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Dit werkprogramma is tot stand gekomen in een periode waarin ons land hard is getroffen door het 

coronavirus. Dit virus had behalve gevolgen voor de volksgezondheid ook een enorme sociale impact. 

Mensen moesten zoveel mogelijk thuis blijven en anders 1,5 meter afstand van elkaar houden. Veel 

voorzieningen waar mensen elkaar ontmoeten in hun vrije tijd of om te werken sloten hun deuren. De deuren 

van verpleeghuizen en andere instellingen voor langdurige zorg gingen dicht voor bezoek. Mensen die voor de 

crisis al kwetsbaar waren werden het hardst getroffen. Maar er kwam ook een grote groep mensen bij voor 

wie hun bestaanszekerheid onder druk is komen te staan. Het langer voortduren van sociale isolatie heeft 

bovendien grote sociale gevolgen gehad, met name voor alleenstaande ouderen, mensen met een psychische 

kwetsbaarheid en mensen die wonen in een intramurale setting. Professionals en actieve burgers die hen 

ondersteunden mochten, konden of durfden dat vaak niet meer te doen. Regels werden van hogerhand 

opgelegd. In het begin heel duidelijk en stringent, maar geleidelijk aan ontstond her en der versoepeling. De 

autonomie en zelfregie die stevig was beknot, kon geleidelijk aan weer meer tot zijn recht komen. 

Movisie werd in de eerste maanden van de crisis heel goed gevonden, door gemeenten, maatschappelijke 

organisaties, actieve en bezorgde burgers, door het Rijk en door andere kennisinstituten, zoals het RIVM. Wij 

merkten dat we met onze kennis en netwerken volop konden bijdragen aan het vinden en benutten van 

manieren om burgers in kwetsbare posities zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Met deze crisis was natuurlijk geen rekening gehouden in ons Werkprogramma 2020. Maar onze 

programma’s bleken heel goed aan te sluiten op de sociale problematiek die deze crisis blootlegde en boden 

daardoor ruimte om in te spelen op de actualiteit. De bij Movisie beschikbare kennis bleek tal van 

aanknopingspunten te bieden om ook bij een dergelijke onverwachte calamiteit volop relevant te zijn. Dat 

vervult ons met trots en wij zijn blij ook voor het jaar 2021 een nieuw werkprogramma te kunnen presenteren 

waarmee wij als landelijk kennisinstituut in het sociaal domein kunnen bijdragen aan duurzame positieve 

verandering voor mensen in een kwetsbare positie. 

  

De crisis heeft duidelijk gemaakt wat het belang is van de investeringen die we hebben gedaan in een sterke 

sociale basis, maar heeft ook blootgelegd dat er in ons land grote verschillen bestaan tussen groepen 

mensen. Die verschillen brengen spanningen met zich mee. Dit uit zich achter de voordeur, door onder meer 

een toename van huiselijk en seksueel geweld, maar ook op straat, in diverse uitingen van impliciete en 

expliciete onvrede, die de stabiliteit van ons samenleven bedreigen.  

Niet alleen burgers en bedrijven werden getroffen. Ook gemeenten werden geconfronteerd met de toename 

aan sociale problematiek en met onvoorziene kostenstijgingen in het sociaal domein. Er is bij gemeenten een 

grote behoefte aan kennis en handelingsperspectieven, om binnen de beschikbare financiële en 

organisatorische mogelijkheden passende ondersteuning te kunnen blijven bieden aan inwoners die dit het 

meest nodig hebben.  

 

Op basis van de contacten met onze stakeholders, actuele beleidsnota’s en rapporten en kennis over 

ontwikkelingen in de leefsituatie van de bevolking heeft Movisie samen met haar stakeholders in 2018 een 

aantal maatschappelijke opgaven gedefinieerd die bepalend zijn geweest voor de keuze van vier meerjarige 

programma’s. Het gaat om sociale vraagstukken die een lange adem vragen en een samenhangende, 

integrale aanpak. Het betreft onder meer het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid, de aanpak van 

huiselijk en seksueel geweld, meer zorgen voor elkaar en benutting van sociale netwerken, inclusie en invloed 

van kwetsbare burgers en het vergroten van effectiviteit en vakmanschap van sociale professionals op deze 

gebieden in beleid en uitvoering. Onze consultatie in 2019 heeft ertoe geleid dat we een vijfde meerjarig 
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programma hebben benoemd: ‘sociale stabiliteit’. Daarmee haakten we aan op de zorg over toenemende 

scheidslijnen, waar onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau regelmatig op wijst. De consultatie in 

