijtgeraakt, dieper in de schulden gekomen of zelfs dakloos 

geraakt. Daar zijn ook nieuwe groepen bijgekomen, zoals zzp’ers 

en mensen die werkzaam zijn of waren in kwetsbare sectoren. Meer 

dan één miljoen mensen in Nederland kunnen niet meer rondko-

men omdat hun inkomen te laag is. De Covid-19 crisis laat zien dat 

iedereen kwetsbaar kan worden. Ons zorgsysteem, het onderwijs, 

de economie, alles is erdoor geraakt. 

We zetten de komende jaren in een nieuw programma in op een 

aanpak waarin we bestaanszekerheid en waardevol werk voor ie-

dereen centraal stellen. We hebben samen met onze partners in de 

afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld en analyses gedaan, waardoor 

we weten dat alleen investeren in passende ondersteuning bij het 

vinden en behouden van betaald werk niet toereikend zal zijn om de 

grote groep mensen die nu aan de kant staat te laten participeren op 

de arbeidsmarkt. Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa – organisatie 

voor belangenbehartiging voor gemeentelijke directeuren in het soci-

aal domein - stelde dat we geen mensen hebben met een afstand tot 

de arbeidsmarkt, maar een arbeidsmarkt met een afstand tot mensen. 

Het welbevinden van mensen gaat niet alleen over het hebben van 

een inkomen. Mensen hebben een plek nodig om te participeren en 

waardevol werk te kunnen doen. Om iedereen een eerlijke kans te 

geven om te participeren in onze samenleving en om daarvoor ook 

een fatsoenlijk inkomen te verdienen, zal een ander perspectief op 

werk nodig zijn. 

Verbetertraject toegang 
Inwoners moeten sneller en makkelijker toegang kunnen krijgen tot de zorg en 

ondersteuning die ze nodig hebben. Zeker als het gaat om inwoners en gezinnen in 

een kwetsbare positie. In het Verbetertraject Toegang werken we met de VNG en 

cliëntorganisaties eraan dat inwoners zo snel mogelijk de vruchten plukken van de 

verbeterslag. We sluiten daarom nauw aan bij de lokale behoeften en wensen van inwoners, 

professionals en gemeenten en gaan alle beschikbare kennis en inzichten benutten. Door 

elkaar aan te spreken op zaken die nog niet goed gaan, willen we snelle verbeterslagen 

gaan maken. Verschillende gemeenten zijn al enthousiast aan de slag gegaan met het 

verbetertraject.

DE IMPACT VAN MOVISIE IN DE PRAKTIJK
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Movisie is geworteld in de haarvaten van de samenleving en heeft 

zich als kennispartner verbonden aan tal van initiatieven waarbij waar-

devol werk voorop staat en waarmee een brug wordt geslagen tussen 

zelf je eigen inkomen verdienen en het leven met een uitkering. Door 

gemeenten, maatschappelijke organisaties, sociale coöperaties, wel-

zijnsorganisaties en diverse burgerinitiatieven wordt geëxperimenteerd 

met alternatieven voor onze huidige arbeidsmarkt, zoals opstapbanen, 

basisbanen en allerlei varianten daarop. 

Wij werken vanuit een integraal perspectief. Waardevol werk voor 

iedereen kan niet los worden gezien van bestaanszekerheid, waaron-

der het hebben van een dak boven je hoofd, een schuldenvrij leven, 

een toereikend inkomen en toegang tot voorzieningen. Wij zetten 

ons in voor een betere verbinding van de lokale initiatieven met het 

beleid. Het is kansrijk om de kennis die lokale initiatieven oplevert te 

benutten voor effectieve aanpassingen van onze systemen. 

Het probleem van schooluitval en werkloosheid onder jongeren 

en “thuiszitters” wordt een belangrijke pijler binnen dit programma. 

Omdat deze problemen al vaak op jeugdige leeftijd voorzienbaar zijn, 

werken we hierin nauw samen met kennispartners, waaronder in het 

bijzonder het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). 

Ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein
Naast kennis vanuit wetenschappelijke en professionele bronnen 

is ook ervaringskennis een belangrijke bron. In de zorg (met name 

in de ggz) is nut van het werken met ervaringsdeskundigen al lan-

ger bekend. Inmiddels werken er ook in het sociaal domein tal van 

ervaringswerkers, in zeer verschillende functies en praktijken, evenals 

honderden ervaringsdeskundige vrijwilligers. Er is echter bij betrokken 

partijen geen consensus over wat ervaringskennis is, wat collectieve 

ervaringskennis is, hoe een drager van deze kennis (ervarings)des-

kundige wordt en in welk domein van taken en functies een betaalde 

ervaringsdeskundige zich beweegt. Er wordt onvoldoende geleerd van 

elkaar en voortgebouwd op kennis die er al is. Wij zien het als onze 

verantwoordelijkheid om als kennisinstituut te investeren in verster-

king van de positie van ervaringsdeskundigen in het sociaal domein 

en in methoden om van hun individuele kennis collectieve kennis te 

maken, die voor anderen vindbaar en bruikbaar is. We willen hierbij 

ook synergie bereiken in KAMZO-verband (Kennisalliantie. Maatschap-

pelijke Zorg en Ondersteuning). We benutten de ervaringsdeskundig-

heid van medewerkers binnen Movisie en binnen ons netwerk van 

associate members en maken meer ruimte voor de leerstoel van Saskia 

Keuzenkamp aan de VU Amsterdam. We zetten daarmee de komende 

jaren in op een forse aanvullende inzet vanuit Movisie om deze be-

langrijke kennisbron beter te ontwikkelen en de positie van ervarings-

deskundigen in het sociaal domein beter op de kaart te zetten.

https://www.movisie.nl/artikel/associate-members-aan-slag
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Strategische keuzes ten aanzien 
van onze werkwijze

Movisie werkt 

niet vóór – maar 

mét-mensen in 

een kwetsbare 

positie.

Movisie onderscheidt zich door de professionals die bij Movisie 

werken en door de consistente manier waarop zij dit doen. Door 

zelf ook een lerende organisatie te zijn en te blijven en intern en 

extern het gesprek hierover gaande te houden, staan wij zelf ook 

voortdurend open voor verbetering en verandering. Wij zetten onze 

manier van werken in om onze missie en de doelen en prioriteiten uit 

onze meerjarenstrategie te realiseren. 

Kern van onze manier van werken is:
•  Wij werken consequent vanuit het perspectief van mensen in 

een kwetsbare situatie. 

•  Wij werken vanuit drie kennisbronnen: wetenschap, 

praktijkkennis en ervaringskennis.

•  Wij maken beweging vanuit een positief-waarderend lerende 

cultuur.

•  Wij zijn in staat om verbindingen te leggen.

•  Wij maken impact, herkennen patronen en agenderen issues 

die daaruit voortkomen.

Wij werken consequent vanuit het perspectief van 
mensen in een kwetsbare situatie 
Movisie werkt niet vóór – maar mét-mensen in een kwetsbare positie. 

Eigen regie van mensen is voor Movisie het uitgangspunt. Dat klinkt 

als een open deur maar de instituties en de systemen in onze samen-

leving zijn daar nog lang niet op ingericht. Duurzame positieve ver-

andering komt alleen tot stand als we vanuit de mens blijven denken, 

niet vanuit de (huidige) structuren van zorg en ondersteuning. Eigen 

regie is iets anders dan zelfredzaamheid. Eigen regie gaat uit van wat 

iemand wil met zijn of haar leven. Zelfredzaamheid gaat over de mo-

gelijkheden die iemand heeft om zelf zijn problemen aan te pakken, 

eventueel samen met het eigen netwerk. Soms is ondersteuning van 

eigen regie nodig. Daarom hecht Movisie belang aan goede onafhan-

kelijke cliëntondersteuning. 
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Eigen regie is ook zeker iets anders dan individualisme. Juist in sociale 

