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WijkWijzer: Platform voor
leefbare en veilige wijken
Op de Dag van de Buurt, 28 januari 2021, is de website
wijkwijzer.org gelanceerd. Kennisuitwisseling tussen
beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners staat
hier centraal. Op het platform zijn inzichten, onderzoeken,
praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie over de
wijkaanpak en wijk- en gebiedsgericht werken te vinden.
Onder meer over de verschillende leefgebieden die voor de
aanpak van leefbaarheid en veiligheid relevant zijn. Denk
aan wonen, werk en inkomen, opvoeding en onderwijs,
veiligheid, gezondheid, zorg en hulpverlening en de
leefomgeving. Maar ook over hoe je de processen rond de
verschillende werkwijzen kan inrichten.

Leernetwerk
WijkWijzer ondersteunt de ontwikkeling van het leernetwerk
rond de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Het leernetwerk is gericht op alle Nederlandse gemeenten die te maken
hebben met gebieden waar sprake is van een opeenstapeling
van stedelijke problematiek. Bij de ontwikkeling van dit
leernetwerk staat de kennis- en leerbehoefte van gebruikers
centraal: beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners.
Ook heeft het platform een vraagbaakfunctie. Beleidsmakers
en wijkprofessionals kunnen terecht met vragen over de
gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid.
WijkWijzer draagt bij aan de beweging waarin betrokken
personen en organisaties samenwerken aan stedelijke
vernieuwing en versterking van de wijk- en buurtaanpak.
Meer informatie: wijkwijzer.org

Handige werkvorm voor
lokale samenwerking
voor mantelzorgers
Heb je in je werk te maken met mantelzorgers? En wil je
beter samenwerken met andere organisaties die bij diezelfde
mantelzorgers betrokken zijn?
Het programma In voor mantelzorg-thuis heeft een werkvorm ontwikkeld die je helpt om de samenwerking een
boost te geven. De werkvormen zijn gebaseerd op de 5
samenwerkingscondities volgens Kaats en Opheij. Bij elke
conditie is een kort filmpje met uitleg te bekijken. Vervolgens
kun je met een interactieve werkvorm gezamenlijk de conditie verkennen en uitwerken. Het helpt jou en je samenwerkingspartners inzicht te creëren en afspraken te maken. De
werkvorm kun je zowel in digitale als fysieke bijeenkomsten
gebruiken. Er is bij alle werkvormen een duidelijke instructie.

Redactioneel

Polarisatie ontleed
Het is verkiezingstijd in Nederland en dat is altijd een periode waarin
verschillen worden uitvergroot. De coronacrisis doet er nog eens een
schepje bovenop. De burgemeesters van vijftien steden in Nederland
waarschuwden al in de zomer van 2020 voor een tweedeling in de
maatschappij, doordat de kansenongelijkheid verder toeneemt. Uitzichtloosheid en frustratie, met name in kwetsbare wijken waar de werkloosheid en de armoede toenemen, leiden tot spanningen in gezinnen en tot
boosheid op de overheid.
Veel mensen maken zich zorgen over de toenemende polarisatie in
Nederland. In dit nummer ontleden we het begrip polarisatie vanuit
verschillende invalshoeken. ‘Is er eigenlijk wel sprake van toenemende
polarisatie?’, vraagt hoogleraar Paul Dekker zich af (p.4). De lontjes van
mensen zijn wel korter, maar dat is iets anders dan polarisatie, stelt hij.
Door het steeds over polarisatie te hebben wordt het misschien juist
een selffulfilling prophecy. Joline Verloove (p.20) roept de vraag op of
polarisatie altijd ongewenst is. Soms kan polarisatie productief zijn en
leiden tot emancipatie van minderheidsgroepen. Polarisatie wordt pas
ongewenst, als bestaande verschillen verscherpt worden, waardoor deze
tot hardnekkige tegenstellingen uitgroeien en groepen mensen niet
meer constructief met elkaar kunnen communiceren.
In dit nummer komen ook handelingsperspectieven aan bod om
ongewenste polarisatie te voorkomen. Daarvoor is veel praktisch
toepasbare kennis beschikbaar, zoals onder andere het splinternieuwe
instrument de ‘wij(k)verbinder’ (p.12). Hoogleraar Richard Rogers (p.16)
pleit voor een meer constructieve manier van communiceren via de
(social) media. Sociaal werkers, zoals Ellen Scholte in Leeuwarden (p.6),
concentreren zich niet op het bestrijden van de tegenpolen, maar versterken het stille midden: de grote groep die we in de media niet horen,
maar die wel weerstand weet te bieden aan het ‘wij-zij denken’. Volgens
LSA-directeur Thijs van Mierlo (p.14) kunnen ook burgerinitiatieven
een constructieve bijdrage leveren aan het herstel van het vertrouwen
tussen burgers onderling en tussen burgers en overheid.
Polarisatie heeft brandstof nodig om op te vlammen. Maar we kunnen
het vuurtje ook uitdoven, door niet de verschillen uit te vergroten, maar
door oprechte interesse te tonen voor wat mensen ten diepste drijft. De
campagne ‘#SamenSterker’ is daarop gericht. Het duo Fatima Akalai
en Lody van de Kamp bijt in deze Movisies de spits af. Ik hoop dat veel
nieuwe duo’s als Fatima en Lody zich de komende tijd zullen melden.

Meer informatie: invoormantelzorg.nl/samenwerken
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Hoogleraar Paul Dekker

Noem niet alles
polarisatie
Nederland lijkt uit te groeien tot een land
van tegenstellingen. Toch is er volgens
hoogleraar Paul Dekker geen sprake van
brede polarisatie. ‘De lontjes zijn korter,
maar dat is iets anders dan dat groepen
mensen tegenover elkaar staan.’
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Door: Julia Dotulong
Was het een voorbode van meer? De
on-Nederlandse boerenprotesten in 2019
op het Malieveld en bij de Provinciale
Staten. Boze boeren, gesteund door politiek
leiders Geert Wilders en Thierry Baudet, die
zichzelf vergeleken met de slachtoffers van
de Holocaust. Het jaar daarop, versterkt
door de uitbraak van COVID-19, klonken
doodswensen aan politici en media op het
Haagse Binnenhof. Demonstraties liepen
uit op een handgemeen met de politie.
En dan waren er ook nog de zware rellen
en plunderingen bij het invoeren van de
avondklok.

Malieveld
2020 was al een jaar met harde polemiek
over en weer: de zwartepietendiscussie,
Black Lives Matter-demonstraties en de
toeslagenaffaire. ‘En toch polariseert
Nederland niet,’ zegt Paul Dekker (1954),
hoogleraar Civil Society aan de Universiteit
van Tilburg en tot eind 2020 onderzoeker bij
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
‘In Nederland staan nog steeds geen grote
groepen mensen die elkaar haten lijnrecht
tegenover elkaar.’

voren en dat roept ook reacties op. ‘Niet
alleen Baudet en Wilders polariseren, maar
net zo goed Klaver en Marijnissen’, stelt hij.

Fortuyn
Zetten Baudet of Wilders aan tot het vormen
van meningen die mensen voorheen niet
of minder sterk hadden en daarmee tot
polarisatie? Dekker: ‘Dat kan. We zagen
het bij Fortuyn, hoe hij meningen publiek
maakte die daarvoor tot een verjaardagsfeestje beperkt bleven. Bestaande onvrede
werd toen zichtbaar en ook gevoed. Toch zie
je dat ook een grote groep Nederlanders zich
zorgen maakt over de mogelijke toename
van polarisatie in Nederland. Je ziet dat
bijvoorbeeld met het vluchtelingenvraagstuk.
In werkelijkheid wordt daar veel genuanceerder over gedacht dan je zou verwachten op
grond van mediaberichten.’

Als je anderen als fout mens
bestempelt, gaat het mis
Corona

Want dat is de uitkomst van polarisatie, zoals
in de Verenigde Staten. Het idee dat polarisatie een maatschappijbrede trend is, helpt
ook niet. ‘Integendeel’, onderstreept hij.
‘Dan maak je het te groot en dat bevordert
fatalisme. Wat je ziet, is dat tegenstellingen
toenemen in sommige media. Evenals radicale
uitingen, zoals op het Malieveld. Dat kan
duiden op meer extremisme. Maar daarmee
verandert nog niet het overgrote deel van de
publieke opinie. Het kan ook zijn dat mensen
juist daardoor radicale standpunten afwijzen
en het redelijke midden gaan opzoeken. Dat
onderscheid moet je wel maken.’

‘Datzelfde geldt voor corona. Nederland valt
in dat opzicht ook niet uiteen in een groep die
geen enkele maatregel wil en een groep die
voor een volledige lockdown is. Meningsverschillen kunnen door een toename van korte
lontjes, frustraties en vermoeidheid wel makkelijker op scherp komen te staan. Dat zijn
risico’s maar dat is iets anders dan dat groepen
mensen weloverwogen tegenover elkaar gaan
staan. Als we voortdurend blijven zeggen dat
door corona de kans op polarisatie toeneemt,
dan wordt het een selffulfilling prophecy. Als
bij de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse
president Joe Biden steeds wordt gezegd dat
het wel fout zal gaan, dan is dat een uitnodiging aan onwelwillende groepen om chaos te
creëren.’

Dekker werkte tot voor kort mee aan de
SCP-kwartaaluitgaven Burgerperspectieven:
een continu onderzoek waarmee de denken zienswijze van Nederlandse burgers
wordt gepeild en geduid. Ook daaruit
blijkt niet dat Nederland de kant van de
Verenigde Staten opgaat. De onderzochte
ontwikkelingen geven weinig reden tot
zorg over polarisatie van grote groepen.
Nederlanders zijn de afgelopen decennia
over de hele linie zeker niet extremer in hun
opvattingen geworden. Opvattingen kunnen
volgens Dekker wel sterker tot uitdrukking
komen als het politieke partijlandschap
verandert. Er komen nieuwe kwesties naar

Les uit VS
Kan Nederland lessen trekken uit de VS?
‘De belangrijkste les is dat politieke leiders
uitspraken moeten vermijden die polarisatie
aanzwengelen, zoals bijvoorbeeld rondom
de invoering van de avondklok. Ik zeg
niet dat Nederlandse politici geen harde
uitspraken mogen doen, dat zou zelfs wat
meer mogen: polariseren op standpunten in
plaats van te doen alsof jouw standpunt het
redelijke midden is en andere standpunten
niet. In een politieke arena kan dat. Maar
het wordt iets anders als je de andere kant
moreel afwijst. Dat je, zoals in de VS, doet
alsof mensen met een ander standpunt
minder zijn en minder vaderlandsliefde
hebben. Door het gebrek aan respect in
de politiek zijn in de VS de tegenstellingen
enorm aangezwengeld. Als je anderen als
fout mens bestempelt, gaat het mis.’

Bubbel

Fatalisme

Grote massa

Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
Diederik Gommers deed met de influencer
Famke Louise. En door als overheid geen
schuldigen aan te wijzen. Maar ook door
stigmatisering te voorkomen. Want ook dat
kan voeding zijn voor polarisatie.’

Media
In november 2019 schreef Dekker: verschillen van mening nemen over de hele linie
niet toe, grote bevolkingsgroepen drijven
niet uiteen en we zijn mensen met andere
meningen niet meer gaan haten. Wat niet
wil zeggen dat er op bepaalde plekken en
tussen specifieke groepen geen polarisatie
optreedt. Of dat bepaalde media niet bol
staan van haatgevoelens jegens andersdenkenden. Hoe kunnen we mogelijke verdere
polarisatie indammen? ‘Door in gesprek te
blijven met elkaar. Zoals de voorzitter van de

‘Waar we voor op moeten passen’, aldus
Dekker, ‘is dat bevolkingsgroepen uit elkaar
groeien. Een les - los van de VS - is ervoor
zorgen dat de feitelijke sociale verschillen in
Nederland niet te groot worden en groepen
elkaar tegen blijven komen in het dagelijks
leven. Als mensen te veel in hun eigen
bubbel blijven leven, neemt ook de kans
op polarisatie toe. Die tendens zien we in
Nederland ook. Leefwerelden komen op een
aantal vlakken meer uit elkaar te staan en
verbindende instituties dreigen zwakker te
worden, bijvoorbeeld het verenigingsleven
en de media. Als iedere groep alleen nog
gaat sporten met geestverwanten en alleen
de eigen media gebruikt voor informatievoorziening, worden mensen vaak bevestigd
in hun opinie en gaan ze minder begrip
opbrengen voor standpunten van anderen.
En zeker in tijden van corona, als de fysieke
kans dat mensen elkaar ontmoeten minder
is, hebben de media een rol te vervullen.’

Hoopvol
Wat Dekker hoopvol stemt, is dat de
behoefte om je breed te informeren niet
is afgenomen. Talkshows worden beter
bekeken dan ooit en de dagbladen blijven
in trek, mede dankzij internet. ‘Er zijn kleine
groepen die tieren tegen de media en zelfs
journalisten fysiek bedreigen. Erg genoeg,
maar ze zijn beslist geen bewijs dat Nederland polariseert.’
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Vinger aan
de pols in
Leeuwarden
Door: Jessica Maas

Polarisatie? Het is niet een term die de sociaal werkers van
welzijnsorganisatie Amaryllis in Leeuwarden vaak in de mond nemen.
Maar omgaan met de gevolgen van corona? Dát doen ze dagelijks.
‘Zoveel mensen lopen op hun tandvlees, het borrelt overal.’
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Een Eritrese jongen stond vanmorgen
al om half negen voor de deur. Te vroeg
voor het wekelijkse inloopspreekuur voor
statushouders in Leeuwarden. ‘Helemaal
in paniek. Grote ogen. Hij wist het allemaal
niet meer.’ Sociaal werker Marieke Vos van
het team statushouders van Amaryllis een team voor de hele gemeente - maakt
zich zorgen. De eenzaamheid onder haar
cliënten is groot. Veel Syriërs en Eritreeërs
zijn door corona hun baan kwijtgeraakt en
hebben het afgelopen jaar hun dromen in
rook zien opgaan. Ze behoren toch tot de
kwetsbare groepen die in crisistijden het
eerst getroffen worden.

Boze buurman

Huisuitzettingen

Complot

‘Hun wereldje wordt steeds kleiner. Veel
jonge statushouders zijn hier alleen en
hebben nu te veel tijd om na te denken,
om te malen. Ze slapen slecht’, somt Vos op.
Een vreemd wereldwijd virus helpt niet.
Bij de eerste lockdown in het voorjaar was
het wekelijks spreekuur voor nieuwkomers
gesloten. ‘Dat hebben we geweten. Mensen
verdwenen volledig uit beeld, maakten
geen post meer open. Later zagen we ineens
een stijging van het aantal huisuitzettingen.
Dus bij de tweede lockdown was sluiting
echt geen optie. ’

Ook Ellen Scholte had deze week nog te
maken met een verwarde man. ‘Hij was
zo de weg kwijt dat ik toch de politie maar
heb ingeschakeld. Tsja, als je de hele week
alleen thuis bent en je zit je op te winden
over die lawaaiige buurman. En dan lees je
op Facebook al die verhalen over computerchips die ze gaan injecteren. Dan word
je toch ook knettergek?’ Ze horen de meest
uiteenlopende complottheorieën voorbijkomen. In het begin weigerde een boze burger
nog wel eens een mondkapje op te doen.
Marieke: ‘Nee, ik ben dan ook heel duide-

Corona zet samenleven op allerlei manieren onder druk. Sociaal werkers zoals
Marieke Vos en haar collega Ellen Scholte
van wijkteam Oud-oost zien elke dag
de gevolgen. Voortdurend houden ze de
vinger aan de pols in de stad, in de wijk.
Ze controleren de temperatuur van boze
buurmannen, stille nieuwkomers, eenzame
ouderen en mensen die in de war zijn. Deze
Friese professionals hebben het niet zo vaak
over polariseren, maar spreken over ‘de
boel gladstrijken’ en ‘karretjes op de rails
zetten’, over elkaar treffen op de middenstip
en begrip tonen.

Friezen zijn over het algemeen
wel tolerant

komen steeds meer telefoontjes binnen.
Ellen Scholte: ‘Er lopen zoveel mensen op
hun tandvlees. Het borrelt overal. In alle
wijken en dorpen speelt nu van alles achter
de voordeur.’

Spanningen
lijk. Het maakt me niet uit wat je gelooft,
maar hier dragen we een mondkapje. Maar
nu kom ik dat niet meer tegen.’

Achter de voordeur
Heel veel mensen staan nu eenmaal onder
hoogspanning, klinkt het. Een kat in het
nauw maakt vreemde sprongen. Veel
signalen staan op rood. Meldingen huiselijk
geweld en kindermishandeling nemen
toe, crisisdiensten lopen over en ook bij
het meldpunt Overlast van de gemeente

Maar in de oude wijken – waar al zoveel
mensen moeite hebben om de eindjes aan
elkaar te knopen en waar de muren van de
goedkope woningen vaak slecht geïsoleerd
zijn – is thuisblijven moeilijker. En lopen
de spanningen eerder op. ‘Met vier kleine
kinderen en een man die net zijn baan
kwijt is geraakt op zestig vierkante meter?’,
schetst Marieke. ‘Ik geef het je te doen.’ Ze
is de afgelopen tijd al een aantal keer bij
een burenruzie gehaald. ‘Een wanhopige
buurman, hij moest thuis werken, maar zijn

Eritrese buurvrouw had net een familielid
verloren. De hele dag kwam er mensen
langs, het huilen en jammeren stopte niet.’
Gelukkig was de buurman redelijk. ‘Hij
vroeg ook meteen of hij iets voor de familie
kon doen.’