2020 leert ons dat continuering van die vijf meerjarenprogramma’s nog alleszins relevant is. Daarbij leggen we 

uiteraard wel weer nieuwe accenten, gekoppeld aan actuele kennisvragen van beleidsmakers, uitvoerders en 

(organisaties van) actieve burgers. 

Samen meer impact realiseren 

In 2019 hebben wij in overleg met onder andere het ministerie van VWS, de VNG en de G40 een 

waardecreatiemodel ontwikkeld, waarin wij vanuit onze missie en visie focus hebben aangebracht die ons 

helpt bij het nog beter laten renderen van onze organisatie. Door het delen en uitruilen van kennis willen wij in 

co-creatie, partnerschappen en netwerken, samen met onze stakeholders, meer impact realiseren voor 

mensen in een kwetsbare positie. Dit is de essentie van ons waardecreatiemodel, dat als bijlage aan dit 

werkprogramma is toegevoegd. We zetten ons in voor een sterke sociale basis, voor sociale stabiliteit en voor 

passende ondersteuning aan mensen in een kwetsbare positie. In de bijlagen zijn ook de impactkaarten te 

vinden, die weergeven welke effecten wij met onze programma’s op de lange en korte termijn beogen. Dat 

doen wij met verschillende financieringsbronnen. In dit werkprogramma gaan wij vooral in op de resultaten die 

wij in 2021 willen realiseren met behulp van de instellingssubsidie van VWS en op de activiteiten die we 

daarvoor zullen uitvoeren. 

 

We werken in onze programma’s samen met tal van andere partijen. Sociale vraagstukken zijn complex en 

alleen door samenwerking kunnen we echt impact realiseren. Samenwerking is ook nodig om kennis te 

borgen en vernieuwing te verankeren op het regionale en lokale niveau. Vanuit Movisie zorgen we voor kennis 

over wat werkt en verzamelen, verrijken en verspreiden wij die kennis ten behoeve van duurzame positieve 

verandering voor mensen in een kwetsbare positie, met oog voor eigen regie, wensen en mogelijkheden van 

deze mensen zelf. Kennis van gender- en cultuurspecifieke aanpakken en ervaringsdeskundigheid worden 

naast praktijkkennis en theoretische kennis door Movisie ingezet ten behoeve van het sociale domein. Ook 

voor de financiering van onze programma’s zoeken wij -aanvullend op onze VWS-instellingssubsidie- de 

brede samenwerking, zowel met de betrokken ministeries als met gemeentelijke organisaties en de diverse 

maatschappelijke fondsen.  

Aandachtspunten en accenten 2021 

De programma’s van Movisie gaan over een periode van gemiddeld vier jaar. In het overleg met het ministerie 

van VWS, de VNG, de G40, onze associate members (gemeentelijke professionals, sociale professionals en 

ervaringsdeskundigen), collega kennisinstituten en diverse maatschappelijke partners, zijn prioriteiten 

benoemd die doorwerken in de accenten in ons werkprogramma voor 2021. Deze prioriteiten worden in 

hoofdstuk 2 per programma benoemd en toegelicht.   

Er zijn ook enkele programma-overstijgende thema’s, waarvoor onze stakeholders in 2021 een intensivering 

noodzakelijk of wenselijk vonden. Hieraan wordt vanuit meerdere programma’s, in samenhang vorm gegeven. 

Het betreft de thema’s: 

A. Verbeteren van de gemeentelijke toegang in het sociaal domein. 

B. Versterken van de benutting van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. 

C. Meer grip op financiën in het sociale domein bij gemeenten en de zorg voor betaalbare sociale kwaliteit 

van zorg en ondersteuning. 