verbanden kunnen mensen weer sterk worden. Het is een misvatting dat 

mensen alleen maar een goed leven kunnen hebben als ze zorg of pro-

fessionele ondersteuning hebben. Wij weten dat er heel veel maatschap-

pelijke kracht is, die te vaak onbenut blijft. Mensen zijn in de regel heel 

goed in staat om zichzelf en elkaar te helpen. Wat zij zelf van betekenis 

vinden voor hun welzijn en participatie in de samenleving moet centraal 

staan. Dan pas wat zij nodig hebben om eventuele belemmeringen daar-

voor weg te nemen. Deze benadering stimuleert veerkracht, ook als die 

niet direct zichtbaar, maar sluimerend aanwezig is. 

Wij werken vanuit drie kennisbronnen: wetenschap, 
praktijkkennis en ervaringskennis
Vraagstukken waar mensen in hun dagelijks leven mee te maken 

hebben zijn vanwege globalisering, technologische ontwikkelingen 

en individualisering dusdanig complex geworden dat een eenduidige, 

duurzame oplossing vaak niet meer voor handen is. Alleen de duiding 

van een vraagstuk is vaak al complex, laat staan het vinden van een 

werkende aanpak. Tegelijkertijd is het vermogen om dergelijke vraag-

stukken aan te pakken wel degelijk gegroeid door nieuwe technieken 

en kennis. Maar het inzetten van kennis bij de aanpak van sociale 

vraagstukken in lokale praktijken is niet vanzelfsprekend en zeker niet 

eenvoudig. 

De ‘kennislemniscaat’ (zie afbeelding) is voor de landelijke kennisin-

stituten een referentiekader en inspiratiebron voor de wijze waarop 

wij met kennis omgaan. Het vat onze manier van werken samen en 

maakt vooral duidelijk dat het om een doorlopend proces gaat. Niet 

de losse onderdelen zijn belangrijk, maar juist de beweging, de op-

eenvolging van de ‘stappen’ en het collectieve leren. Movisie stimu-

Blootgelegd: huiselijk geweld in orthodoxe kring
‘Het moment dat kenniscentrum Movisie in 2012 het rapport ‘De mantel der liefde’ uitbracht, 

kan Erik-Jan Verbruggen, psychosociaal hulpverlener bij de vluchtheuvel zich nog goed 

herinneren. Het was een relatief klein onderzoek naar huiselijk geweld binnen orthodox-

protestantse gemeenschappen, maar het raakte een gevoelige snaar en bracht grote ophef 

binnen en buiten eigen kring teweeg. Er kwamen situaties van huiselijk geweld naar buiten 

die niet adequaat waren aangepakt, of zelfs met de mantel der liefde bedekt.’ 

(Citaat uit RD Magazine, katern in het Reformatisch Dagblad, 5 september 2020)

DE IMPACT VAN MOVISIE IN DE PRAKTIJK
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leert en faciliteert collectieve leerprocessen waarin kennis, ervaring 

en expertise van deelnemers uit verschillende organisaties en vanuit 

verschillende perspectieven met elkaar worden gecombineerd.

We willen ook bevorderen dat er geleerd wordt van lokale praktijken 

en dat in die praktijken wordt voortgebouwd op wat er al aan kennis 

voorhanden is. Door ervaring, reflectie en onderzoek doen mensen 

kennis op. Kennis die vaak impliciet blijft. Praktische kennis, ervarings-

kennis en ook generieke, abstracte kennis. In allerlei situaties maken 

mensen gebruik van die kennis, al dan niet bewust. Het is zonde om 

het resultaat van deze kennis(co)productie niet vast te leggen en over-

draagbaar te maken. Zo kunnen ook anderen daar hun voordeel mee 

doen en kunnen leerprocessen versnellen.

Movisie verzamelt, analyseert en verspreidt bestaande wetenschap-

pelijk getoetste kennis. Bijvoorbeeld in de wat werkt-dossiers. Gezag-

hebbende (nieuwe) wetenschappelijke kennis kan soms het verschil 

maken in de praktijk (zie bv. schulden, eenzaamheid, discriminatie). 