Tolerante Friezen
Veel overlasttelefoontjes zijn een stuk
minder vriendelijk. Zeker wanneer het statushouders betreft. Het Meldpunt Overlast
gemeente schakelt wanneer nodig met de
professionals van het team Statushouders.
Met rechts-extreme sentimenten valt het
in Leeuwarden volgens haar wel mee. Ze
gelooft niet dat corona dit soort gevoelens
aanwakkert. ‘Ik moet zeggen dat Friezen
over het algemeen wel tolerant zijn. Dat
zagen we ook in 2015, bij de noodopvang
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rustig, ondanks opruiende berichten online.
Nuchter: ‘Het regende en de harde kern van
Cambuur had gewaarschuwd de stad te
beschermen. Tsja, dat soort steun uit onverwachte hoek was ook wel weer bijzonder.’

Welkomhuis
Wat gaan ze als sociaal werker doen
wanneer de coronamaatregelen weer
worden afgeschaald? En als mensen elkaar
weer zonder drempels mogen bezoeken?
Marieke: ‘We moeten elkaar weer ontmoeten, dat is volgens mij zó belangrijk.
We hebben met ons team statushouders
een langgekoesterde droom voor een
Welkomhuis – een soort buurtkamer waar
iedereen kan binnenlopen. We willen
graag een pand met kamers waar we jonge
statushouders kunnen klaarstomen voor de
samenleving. Ik hoop dat we daar dit jaar
verder mee kunnen.’

hier. Op sociale media werd toen van alles
geschreeuwd en geroepen. Maar uiteindelijk stonden er 4 mensen met een spandoek
bij de rotonde, tegenover honderden
vrijwilligers die zich aanmelden.’ Het
stille midden blijkt toch altijd groter dan
‘roeptoeters’ online willen doen geloven,
weet ze. ‘Ook bij een inspraakavond over
het asielzoekerscentrum bleek de zaal vol te
zitten met redelijke mensen.’

maal. Veel mensen rijden nu van die rails
af. De een schiet de lucht in en schreeuwt
z’n frustratie richting Rutte en De Jonge, de
andere schiet 6 meter de grond in en komt
niet meer buiten. Ons werk is vooral om te
normaliseren. Het klokje weer even gelijkzetten. Je mag denken wat je wilt, maar
even ademhalen. Even die angel eruit.’ Ze
gaat daarom ook regelmatig wandelen met
cliënten. ‘Mensen moeten ventileren, het
huis uit, zien hoe het zonnetje schijnt.’

Cambuur

Het is vaak al genoeg dat er
iemand eens echt luistert

Begrip
Wat doen de 2 sociaal werkers wanneer de
gemoederen in hun stad oplopen? ‘Tja, wat
doe ik dan?’, vraagt Marieke zich hardop
af. ‘Goed luisteren, begrip tonen, daar komt
het mijn werk vaak op neer. En geduld.
Dat ik heb wel geleerd. Heel veel geduld.
Ik probeer toch begrip te creëren voor alle
partijen. Deze periode is voor niemand
makkelijk. Het is vaak al genoeg dat er
iemand eens echt luistert. Ook naar die
boze buurman.’
Ellen: ‘Het karretje op de rails houden, dat
zet ik wel eens als doel bij de cliënten die ik
begeleid. En dat geldt in deze tijden hele8

De avondklokrellen eind januari verrasten
velen in Nederland. Experts buitelden in
de media over elkaar heen op zoek naar
verklaringen voor al die opgekropte woede.
Een teken van vergaande polarisatie, een
gevolg van de groeiende tweedeling in de
samenleving van boze burgers die niet
meer gehoord voelen door Den Haag? Veel
kwam die avonden samen, denkt Ellen.
‘Het verbaasde me eigenlijk niet. Verveling,
frustratie, angst voor het virus, onvrede
met de politiek.’ In Leeuwarden bleef het

Ze vertelt enthousiast over het geslaagde
theaterproject Eritreatown dat de stichting
Haring & Humus eind 2018 in het centrum
van Leeuwarden organiseerde. Eritreeërs
en Friezen stonden samen op de planken.
Leeuwarden maakte kennis met de Eritrese
cultuur. ‘Dat soort iniatieven zijn belangrijk.
Net als maatjesprogramma’s. We hadden
hier ook een drukbezocht taalcafé. Mensen
moeten elkaar toch leren kennen en dan
blijkt vaak dat we meer op elkaar lijken dan
verschillen.’

Bakkie koffie
Ook Ellen kijkt graag vooruit. ‘Iedereen
is nu alle kanten opgeschoten, we zaten
allemaal in een overlevingsmodus. Maar
straks zullen we elkaar toch weer moeten
treffen op die middenstip of in ieder geval
op hetzelfde veld.’ Ze hoopt dat haar
bewoners snel weer voor een praatje in
de buurtkamer terecht kunnen. ‘Nu zijn
we dicht, alleen een klein groepje mensen
die het alleen echt niet redt, mag af en toe
langskomen voor een bakkie. Even een
vriendelijk gezicht, even spuien. Dat haalt
vaak een hoop druk weg.’

Het midden versterken
Gemeenten en politie maken vaak gebruik van het denkkader van filosoof Bart
Brandsma over de aanpak van ongewenste polarisatie. Hij stelt onder meer dat polarisatie ‘brandstof’ nodig heeft om op te laaien. Ongemerkt zijn er tal van reflexen waardoor
polarisatie wordt aangejaagd. ‘Meestal concentreren mensen zich op het bestrijden van
de polen, maar je kunt beter het stille midden versterken: de grote groep die niet wordt
gehoord en daarmee weerstand biedt aan het wij-zij denken.’ Zie ook het artikel op
pagina 20-21.

Ervaringsdeskundigen
in het sociaal domein, hoe
staan ze ervoor?
Door: Saskia Keuzenkamp

In 2018 peilden Movisie en Sociaal Werk Nederland voor het
eerst hoeveel leden van Sociaal Werk Nederland werken met
ervaringsdeskundigen. In 2020 is dat nogmaals onderzocht.
Hieruit blijkt dat meer organisaties (65%) inmiddels met
ervaringsdeskundigen werken. Maar het aantal ervaringswerkers
met een betaalde baan is nauwelijks gestegen.

In 2018 lag het percentage op 55%, maar de
groep respondenten is niet helemaal vergelijkbaar. Of er feitelijk een opwaartse trend is,
kunnen we niet met zekerheid zeggen. Van
de organisaties die nog niet met ervaringsdeskundigen werken, overweegt de helft om
er alsnog mee te beginnen. Dat is een groter
deel dan in de vorige peiling.

Vooral vrijwilligerswerk
Uit de cijfers van 2020 blijkt echter dat
het werk van ervaringsdeskundigen vooral
vrijwilligerswerk blijft (79%). Ze worden op
verschillende specifieke terreinen ingezet:
armoede en schulden, ggz-problematiek,
dak- en thuislozen, geweld in huis, verslavingsproblematiek, sociale uitsluiting,
activering en statushouders. De inzet op de
terreinen ggz en armoede en schulden zit
duidelijk in de lift.

Primaire proces
Het overgrote deel van de organisaties
zet ervaringsdeskundigen in het ‘primaire
proces van de organisatie’ in: 17% doet dat
door hen in te zetten als lid van een sociaal
team, 55% voor het verlenen van individuele hulp of ondersteuning en in 40% van de
organisaties worden ervaringsdeskundigen
als co-begeleider ingezet (mensen konden
meer antwoorden geven, dus de cijfers
komen hoger uit dan 100). In 21% van de
organisaties vervullen ervaringsdeskundigen
ook een rol in het secundaire proces
(bijdrage aan beleid en ontwikkeling).

wat wordt genoemd: er is inmiddels een
projectleider aangesteld, er is sprake van
een mindshift bij de andere (professionele)
medewerkers (namelijk meer draagvlak en
acceptatie), er is meer begrip en waardering
voor de meerwaarde van het ervaringswerk,
het is ‘gewoner’ en vanzelfsprekender
geworden en ze worden in steeds complexere situaties ingeschakeld. Maar er is
ook minder positief nieuws, er wordt hier en
daar een verslechtering van de financieringsmogelijkheden gemeld.

Uitdagingen voor de toekomst
Hoe kijkt men in 2020 naar de toekomst?
Welk werk is er aan de winkel en wat zijn de
grootste uitdagingen? Aan de inbedding in
de organisatie valt nog het nodige te doen.
Ervaringswerkers moeten nog zichtbaarder
worden in de organisatie. Ze zullen met nog
meer focus ingezet moeten worden en er
moeten activiteiten komen die beter bij hun
profiel passen. De begeleiding kan beter
en de kwaliteit van hun inzet behoeft zorg.

De reflectie op hun werk kan beter en er
moet meer aandacht zijn voor een betere
balans tussen belasting en belastbaarheid.
Hun domein moet verbreed worden, ze
zullen zich meer en meer met het secundaire
proces gaan bezig houden.
Aan hun interne en externe scholing kan
nog het nodige gedaan worden. Het moet
mogelijk gemaakt worden dat zij buiten de
organisatie andere ervaringswerkers ontmoeten. Een groot punt van zorg is en blijft de
financiering van het ervaringswerk. Dat vergt
voorlopig nog veel kunst- en vliegwerk.

Uit de pioniersfase
Er valt dus nog het nodige te doen. Saskia
Keuzenkamp, directeur Kennis en innovatie
bij Movisie: ‘We gaan met het ervaringswerk
naar een andere fase. We zullen langzaam
maar zeker uit de pioniersfase moeten
komen. Er moet nu echt ruimte voor ze
gemaakt worden. Zowel wat de financiering
betreft als wat betreft hun posities in de
organisaties waar zij het werk moeten
kunnen doen waar ze goed in zijn. In
aanvulling op de professionals.’

Meer informatie: Saskia Keuzenkamp
(s.keuzenkamp@movisie.nl, 030 -789 20 34)
Zie ook: www.movisie.nl/
ervaringsdeskundigen-sociaal-domein

Veranderingen vergeleken met 2018
Vergeleken met 2018 zijn er wel enkele
veranderingen die opvallen. Een greep uit
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Avondklokrellen komen
niet uit de lucht vallen
Door: Annemarie van Hinsberg en Joline Verloove

Ook zie je inwoners uit verschillende steden
via sociale media tegen elkaar opboksen. Zo
van: wat zij kunnen, kunnen wij ook. Van
Stekelenburg: ‘Via sociale media wordt live
gestreamd wat op straat gebeurt. Daarmee
wordt onzekerheid over de opkomst weggenomen. ‘Ik sta daar toch niet in mijn eentje.’
Zo wordt ook een gevoel gecreëerd: ‘Yes,
we can, kijk maar!’ Naast het livestreamen
doet ook de vorm ertoe. Filmpjes raken
sneller een emotionele snaar dan geschreven
berichten. Denk maar aan het filmpje over
de aanhouding van George Floyd.’

Tweedeling wordt groter

Nederland was in januari 2021 in
de ban van de avondklokrellen.
Wie zijn de relschoppers?
Wat heeft tot deze onrust en
vernielingen geleid?
Dé relschopper bestaat niet
‘Dé relschopper bestaat niet’, zegt Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar Sociale
verandering en conflict. Om de rellen beter
te kunnen duiden, is het belangrijk om
onderscheid te maken in de groepen die de
straat op gingen. ‘Natuurlijk is er de groep
die tegen de coronamaatregelen is. Maar

waarschijnlijk is de groep groter die al jaren
de overheid en haar instituties wantrouwt en
steeds bozer is omdat hun problemen niet
serieus worden genomen.‘
Veruit de grootste groep betreft volgens Van
Stekelenburg sensatiezoekers die via sociale
media worden opgehitst en eropaf gaan.
‘Dit zou 70 tot 90% van de groep zijn. En
dan heb je de ‘matters’ die geen motivatie
lijken te hebben om de straat op te gaan,
behalve om te knokken en de boel te slopen.
Dit zijn mensen die bewapend met messen
en vuurwerkbommen en met beschermende
kleding naar de rellen komen.’

Sociale media spelen sleutelrol

Aboutaleb straalde emotie
uit en het gevoel van ‘Wij
Rotterdammers’
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Verschillende experts wijzen erop dat deze
onrust niet uitzonderlijk is. Wat volgens
Van Stekelenburg in de recente rellen echt
anders is, is de invloed van sociale media.
Dat zie je volgens haar niet alleen terug
in de motieven van de sensatiezoekers: ze
willen erbij zijn na het zien van live beelden
op sociale media. Je ziet het ook in het
kat-en-muisspel dat online met de politie
wordt gespeeld.

De avondklokrellen komen niet uit de lucht
vallen. Spanningen lopen sinds de uitbraak
van het coronavirus op. Dit uit zich in
demonstraties die steeds vaker escaleren.
Ook waarschuwden burgemeesters van
15 steden deze zomer het kabinet dat de
coronacrisis de tweedeling in de maatschappij vergroot en dat de kansenongelijkheid
verder toeneemt. In kwetsbare wijken groeit
de werkloosheid en armoede, worden meer
spanningen in gezinnen waargenomen en
neemt de achterstand in het onderwijs toe.
De uitzichtloosheid leidt tot veel frustratie
en boosheid, wat vooral gericht wordt op de
overheid.
Ook de kloof tussen mensen die de overheid
vertrouwen en mensen die de overheid
wantrouwen, wordt steeds groter. Volgens
Van Stekelenburg ligt er op dit moment een
stevige uitdaging voor overheid en sociaal
werk. ‘We zien een terugtrekkende overheid. Er zijn op verschillende niveaus geen
aanspreekpunten meer en er wordt niet
goed geluisterd naar zorgen en problemen
van mensen die zich daardoor niet gezien
en gehoord voelen en daar gegriefd over
zijn. Een paradox waarbij de overheid in hun
ogen zowel de aanstichter van problemen en
de vijand is als degene die de problemen zou
moeten oplossen. Daardoor is er een kloof
van wantrouwen die steeds dieper wordt.’

Meer weten? Ga naar dewijkverbinder.nl of
naar movisie.nl/hoopvol-en-kwetsbaar.

VIJF TIPS
Wat kunnen gemeenten en sociaal
professionals doen om verdere escalatie
en herhaling te voorkomen?

1
2

Investeer in inclusieve communicatie
Wil je dat mensen coronamaatregelen naleven? Zorg dat zij begrijpen waarom deze maatregelen er zijn.
Informatie en communicatie over COVID-19 en de maatregelen bereiken nog steeds niet iedereen. Zo zal
een Postbus 51-spotje waarschijnlijk niet aankomen bij jongeren die hun informatie vooral op sociale media
halen. Ook door taalachterstand of beperkte digitale vaardigheid lopen mensen informatie mis.

Werk aan herstel van vertrouwen
Het optreden van een burgemeester of andere gezagsdragers kan de polarisatie aanjagen of dempen. De
Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is wat dat betreft een goed voorbeeld. Hij sprak vanuit zijn rol als
burgervader de jongeren en hun ouders direct aan. Hij straalde emotie uit en wakkerde het gevoel van ‘Wij
Rotterdammers’ aan. Je moet daarvoor haarfijn weten wat er leeft onder inwoners en deel van hen uitmaken, iets wat niet elke burgemeester zo maar kan doen.

Luister naar zorgen van inwoners

3
4
5

Als inwoners zeggen ‘ik word niet gehoord’, spreken zij impliciet de wens uit om het gesprek aan te gaan
en naar oplossingen te zoeken. Het is belangrijk dat zij dan een luisterend oor vinden bij de lokale overheid
en bij sociaal professionals in de wijken. Bij dreigende escalatie blijkt de inzet van sleutelfiguren en actieve
ouders in de wijken hierbij effectief. Dit heeft waarschijnlijk een rol gespeeld bij het feit dat het in Utrecht
en in Amsterdam Zuidoost relatief rustig bleef. Ook is het zaak om te analyseren welke angsten, boosheid
of weerstand een rol spelen. Neem bezorgde burgers serieus. Allerlei gespreksmethoden kunnen hiervoor
ingezet worden, denk aan Deep Democracy, het Socratisch gesprek en Geweldloze communicatie.

Investeer in online sociaal werk
De invloed van sociale media was tijdens deze rellen groot. Om hierop te kunnen anticiperen, is het
belangrijk om als sociaal professional, en zeker als jongerenwerker, online aanwezig zijn. Het wiel hoeft
niet te worden uitgevonden. Denk aan Jongerenwerk Op Zuid of het Project Grey. We zien dat veel sociaal
professionals nog zoekend zijn hoe ze dit in hun werk kunnen implementeren. Movisie gaat in 2021 hier
extra aandacht aan besteden.