D. Het tegengaan van (institutioneel) racisme en discriminatie en het vergroten van cultuursensitiviteit bij 

professionals in het sociaal domein. 

E. Meedoen in de digitale samenleving. 

F. Uitvoerbare strategieën voor de monitoring van impact van beleid.  
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G. Ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie bij hun democratische inbreng rond actuele 

maatschappelijke vraagstukken zoals onder meer de energietransitie, de invoering van de omgevingswet 

en de financiële, maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis. 
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Nederland is een welvarend land, waar de meeste mensen gelukkig zijn en zich goed kunnen redden. Dat 

geldt echter niet voor iedereen. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, 

schrijven en/of rekenen (stichting Lezen & Schrijven). Naar schatting heeft ongeveer een derde van de 

Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder die zelfstandig woont een lichamelijke beperking, psychische 

beperking of geheugenklachten (SCP 2018). Er zijn allerlei redenen waarom mensen in een kwetsbare positie 

kunnen verkeren, soms door een opeenstapeling van 

oorzaken. Sterker nog: kwetsbaarheid kan iedereen 

overkomen. Het is niet altijd te voorkomen of te 

verminderen. Wel kunnen de gevolgen van die 

kwetsbaarheid (soms, deels) worden verzacht. Dat is vaak 

niet eenvoudig, maar dat is wel precies wat ons drijft. Met de 

verschillende doelgroepen en de mensen om hen heen 

proberen wij te ontdekken wat in de praktijk aantoonbaar het 

beste werkt om de negatieve gevolgen van kwetsbaarheid te 

verminderen of te voorkomen.  

Leren opdat anderen sneller kunnen leren 

Kenmerkend bij de aanpak van sociale vraagstukken - zoals het 

realiseren van een inclusieve, innovatieve en veilige samenleving - is 

dat ze gepaard gaan met grote onzekerheden. De definiëring van het 

probleem is veelal complex en deel van het probleem zelf. En er is vaak 

onvoldoende of te weinig eenduidige kennis over de beste aanpak 

beschikbaar. 

Voor het oplossen van dit soort ‘ongetemde vraagstukken’ en om innovatie en verbetering vorm te geven is 

het nodig om kennis, ervaring en expertise van deelnemers uit verschillende organisaties met elkaar te 

combineren in een collectief leerproces.   

De unieke rol van Movisie is die van katalysator: het versnellen van leerprocessen. Hoe meer Movisie 

meedoet en leert, hoe groter en scherper de body of knowledge wordt. Daar profiteert iedereen van. We 

streven naar een zo groot mogelijk bereik met ons werk. We juichen ieders bijdrage toe die leidt tot blijvende 

verbeteringen voor mensen in een kwetsbare positie.  

Afvlakking van de leercurve is voor ons het moment om het over te laten aan anderen.  

Drie resultaatgebieden  

Movisie is een kennisinstituut dat zich bezighoudt met sociale vraagstukken. Dit type vraagstukken vergt een 

samenhangende aanpak en een lange adem. Daarom werken we bij voorkeur in langdurige programma’s, 

gesubsidieerd door de rijksoverheid, samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, fondsen en andere 

bronnen voor het algemene nut. Als onafhankelijke speler op het brede domein van participatie en 

ondersteuning boekt Movisie resultaten op de volgende gebieden:  

  

1 DE PUBLIEKE TAAK VAN MOVISIE 

Kwetsbaarheid kan iedereen overkomen. 

Het is niet altijd te voorkomen of te 

verminderen. Wel kunnen de gevolgen 

van die kwetsbaarheid (soms, deels) 

worden verzacht. Dat is vaak niet 

eenvoudig, maar dat is wel precies wat 

ons drijft. 

De unieke rol van Movisie is die 

van katalysator: het versnellen 

van leerprocessen. 
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− Innovatie en transformatie  

Movisie draagt bij aan innovatie en transformatie door met en van vernieuwende initiatieven te leren over 

wat werkt bij de aanpak van sociale vraagstukken en door te weinig belichte kwesties te agenderen. We 

doen dat bijvoorbeeld via participatie in proeftuinen, leerkringen en transitie-arena’s, de kennis en lessen 

daaruit op te halen en te verspreiden en door het inbrengen van kennis in het maatschappelijk debat. 