INDIVIDUEEL OF LOKAAL 
BESCHIKBARE KENNIS

COLLECTIEF
BESCHIKBARE KENNIS

Bevorderen van kennisbenutting en (door)

ontwikkelen van werkwijzen in de praktijk

Expliciteren praktijkkennis en -ervaring  

m.b.t. wat werkt waartoe, voor wie en  

onder welke omstandigheden

Ophalen en beschrijven. Analyseren en 

onderbouwen werkzame principes  

(waartoe, wat, hoe en door en voor wie)

Agendasetting. Vertalen in handreikingen, 

werkwijzen, wat-werkt-dossiers, e.d.  

voor de praktijk
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Movisie levert ook een belangrijke bijdrage aan het toetsen van in de 

praktijk ontwikkelde interventies aan wetenschappelijke kennis en 

onderzoek. In 2020 hebben zeven kennisinstituten weer een conve-

nant ondertekend voor de samenwerking in het erkenningstraject. De 

erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en 

veiligheid is de enige onafhankelijke instantie die aanpakken in het 

sociaal domein toetst op onderbouwing en effectiviteit. De databank 

Effectieve sociale interventies maakt deze kennis overdraagbaar. Het 

geheel draagt bij aan kwaliteitsverbetering van het uitvoerend werk in 

het sociaal domein. 

Movisie positioneert zich als kennisinstituut in het sociaal domein 

en legt vandaaruit verbindingen met andere domeinen. Het sociaal 

domein is beleidsmatig sterk ideologisch gekleurd. Waarden spelen 

een rol maar ook idealisme, ideologie, het willen uitoefenen van in-

vloed, het willen realiseren van impact. Kennis, ook wetenschappelijk 

getoetste kennis, kan hier ogenschijnlijk mee botsen. Wetenschappe-

lijke inzichten zijn ook lang niet altijd eenduidig of volledig uitgekris-

talliseerd en voor interpretatie vatbaar. Professionele kennis is veelal 

te weinig geëxpliciteerd en onderbouwd. De rol en meerwaarde van 

ervaringskennis is nog onvoldoende helder. 

We weten dat 80% van alle nieuwe initiatieven na een paar jaar 

niet meer bestaat. Movisie is als onafhankelijk kennisinstituut in de 

positie om daar de vinger op te leggen en om vanuit onze kennis-

positie duidelijk te maken wat werkt en wat (bewezen) niet werkt in 

het sociaal domein. Daarmee kan veel gemeenschapsgeld worden 

bespaard. 

Waar het ons om gaat is dat er een open en transparante discus-

sie wordt gevoerd over botsende inzichten en dilemma’s en dat de 

verschillende kennisbronnen beter worden benut. Daarom zet Movisie 

ook in op visieontwikkeling en debat, onder andere in media en plat-

forms als Movisies, Sociale Vraagstukken en Buurtwijs. 

De komende jaren zullen we het belang van het werken met (ver-

schillende bronnen van) kennis voor innovatie in het sociaal domein 

verder bevorderen, zowel intern (binnen Movisie zelf) als extern. In het 

bijzonder het vindbaar maken van ervaringskennis en het expliciteren 

van de rol van ervaringsdeskundigen in het sociaal domein vragen om 

een forse extra investering. 

Tijdens de coronacrisis hebben wij een stevige innovatie doorge-

maakt op het gebied van online leren, die ook in de toekomst volop 

kansen biedt om onze impact te vergroten. Vanuit onze instellingssub-

sidie zijn wij daarbij voornamelijk gericht op borging, doorontwikke-

ling en verspreiding van kennis en op innovaties in het sociaal domein. 