Blijf vechten tegen sociale ongelijkheid
Onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en ondermijnende criminaliteit zijn een
voedingsbodem voor escalatie en conflict. Daarbij komt dat problematieken vaak ‘geculturaliseerd’ worden
wanneer de samenstelling van de bevolking in wijken met veel sociale problematiek en criminaliteit etnisch
divers is. Dit kan discriminatie en daarmee polarisatie in de hand werken. Onverminderd inzetten op het
structureel aanpakken van sociale ongelijkheid blijft daarom essentieel.
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Nieuw

De Wijkverbinder
Door: Imre van den Dop

De Wij(k)verbinder is een online
tool voor gemeenten, sociaal
professionals en actieve burgers
die verbindende activiteiten willen
organiseren.
De Wijkverbinder helpt om activiteiten te
organiseren die bijdragen aan de doelen die
je als professional of vrijwilliger in de wijk
wil realiseren. Veel wijken zijn tegenwoordig divers samengesteld. Er leven mensen
met verschillende achtergronden, religies
en culturen die ook verschillen in bijvoorbeeld leeftijd, inkomen en opleiding. Deze
diversiteit kan het samenleven ingewikkelder maken.
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Hoe organiseer je activiteiten op een effectieve manier? Projectleider Annemarie van
Hinsberg: ‘De huidige situatie in de wijk is
een belangrijk uitgangspunt om te bepalen
welke activiteit je organiseert. Het vraagt
om een andere aanpak als wijkbewoners
met verschillende achtergronden weinig
contact met elkaar hebben of als er sprake
is van overlast.’

In welke fase zit de wijk?
In de online tool zijn de activiteiten
en bijbehorende kennis geordend in 4
verschillende situaties. Deze zijn gebaseerd
op de fasen van polarisatie: verbinden in
rust (groen), verbinden bij ongemak (geel),
verbinden bij spanning (roze) en verbinden

bij incidenten (rood). Leven de mensen in
de wijk bijvoorbeeld langs elkaar heen? Is
er sprake van een ongemakkelijke sfeer of
worden mensen gediscrimineerd? Of zijn
er zelfs incidenten zoals vernielingen? Om
vast te stellen in welke fase een wijk zit,
kun je een analyse-instrument van het
kennisplatform KIS raadplegen. Dit instrument en uitgebreide achtergrondinformatie
over de tool vind je in de ‘bibliotheek’.

Activiteiten kiezen
Van Hinsberg: ‘Met de tool ontdek je via
welk type activiteiten je werkt aan de
gewenste situatie. Sommige activiteiten
zijn geschikt voor meerdere situaties.
Bijvoorbeeld: in tijden van rust kun je een

dialoog organiseren over de buurt zodat
mensen elkaar leren kennen en makkelijker op elkaar afstappen als er wél iets aan
de hand is. In tijden van ongemak of bij
spanningen is het een ander verhaal. Dan
kun je een dialoog inzetten als gestructureerde gespreksvorm over verschillen
en polariserende onderwerpen. Het doel
is dan dat mensen vanuit verschillende
perspectieven naar elkaar of naar het
onderwerp leren kijken. Ze leren zich
inleven en stellen hun beeld mogelijk bij.
Dit kan ook bijdragen aan het verminderen
van vooroordelen.’

Duurzaam contact ontstaat als mensen met
elkaar samenkomen of samenwerken aan
een gemeenschappelijk doel of interesse.
Denk aan samen sporten of samen de buitenruimte schoner en leefbaarder maken.’
Tip van Van Hinsberg: ‘Maak dan wel
concrete afspraken met bewoners, bijvoorbeeld over wat het gemeenschappelijk doel
is en hoe dit gerealiseerd wordt. Gemeenschappelijke interesses van buurtbewoners
kun je ontdekken door met hen in gesprek
te gaan of via bijvoorbeeld een enquête.
Belangrijk is om onbewuste competitie
tussen bevolkingsgroepen te vermijden,
bijvoorbeeld tijdens het gezamenlijk
sporten.’

Elkaar helpen

Duurzaam contact ontstaat
als mensen samen sporten of
samen tuinieren

Ken je doelgroep
Van Hinsberg: ‘Het is natuurlijk ook van
belang om na te denken over wie je
doelgroep is en hoe je deze mensen bereikt.
Wat is er aan de hand en wie zijn daarbij
betrokken? Daar kun je je activiteit op
aanpassen. Voor het bevorderen van contact
tussen groepen jongeren zet je een andere
activiteit in dan tussen nieuwkomers in de
wijk en de gevestigde buurtbewoners. Zorg
ook dat je rekening houdt met verschillende wensen en gewoonten, bijvoorbeeld
halal vlees op de buurtbarbecue.
En als er sprake is van ongemak of spanningen in de wijk, dan zijn de verschillen
misschien te groot voor een persoonlijke
ontmoeting. Dan kun je gebruik maken
van denkbeeldig contact of indirect contact.
Bijvoorbeeld door verhalen te delen in de
buurtkrant, via film of theater.’

Bindingsladder
De bindingsladder helpt hierbij. Van Hinsberg: ‘Hoe duurzamer en intensiever het
contact, hoe groter de kans dat het contact
beklijft, volgens de bindingsladder. Initiatieven die contact tot stand brengen op basis
van wat mensen bindt en niet op basis van
wat hen scheidt, hebben de meeste kans op
resultaat. Bijvoorbeeld door mensen aan te
spreken op hun rol als ouder, buurtbewoner of sporter.

Verder helpen activiteiten die gericht
zijn op wederzijdse hulprelaties tussen
mensen die van elkaar verschillen. Deze
activiteiten kunnen de verbinding tussen
groepen buurtbewoners vergroten en
tegenstellingen, vooroordelen en polarisatie
verminderen. Denk aan mentorprojecten,
maatjesprojecten met vluchtelingen of
taalprojecten waarin nieuwkomers worden
geholpen met de Nederlandse taal. Denk
ook aan boodschappen doen of koken voor
een buurtgenoot.

Wat wel werkt
Van Hinsberg: ‘Bij elk type activiteit vind je
voor het organiseren en uitvoeren van de
activiteit een aantal tips over wat daarbij
wel en niet werkt. Bij de activiteit ‘Verdie-

Zorg dat mensen met elkaar
gaan meeleven

pen in elkaar’ is het bijvoorbeeld slim om
ervaringsverhalen te delen vanuit ieders
perspectief en ervoor te zorgen dat mensen
echt met elkaar gaan meeleven. Bij een
dialoog is het belangrijk om stereotypen
over bepaalde groepen buurtbewoners niet
te herhalen. Door ze te herhalen, worden ze
geactiveerd in het brein. Ook als ze daarna
ontkracht worden.’

Incident in de wijk
‘Bij incidenten is het bijvoorbeeld eerst
zaak om te handhaven door grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en het
veiligheidsgevoel in de wijk te herstellen.
Je kunt dan het beste samenwerken met
verschillende hulpinstanties zoals politie,
jongerenwerk, welzijnswerk en handhaving. Zorg dat ook de bewoners hierbij
betrokken zijn. En zet niet te snel in op
overbruggend contact. Pak eerst de sociale
veiligheid aan.’

Meer weten?
Bekijk de Wijkverbinder op dewijkverbinder.nl. Of lees de publicatie 'Waarom
contact werkt' op kis.nl.

Voorbeelden van activiteiten
Koppelwerk
Bij ‘Koppelwerk’ wordt de sociale veiligheid in een wijk vergroot door de sociale
zelfredzaamheid van bewoners te stimuleren. Een wijkagent en een opbouwwerker zijn
samen fysiek aanwezig in de wijk, waarbij ze bewoners stimuleren zelf problemen aan te
pakken. Ook vormt het koppel een schakel tussen bewoners en instanties.
Mensenbieb
‘Mensenbieb’ is een online bibliotheek van mensen waar je levende boeken leent. De
boeken zijn mensen die je normaal misschien niet zo snel zou spreken. Denk aan een
transgender, veganist, imam of vluchteling. Iemand die afwijkt van de norm en daardoor
de kans loopt anders benaderd, buitengesloten of gediscrimineerd te worden. Dit is een
manier om te werken aan meer onderling begrip als er in de buurt ongemak is tussen
mensen.
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De rol van bewonersorganisaties

Ga niet pas samenwerken
als de crisis uitbreekt
Door: Olaf Stomp

We zijn blij met actief burgerschap, ook bij het veilig houden van
steden en buurten. Maar waar ligt de grens bij die initiatieven? ‘Maak
duidelijke afspraken over wie welke rol heeft’, bepleit Thijs van Mierlo,
directeur van LSA, netwerk van bewonersgroepen.

Actief burgerschap. Het wordt in onze
samenleving gestimuleerd. Om elkaar te
helpen, te zorgen voor elkaar of de lokale
vereniging draaiende te houden. En om de
sociale veiligheid te bewaken. Overheid en
politie roepen burgers op om op elkaar te
letten, om waakzaam en alert te zijn en het
te melden als er iets niet pluis lijkt.
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Professionals in het sociaal domein en
veiligheidsdomein werken bij het in stand
houden van leefbaarheid en sociale veiligheid idealiter samen met de inwoners zelf.
Die weten immers het beste wat er speelt
en wat nodig is voor een leefbare en veilige
omgeving. En met succes. Er zijn legio
initiatieven zoals buurtapps, burgerwachten,

buurtvaders en buurtpreventie. Allemaal
zetten zij zich in voor een leefbare en veilige
samenleving. Een goede zaak. Maar het
wordt een ander verhaal wanneer mensen
het recht in eigen hand nemen. Waar ligt
de grens tussen gewenste en ongewenste
burgerbetrokkenheid?

Vlam in pan
De maatschappelijke tegenstellingen in coronatijd maken deze vragen extra actueel. In
januari sloeg in verschillende steden de vlam
in de pan. Demonstranten gingen de straat
op en een deel van hen, relschoppers, begon
te vernielen. Met grote materiële schade tot

gevolg, onder meer voor tal van middenstanders die hun ruiten aan diggelen
zagen gaan en van wie sommigen werden beroofd van hun inventaris.
In reactie op dit geweld ontstonden allerlei initiatieven om het geweld te voorkomen en steden en buurten te beschermen tegen vernielzuchtigen. Onverwachte groepen meldden zich, zoals boeren en de fanatieke aanhang van clubs
uit het betaalde voetbal. Verschillende lokale bestuurders – zoals Erik Roemer en
de burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te Strake – toonden zich blij
met de burgersteun uit onverwachte hoek.
'Ik stond behoorlijk te kijken van hun reactie', zegt Thijs van Mierlo, directeur
van LSA, landelijk netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer,
bewonersbedrijven en coöperaties. Hij noemt het geen goede ontwikkeling
dat burgemeesters bij dreigend geweld andere burgers de regie in handen
geven om de openbare te handhaven.

Geen spontane bewonersacties

Maar wat
werkt wel?
Door: Annemarie van Hinsberg

Thijs van Mierlo pleit terecht
voor enige terughoudendheid bij
spontane acties van inwoners om
hun omgeving veilig te houden
en escalatie te voorkomen. Toch
hebben we bij de avondklokrellen

Het wordt een ander verhaal als mensen het

kunnen zien dat deze acties ook

recht in eigen hand nemen

effectief kunnen zijn. Waarin
schuilt hun kracht? Wat werkt?

Drijfveer
‘Burgers kunnen een rol spelen bij sociale veiligheid, maar dan moeten er
wel een aantal zaken gewaarborgd zijn in afspraken’, stelt de LSA-directeur.
Afspraken over rolvastheid bijvoorbeeld. ‘De politie is een informatie-gestuurde dienst. Die informatie kunnen ze niet zomaar delen met burgers.’ Van
Mierlo: ‘Ga niet pas samenwerken als de crisis uitbreekt. Bewoners en politie en indien nodig justitie - zullen voordat de crisis uitbreekt het gesprek moeten
aangaan. Over drijfveren bijvoorbeeld. Het beschermen van de ondernemers
en de stad, dat klinkt als een nobel drijfveer. Maar uit ervaringen weten we
ook dat de mensen die zich roeren ook voorop lopen als er spanning en
sensatie te beleven valt.’

Buurtvaders
De spontane, emotioneel geladen acties van burgercollectieven zijn daarmee
anders dan een initiatief als buurtvadergroepen waar vooraf goed over is
nagedacht. Buurtvaders gaan dan in tweetallen in hesjes de straat op om
jongeren vriendelijk aan te spreken. Om te voorkomen dat ze samenscholen
en rottigheid uithalen.
Achter vrijwel ieder burgerinitiatief zit een dialoog tussen burger en overheid
over ieders rol, zegt Van Mierlo. ‘Het is een sociaal contract dat burger en
overheid na zo’n dialoog met elkaar sluiten. Onder welke voorwaarden vind
ik als burger dat de overheid het geweldsmonopolie mag hebben? En vanuit
het perspectief van de overheid: welke rol mag de burger spelen? Ik vind
trouwens dat die dialoog vaak ontbreekt.’

Samenlevingskracht
We leven in een tijd waarin tegenstellingen zich verscherpen tussen burgers
en mensen verminderd vertrouwen hebben in instituties. Volgens Van Mierlo
zouden bewonersorganisaties als intermediairs een constructieve bijdrage
kunnen leveren om kloven te dichten en vertrouwen te herstellen. ‘Denk aan
een onderwerp als vaccinatie. Mensen weten niet wie ze moeten vertrouwen.
Zorg dat je als buren daarover het gesprek voert. Voer dat gesprek op het
schoolplein, in de buurthuizen. En doe dat niet uit een innerlijke gedrevenheid dat er zoveel mogelijk mensen moeten worden gevaccineerd. Nee, praat
met elkaar over de zorgen die mensen hebben en neem die serieus. Maak
gebruik van de samenlevingskracht.’

Heldere norm uitdragen
Als je ongewenst gedrag wilt aanpakken
of voorkomen, werkt het goed als mensen
een positieve en inclusieve norm communiceren. ‘Dit is onze stad, daar zijn we
trots op. Daar blijf je vanaf, wij staan voor
elkaar.’ En ze voegden daad bij het woord,
met opruimen de dag na de rellen of door
’s avonds de straat op te gaan om jongeren
aan te spreken. Daarbij is het belangrijk dat
ze niet over een grens gaan: het aanspreken
van mensen op hun verantwoordelijkheid
en sociale normen stellen, mag niet leiden
tot intimidatie en bangmakerij.

Persoonlijk aanspreken
Het werkt het beste als iemand uit je eigen
gemeenschap je aanspreekt. Iemand die
dichtbij je staat, je begrijpt en oprecht
het beste met jou voor heeft. Een mooi
voorbeeld is de jongerenwerker die samen
met ouders in Utrecht Overvecht jongeren
persoonlijk aansprak. De boel liep er niet
uit de hand.

Influencer inzetten
Ook mensen die aanzien genieten of
populair zijn onder de groep die je wilt
aanspreken, kunnen veel invloed hebben.
Een mooi voorbeeld is social influencer
Defano Holwijn die op Instagram is gestart
met FC Avondklok. Doel: jongeren na het
ingaan van de avondklok entertainen en zo
van de straat houden. Voetballer Memphis
Depay riep op Instagram zijn volgers op niet
mee te doen aan rellen en plunderingen.
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Richard Rogers, hoogleraar nieuwe media en digitale cultuur

Mainstream
media
onder vuur
Richard Rogers is hoogleraar aan
de Universiteit van Amsterdam en
doet onderzoek naar de politieke
en maatschappelijke manipulatie
via sociale media. Hoe kijkt hij
naar de polariserende mediasfeer?
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Door: Olaf Stomp
Als dit vraaggesprek plaatsheeft, trillen
Washington, Amerika en eigenlijk nog de hele
wereld na op hun grondvesten. Kortgeleden
is het Capitool bestormd. De vraag is wat de
Verenigde Staten nog meer te wachten staat
aan geweld en ondermijning van de rechtsstaat. Richard Rogers, hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam, is Amerikaan van
geboorte. Niet verwonderlijk dat hij verwijst
naar de recente gebeurtenissen als we komen
te spreken over zijn onderzoek naar sociale
media, radicalisering en de invloed ervan op
de samenleving. Hij heeft recht van spreken
en reden tot zorg, ook voor Nederland. ‘Het
door complottheorieën gedreven sociale
mediamilieu hier wordt steeds radicaler en
feller. Je ziet dat de Amerikaanse scene wordt
nageaapt. We hebben in ons onderzoek een
groot, dynamisch nieuw extreemrechts medialandschap gevonden. Dat is een zorgelijk
fenomeen. Dat moeten we als samenleving in
de gaten houden.’

Mediasfeer
Rogers onderzocht (zie kader) mogelijke
buitenlandse inmenging in berichtgeving:
desinformatie en nepnieuws in de aanloop
naar de verkiezingen voor de Provinciale
Staten en het Europees Parlement in 2019.
Hij deed dat samen met een team van
onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam,
waaronder zijn collega media-onderzoeker
Sabine Niederer. Rogers en Niederer vonden
geen aanwijzingen voor buitenlandse
desinformatiecampagnes of nep-actiegroepen. Maar waar ze wel op stuitten, waren
andere zorgelijke tendensen. Een ervan: de
opkomst van een tendentieuze en polariserende mediasfeer, die sterk concurreert met
mainstream media.

4Chan
Rogers: ‘Mainstream media liggen onder
vuur. Er zijn bepaalde platforms en
onderwerpen waar de bedreiging van de
mainstream media acuut lijkt.’ Als voorbeeld
van een broedplaats voor extremistisch
sentiment, vooral waar het gaat om antisemitisme en anti-immigratie, noemen de
onderzoekers het Nederlandstalige 4chan.
Op het platform 4chan becommentariëren
gebruikers afbeeldingen over een scala aan
onderwerpen. Dat gebeurt volledig anoniem.