 

− Kwaliteitsverbetering van reeds bestaande aanpakken  

Niet altijd zijn innovaties nodig en is het vooral de opgave om 

de kwaliteit en effectiviteit van bestaande aanpakken te 

verbeteren. Daartoe werkt Movisie in verschillende 

samenwerkingsverbanden aan activiteiten en programma’s 

omtrent kwaliteit en effectiviteit.  

 

− Body of knowledge en kennisinfrastructuur  

Om ervoor te zorgen dat ook anderen kunnen profiteren van de bestaande kennis, onderhoudt Movisie 

samen met andere landelijke kennisinstituten een breed kennisbestand voor het sociaal domein. Daartoe 

haalt Movisie kennis op uit lokale praktijken en ontsluit die op allerlei laagdrempelige manieren voor de 

vele verschillende actoren in het sociaal domein. 

Duurzame impact 

De ‘kennislemniscaat’ is voor Movisie een referentiekader en inspiratiebron voor de wijze waarop wij met 

kennis omgaan. Het vat onze manier van werken samen en maakt vooral duidelijk dat het om een doorlopend 

proces gaat. Het gaat ons niet om de losse activiteiten, maar om de beweging, de opeenvolging van de 

‘stappen’ en het collectieve leren. Onze kerntaak is deze lemniscaat op alle onderdelen te helpen functioneren 

en kennis te laten stromen. Met als doel de kwaliteit en effectiviteit van zorg en ondersteuning te verbeteren 

en daarmee bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

 

Leren vindt vooral in de praktijk plaats. We willen bevorderen dat er geleerd wordt van lokale praktijken en dat 

in die praktijken wordt voortgebouwd op wat er al aan kennis voorhanden is. Zo brengt de praktijk ook weer 

kennis voort. Door ervaring en reflectie ontstaan nieuwe inzichten en wordt onbewust opgedane kennis 

expliciet gemaakt. Het is zonde om het resultaat hiervan niet vast te leggen en overdraagbaar te maken. Zo 

kunnen ook anderen daar hun voordeel mee doen en kunnen leerprocessen versnellen.  

  

We zijn bij veel projecten en 

vooruitstrevende initiatieven 

betrokken en hebben daarmee 

overzicht over de laatste stand 

van zaken in Nederland. 
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We ontlenen onze autoriteit aan onze body of knowledge over sociale 

thema’s én over hoe je gezamenlijk het beste kunt leren. We zijn bij 

veel projecten en vooruitstrevende initiatieven betrokken en hebben 

daarmee overzicht over de laatste stand van zaken in Nederland. We 

zijn inhoudelijk onafhankelijk. We laten ons leiden door noties van 

kwaliteit, validiteit en effectiviteit. Door de kennis die we in de praktijk 

opdoen zien we ook welke zaken onderbelicht blijven. Movisie heeft 

daarmee ook een signalerende en agenderende rol. 

 

Kennis van en voor iedereen 

Met de instellingssubsidie van het ministerie van VWS vervult Movisie een publieke taak. Movisie ziet er dan 

ook op toe dat de activiteiten die zij vanuit de instellingssubsidie uitvoert, de mededinging niet kunnen 

verstoren. Movisie verzamelt, verrijkt, valideert en verspreidt bestaande kennis op zodanige wijze dat deze 

kennis voor alle geïnteresseerde partijen gratis beschikbaar is. Bij bijeenkomsten en in lerende praktijken 

bijvoorbeeld brengt Movisie partijen samen, verzamelt zij kennis en deelt zij algemene kennis. Vanuit de 

instellingssubsidie wordt nooit advies op maat gegeven en voert Movisie geen implementatietrajecten uit. Voor 

zover Movisie dat al doet, zijn dat altijd activiteiten die anders worden gefinancierd. Ook organiseert Movisie 

geen congressen of workshops waarvoor reeds een markt bestaat.  