Die innovaties zijn ruim vijf jaar na de decentralisaties en in tijden 

van toenemende druk op de betaalbaarheid van het sociaal domein 

meer dan ooit noodzakelijk. Dankzij tweede en derde geldstromen 

kunnen wij deze innovaties ook slim verbinden aan de noodzakelijke 
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innovaties in andere domeinen, die in het dagelijks leven van mensen 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarbij valt te denken aan 

onder andere het fysieke domein, het domein van kunst en cultuur, 

het domein van werk en inkomen en het veiligheidsdomein. 

Wij maken beweging vanuit een positief-waarderend lerende cultuur

Movisie onderscheidt zich door een positief-waarderend lerende 

manier van werken. Met wie we ook uitwisselen of in contact zijn, 

we observeren en onderzoeken in plaats van dat we oordelen. Er 

is een gelijkwaardige van mens-tot-mens benadering waarin ieders 

eigenheid wordt gewaardeerd. We werken altijd vanuit een houding 

van ‘samen’ in plaats van ‘wij-zij’. Vanuit Movisie is het proces van 

beweging maken dan ook wat ons uitzonderlijk maakt, omdat het 

direct voelbaar is voor wie met ons gewerkt heeft. Onze inzet van-

uit een positief-waarderend lerende cultuur bepaalt dus mede onze 

innovatiekracht. 

Movisie werkt samen met tal van professionals. Wij beginnen ook 

in onze relatie met professionals altijd bij de mens zelf, bij de persoon 

die zij zijn, bij hun vakmanschap en beroepseer, bij de zin van hun 

werk. We zien dat de caseload van in het bijzonder de lager opgeleide 

professionals hoog is. Daardoor hebben zij weinig tijd om te leren 

en zich te ontwikkelen, terwijl ze tegelijkertijd veel last hebben van 

regeldruk. Juist deze vakmensen hebben behoefte aan professionele 

identiteit. Wij zetten in op weerbare en zelfbewuste professionals, die 

als dat nodig is, zich kritisch opstellen tegenover het systeem waarin 

ze moeten opereren.

Wij zijn in staat om verbindingen te leggen
De samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke 

organisaties en wetenschap is een belangrijke sterkte van Nederland. 

Tegelijkertijd komen, door de sterk geïnstitutionaliseerde en verkoker-

de wereld waar mensen in hun dagelijks leven mee te maken hebben, 

oplossingen en doorbraken niet gemakkelijk van de grond. Wij zijn 

ons bewust van de stroefheid van de dagelijkse werkelijkheid. Maar 

wij zijn als onafhankelijk kennisinstituut vaak in staat om de nood-

zakelijke verbindingen wél tot stand te brengen. We spreken de taal 

die begrepen wordt door beleidsmakers en wetenschappers, maar we 

spreken ook de taal van de mensen waar het om gaat en van uitvoe-

rend professionals die met hen directe contacten onderhouden. Wij 

leggen ook verbindingen tussen de diverse domeinen die de leefwe-

reld van mensen raken. 

Wij zien ook ontwikkelingen in onze samenleving die maken dat 

wij ons ook intensiever met aanpalende domeinen zijn gaan bezig 

houden, die rechtstreeks van invloed zijn op het leven van mensen 

in een kwetsbare positie, zoals in het veiligheidsdomein, het fysieke 

domein, het domein van kunst en cultuur en in het domein van werk 
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en inkomen. Onze body of knowledge en onze kennis over verander-

strategieën lenen zich uitstekend voor innovaties, zowel in het sociaal 

domein als in deze aanpalende domeinen. 

Kenmerkend aan de werkwijze van Movisie is dat wij ons verbinden 

op het niveau van de uitvoering. Dat is de plaats waar innovaties ont-

staan en waar landelijk en regionaal ontwikkelde kennis en innovatie 

uiteindelijk ook zal moeten landen. Juist in de uitvoering wordt de 

impact die wij kunnen maken in het leven van mensen in een kwets-

bare situatie zichtbaar. En vanuit de uitvoering kunnen we ook weer 

verbindingen leggen naar beleid, bestuur en politiek. 