De onderzoekers riepen onder meer op
om die polariserende media met extreme
content beter te monitoren. Die aanbeveling
leidde tot felle reacties op Twitter waaruit
vrees voor censuur vanuit de overheid sprak.
‘Alsof we pleitten voor controle door de
overheid op media. Maar dat is niet wat we
bedoelden. Media monitoring, dat is een
normaal begrip, maar dan uitgevoerd door
ngo’s, non-gouvernementele organisaties.’

Gesloten platforms
Een ander fenomeen waar de onderzoekers
op stuitten, was die van gesloten platforms.
Sociale mediabedrijven die hun data ontoegankelijk maken voor onderzoekers, journalisten en niet-gouvernementele organisaties.
Rogers is voorzichtig in zijn bewoordingen
over wat het antwoord van beleid moet zijn
op de ontwikkelingen die hij waarneemt op
social media. ‘Ik ben geen beleidsmaker, ik
ben onderzoeker en het is niet aan mij om te
bepalen wat er moet gebeuren.’ Toch steekt
hij zijn zorgen niet onder stoelen of banken
over waar ongebreidelde en ongecontroleerde
berichtgeving over bijvoorbeeld complottheorieën toe kan leiden: de ondermijning van de
rechtsstaat en de democratische rechtsbeginselen waar onze samenleving op stoelt.
Rogers: ‘Het probleem met de gesloten platforms is dat er geen publieke archieven zijn.
Ik volg bijvoorbeeld extremistische groeperingen. Tot voor kort kon ik zien wat daar gepost
werd. Nu niet meer. Juridisch sta ik niet meer
in mijn recht om daar toegang toe te krijgen.’
Daar ligt dus een taak voor beleid en nieuwe
regels, stelt de Amsterdamse hoogleraar. Om
de platforms tot transparantie te dwingen.

GeenStijl
Rogers schetst dat er in het landschap
van de sociale media inmiddels een plek is
ingeruimd voor wat hij noemt ‘tendentieuze
mediavormen’, zoals het platform GeenStijl.
Wat Rogers expliciet van dit soort bronnen
vraagt, is om geen ruimte te bieden aan
extremisten. Een extremistische bron Fenixx
bleek op Facebook in sommige gevallen en
perioden meer geliked te worden dan het
NRC, hetgeen volgens hem duidt op een
reëel probleem. ‘Tendentieuze websites
vinden het misschien in sommige gevallen
grappig of uitdagend om extreme bronnen

Onder de loep: sociale mediamanipulatie
De bevindingen van het onderzoek door Richard Rogers en Sabine Niederer zijn
gebundeld in het boek ‘Politics of social media manipulation’, verschenen bij Amsterdam
University Press. Een Nederlandse vertaling is te vinden op Rijksoverheid.nl.

Arjen Lubach liet zien hoe
complotdenkers gevoed worden
door algoritmen
te noemen. Soms doet een site dat zelf niet,
maar zetten lezers in hun commentaren
een link naar een extreme bron. Dat soort
comments zouden direct verwijderd kunnen
worden.’ Platforms als GeenStijl hebben
spelregels voor contentmoderatie en die
moeten ze strikter hanteren, vindt Rogers.

Fiks de fuik
Hoe algoritmen werken op sociale media en
wat de gevolgen kunnen zijn voor gebruikers, werd vorig jaar blootgelegd door Arjen
Lubach in Zondag met Lubach. Hij schetste
hoe complotdenkers door de werking van
die algoritmen telkens gevoed worden met
informatie die in het verlengde ligt van
hun denkbeelden. Fiks de fabeltjesfuik,
riep Lubach en wees Facebook, Twitter en
YouTube op hun verantwoordelijkheid.
Rogers: ‘Het probleem is dat die bedrijven
een wettelijke uitvlucht hebben. Ze worden
beschouwd als intermediairs en niet als
uitgever. We leggen de verantwoordelijkheid
bij degenen die ‘posten’.’ Dat sociale media
platforms inmiddels actie ondernemen als
invloedrijke gebruikers als Donald Trump te
gortig met de waarheid omspringen, ziet
hij als een opportunistische zet. ‘Voor die
bedrijven is hun businessmodel maatgevend,
niet morele afwegingen.’

Media-etiquette
De vraag is ook hoe we als gewone burgers
moeten omgaan met filterbubbels die
tot informatie-eenzijdigheid leiden met
mogelijke negatieve gevolgen als polarisatie
tot gevolg. Rogers wijst op het belang van
het ontwikkelen van mediawijsheid. ‘Daar
ben ik erg voor en er zijn allerlei interessante
initiatieven op dit terrein. Met serious games
bijvoorbeeld over nepnieuws.’
Rogers haalt aan het slot van het vraaggesprek nog iets aan wat hem van het hart
moet. ‘Als je kijkt naar de huidige mores
op platforms als Twitter, dan is die over het
algemeen heel provocatief en paranoïde.
We zouden ons kunnen afvragen: waarom is
dat eigenlijk? Het is zinvol om na te denken
over meer constructieve manieren van
communiceren. Ja, media-etiquette, noem
het zo.’ Lachend: ‘Dat klinkt natuurlijk wel
bourgeois, maar het is wel wat het is.’
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Oproep tot open samenleving en maatschappelijke dialoog

#Samensterker
Door: Dyonne van Haastert

Movisie roept in het statement #SamenSterker op tot een open en
respectvolle samenleving en tot maatschappelijke dialoog. In het
kader van dat statement spraken we met goede vrienden en collega’s
Lody van de Kamp en Fatima Akalai, over hun bijzondere vriendschap,
polarisatie en dialoog.

Fatima en Lody leerden elkaar kennen tijdens een iftar (red. maaltijd die tijdens de
Ramadan na zonsondergang wordt genuttigd) bij de Politie Amsterdam. ‘Er was
meteen een klik’, vertelt Fatima. ‘We komen allebei uit het oosten van het land en
vonden elkaar in de projecten waar we mee bezig zijn.
Er ontstond een vriendschap die, tot verbazing van zowel Lody als Fatima, verwonderde reacties oproept. Een rabbijn en een moslima. Lody: ‘Er is geen haat tussen
Marokkanen en Joden, die is er nooit geweest. Ondanks de heersende gedachte
in de maatschappij. Ook wij verbazen ons over mechanismen als antisemitisme,
moslimhaat en exclusie. Daarom focussen wij op wat we van elkaar leren en wat
ons verbindt.’

Blindheid, geen wijsheid

Fatima Akalai is Projectleider Talentontwikkeling Amsterdam in het mbo-onderwijs en betrokken bij Amsterdam Inclusief.

Fatima illustreert haar zorg over escalatie in de samenleving met de toenemende
moslimhaat door politici. ‘Dit is onacceptabel, als moslima accepteer ik niet dat ik
als anders word gezien. Dat is blindheid, geen wijsheid. We moeten stoppen met
het ‘vingerwijzen’ naar de islam. Het gaat niet om moslims, dit is niet de islam. De
islam is een religie, net als het christendom. En ook in de islam zijn er verschillende
stromingen en interpretaties.’
Juist het benoemen van een ander als de ander of het benadrukken van de
religieuze achtergrond is een groot deel van het probleem, vult Lody aan. ‘Ik was
laatst op een islamitische basisschool. Daar sprak ik met leerlingen over de aanslagen in Parijs, Nice en Wenen. Dat is geen discussie of een gesprek over religie. Dat
gaat over hoe ernstig dit is. Zo simpel is het voor kinderen; dit hoort niet. Dat is eye
opening, juist voor volwassenen.’

Hoe ga je de dialoog aan? Ook al groeit de frustratie?

Lody van de Kamp is rabbijn en
schrijver en onder meer actief voor
Amsterdam Inclusief. Daarnaast is hij bekend
van het duo Saïd & Lody. (saidenlody.nl)
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Lody: ‘Wees niet afwachtend, maar neem een verbindende rol op je. Wacht niet
af tot het verkeerd gaat. Bewaak vrijheid van meningsuiting, maar doe dat met
fatsoen en zoek uit waar die grens ligt.’
Fatima: ‘We hebben dezelfde normen en waarden. Toon interesse in elkaar en
behandel elkaar met fatsoen.’
En, stelt Lody: ‘Wat Fatima en Lody kunnen, of Lody en Saïd (zie onder), kan
iedereen. Wij zijn twee burgers, die hetzelfde doel hebben: een fijne samenleving
creëren waar iedereen mee kan doen. Zie een ander en zijn of haar perspectief op
de samenleving als een verrijking.’

Door in gesprek te blijven, blijven we in verbinding. Met wie ben jij #SamenSterker?
De komende maanden laat Movisie inspirerende individuen en duo’s aan het woord.
Wil jij je verhaal of foto delen of wil je iemand aandragen? Mail dan naar
d.vanhaastert@movisie.nl. Lees meer in ons statement: movisie.nl/samensterker

Project Grey

3 lessen om online
polarisatie aan te pakken
Door: Joline Verloove en René Broekroelofs

Hoe kun je als sociaal werker,
docent of gemeente online
polarisatie aanpakken? Movisie
is in het Europese Project Grey
een bijzondere samenwerking
aangegaan met online
campagnevoerders, big dataanalysten en sociaal werkers. Dit
zijn de 3 belangrijkste lessen.
Les 1: Zoek online naar signalen
Het signaleren van online polarisatie blijkt
in de praktijk nog best lastig. Want wat is
het? Kort gezegd: bij polarisatie verscherpen
de tegenstellingen tussen groepen. Dit
kan leiden tot spanningen. Online uit zich
dat in een toename van haatzaaien. Dat
gebeurt door groepen mensen die zich in
een online bubbel uiten. Soms bewust, soms
onbewust. Soms gevoed door nepnieuws
en complottheorieën, soms uit dit zich
in bedreigingen of oproepen tot geweld.
Sociale media kunnen de brandstof leveren
voor polarisatie. Tegelijk zijn sociale media er
ook een uiting van.
Wat signalering lastig maakt, is dat grote
polariserende thema’s, zoals migratie, in de
eigen buurt of op school vaak anders leven.
Dit vereist meer samenwerking tussen jongerenwerkers, onderwijs, ouders, gemeenten
en soms ook de politie. Online aanwezigheid
en zichtbaarheid is daarbij essentieel.

Les 2: Kies een strategie
Als je online polariserende berichten
signaleert, kies dan de juiste strategie.
Reageer je inhoudelijk, stel je vragen of ga
je in op het onderliggende verhaal? Ga je
het bericht weerleggen, kom je met een
alternatief verhaal of negeer je het bericht?
Denk ook aan de toon: gebruik je humor,
blijf je feitelijk of reageer je met emotie?
Als docent kan je ervoor kiezen om een
les te besteden aan online nepnieuws en

complottheorieën. Gaat het om een serieuze
bedreiging, dan is het altijd verstandig om
samenwerkingspartners in te schakelen. Ben
je jongerenwerker, dan kun je ervoor kiezen
om online te reageren. Als je de jongere
kent, reageer dan in een privébericht of zoek
deze persoon op. Ken je de jongere niet? Ga
dan na of het een echt account is. Blijkt dit
niet het geval of gaat het om nepnieuws,
meld het bij het platform.

Les 3: Maak er tijd voor
Om online polarisatie aan te pakken, is het
belangrijk dat je er ruimte en tijd voor hebt.
Dit is niet iets om er even bij te doen. Het
online werken moet geïntegreerd worden
in de werkweek. Dit vereist een strategie
op online werken, het aanleren of bijsturen
van nieuwe vaardigheden en ondersteuning
vanuit het management.

Project Grey is een samenwerking van
Movisie, Dare to be Grey, Textgain, PDCS en
het Verwey-Jonker Instituut. Het is gefinancierd door de Europese Unie. projectgrey.eu

Hoe reageer je op
polariserende
berichten?
• Sluit aan bij groepsnormen, zoals: ‘hier
op school gaan we met respect met
elkaar om’.
• Benadruk iets gemeenschappelijks
van de groepen die tegenover elkaar
staan.
• Stimuleer empathie voor de andere
groep door inlevingsvragen te stellen.
• Spreek iemand aan op zijn normen en
waarden.
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Doordenken over
ongewenste polarisatie
Door: Joline Verloove

Een beetje polarisatie hoort bij een gezonde democratische
samenleving. Maar hoe zorg je dat polarisatie geen ongewenste
vormen gaat aannemen? In de publicatie ‘Theorieën en aanpakken
van polarisatie’ biedt Kennisplatform Integratie & Samenleving
(KIS) 16 wetenschappelijke theorieën en praktijkaanpakken.
Kijk hier voor de top 5.
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1

Middenmoot aanspreken

De filosoof Bart Brandsma heeft een
denkkader en model opgesteld voor
de aanpak van ongewenste polarisatie. Dit
model wordt door gemeenten en politie
veel gebruikt. Kernpunt: polarisatie heeft
brandstof nodig om op te vlammen. Vooral
brandbaar is de strategie om een tegenpartij
verdacht te maken en zoveel mogelijk medestanders te werven uit het ‘stille midden’.
Hierdoor verdwijnt het midden en blijven de
extremen over.
Dit denkkader impliceert dat we polarisatie
kunnen verminderen door de weerbaarheid
van het midden te versterken tegen de druk
vanuit de polen. Hoe doe je dat als sociaal
professional en gemeenteprofessional?
Niet door je te richten op het verbinden of
overtuigen van de polen of aanstichters,
maar juist op personen of groepen uit het
midden. Je kunt gamechangers inzetten, bijvoorbeeld door in de overheidscommunicatie
het onderwerp en de toon van het debat te
veranderen. Ook door afstand te nemen van
het discours over identiteit, door niet uit te
sluiten maar in te sluiten en door interesse te
tonen voor dieperliggende kwesties.

2

Op wijkniveau analyseren

Onderhuidse spanningen tussen
buurtbewoners komen veel vaker voor
dan openlijke incidenten. Meestal ontstaan
deze spanningen door kleine ongemakken in
de wijk. Om de wijk goed te kennen en tijdig
polarisatie te signaleren en in te grijpen,
heeft KIS een analysemodel ontwikkeld.
Hiermee kan een structurele analyse van verschijningsvormen, oorzaken en risicofactoren
gemaakt worden. Het KIS-analysemodel

stimuleert om de ervaringen van verschillende professionals die actief zijn in een wijk
bijeen te brengen, hierop te reflecteren en
een effectievere aanpak te ontwikkelen voor
overheden, politie en sociaal professionals.

3

Overheid in beeld brengen

Het optreden van een burgemeester of
iemand anders van ‘de overheid’ kan
polarisatie aanjagen maar ook verminderen.
Als een groep zich minder gerepresenteerd
voelt, neemt de kans op polarisatie of zelfs
escalatie toe. Denk aan de rellen en het
geweld bij het ingaan van de avondklok in
januari dit jaar.
Het denkkader over het bevorderen van de
legitimiteit van de overheid kun je gebruiken
als de polarisatie is geëscaleerd, zoals bij
conflicten of agressie tussen groepen. Het
is ook bruikbaar in een vroeg stadium van
polarisatie waarbij het vertrouwen tussen
overheid en inwoners in het geding is.
In deze laatste fase is een gesprek nog
mogelijk en is reflectie belangrijk op de
rol die de overheid speelt. Wanneer een
situatie is geëscaleerd, is het advies vanuit
deze theorie: durf openlijk stelling te nemen
tegen extremisme of discriminatie wanneer
een groep of gebeurtenis in strijd is met de
Nederlandse grondwet.

4

Verlies- en angstgevoelens
verminderen

Veranderingen in een buurt kunnen
verlies- en angstgevoelens oproepen en het
wij-zij-denken bevorderen. Denk aan de
bouw van dure koopwoningen in een van
origine arbeiderswijk of aan de komst van
een asielzoekerscentrum. Hetzelfde geldt op

Soms is polarisatie gewenst
Polarisatie is niet altijd onwenselijk. Het kan voor de samenleving ook productief zijn
en de emancipatie van minderheidsgroepen in gang zetten. Als groepen die minder
rechten hebben of gediscrimineerd worden voor zichzelf opkomen, dan levert dit
tijdelijk spanningen op. De spanningen die hierdoor ontstaan kunnen uiteindelijk leiden
tot een nieuw maatschappelijk evenwicht waarin mensen meer gelijk zijn aan elkaar
en waardoor de wereld wat beter is. Voorbeelden hiervan zijn het vrouwenkiesrecht,
de afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika, de afschaffing van de slavernij en de
homobeweging in de jaren tachtig in Nederland.
Ongewenst
We spreken van ongewenste polarisatie als bestaande verschillen verscherpt worden
waardoor deze tot hardnekkige tegenstellingen uitgroeien en groepen mensen niet
meer constructief met elkaar kunnen communiceren. Ongewenste polarisatie kent een
eigen dynamiek. Verschillende identiteiten lijken steeds meer tegenover elkaar komen
te staan en negatieve ideeën over elkaar nemen toe. Feitelijke informatie heeft minder
impact terwijl gevoelens en emoties steeds belangrijker worden.