 

Movisie zorgt ervoor dat kennis 

uit de praktijk overdraagbaar 

wordt. Zo kunnen ook anderen 

daar hun voordeel mee doen 

en kunnen leerprocessen 

versnellen. 
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Op verzoek van onze samenwerkingspartners hebben wij er sinds 1 januari 2019 voor gekozen om het 

werkprogramma meer op hoofdlijnen te schrijven, waardoor overzichtelijker wordt waar Movisie zich meerjarig 

mee bezig houdt en welke prioriteiten daarbinnen jaarlijks worden gelegd.  

Van ieder programma is een impactkaart opgesteld (zie de bijlagen), waarin de impact die we met de 

programma’s beogen en de meerjarige programmadoelstellingen zijn gespecificeerd. De directe resultaten 

onderin de impactkaarten worden jaarlijks geactualiseerd. Waar nodig zijn soms ook op de ‘hogere’ niveaus 

aanpassingen aangebracht. In de tekst van dit werkprogramma volstaan we met het benoemen van de 

beoogde impact per programma en de bijbehorende ambities en met de resultaten die we in 2021 willen 

behalen.  

De in dit werkprogramma genoemde projecten en activiteiten worden gefinancierd vanuit de 

instellingssubsidie van VWS. Van al die projecten is een uitgewerkt projectplan beschikbaar, dat in 

samenwerking met VWS en de betrokken partners tot stand is gekomen en desgewenst tussentijds ook nog 

nader kan worden aangescherpt. De resultaten van deze projecten en activiteiten zoals handreikingen, tools 

en instrumenten bieden we altijd om niet aan iedereen aan. 

De projecten die anders gefinancierd worden dragen ook bij aan de beoogde impact van het programma. De 

titels en de financiers van de grotere projecten worden steeds onderaan het programma benoemd. Ook van 

deze projecten is voor belangstellenden een projectplan beschikbaar. 
 

  

2 DE PROGRAMMA’S VAN MOVISIE 
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2.1 PROGRAMMA PASSENDE ONDERSTEUNING 

Focus en prioriteiten 2021 

Veel mensen willen graag zo zelfstandig mogelijk wonen, hun eigen leven leiden, erbij horen en naar eigen 

behoefte, mogelijkheden en wens participeren. Soms hebben zij daarvoor ondersteuning en zorg nodig. Dit 

programma gaat over maatwerk voor individuele mensen en gezinnen in een kwetsbare situatie.  

Het vinden van een goede balans tussen zaken regelen voor de gemiddelde mens én rekening houden met 

diversiteit van mensen, ook binnen groepen, is een voorwaarde om juist dat te doen wat nodig is en passende 

ondersteuning te bieden. We richten ons daarom in dit programma op mensen van jong tot oud, waaronder in 

het bijzonder mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), mensen met psychische problematiek, 

ouderen met dementie, zwerfjongeren, mensen met multi-problematiek en mantelzorgers. Voor deze 

(groepen) mensen wordt vanuit de zorgsector al veel gedaan, maar nog te weinig vanuit hun leefwereld en 

levensloop, waarbij ondersteuning vanuit het brede sociaal 

domein aan de orde is. Wij dragen bij aan levensbrede en 

samenhangende ondersteuning voor mensen in de 

thuissituatie, waarbij het ook gaat om mensen die beschermd 

wonen, dan wel gebruik maken van maatschappelijke opvang. 

Dit kan niet zonder kennis over integraal werken en de 

toepassing daarvan in beleid en uitvoering.  

 

De Nationale Ombudsman, cliëntorganisaties, gemeenten en professionals geven aan dat de toegang tot het 

sociaal domein verbetering behoeft. Daarbij is integraal werken en lokaal maatwerk steeds belangrijker om 

daadwerkelijk passende ondersteuning aan mensen te kunnen bieden. Een focus van het programma 

Passende ondersteuning is dan ook om, in samenwerking met cliëntorganisaties en de VNG op te trekken in 

het leren en verbeteren op diverse aspecten van de Toegangsfunctie.  