Wij maken impact, herkennen patronen en  
agenderen issues die daaruit voortkomen 
Om de complexiteit van sociale vraagstukken zo effectief mogelijk aan 

te pakken werkt Movisie in meerjarige, onderling samenhangende 

programma’s. De belangrijkste reden om in 2019 in programma’s 

te gaan werken was dat we zo meer impact kunnen realiseren. Een 

programma bestaat uit onderling samenhangende projecten, waarin 

onze medewerkers, samen met externe partners, samenwerken aan 

het realiseren van onze doelen. 

Wij zien het nadrukkelijk als onze verantwoordelijkheid om - sa-

men met onze partners en met belangenorganisaties - openingen te 

creëren, oplossingen te vinden en doorbraken te realiseren die verder 

gaan dan een eenmalige oplossing van een individueel probleem. 

Het gaat ons om duurzame positieve verandering. We realiseren dit 

niet alleen door hulpverleners en beleidsprofessionals ingrediënten te 

bieden om hun werk gefundeerd te doen. We doen dit ook door ons 

ervan te vergewissen dat onze inspanningen daarvoor daadwerkelijk 

een duurzaam positief effect hebben op het welzijn van mensen in 

een kwetsbare positie. Dat betekent dat we van onze samenwerkings-

partners verwachten dat ze de realisatie van dit effect bij alles wat ze 

samen met Movisie doen centraal stellen. Omgekeerd: we zijn niet 

tevreden als onze inspanningen niet merkbaar leiden tot duurzame, 

positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie en we 

Onderlegger voor Kamermotie
Op 2 november 2020 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen over een 

verbeterplan voor de hulp aan en opvang van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. Een 

belangrijk fundament voor de motie vormden de adviezen van Movisie.

DE IMPACT VAN MOVISIE IN DE PRAKTIJK
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stellen dit dus altijd als voorwaarde voor samenwerking met derden. 

Dit vraagt van ons om nog beter te worden in het zichtbaar maken 

van de impact die we maken. Ook zullen we nog meer gaan doen 

met storytelling: de verhalen zichtbaar maken van de mensen om wie 

het ons te doen is. 

We maken ook impact doordat we vanuit onze positie als onafhan-

kelijk kennisinstituut heel veel zien en ook in staat zijn om een goede 

analyse daarvan te maken. We verbinden onze kennis aan interventies 

die het verschil maken, maar we zien ook waar aanpassingen op orga-

nisatieniveau of op systeemniveau nodig zijn. We herkennen patronen 

en agenderen de issues die daaruit voortkomen. 

In de komende jaren willen we dat gaan opschalen, om zo - samen 

met bestaande en nieuwe partners - meer impact te kunnen maken. 

Daarvoor vormen we (nieuwe) coalities met kennispartners die op de 

genoemde domeinen specifieke kennis hebben en verbinden we onze 

kennis in publiek-private samenwerkingsverbanden om kennis beter te 

laten werken in de praktijk. 



Veerkrachtige burgers en hun verbanden  *  Meerjarenstrategie Movisie 2021-2025  *  29

Onze partners
Om onze impact te vergroten zijn op talloze manieren verbindingen 

nodig met partners in ons uitgebreide netwerk. Bij het werken in 

lerende praktijken kijken wij altijd naar welke andere (landelijke of 

regionale) kennispartners betrokken zouden moeten worden. In onze 

programma’s werken wij dan ook vaak samen met bijvoorbeeld NJi, 

NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid), Vilans, Pharos en het 

Trimbosinstituut evenals met de Werkplaatsen Sociaal Domein, Plat-

form 31, CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), 

hogescholen en universiteiten en de Academische werkplaatsen. 

Op het lokale niveau breiden we onze contacten uit. Movisie heeft 

daarvoor sinds 2019 een netwerk van associate members opgezet. 