Aanpakken mixen
In de publicatie ‘Theorieën en
aanpakken van polarisatie’ staan 16
theorieën en praktijkaanpakken. In
de praktijk zal het effectiever zijn om
deze te combineren. Aan de publicatie
is daarom een praktisch schema
toegevoegd dat fasen van polarisatie,
locaties en doelgroepen met theorieën
en praktijkaanpakken combineert.
Bekijk de publicatie via kis.nl/
aanpakpolarisatie.

het niveau van de samenleving: daar kunnen
zorgen of verwarring over de Nederlandse
identiteit eraan bijdragen dat mensen
minder positief over anderen denken.
Wanneer dit speelt, kan je de theorie
‘verminderen van verlies- en angstgevoelens’
gebruiken. Het mooiste is om dit te doen als
deze angsten en weerstand sluimeren. Tip:
analyseer eerst de uitingen van boosheid:
zijn het burgers die structureel over van
alles boos zijn? Werk vervolgens per type
een aanpak uit. Neem de bezorgdheid
serieus. Als het gaat om jongeren: focus op
het versterken van hun zelfvertrouwen en
identiteit. Zo worden ze weerbaar tegen
extreme of radicale invloeden.

5

Dieperliggende kwesties
achterhalen

Stel, je wilt als overheid de toon veranderen in een gepolariseerd maatschappelijk
debat. Om de juiste toon te vinden, moet
je weten wat er leeft onder verschillende
groepen inwoners. Om te achterhalen welke
diepliggende kwesties er spelen, kun je
dialoog- en gespreksmethoden inzetten.
Deep Democracy is bijvoorbeeld een
trainingsmethode die organisaties of sociale
groepen leert om een zo breed mogelijk
draagvlak te creëren voor een besluit. De
methode wordt ook ingezet om constructief
te leren omgaan met tegenstellingen,
meningsverschillen en conflicten. Niet door
conflicten te ontkennen, maar door te
onderzoeken wat tegenstanders verbindt.
De methode kun je gebruiken om polarisatie in een vroeg stadium te herkennen
en bespreekbaar te maken en om een
gedeeld normatief kader te maken. Andere
gespreksmethoden: het socratisch gesprek,
Open Space Technology en geweldloze
communicatie.
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DOSSIERS

Inzicht in werkzame elementen
van vraagverheldering en
planvorming
Door: Noëlle van Wijgerden

Wat werkt bij vraagverheldering en het
opstellen van een passend ondersteuningsplan?
Die vragen staan centraal in de nieuwe
publicatie van Integraal Werken in de
Wijk: 'Werkzame elementen bij integraal
werken. Vraagverheldering en planvorming;
samenwerken aan een oplossing als cyclisch
proces'. In deze publicatie neemt het programma

mooie verbinding tussen theorie en praktijk en geeft sociaal professionals handvatten om integraal werken ook bij deze onderdelen van een ondersteuningstraject vorm te geven.’ Om dit goed te
kunnen doen, zijn wel een aantal randvoorwaarden van belang.
De publicatie sluit dan ook af met een aantal aanbevelingen. Zo
geven de auteurs aan dat professionals voldoende tijd en ruimte
moeten krijgen om de werkzame elementen in de praktijk toe te
passen. Ook moeten zij voldoende mogelijkheden hebben om
kennis op te doen over wat werkt.

opnieuw werkzame elementen van integraal
werken onder de loep.
Integraal werken betekent in samenhang en afstemming
domeinoverstijgend samenwerken aan effectieve en efficiënte
hulp en ondersteuning bij hulpvragen van inwoners in de wijk,
dichtbij en ter preventie van (escalatie van) problematiek. In
deze publicatie gaat het om de werkzame elementen van
vraagverheldering, het opstellen van doelen en het opstellen
van het plan. Hoe kun je als sociaal professional ook bij deze
stappen uitgaan van de cliënt én daarbij zijn/of haar omgeving
voldoende meenemen? Hierbij is een belangrijke bevinding
dat bij meervoudige vraagstukken ‘van vraagverheldering tot
planvorming’ vaak een cyclisch proces moet zijn.

Werkzame elementen
Als werkzame elementen bij deze onderdelen van het hulpverleningstraject worden onder andere genoemd: hulpvragen
breed en vanuit de cliënt verkennen, een gezamenlijke
problemen- en krachtenanalyse, doelen klein, concreet en
beperkt houden en de cliënt mede de in te zetten ondersteuning laten bepalen. Dit draagt bij aan eigen regie van de cliënt,
maar ook aan een systemische aanpak, waarbij aandacht is
voor verschillende probleemgebieden, het sociale netwerk van
de cliënt en andere betrokken hulpverleners.

Verbinding tussen theorie en praktijk
Een van de auteurs, Hilde van Xanten van Movisie: ‘De publicatie
is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, onderzoek in het veld bij professionals én cliënten en interviews met
beleidsmakers, teamleiders en experts. Het biedt hiermee een
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Meer informatie: Ga naar movisie.nl/integraal-werken-wijk
en/of neem contact op met Hilde van Xanten, h.vanxanten@
movisie.nl, 06-55440615.

Over het programma Integraal
Werken in de Wijk
In het programma Integraal werken in de wijk bundelen
Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid,
Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen
Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen,
verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van
meervoudige vragen en problemen. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met de praktijk. Het doel is: beleidsmakers
en professionals inzicht geven in wat werkt.

Wat werkt bij integraal werken
in de wijk?
In het eerste deelonderzoek van het programma
Integraal Werken in de Wijk lag de focus op hoe je als
professional samen met de cliënt of het huishouden tot
oplossingen kunt komen. In dit rapport, dat in 2018
verscheen, brengen de onderzoekers een ordening aan
van werkzame elementen voor een goede relatie tussen
cliënt en professional en geven ze aanbevelingen hoe je
als professional kunt werken aan een stevige alliantie.
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[ advertorial ]

Onze e-learning modules zijn:
* Gratis te volgen
* In nauwe samenwerking met de praktijk ontwikkeld
* Een combinatie van informatie, casussen en reflectie
* Bijna allemaal geaccrediteerd
Bekijk het volledige aanbod op www.movisieacademie.nl

Minicursus: Laaggeletterdheid signaleren
Heb jij een cliënt die altijd zijn bril vergeet? Leer de smoesjes herkennen en signaleer
en bespreek laaggeletterdheid. En krijg informatie over hoe je je cliënt kunt
doorverwijzen.
www.movisie.nl/laaggeletterdheid-signaleren
Praten over huiselijk geweld kun je leren
Vraag jij je ook af hoe je als sociaal werker huiselijk en seksueel geweld, kinder- en
ouderenmishandeling (huiselijk geweld) eerder kunt signaleren en bespreekbaar
maken? Met deze e-learning oefen je hoe je dit kunt doen. Ook krijg je meer zicht op
welke instanties je kunt inschakelen voor hulp.
www.movisie.nl/praten-huiselijk-geweld
Spil in de wijk
Werk je veel met ouderen? En zoek je manieren om eenzaamheid op te sporen en
sneller een hulpvraag in beeld te hebben, of wil je het informele netwerk eerder of
beter betrekken? Ontdek hoe de aanpak van een spil in de wijk dit voor elkaar krijgt.
www.movisie.nl/spil-in-de-wijk
Signaleren en begeleiden bij financiële problemen
Deze online cursus leert je om burgers met armoede- en schulden problematiek te
helpen. Wat kan jij zelf doen en wanneer verwijs je iemand door? Kom in deze cursus
te weten wat een werkbare aanpak is.
www.movisie.nl/aanpak-financiele-problemen
De zin van zingeving - Sensitief werken met religie en levensbeschouwing
In deze module maak je kennis met een aantal levensbeschouwingen èn met het
vanzelfsprekende van je eigen levensbeschouwing. Bovendien oefen je met een aantal
uitdagende casussen.
www.movisie.nl/zin-van-zingeving
Hoe ondersteun je LHBT-cliënten bij hulpvragen?
Veel lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele en transgender mensen
(LHBT’s) krijgen regelmatig te maken met negatieve reacties. Zij zullen hun gevoelens
daarom niet zomaar inbrengen in een gesprek. Hoe ga je hier als professional mee om?
In deze module krijg je informatie over LHBT en ga je aan de slag met casussen.
www.movisie.nl/ondersteun-lhbt-clienten
Hoe vergroot ik mijn professionele ruimte?
Veel sociaal professionals vinden het lastig om Wmo competentie 10 op te volgen: Hoe
ben ik ondernemend en benut ik mijn professionele ruimte? Vind jij dit ook lastig?
Volg deze cursus en leer hoe je deze ruime kunt pakken en vergroten.
www.movisie.nl/professionele-ruimte
Participatie van je cliënt ondersteunen
Als professional binnen zorg & welzijn ondersteun je cliënten met participeren in de
samenleving. Meedoen. Hoe ondersteun en versterk je dat? In deze minicursus ga je
aan de slag met een casus en oefen je met voorbeelden uit de praktijk.
www.movisie.nl/participatie-ondersteunen

‘Anders kijken’ nu als boek

Janny Bakker-

Klein

Al lang voor de toeslagenaffaire losbarstte, onderzocht Janny
Bakker-Klein, voorzitter van de raad van bestuur van Movisie, hoe
gemeentelijke professionals en sociaal professionals met mensen in
kwetsbare posities omgaan. In december 2019 promoveerde ze aan
de Erasmus Universiteit op het thema ‘responsiviteit’: het vermogen
van professionals om in te schatten wat werkelijk voor de ander
van betekenis is. Haar onderzoek startte vanuit verwondering over
schrijnende situaties die zij privé en als bestuurder meemaakte waarbij
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mensen veel leed werd aangedaan.

Met de recente toeslagenaffaire nog vers
in het geheugen nam de belangstelling
voor dit proefschrift ‘Anders kijken’
sterk toe. Janny: ‘In mijn huidige rol als
bestuursvoorzitter van Movisie merk ik ook
hoe belangrijk gemeenten het vinden om
responsiever te worden naar hun eigen
inwoners toe, waarbij de betaalbaarheid
van de ondersteuning een belangrijk
aandachtspunt is.’

Afgelopen jaar startte de VNG samen met
de belangenorganisaties IederIn, Mind en
Per Saldo en met ondersteuning vanuit
Movisie een groot programma waarmee
de zogenaamde gemeentelijke toegang
vanuit het perspectief van de inwoner
verder kan worden verbeterd. Bevindingen
uit het proefschrift van Bakker-Klein
bleken daarbij behulpzaam te kunnen zijn.
Daarom presenteert Movisie nu een kortere

publieksversie voor iedereen die anders wil
kijken en doen binnen het sociaal domein.
‘Anders kijken’ biedt elke gemeentelijke- en
sociaal professional, beleidsmaker, manager
of bestuurder inspiratie en handvatten om
de eigen organisatie responsiever te maken.
Op 4 maart 2021 ontvangt Tweede Kamerlid
Pieter Omtzigt (CDA) het eerste exemplaar
van het boek ‘Anders kijken’. Je kunt het
boek gratis downloaden via movisie.nl.

Onderzoek KIS

Discriminatie-ervaringen Oost-Aziatische Nederlanders
In coronatijd zijn er steeds meer signalen van mensen met een OostAziatische achtergrond die ervaringen hebben met discriminatie
vanwege hun etniciteit en afkomst. KIS heeft die ervaringen in
beeld gebracht met een verkennend onderzoek, ‘De stilte voorbij.’
De onderzoekers pleiten er onder meer voor om de sociale norm te
veranderen rond discriminatie, racisme en Oost-Aziatische mensen.
De KIS-onderzoekers René Broekroelofs en
Joey Poerwoatmodjo hebben samen met
personen met een Oost-Aziatische achtergrond (medeonderzoekers) in zogenaamde
focusgroepen gesprekken gevoerd om ervaringen met discriminatie op te halen. De
medeonderzoekers waren maatschappelijk
betrokken burgers, waaronder activisten,
wetenschappers en mediaprofessionals. In
totaal hebben er dertig mensen deelgenomen aan de focusgroepen.
Het onderzoek is een verkenning van de
problematiek anno 2020. Er is geen (recent)
onderzoek gedaan naar dit thema in Neder-

land. Het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) deed in 2011 voor het laatst onderzoek naar de doelgroep en dan specifiek
naar Nederlanders van Chinese afkomst.
Het rapport 'De stilte voorbij; verkenning
over ervaring van discriminatie tijdens de
Covid-19 pandemie onder Nederlanders
met een Oost-Aziatische achtergrond.'
is te downloaden via de site van
KIS (Kennisplatform Integratie &
Samenleving): www.kis.nl. KIS is een
programma waarin Movisie samenwerkt
met het Verwey-Jonker Instituut.

Meer informatie: r.broekroelofs@movisie.
nl, 06 55 44 05 32, j.poerwoatmodjo@
movisie.nl, 06 55 44 05 16.
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Het geheim van het
zorgnetwerk van Elsloo
Door: Hans Alderliesten

In het Limburgse Elsloo is sinds 2013 een interdisciplinair zorgnetwerk
actief. Eind 2020 kreeg het netwerk internationale erkenning met
de prestigieuze John Horder Team Award. Wat is het unieke van dit
zorgnetwerk? Wethouder Hub Janssen en huisarts en bestuurder van
het netwerk Loes van Bokhoven leggen het uit.
Hoe is het zorgnetwerk ontstaan?
Hub Janssen: ‘Het zorgnetwerk is in 2011
in Elsoo ontstaan, een van de 5 kernen van
de gemeente Stein. We wilden een netwerk
waarin zorg- en welzijnsorganisaties
samenwerken. Doel was om de zorg voor
ouderen integraal vorm te geven.’
Loes van Bokhoven: ‘Al eerder was er
een project van Hogeschool Zuyd waarin
zorgorganisaties met elkaar samenwerken.
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De partijen kenden elkaar dus al. Toen in
2013 een verpleeghuisorganisatie, Vivantes,
een nieuw verpleeghuis ging bouwen,
vroegen ze of huisartsen en paramedici
wilden aansluiten met een praktijkruimte.’
Hub Janssen: ‘Vanaf het begin is de
samenwerking met het sociaal domein
gezocht. Uiteraard is de gemeente
aangehaakt. Vergrijzing is een issue hier in
Limburg. De vergrijzing komt hier eerder

dan in de rest van het land en zal hier
intenser zijn, ook vanwege de ontgroening.
De vraag is dus: hoe kan je de zorg zo
organiseren dat er aan preventie gewerkt
wordt? En hoe zorg je dat de hulp en
ondersteuning zo efficiënt mogelijk wordt
georganiseerd?’
Loes van Bokhoven: ‘Wat aanvankelijk
begon met een ZonMw-subsidie, hebben
we voortgezet. Je ziet vaak bij een projectsubsidie dat de samenwerking stopt als het
geld op is. Zonde natuurlijk! Wij hebben
nagedacht: hoe kan je deze samenwerking
verduurzamen? Het is lastig om de zorgverzekeraar mee te krijgen. Maar wat wél kan,
is op basis van projectsubsidies proberen
de samenwerking te verstevigen en uit te
breiden. We zijn gaan pionieren.’

elkaar kent en goede afspraken maakt.
En ja, dan moet je risico nemen en over je
eigen muurtje durven kijken. In het netwerk
participeren professionals die een groot hart
hebben voor het welzijn van onze inwoners.
Geen enkele professional haalt voldoening
uit administratieve regeldruk, maar wel uit
de inhoudelijke en intellectuele uitdaging die
het netwerk biedt. ‘
Hub Janssen: ‘Elkaar kennen is de crux. Als
je elkaar kent, werkt het zoveel makkelijker.
Voor een deel gaat het ook over persoonlijkheid: wie trekt het project, kan je met elkaar
samenwerken, ken je elkaar, kan je tegen
een stootje, ook als het minder gaat?’

Wat merken mensen van het
zorgnetwerk?
Hub Janssen: ‘Ik denk dat onze inwoners
weten waar ze moeten zijn. Dat ze een
hulpvraag durven stellen. Snel en adequaat
geholpen worden. Ja, dat gaat over de
gemeentelijke toegang tot hulp en ondersteuning. Wat ouderen van demedicalisering
ervaren, weet ik niet. Zo min mogelijk pillen,
zeg ik gekscherend. We willen een gezonde
samenleving.’
Loes van Bokhoven: ‘We zien dat meer
ouderen deelnemen aan initiatieven. Dat

Als mensen klachten krijgen,
ben je vaak al te laat
Loes van Bokhoven: ‘Als je samenwerkt, leer
je van elkaar. En vanzelf kom je op andere
terreinen. Wie nadenkt over levensloopbestendig wonen, komt al snel met duurzaamheid in aanraking. Hoe is het met de
woningvoorraad gesteld? Als de sociale basis
zo belangrijk is, dan moeten onze ouderen
ook in hun eigen dorp prettig oud kunnen
worden. Dat betekent dus een opgave op
het gebied van wonen.’
Hub Janssen: ‘Partnerschap is belangrijk.
Daarom willen wij vanuit het gemeentehuis
ook naar huisartsen stappen. Zij kennen
de mensen en het dorp. Je wilt zo vroeg
mogelijk problemen signaleren en samen
oplossingen zoeken voor inwoners.’
Loes van Bokhoven: ‘De rol van de huisarts
is belangrijk. Mensen kijken toch vaak tegen
een huisarts op. De huisarts is niet de baas
over het zorgproces, maar kan wel een
belangrijke initiator zijn. Het gaat wat mij
betreft in de spreekkamer niet alleen over
het individu, maar ook over de context en de
gemeenschap.’