Hierin participeren ervaringsdeskundigen en gemeentelijke - en sociale 

professionals die in de dagelijkse praktijk op het lokale niveau voorop 

lopen in het dichterbij brengen van ons verbindende verhaal voor de 

samenleving. Dit netwerk gaan we verder versterken en nog meer 

divers maken. Voornamelijk de rol van ervaringsdeskundigen in dit 

netwerk vraagt om een beter doordachte aanpak. Ook willen we het 

aantal associate members uitbreiden dat interventies en doorbraken 

tot stand weet te brengen waarmee op het niveau van individuele 

mensen in een kwetsbare positie aantoonbaar duurzame positieve 

veranderingen tot stand komen. Door ons met hen te verbinden en 

mee te leren van hoe zij dit aanpakken en welke voorwaarden daar-

voor nodig zijn, willen we andere professionals in de uitvoering in 

staat stellen om collectief te leren. We intensiveren om die reden ook 

onze samenwerking met het IPW (Instituut voor Publieke Waarden) en 

kennisinstituten als het CCV. 

In de komende jaren willen wij ons in toenemende mate laten 

inspireren door (organisaties van) actieve burgers en onze kennis ten 

dienste stellen aan het versterken van hun positie in de samenleving. 

We denken daarbij aan de vele burgerinitiatieven, sociale coöperaties, 

cliëntenraden, bewonersraden etc. 

We kiezen er voor om de komende jaren vaker strategische allian-

ties aan te gaan met grote fondsen, met woningcorporaties en met 

het bedrijfsleven. Deze allianties kunnen helpend zijn om onze kennis 

in de praktijk beter te laten landen in de aanpak van sociale proble-

matiek, zowel op individueel niveau als op wijkniveau. 

Er is in de afgelopen jaren vaak gesproken over de kennisinfrastruc-

tuur in Nederland. Movisie mengt zich in die discussie uitsluitend 

vanuit het perspectief van onze missie en onze doelstellingen. Door 

consequent bij alle afwegingen die we daarin maken vanuit de belan-

gen van mensen in een kwetsbare positie te redeneren, verwachten 

we dat de kennisinfrastructuur die we de komende jaren samen met 
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gemeenten en andere kennispartners tot stand zullen zien komen 

flexibel en domeinoverstijgend zal zijn. Vanwege die noodzakelijke 

domeinoverstijgende aanpak is versterking van de samenwerking 

binnen de kennisinfrastructuur noodzakelijk. Dit komt niet vanzelf tot 

stand, maar vergt zowel op bestuurlijk als operationeel niveau om een 

extra investering. 

Movisie wil als kennisinstituut een maatschappelijke partner zijn 

van de overheid. We worden publiek gefinancierd en we hebben geen 

commercieel belang. We willen uitsluitend werken aan verbetertrajec-

ten waarvan wij weten dat ze ook effectief zijn. Dat wil zeggen dat 

we niet aan eenmalige bijeenkomsten doen, zoals brancheorganisaties 

en commerciële partijen dat doen, maar aan leer- en verbetertrajec-

ten, waarbij kennis en kunde echt wordt geïnternaliseerd. We willen 

hier zelf ook kritisch op blijven en monitoren of het werk dat wij doen 

ook daadwerkelijk leidt tot duurzame positieve verandering voor men-

sen in een kwetsbare positie. Daarvoor zullen we vaker publiek-private 

samenwerking aangaan. Dat vraagt om andere manieren van werken 

en ook om een investering in een continue professionalisering binnen 

onze eigen organisatie. 

Movisie is momenteel actief in bijna tweehonderd gemeenten en in 

diverse regio’s. We breiden onze contacten met gemeenten verder uit 

en streven ernaar om meer structureel partner te zijn van alle Neder-

landse gemeenten, omdat daar de aansluiting ligt bij de leefwereld 

van mensen en omdat de kennis die dit oplevert ook weer bruikbaar 

is voor andere gemeenten en regio’s. Om het overzicht te behouden 

op de lokale en regionale kennisontwikkeling die nodig is om de 

realisatie van onze doelen dichterbij te brengen kiezen we voor een 

lichte kennisinfrastructuur, waarbij we op het niveau van gemeenten 

zichtbaar maken waar onze inzet plaats vindt en welke partijen daar 

in de betreffende gemeente bij betrokken zijn.
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