Blij met de John Horder Team Award?

De basis is dat je elkaar kent
en goede afspraken maakt

Welke ambitie heeft het
zorgnetwerk?
Loes van Bokhoven: ‘De uitdaging is: hoe
kunnen we inwoners zo lang mogelijk
zelfstandig laten leven? Niet medicaliseren,
je plek als zorgverlener moet beperkt zijn.
En inzetten op preventie: beweging, actief
zijn, nadenken over levensloop. Als mensen
klachten ontwikkelen, ben je vaak al te laat.’
Hub Janssen: ‘De gemeente Stein heeft zelfredzaamheid hoog op de prioriteitenlijst. Het
gaat natuurlijk ook om het sociale netwerk
van mensen: wat kan dat betekenen? Veel.
Wat kunnen ouderen zelf nog? Ook veel.
Samen kijk je naar wat mogelijk is. Er is in
onze gemeente veel burgerkracht. Ook in
coronatijd komen er allerhande initiatieven
op uit de samenleving. Mooi om te zien.’
Loes van Bokhoven: ‘De basis is dat je

komt omdat wij als zorgverleners op de
hoogte zijn van het welzijnsaanbod. We
verdiepen ons in elkaars aanpak en aanbod.
Dat helpt om ouderen die twijfelen over de
streep te trekken en om te kijken naar wat
echt helpend is.’
Hub Janssen: ‘We hebben allerlei projecten in
Stein waarin we combinaties zoeken tussen
wonen, werk en welzijn. Denk aan dubbel
duurzaam: een energiezuinige woning die
tegelijkertijd levensloopbestendig is.’

Loes van Bokhoven: ‘Het is een prachtige
erkenning! Veel werk wordt in de luwte
gedaan. Je twijfelt weleens, je zou wel eens
meer zichtbare resultaten willen boeken.
Quick-wins zijn fijn, maar ook moeilijk te
realiseren. Ik ben trots op de breedte van
het netwerk en op de samenwerking over
de domeinen heen. Daar gaan we wat mij
betreft nog jaren mee door.’
Hub Janssen: ‘Ik ben natuurlijk apetrots! De
eer en waardering komt aan het zorgnetwerk toe; aan Loes van Bokhoven en haar
team. Als gemeente zijn we blij dat het
netwerk deze erkenning heeft gekregen. Er
is veel werk verzet en onze ouderen plukken
daar de vruchten van.’

Zorgnetwerk Elsloo
Het zorgnetwerk in Elsloo ondersteunt de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.
Door de nauwe samenwerking tussen de professionals in de ouderenzorg kunnen
kwetsbare ouderen uit Elsloo langer thuis in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.
Ze voelen zich meer begrepen en krijgen precies de zorg en ondersteuning die ze nodig
hebben.
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Buurtplatform
Hart voor de K-Buurt
Burgerparticipatie staat hoog op de agenda van de
overheid. Hoe krijgen bewoners macht bij de aanpak
van maatschappelijke vraagstukken? Buurtplatform
Hart voor de K-buurt (Amsterdam-Zuidoost) is een
goed voorbeeld van hoe bewoners dit voor elkaar
proberen te krijgen.
Door: Dyonne van Haastert
Inclusieve burgermacht is het vermogen van alle bewoners om
datgene te doen wat nodig is om buurtbelangen te behartigen en
buurtdoelen te bereiken. De positie van mensen in een kwetsbare
positie krijgt daarbij expliciet de aandacht. Gabby Roelofs en Mike
Brantjes zijn vanaf het eerste uur betrokken bij de Hart voor de
K-Buurt in Amsterdam-Zuidoost.
zoeksagenda van het sociaal werk. Deze onderzoeksagenda laat zien
dat het door laten klinken van de stem van bewoners één van de
impulsen is voor het sociaal werk.’

Bewoners willen niet participeren, de overheid wil

Leefwereld

dat ze participeren

Hoe zorg je dat er daadwerkelijk iets verandert? Mike Brantjes: ‘De
gemeente vraagt bewoners continu om input. Onder het genot
van een kop koffie en cake mag je je mening geven. Dat proces is
belangrijk voor beleidsmakers, maar werkt niet voor alle bewoners.
De lokale overheid wil de regie in handen houden, maar dat is
geen participatie.’ Lou Repetur: ‘Het gaat om het omdraaien van het
perspectief. Niet de systeemwereld aan de top, maar de leefwereld
van bewoners bovenaan zetten. Dan volgt beleid het bewonerperspectief en vult het aan, rekening houdend met inclusie.’

Eigen kinderen
Gabby Roelofs: ‘Ik woon hier al 20 jaar en ben ook al enige tijd actief
binnen de wijk. In 2014 heb ik een poging gedaan om een jongerencentrum op te zetten, vanuit een behoefte die ik zag bij mijn eigen
kinderen. Ik zie bij mijn kinderen en hun vrienden wat er nodig is.
Die input nemen wij mee in de uitvoering. Wij geven een stem aan
de mensen die je niet hoort of ziet. In dit geval de jongeren.’

Megafoon
Mike Brantjes legt uit: ‘Zij zijn de stem, wij de megafoon. Als
bewonerscollectief zijn we goed op de hoogte van wat er gaande
is in de wijk. Ga met mensen in gesprek en vraag wat er nodig
is.’ Movisie-expert Lou Repetur: ‘Zeggenschap versterken van
bewoners is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat blijkt niet alleen
uit de ervaring van Hart voor de K-Buurt, maar ook uit de onder-

Bewoners centraal stellen:
hoe pak je dat aan?
• Geen werkgroepen organiseren en niet eindeloos om de
tafel gaan.
• Verder bouwen op bestaande initiatieven.
• Initiatiefnemers, klein en groot, ondersteunen.
• Geen nieuwe sociale infrastructuren in de wijk bouwen.
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Uitkomst
Movisie-expert Roos van Schaijk vult aan: ‘Bij het activeren van
bewoners die leven in schaarste is het van belang om samen te
werken met bestaande groepen in de buurt. Zij staan in contact
met de inwoners die niet uit zichzelf hun stem laten horen. Je kunt
je afvragen of representatieve bewonerscollectieven haalbaar zijn.
Maar een inclusieve werkwijze hanteren is wel haalbaar.’ Mike
Brantjes: ‘Bewoners willen niet participeren, de overheid wil dat ze
participeren. Bewoners willen dat hun behoeften worden vervuld.
Zij zoeken een uitkomst, terwijl de overheid een proces zoekt. De
gemeente moet leren omgaan met de georganiseerde bewoner
en daar ruimte voor geven. Dat is het succes achter Hart voor de
K-Buurt. Het is een grote verschuiving in de samenwerking met
de gemeente. In co-creatie een succesvolle buurt ontwikkelen, van
rechtmatigheid naar doelmatigheid en effectief.’

Meer informatie: De publicatie ‘Versterken van Inclusieve
Burgermacht’ is te downloaden via movisie.nl/
versterken-inclusieve-burgermacht

Eenzaamheid
onder
Marokkaansislamitische
ouderen
De scriptie ‘Tussen verveling en vereenzaming. De
rol van religie in de beleving van eenzaamheid onder
Marokkaans-islamitische ouderen in Nederland’ van
Movisie-expert Hanan Nhass is in 2020 uitgeroepen
tot de beste masterscriptie van de faculteit
Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.
Hanan Nhass beantwoordt 4 vragen.
Door: Hans Alderliesten
1. Waarom een scriptie over
Marokkaans-islamitische ouderen?
‘Vanuit het kennisplatform KIS heb ik een
verkenning gedaan naar de remigratiewens
van ouderen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond. Remigratie kan zowel
een oorzaak als een gevolg zijn van eenzaamheid. Als mensen zich hier in Nederland
niet happy voelen en hun kinderen zijn de
deur uit, dan is er geen reden meer om in
Nederland te blijven. Hierin zien we genderverschillen: vrouwen vrezen een terugval in
de sociale positie als ze terugkeren naar het
land van herkomst. Als de man toch vertrekt,

Uit het juryrapport
De jury vindt de scriptie uitstekend
geschreven, theoretisch diepgaand,
methodologisch innovatief en heel
moedig. Nhass is als onderzoeker en
als mens duidelijk zichtbaar, kent de
cultuur die ze analyseert en schrijft
met een visie. Bovenal slaat ze een
brug tussen academische concepten
en praktische toepassing. En daarmee
tussen de geesteswetenschappen en
de wereld waarin wij leven, aldus de
jury van de Universiteit Utrecht.

dan blijft de vrouw hier alleen achter. Bij
remigratie, overlijden of echtscheiding is er
meer risico op eenzaamheid. Een levenspartner hebben, is een belangrijke buffer tegen
eenzaamheid.’
2. Hoe kijken deze ouderen zelf naar
eenzaamheid?
‘De zelfstandig wonende ouderen die ik
heb geïnterviewd, koppelen eenzaamheid
aan zorg. Als je niemand meer hebt die
voor je zorgt, ben je eenzaam, zo redeneren
zij. Eenzaamheid is natuurlijk meer dan de
afwezigheid van zorg. Hun kinderen helpen
met bijna alles: financiële ondersteuning,
boodschappen doen, zorgen. Dat heeft een
religieuze achtergrond: kinderen moeten de
zorg voor hun ouders op zich nemen. Als
kinderen jong zijn, zorgen ouders voor hen.
Als de ouders oud zijn, zorgen de kinderen
voor hen.’
3. Welke rol speelt het geloof hierbij?
‘Het geloof is vaak steunend. Bijvoorbeeld
voor mannen die dagelijks naar de moskee
gaan. Ze gaan naar de moskee om te
bidden, maar ontmoeten daar ook anderen
met wie ze sociale contacten onderhouden.
De keerzijde is: als kinderen niet goed voor
hun ouders zorgen, dan wordt dat opgevat
alsof ze de traditie links laten liggen. Daar
ligt een taboe op, ouderen schamen zich

Remigratie kan zowel een
oorzaak als een gevolg zijn van
eenzaamheid
daarvoor. Daar komt bij dat sommige
ouderen denken dat je niet eenzaam hóeft
te zijn omdat God bij je is. Als de band met
God goed is, hoef je niet eenzaam te zijn.’
4. Wat leren we hiervan?
‘Ik hoop dat hier in gemeenschappen open
over gesproken kan worden. Geef aan: je
kunt een goede gelovige zijn en je toch
eenzaam voelen. Eenzaamheid hoort bij het
leven, het is geen schande om je eenzaam te
voelen. Ten tweede zou ik tegen gemeenten
en sociaal werkers willen zeggen dat het
belangrijk is om de beleving en behoeften
in kaart te brengen. Hoe? Door de inzet
van sleutelfiguren en het betrekken van
mantelzorgers, hun kinderen dus. Organiseer
intergenerationele activiteiten en houd
hierbij rekening met de rol van geloof. Zorg
voor een gebedsruimte in het buurthuis
waar mensen zich desgewenst kunnen
terugtrekken.’
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Kijk niet naar
schotten, maar
naar mensen
Door: Hans Alderliesten

In het sociaal domein klinkt luid de roep om integraal te werken en
verbinding te zoeken tussen welzijn, zorg en werk & inkomen
Waarom is dit zo belangrijk? En hoe kun je dit realiseren?
Waarom wonen, welzijn en werk
verbinden?
Janny Bakker-Klein: ‘Wat welzijn betreft
zie je dat mensen gelukkig worden van
passend werk of een andere zinvolle
dagbesteding, financiële zekerheid, sociale
contacten en zingeving. Het is vreemd dat
in onze wetgeving én in onze aanpak in het
sociaal domein hiervoor meerdere wetten
en gescheiden afdelingen bestaan. Terwijl
het vaak om dezelfde mensen gaat. Vanaf
de decentralisaties was het streven: één
huishouden, één plan en één contactpersoon. Dan start je met de vraag: wat vind
je belangrijk en waarom lukt het niet om

Luister eens echt naar
mensen in de bijstand
dat te organiseren? Als inwoners niet mee
kunnen doen in de samenleving, dan is het
belangrijk om levensbreed te kijken hoe je
belemmeringen voor hen kunt wegnemen.’
Eén huishouden, één plan, één
contactpersoon?
Margriet Jongerius: ‘De organisatie van de
werkzaamheden en het op peil houden
van de benodigde expertise is natuurlijk
belangrijk. Maar nog belangrijker is de
inrichting van het proces van de dienstverlening aan inwoners. Hoe krijgen gemeentelijke ondersteuners op tijd te horen dat
er in een huishouden problemen spelen?
Welzijnswerkers, onderwijzers, verhuurders,
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artsen, wijkverpleegkundigen, politie,
vrijwilligers: ze staan in direct contact met
inwoners. Door naast mensen te staan en
aan te sluiten bij wat bij hen speelt, bouwen
zij aan het vergroten van de veerkracht van
deze inwoners. Dit contact is laagdrempelig. Daarom signaleren zij vaak als eerste
de behoefte aan ondersteuning door de
gemeente.’
Waar ligt de oplossing?
Janny Bakker-Klein: ‘Werk is één van de
sleutels. Als je kijkt naar iemands sociale
context, dan blijkt er opeens veel meer
mogelijk te zijn. Het is daarom belangrijk
om oplossingen te zoeken in de sociale
basis. Laat initiatieven ontstaan in het
voorveld, wees alert en ondersteun mensen
in hun eigen omgeving. Iemand kan en
mag bij de gemeente aankloppen voor een
oplossing, maar een individuele voorziening is niet altijd het antwoord. Kijk naar
de mens en begin in de sociale basis. Het is
belangrijk om niet in schotten te denken,
maar om naar mensen te kijken.’
Hoe kunnen welzijn en werk worden
verbonden?
Janny Bakker-Klein: ‘Werk zorgt voor
zingeving en bepaalt voor een groot deel je
welzijn. Het beïnvloedt elkaar ook, je kunt
ze niet los zien van elkaar. Het is belangrijk
om vanuit de inwoner te denken en niet
vanuit systemen. Kijk naar wat iemand
echt nodig heeft! De gedachte achter de
decentralisaties is dat gemeenten dichter bij
mensen staan en dat zorg en ondersteuning
wellicht goedkoper zou worden georganiseerd. In de praktijk blijkt de wet vaak
leidend te zijn en, helaas, niet de inwoner.

Vanuit de gemeentelijke structuur is dat
begrijpelijk, maar ook kwalijk. In wijkteams
- die geacht worden dicht bij inwoners te
staan - is er bijvoorbeeld veel aandacht
voor Wmo- en jeugdgerelateerde problematiek, maar werk en inkomen is echt nog
een ander veld. Bij Movisie zeggen we: laat
mensen via participatie welzijn ervaren.’

Ik heb voldoende bewijs om te
stellen dat een integrale aanpak
ook financieel aantrekkelijk is

Integraal lijkt het toverwoord. Hoe ziet
dat er in de praktijk uit?
Margriet Jongerius: ‘Ik vind het cruciaal
dat de verschillende disciplines elkaar
ontmoeten en van elkaar leren. Als iemand
bijvoorbeeld in een scheiding ligt, is het
relevant als een welzijnsprofessional tijdens
het keukentafelgesprek ook vraagt hoe het
met iemands financiën staat.’
Janny Bakker-Klein: ‘Het is noodzakelijk
om echt verder te kijken dan die ene
wet of regeling. Zo was er eens een gezin
waar jaarlijks een ton naar toe ging voor
jeugdhulp. Het gezin werd enige tijd later
op straat gezet. Er bleek sprake van een
huurschuld maar geen enkele professional
had daar oog voor gehad of naar gevraagd.
De jeugdhulp was uitsluitend gericht op de
veiligheid van de kinderen en zo stond het
gezin alsnog op straat. ’
Andere voorbeelden?
Margriet Jongerius: ‘In Zutphen werken
ze met een multidisciplinair team dat

Aan tafel
Janny Bakker-Klein, voorzitter raad van
bestuur Movisie
Margriet Jongerius, kwartiermaker
Verbetertraject Toegang

complexe casussen oppakt. Daar is sprake
van een integrale aanpak met een contactpersoon per huishouden. In het team
participeren allerlei professionals, van
vertegenwoordigers van woningcorporaties
tot politie en onderwijs.’
Janny Bakker-Klein: ‘In de gemeente
Huizen waar ik wethouder was, kwamen
we erachter dat de groep van 16 tot 27 jaar
een eigen multidisciplinair team nodig
heeft. Het gaat om een doorlopende aanpak
van de Jeugdwet naar de Participatiewet en
Wmo. Met varianten van persoonsvolgend
organiseren kan je natuurlijk differentiëren.
Ik heb voldoende bewijs om te stellen
dat een integrale aanpak ook financieel
aantrekkelijk is, hoewel dat natuurlijk niet
de drijfveer moet zijn.’
Dus waar ligt de uitdaging?
Margriet Jongerius: ‘De uitdaging is om
welzijn en zorg te verbinden met werk en
inkomen. Welzijn en werk kan je niet los
zien van elkaar.’

Laat mensen via participatie
welzijn ervaren
Janny Bakker-Klein: ‘Het huidige neutrale
mensbeeld van de overheid is wantrouwend. Dat hebben we bij de kinderopvangtoeslagaffaire ook gezien. Ik wil het
omdraaien. Luister eens echt naar mensen
in de bijstand, die zijn niet lui en willen niet
allemaal de boel flessen. Integendeel. Als
je met deze mensen spreekt, dan merk je:
ze willen dolgraag aan de slag, maar weten
soms gewoon niet hoe. Movisie pleit voor
een relationeel mensbeeld. Wees bereid om
het gesprek aan te gaan, te luisteren, samen
oplossingen te zoeken. Met inachtneming
van iemands sociale context, dus zo dicht
mogelijk bij huis, passend bij iemands
levensverhaal en mogelijkheden.’
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De cijfers spreken boekdelen

Suïcidaliteit onder
LHBTI-jongeren
32

De cijfers spreken boekdelen. Volgens het Sociaal en Cultureel
Planbureau komen zelfmoordpogingen onder lesbische, homo- en
biseksuele jongeren 4,5 keer vaker voor dan onder heteroseksuele
leeftijdgenoten. Van transgenderpersonen heeft maar liefst 21%
een poging gedaan.
Door: Ceronne Kastelein
Het ministerie van VWS stelde in 2018 extra
geld beschikbaar voor het terugdringen
van suïcidaliteit onder LHBTI-jongeren.
Dat gebeurde in het kader van de tweede
landelijke agenda Suïcidepreventie. Vier
partijen bundelden hun krachten: Movisie,
113 Zelfmoordpreventie, COC Nederland
en het ministerie van VWS. Het resultaat:
de campagne ‘Iedereen is anders’. Deze
campagne biedt jongeren informatie over
seksuele en genderdiversiteit en steekt ze
een hart onder de riem. Centrale boodschap:
jij bent goed zoals je bent, ook al twijfel
je over wie je bent en op wie je valt. Het
verspreiden van deze boodschap moet
depressieve gevoelens en suïcidegedachten
bij LHBTI-jongeren helpen verminderen.

Website voor jongeren
En dat blijkt hard nodig. ‘De cijfers spreken
boekdelen’, aldus staatssecretaris Paul
Blokhuis van het ministerie van VWS eerder
in een interview met Movisies. Hij benadrukte dat er vanuit het kabinet brede steun
is om actie te ondernemen. Dat resulteerde
in de vernieuwing van de website www.
iedereenisanders.nl en de social-mediacampagne #Kweetnie. De website bevat actuele
informatie over seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken. Ook lees je waar jongeren
kunnen aankloppen voor hulp en meer
informatie. In bijzondere videoportretten
vertellen LHBTI-jongeren over hun worsteling
en hoe zij daarmee om leerden gaan. Zo
ervaren de jongeren die worstelen met hun
identiteit en gevoelens dat zij niet de enige

jongeren zijn. En niet onbelangrijk: dat het
beter wordt.

E-learning voor scholen
Bij het terugdringen van suïcidaliteit speelt
de omgeving een belangrijke rol. Vooral
een veilige schoolomgeving blijkt cruciaal.
Daarom is er sinds eind 2020 een e-learning
voor onderwijsprofessionals. Deze e-learning
laat zien hoe scholen LHBTI-jongeren steun
en acceptatie kunnen bieden, vooral als
jongeren met zichzelf in de knoop zitten.
Professionals leren meer over de kwetsbaarheid van LHBTI-jongeren voor suïcidaliteit en
doen vaardigheden op om hiermee om te
gaan. De e-learning brengt onderwijsprofessionals op laagdrempelige wijze in aanraking
met de thematiek. Ook kunnen ze oefenen
met mogelijke situaties.
De oefeningen zijn gebaseerd op casussen
uit de praktijk, die zijn opgehaald uit
gesprekken met docenten en leerlingen. Hoe
ga je bijvoorbeeld het gesprek aan met een
leerling die z’n lunch op het toilet opeet,
geen aansluiting zoekt met andere leerlingen
en soms spijbelt omdat hij zich schaamt
voor zichzelf? En wat kun je betekenen voor
een leerling die met zichzelf in de knoop
zit en zichzelf beschadigt? De e-learning
biedt praktische tips en handvatten hoe je
dat kunt aanpakken. Zodat je zelfverzekerd
en met de juiste kennis kunt zorgen voor
een veilige onderwijsomgeving en passende
ondersteuning. Ook als je daar in alle drukte
weinig ruimte voor voelt.

Info voor ouders

Hoe nu verder?
Staatssecretaris Blokhuis tekende
begin 2021 de derde landelijke agenda
Suïcidepreventie. Hierin pleit hij voor
verdere verspreiding van de producten
die voortkomen uit het project
‘Iedereen Is Anders’. De organisaties
gaan dit jaar aan de slag met het verder
onder de aandacht brengen van de
website en de online module.

Ook voor ouders en de sociale omgeving van
de jongeren is informatiemateriaal ontwikkeld.
Op iedereenisanders.nl staan tips en handvatten om met jongeren in gesprek te gaan over
seksuele- en genderdiversiteit en wat je kunt
doen als het niet goed met ze gaat.

Praatplaat voor GSA’s
Voor Gender and Sexuality Alliances (GSA’s)
op middelbare scholen en jongerenorganisaties is een praatplaat ontwikkeld met als
centrale vraag: Ben je oké? Het antwoord op
die vraag kan worden gegeven aan de hand
van 4 vragen:

Tip: let op aannames
Het ontwikkelen van sensitiviteit
voor seksuele en genderdiversiteit is
belangrijk. Cruciaal is echter ook om
jezelf te behoeden voor aannames.
Niet alle LHBTI-mensen zijn depressief
of hebben zelfmoordgedachten.
Er is immers geen causaal verband
tussen LHBTI-zijn en het hebben van
depressieve gevoelens. Twijfel je of het
goed met iemand gaat? Vraag het dan
en straal uit dat je te vertrouwen bent
en in bent voor een goed gesprek.

• Wat weet je over seksuele en
genderdiversiteit?
• Wat voel je hierbij?
• Hoe is dit voor je?
• Voel je je veilig?
De vragensteller laat altijd de regie bij de
ander en geeft ruimte om vragen niet

Behoed jezelf voor aannames:
niet alle LHBTI-jongeren zijn
depressief
te beantwoorden. Samen kom je tot de
conclusie of iemand oké is of juist hulp
nodig heeft.

Professionele hulp voor jongeren
Ook buiten het kader van ‘Iedereen is anders’
wordt gewerkt aan preventie van suïcide
onder LHBTI-jongeren. Zo is inmiddels een
behandeling ontwikkeld voor jonge LHBTIpersonen met depressieve en suïcidale
gedachten en gevoelens. Deze behandeling
bestaat uit 8 chatsessies met een gespecialiseerde GZ-psycholoog en huiswerkopdrachten. De sessies zijn erop gericht zelfmoordgedachten te verminderen en te leren omgaan
met lastige situaties die te maken hebben
met seksuele en/of genderdiversiteit. Aan
deze behandeling is een langdurig onderzoek
vooraf gegaan, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, ZonMw, Movisie en 113
Zelfmoordpreventie. De behandeling is te
vinden via PratenOnline.
De e-learning vind je op movisie.nl/
lhbti-op-school.
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De coronacrisis en de kloof tussen arm en rijk

Een goed netwerk
wordt steeds
belangrijker
De coronacrisis vergroot de kloof tussen arm en rijk. En dan kan
de stabiliteit van onze samenleving in gevaar komen. Dat stelt
prof. dr. Ingrid Robeyns, hoogleraar Ethiek van instellingen aan de
Universiteit Utrecht.

Planbureau, in zijn boek ‘Veenbrand’. Hij
stelt dat het eigenlijk best goed gaat met
Nederland, veel mensen zijn tevreden, maar
onder de oppervlakte zijn er smeulende
kwesties, veenbranden.

Nieuwe ongelijkheid
Door: Wilfred Hermans
De coronacrisis is nog niet voorbij en dus
wil filosoof en econoom Ingrid Robeyns
voorzichtig spreken als ze de recente
ontwikkelingen op sociaaleconomisch vlak
duidt. ‘Het hangt ook af van welke dimensies van ongelijkheid je belicht. Maar de
cijfers die er zijn, tonen aan dat de sociaaleconomische verschillen groeien. Lokaal,
maar ook mondiaal.’

Piketty
Volgens Robeyns zijn daar verschillende
bronnen voor, zoals het boek ‘Kapitaal in
de 21e eeuw’ van Thomas Piketty uit 2013.
In dat boek zijn nieuwe bronnen van data
bijeengebracht. Een belangrijke constatering die Piketty doet, is dat sinds de jaren
zeventig de afname van ongelijkheid tussen
rijk en arm is gestopt en daarna zelfs toegenomen. In de hoofden van economen en
sociale wetenschappers bestond lange tijd
het beeld dat de ongelijkheid zou afnemen
naarmate een samenleving zich sociaal
ontwikkelt. Maar dat beeld klopt dus niet.’

Verschil in vermogen
‘Overigens verschilt dit per land’, zegt
Robeyns. ‘In kapitalistische staten met
zwakkere publieke voorzieningen, zoals de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, is de ongelijkheid groter dan bij ons. Bij
ons zit het verschil meer in vermogen dan
in inkomen. De dimensies van ongelijkheid
bestaan bij ons niet alleen uit geld en
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koopkracht, maar ook uit zaken als risicospreiding. Bijvoorbeeld welke voorzieningen een gezin heeft om de tegenslagen op
te vangen. De veerkracht van mensen is
ongelijk verdeeld en wordt onder andere
door hun vermogen bepaald. Kwetsbare
mensen, zoals de kleine ondernemer wiens
winkel tijdens de lockdown gesloten is,
hebben doorgaans minder hulpbronnen
om zich aan hun situatie te ontworstelen.’

In Nederland zit de
ongelijkheid meer in
vermogen dan in inkomen
Nulurencontract
Robeyns noemt deze coronacrisis een
systeemshock die veroorzaakt dat arbeid
onder druk komt te staan. ‘Mensen met een
nulurencontract worden als eerste afgedankt terwijl kapitaalinvesteringen blijven
renderen. Het is de klassieke tegenstelling
tussen enerzijds mensen die hun inkomen
enkel kunnen verwerven door arbeid en
anderzijds mensen die inkomen krijgen uit
investeringen.’
Robeyns deelt de analyse van Kim Putters,
directeur van het Sociaal en Cultureel

‘Putters stelt dat er sprake is van een
nieuw soort ongelijkheid. Hij maakt niet
langer het traditionele onderscheid tussen
‘haves en have nots’, maar tussen ‘cans en
cannots’, ofwel: mensen die meekunnen
met de samenleving en mensen die dat
niet kunnen. Een goed netwerk wordt
steeds belangrijker om je zaakjes op orde
te krijgen, bijvoorbeeld voor het vinden
van een goede baan. Sociaal kapitaal, zoals
sociologen dat noemen, is heel ongelijk verdeeld maar wordt niet in geld uitgedrukt.
We moeten dus kijken naar een bredere
vorm van welvaart: alles wat je kwaliteit
van leven verhoogt, dus niet alleen naar
geld en koopkracht. Als de sociaaleconomische verschillen te groot worden, komt
de stabiliteit van de samenleving in gevaar.
Maar zelfs als dit niet het geval is, moet je je
afvragen: hebben we onze samenleving zo
goed en eerlijk georganiseerd dat iedereen
in staat wordt gesteld om het beste van hun
leven te maken?’

Welvarende ouders
Een ander punt dat Putters aanhaalt, is
de kwestie van onbetaald werk tijdens de
coronacrisis. Robeyns: ‘Ongeveer de helft
van het werk dat we doen, is onbetaald. Je
hoort vaak dat bijvoorbeeld mantelzorgers
of ouders van jonge kinderen tijdens de
coronacrisis extra hard geraakt worden,
zeker als de scholen sluiten. De eerste
onderzoeksresultaten van onderwijswetenschappers wijzen uit dat alle kinderen door
de lockdown achterstanden hebben opgelo-

pen. Maar die achterstand is veel groter
bij kinderen uit kansarmere gezinnen. Als
de school geen laptops verschaft, of als je
als ouders geen huis met meerdere kamers
hebben, of als je de taal beperkt spreekt,
dan lopen de kinderen extra achterstanden
op door die sociaaleconomisch zwakke
positie van hun ouders. Terwijl welvarende
ouders van jonge kinderen bijvoorbeeld
een student inhuren om het onderwijsniveau op peil te houden. Geld kan dus een
verdedigingsmechanisme vormen tegen de

problemen die een systeemcrisis met zich
meebrengt.’

Basisinkomen
Een gezamenlijk probleem zoals de coronacrisis leidt doorgaans tot grotere solidariteit, merkt Robeyns. ‘Wat het bij corona
echter complexer maakt, is dat er verschillend naar het probleem wordt gekeken. Er
zijn groepen die het ontkennen of er een
complot van de overheid achter zien. De
rellen na de invoering van de avondklok

Amsterdam-Noord in actie
Massih Hutak is schrijver, columnist en muzikant. In 2019 richtte hij Verdedig Noord
op, een collectief dat strijdt tegen de gentrificatie van Amsterdam-Noord. Gentrificatie
gaat over de opwaardering van lagere inkomensbuurten. Aan het verfraaien van een
wijk gaat verwaarlozing vooraf, liet hij januari 2021 optekenen in dagblad Trouw. ‘Wij
bewoners blijven de huur betalen, die jaarlijks omhoog gaat, maar huizen worden niet
opgeknapt omdat we economisch geen interessante groep zijn. (…) Overal worden
kansarme bewoners – een vreselijke term – uit steden ‘verjaagd’. Dat is doelbewust
beleid, een neoliberale tornado. Verdedig Noord is een groep mensen die vinden dat de
stad een plek moet zijn voor iedereen. Een solidaire stad. (…) Ik wil nieuwe bewoners
triggeren hun verantwoordelijkheid te nemen, zodat ze onderdeel worden van de
oplossing. En dat begint met een ‘plicht’: kijk om je heen, verhoud je tot de plek waar je
bent gaan wonen. Dat is ook wat ik moest doen toen ik een nieuwe Nederlander werd.’

Sinds de coronacrisis zien veel
meer mensen het basisinkomen
als oplossing
leiden eerder tot versplintering dan tot
solidariteit. Gelukkig zie ik, ook los van
corona, een toenemende discussie over hoe
we het welzijn in ons land eerlijker kunnen
verdelen. Ik doe al 20 jaar onderzoek naar
het basisinkomen en de aandacht daarvoor
is door het boek van Rutger Bregman ('De
meeste mensen deugen') enorm toegenomen. Maar sinds de coronacrisis wordt het
door veel meer mensen als een mogelijke
oplossing gezien. Mensen met een nulurencontract hebben dan een buffer en komen
niet direct in de problemen. Voor de meest
kwetsbare medeburgers zijn er voorzieningen als de bijstand. De vraag is of we
deze voorzieningen op de best denkbare
manier hebben georganiseerd, denk aan de
toeslagenaffaire. Het is goed om verder te
discussiëren over het basisinkomen.’
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Nieuwe uitgaven & nieuws
Meldcode bij
ontspoorde
mantelzorg

3 webinars over mantelzorgondersteuning
In april, mei en juni 2021 organiseert het programma In voor
mantelzorg-thuis webinars over mantelzorgondersteuning.
Samenwerking staat hierin centraal.
Het eerste webinar gaat over samenwerking
tussen organisaties die bij mantelzorgers zijn
betrokken. Hoe zorg je ervoor dat je elkaar
beter kunt vinden of bijvoorbeeld naar
elkaar kunt verwijzen? Met welke voorwaarden moet je rekening houden?

Ontspoorde mantelzorg is goede zorg
die sluipenderwijs kan omslaan in
verwaarlozing of verkeerde behandeling.
Bijvoorbeeld bij meneer en mevrouw
Peters. Ze zijn allebei bijna tachtig jaar
oud en wonen zelfstandig. Meneer
Peters is de laatste tijd verward. Bovendien is hij niet meer zo goed ter been
en valt hij regelmatig in huis. Mevrouw
Peters heeft een dagtaak aan het verzorgen van haar man. Zo nu en dan moet
ze even naar buiten om boodschappen
te doen. Omdat ze bang is dat haar
echtgenoot door het huis gaat wandelen
en zich bezeert als zij weg is, bindt ze
hem vast aan bed. Terwijl zij weg is
probeert hij zich uit alle macht los te
wurmen. Daarbij loopt hij schaafwonden
en striemen op.
Bij ontspoorde mantelzorg is meestal
geen sprake van opzet of moedwil. Uit
de praktijk weten we dat ontsporing van
mantelzorg subtiel is. Voor een mantelzorger is het moeilijk toegeven dat zorg
ontspoord is. Voor een beroepskracht
maakt dit het moeilijk om te signaleren.
De nieuwe publicatie ‘De meldcode bij
ontspoorde mantelzorg’ is bedoeld voor
instellingen en organisaties in zorg en
welzijn en aandachtsfunctionarissen
huiselijk geweld en meldcode. Het is
een aanvulling op de meldcode en
geeft meer kennis over ontspoorde
mantelzorg. Deze kennis is nodig om
de stappen van de meldcode goed te
doorlopen als er sprake is van ernstig
ontspoorde mantelzorg.
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Meer informatie: movisie.nl/
ontspoordemantelzorg

hier staan we stil bij wat je daar gezamenlijk
in kunt doen.

In het tweede webinar staat de draagkracht
en draaglast van mantelzorgers centraal.
Hoe kun je dit gezamenlijk verbeteren? Hoe
krijg je mantelzorgers in beeld? En hoe help
je ze vervolgens bij een betere balans?

De webinars zijn voor iedereen die werkt
met mantelzorgers van ouderen in de
thuissituatie: van wijkverpleegkundigen tot
sociaal professionals en van praktijkondersteuners huisartsen tot Wmo-consulenten.
In 30 minuten hoor je praktijkervaringen van
deelnemers van In voor mantelzorg. Je hoort
over handige tools en je krijgt tips om er zelf
mee aan de slag te gaan.

Het derde webinar gaat over hoe je beter
kunt samenwerken met mantelzorgers. Ook

Meer weten of gratis aanmelden?
invoormantelzorg.nl/webinars

Over professionele moed gesproken
Bij de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling is
professionele moed onmisbaar.
Maar wat is professionele moed?
Professionele moed ontstaat
bij een lastig, moreel dilemma.
Bijvoorbeeld wanneer je als
professional het gevoel hebt dat
je in een situatie direct actie moet
ondernemen, zonder eerst met
collega’s te kunnen overleggen.
Monique
Monique, sociaal professional, vertelt: ‘Ik was
voor schulden bij een mevrouw op bezoek.
Toen ik naar het toilet ging, zag ik een gat in
de wc-deur. Ik maakte er zomaar een opmerking over. Ik zag dat deze mevrouw schrok,
ze vertelde dat iemand tegen de deur was
gevallen. Dat vond ik vreemd klinken. Ik werd
een beetje zenuwachtig, want ik had dit nog
nooit meegemaakt. Wat moest ik zeggen, zou
ze boos worden? Ik dacht aan de stappen in
de meldcode, kon ik dit eerst met een collega
bespreken? In een split-second besloot ik er
direct naar te vragen. Niet veel later kwam het
verhaal eruit: de ruzies tussen mijn cliënt en

haar partner liepen regelmatig met geweld uit
de hand.’

Infographic
Professionele moed gaat over een besluit
dat je moet nemen om het beste te bereiken
voor je cliënt. Een besluit nemen op basis van
professionele moed doe je niet zomaar. Je
houdt rekening met je vakkennis, bestaande
protocollen, je moreel besef en verschillende
perspectieven. De nieuwe infographic over
professionele moed helpt je om inzicht te
krijgen in hoe je een besluit op basis van
professionele moed neemt.
Meer informatie:
movisie.nl/professionelemoed

Onderzoek naar armoede in Noord-Nederland
Op 19 januari 2021 ontving Erik van Oosterhout, burgemeester van
Emmen en voorzitter van de Alliantie van Kracht tegen Armoede, het

Radboud Eng
bersen & Jurr
iaan

Omlo

onderzoeksrapport ‘De duivelskring van de armoede’.
In opdracht van de Tintengroep schreven
onderzoekers Radboud Engbersen van
Movisie en Jurriaan Omlo dit onderzoeksrapport over armoede en schuldenproblematiek
in Noord-Nederland. Engbersen en Omlo
onderzochten welke rol sociaal werkers en
medewerkers van peuterwerk en kinderopvang kunnen vervullen voor personen die
zich in een situatie van armoede bevinden
of daarin dreigen te belanden. Ook geven
zij aan de hand van interviews met sociaal
professionals en ervaringsdeskundigen
antwoorden op vragen als: hoe kunnen
professionals armoede op tijd signaleren,
mogelijk voorkomen en oplossen, dan wel
verminderen of verzachten? Welke praktische handvaten zijn aan hen te geven?

Basisbanen
De onderzoekers wijzen op het huidige
maatschappelijke debat over de
wenselijkheid van zogenaamde basisbanen.
Dat zijn banen waaraan niet langer de
eis van doorstroom naar de reguliere
arbeidsmarkt wordt gesteld en ook niet
de productiviteitseisen van de reguliere
arbeidsmarkt. De gemeente Groningen
experimenteert ermee. Te verwachten is dat
meer gemeenten volgen. De Tintengroep
heeft met haar sociaal werkers in het
noorden overal ogen en oren, dus veel
gebiedskennis. Ze kent haar kwetsbare
doelgroepen als geen ander en zou bij
uitstek plekken kunnen aanwijzen waar
basisbanen van pas kunnen komen.

Uit de duive
ls
van armoed kring
e

Wat sociaal
werkers en
medewerkers
en peuteropva
van kinderng kunnen bet
ekenen in de
van armoed
aanpak
e in Noord-Ned
erland

Meer informatie: Radboud Engbersen
(r.engbersen@movisie.nl of 06-5544 0545).
Download het onderzoeksrapport via
movisie.nl/duivelskring-armoede.

Wij in de Wijk 2
Wij in de wijk 2 schetst 7
initiatieven op verschillende
plaatsen in het land. Inwoners,
organisaties en gemeenten slaan
hier de handen ineen om hun
omgeving prettiger, leefbaarder
en socialer te maken. Ook in
coronatijd.
Het belang van een sterke sociale basis in
wijken en buurten wordt de afgelopen jaren
meer en meer erkend. Maar hoe krijg je het
voor elkaar dat inwoners naar elkaar omzien
en samenwerken aan een sterker ‘wij’ in
buurt en wijk? Wij in de Wijk 2 laat dat
zien. In beeld komen initiatieven in Amsterdam-Zuid, Oud Crooswijk in Rotterdam, de
Utrechtse wijk Overvecht, Zutphen, Voorst
(Gelderland), Hilversum en de Betuwse
gemeente Beesd. De initiatieven verschillen
onderling sterk, maar ze lopen allemaal
tegen dezelfde vraagstukken aan. Vergrijzing, groei van het aantal alleenstaanden en
zorgbehoevenden in de directe omgeving,
groeiende diversiteit en verscherping van

maatschappelijke tegenstellingen. En
daarbovenop de coronacrisis.

Lichte contacten belangrijk
De casussen laten zien dat inwoners, organisaties en gemeenten ook in deze context
successen kunnen boeken bij het versterken
van het ‘wij’ in de wijk. In een afsluitend
reflectiehoofdstuk trekt Movisie 7 lessen.
Kleine spoiler: fysieke plekken voor ontmoe-

ting, binnen maar ook buiten zijn onontbeerlijk voor het leggen van verbindingen.
En: het belang van lichte, overbruggende
contacten moet je niet onderschatten. Ze
vormen vaak de basis voor het werken aan
een sterke sociale basis in buurt en wijk.

Meer informatie: movisie.nl/wijindewijk2

Goede buitenruimten zijn onontbeerlijk voor het leggen van verbindingen
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Nieuwe uitgaven & nieuws
Online training over zingeving
Veel mensen vinden het lastig
om een open gesprek te hebben
over religie of levensbeschouwing.
Vooral met iemand die een

eigen werkomgeving. Deze e-learning van
Kennisplatform Integratie & Samenleving
(KIS) is een verdieping op de module
Introductie intercultureel vakmanschap.

andere overtuiging heeft. In

Actief luisteren

een begeleidingstraject van

Mede-ontwikkelaar Jamila Achahchah:
‘In de e-learning leer je dat je veel van de
gevraagde competenties al in je rugzak hebt.
Namelijk actief luisteren en de juiste vragen
stellen. Wees nieuwsgierig en objectief.
Onthoud je van waardeoordelen, voer een
open dialoog.’

jongeren kan hun religie juist
een persoonlijke bron van kracht
en steun zijn. Het is dus een
gemiste kans als je dat onderwerp
onbesproken laat.

Voor wie?

Inhoud training
In deze training maak je kennis met een
aantal levensbeschouwingen én met het
vanzelfsprekende van je eigen levensbeschouwing. Je oefent met casussen en past
je aangescherpte vaardigheden toe in je

De e-learning is vooral voor professionals die
met jongeren werken, zoals jongerenwerkers, docenten en opvoedingsondersteuners.
Maar ook andere sociaal professionals
kunnen er hun voordeel mee doen. Je leert
namelijk onder andere het verschil tussen

religie, cultuur en etniciteit. Ook kun je na
de training juiste en relevante informatie
over religie vinden en effectief een constructieve dialoog aangaan met collega’s of
deskundigen over religie/levensbeschouwing
om je vakmanschap te vergroten.
De online training is gratis en duurt ongeveer 6 uur: 2 uur online training en 4 uur
zelfstudie. Na afronding kun je een certificaat downloaden. Je krijgt 6 PE-punten via
Registerplein na afronding van de training.
Meer informatie: movisie.nl/
zin-van-zingeving

Mainstream media onder vuur...
Kijk jij niet, zoals iedereen, naar
de late night show van Maurice de Hond
en het Café Weltschmerz-Journaal?

Naar die MSM met al hun leugens?
Nee man, ik volg de LinkedIn posts
van het RIVM en de uitzendingen van de
NOS op YouTube.

Die geven je tenminste
betrouwbare informatie
over hoe de wereld écht
in elkaar steekt!
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Terugkeer van de samenlevingsopbouw

Eindredactie: Communicatie Movisie i.s.m.
Tekstburo Gort

Het versterken van gemeenschappen is allang niet meer het domein

Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie & Illusie

van de opbouwwerker alleen. Verschillende soorten professionals

Cartoon: Lokocartoons

voeren activiteiten uit op dit vlak. In deze publicatie geven we een

Foto’s en illustraties: 123RF (cover, pag. 9, 10,

inkijkje in het dagelijks werk van 4 professionals die vanuit een

14, 20, 26, 27, 32, 36), Fred Tigelaar (pag. 2,

andere plek werken aan samenlevingsopbouw.

31), Valerie Kuypers (pag. 4), Bas Losekoot
(pag. 6, 7, 8), Jonge Honden (pag. 12),

Engbersen en Sprinkhuizen lieten in 2007 al zien dat een brede waaier van professionals
vanuit verschillende aangrijpingspunten werkt aan het versterken van het ‘cement’ of
‘specie’ van de samenleving. Van de wijkagent tot de sociaal werker, van de participatiecoach tot de pastoraal opbouwwerker: allemaal werken ze samen met inwoners aan de
leefbaarheid in wijken en buurten.

Jeroen Oerlemans (pag. 16), Fatima Akalai
(pag. 18), Joods Historisch Museum (pag.
18), Anke Arts (pag. 23), iStock (pag. 20),
Jeroen Jumelet (pag. 29), Ghita van Bergen
(pag. 31), Roland Pierik (pag. 35), Bert Spiertz
(pag, 37), Suggestie & Illusie (pag. 19, 28,

Nieuwe spelers

36), Lokocartoons (pag. 38), Renate Beense

We volgen een dorpsondersteuner vanuit een dorpscoöperatie, een opbouwwerker in dienst
van een welzijnsorganisatie, een democratiseringsmedewerker van een gemeente en een
procesmanager van een woningcorporatie. We brengen in beeld wat hun functie inhoudt
en hoe ze te werk gaan. Hoe versterken ze de krachten van inwoners en de wijk? Met wie
werken ze samen? Welke dilemma’s komen ze tegen en hoe gaan ze daarmee om?

(pag. 40).
Overname van (delen van) artikelen is
toegestaan met bronvermelding. De
afgebeelde personen op de foto’s hebben
niet altijd een relatie met de tekst.

Inzetten op collectief
De nieuwe spelers zijn interessant omdat zij juist inzetten op het collectief: op de
gemeenschap, de wijk, of het beïnvloeden van beleid en dienstverlening. Zo ondersteunt
bijvoorbeeld een wijkregisseur van de gemeente inwoners bij plannen voor een veiligere
buurt: mesoniveau. Tegelijk vormt hij de schakel richting de gemeentelijke organisatie en
kan hij signalen meenemen richting beleid: macroniveau.
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Meer informatie: Deze publicatie verschijnt eind maart op movisie.nl.
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Versterk je besluitvorming met
behulp van modellen

Per e-mail op de hoogte blijven?
Meld je aan via movisie.nl
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor

De handreiking ‘Betere besluiten in het sociaal werk’ helpt sociaal

een samenhangende aanpak van sociale

professionals om in het dagelijks werk goede besluiten te nemen.

vraagstukken. Samen met de praktijk

Stilstaan bij besluitvorming helpt professionals om afgewogen besluiten te nemen en om
hun professioneel kapitaal te versterken. Daarnaast draagt het reflecteren op besluitvorming bij aan transparant werken en het kunnen verantwoorden van je werk. Het helpt
onder woorden te brengen waarom je doet wat je doet.

werkt en passen we die kennis toe. De

ontwikkelen we kennis over wat echt goed
unieke rol van Movisie is het versnellen van
leerprocessen. We zijn alleen tevreden als
we een duurzame positieve verandering voor
mensen in een kwetsbare positie realiseren.

Doe mee met een leerexperiment
Wil jij je besluitvorming versterken en denk je dat een model of instrument je daarbij kan
helpen? Dan is dit leerexperiment interessant voor jou! Leer hoe je besluitvormingsmodellen kunt gebruiken in je werk. Wanneer zijn deze helpend? In welke omstandigheden
geeft een model je houvast en wanneer beperkt een model juist je professionele ruimte?
En hoe versterkt het je besluitvorming? In dit leer- en onderzoekstraject van 5 bijeenkomsten gaan we hiermee aan de slag. Samen met andere deelnemers en Movisie-experts
experimenteer je met verschillende besluitvormingsmodellen. Zo leren we van elkaar en
versterk je je eigen besluitvorming. Start: 11 maart 2021.

Movisie werkt met een kwaliteitssysteem
dat sinds 2011 voldoet aan de ISO9001normering. Sinds 2016 staat onze
handtekening onder de Charter Diversiteit
waarmee we vrijwillig toezeggen om
diversiteit op de werkvloer te bevorderen.
We werken zonder winstoogmerk.
Meer informatie: movisie.nl

Meer informatie: movisie.nl/beterebesluiten
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Durf te dromen in Overvecht
In deze tijd van maatschappelijke onrust en spanningen vragen veel mensen zich af waar
het met de wereld naartoe gaat. Ik ben daarentegen hoopvol gestemd. Elke dag dat ik
werk aan het bouwen van de Vreedzame wijk en het versterken van Vreedzame scholen
word ik gesterkt in deze gedachte.
Een half jaar geleden werd ik benaderd door Redouan el Yaakoubi. Redouan is opgegroeid in de wijk Overvecht en heeft op een Vreedzame basisschool gezeten. Op een
Vreedzame school leren kinderen om conflicten op te lossen, meningsverschillen te
overbruggen, open te staan voor verschillen en verantwoordelijkheid te nemen voor de
gemeenschap.
In een Vreedzame wijk versterken we dit door te werken aan democratische oefenplekken waarin kinderen deze vaardigheden in de praktijk tot uiting kunnen brengen.
Nadat Redouan op het Christelijk Gymnasium Utrecht zijn diploma had behaald, is hij
gaan studeren aan de universiteit. Daarnaast jaagt hij op dit moment zijn droom na als
profvoetballer bij SC Telstar.
Redouan had echter nog een andere droom. Hij wilde een plek voor kinderen in de wijk
creëren om ook hun droom te verwezenlijken. Een plek waarin kinderen waar nodig
ondersteund worden in schoolse vaardigheden en waar kinderen geïnspireerd worden als
het gaat om beroeps- en sportoriëntatie.
Op het moment dat Redouan en ik elkaar ontmoetten was hij al behoorlijk ver met zijn
droom. Redouan had een grote groep rolmodellen uit de wijk om zich heen verzameld.
Redouan vertelde mij over zijn jeugd en wie hem heeft geholpen. De weg van Redouan
was er ook één met hobbels. Hij vertelde over zijn tijd op het Christelijk Gymnasium waar
hij als Overvechter niet altijd werd begrepen.

De kunst is om met
tegenslagen om te
leren gaan

We hadden het over Overvecht: een wijk die bruist van het talent, maar ook een wijk
met kinderen die niet altijd de juiste begeleiding vanuit huis of school ervaren. Het is
volgens Redouan een kunst om met tegenslagen om te leren gaan, om zo je dromen te
verwezenlijken.
Als tiener kwam Redouan in contact met Hanae Haddouche. Hanae werkt als jongerenwerker voor stichting JoU, een Vreedzame organisatie. Hanae geeft jongeren een stem
en laat ze ervaren wat dit betekent. Deze jongeren organiseren activiteiten voor zichzelf,
maar ook juist in het algemeen belang voor kinderen in de wijk. Hanae bracht Redouan
al vanaf jongs af aan in contact met andere opvoeders in de wijk. Het is volgens Hanae
namelijk van belang dat je een stevig netwerk opbouwt.
Na deze ontmoeting met Redouan was ik hoopvol. Zijn stichting Durf Te Dromen is het
voorbeeld van hoe consequent samenwerken aan het versterken van burgerschapsvaardigheden op school en in de wijk kan leiden tot een stichting van, voor en door
bewoners. Ook zie ik hier wat een stevig pedagogisch klimaat op school en in de wijk op
de lange termijn kan brengen.
Net zoals de jeugd van Redouan is het werken aan en in een Vreedzame wijk er een met
hobbels. Er is soms cynisme, er zijn tegenslagen. Maar zoals ook Redouan de kinderen
meegeeft: het is van belang hiermee om te leren gaan om zo de droom van een Vreedzame wereld te verwezenlijken.

Dennis de Vries, directeur Stichting Vreedzaam