 

Daarnaast ligt de focus van dit programma op thema’s die bijdragen aan bestaanszekerheid, waaronder 

preventie en aanpak dak- en thuisloosheid en armoede; de beweging van beschermd wonen naar beschermd 

thuis, het mee kunnen doen aan de samenleving, het voorkomen en verminderen van eenzaamheid en het 

ondersteunen van mantelzorgers.  

 

Er is pas sprake van passende ondersteuning als de inwoner de ondersteuning zelf ook als passend ervaart. 

De beoogde impact van dit programma is uiteindelijk dan ook vooral op dat niveau vast te stellen. Om die 

reden hebben we enkele van de door ons in 2021 beoogde resultaten geformuleerd op het inwonerniveau. 

Vanzelfsprekend lukt dit alleen in nadrukkelijke co-creatie met professionals die werkzaam zijn bij de 

gemeenten en de betrokken maatschappelijke organisaties.  

Beoogde impact van het programma: 

Mensen in een kwetsbare positie 

vinden en krijgen waar nodig tijdige 

en samenhangende ondersteuning, 

in aansluiting op hun eigen wensen.  
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 Ambities van dit programma: 

- Mensen met multi-problematiek (en hun mantelzorgers) ervaren dat de ondersteuning en  

zorg toegankelijk, tijdig en samenhangend is en aansluit bij hun wensen.  

- Mensen hebben bestaanszekerheid. De kwetsbaarheid op verschillende levensgebieden 

(wonen, werk, inkomen, gezondheid etc.) is verminderd.  

- Mensen kunnen op een voor hen waardevolle manier duurzaam en naar vermogen 

participeren in de samenleving.  

- Jongeren in een kwetsbare positie geven hun leven zelf vorm in de groei naar volwassenheid 

en voelen zich daarin ondersteund.  

- Mensen ervaren veiligheid, zowel in huiselijke kring als in sociale verbanden.  

- Mensen ervaren dat zij betekenisvolle contacten hebben en kunnen onderhouden met 

anderen. 

 

Beoogde resultaten 2021 

- Inwoners in gemeenten ervaren structurele verbeteringen in de organisatie van de integrale toegang tot 

passende ondersteuning, waarbij rekening wordt gehouden met hun specifieke sociaal-maatschappelijke 

context.  

- Gemeenten, professionals en (zelf-) organisaties hebben een scherp beeld van de 

eenzaamheidsproblematiek die speelt onder risicogroepen en spitsen hun beleid en interventies hierop 

toe. 

- Gemeenten en sociaal professionals beschikken over (praktijk)kennis om het perspectief van 

mantelzorgers mee te nemen in beleid en ondersteuning. 

- Bestaande kennis over wat werkt in de aanpak van armoede en schulden is verrijkt met kennis vanuit 

beleid, praktijk en ervaring. 

- Professionals beschikken over concrete handvatten opdat jongeren in de leeftijd van 16-27 hun 

ondersteuning als passend ervaren. 

- Gemeenten zijn adequaat ondersteund met beschikbare kennis ten behoeve van hun beleid met 

betrekking tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen.  

- Een preventiemodel voor huisuitzetting en dakloosheid - op basis van een beschrijving van bestaande 

kennis en voorbeelden - is beschikbaar en wordt gebruikt door gemeenten en sociaal professionals.  

- Gemeenten hebben ervaring met voorbeelden om ‘simpel switchen’ in de overgang tussen dagbesteding 

en betaald werk mogelijk te maken. 

- De veranderkracht in de ervaringskennis- en ervaringsverhalen is bekend bij professionals en wordt 

benut om te komen tot oplossingsrichtingen bij vraagstukken in het sociaal domein. 

- Gemeentelijke –, zorg – en sociaal professionals beschikken over praktijkkennis ten behoeve van hun rol 

in de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Projecten en activiteiten ‘Verbeterprogramma Toegang sociaal domein’ 
 

- Met behulp van monitoringinstrumentarium en vraagverheldering lokale stakeholders begeleiden bij het 

vaststellen van de lokale verbeteropgaven.  

- In aansluiting op lokale verbeteropgaven starten we leer- en verbetertrajecten.  

- In regionale en thematische leertrajecten wordt door gemeenten gewerkt aan het vergroten van de kennis, 

ophalen van praktijkkennis en ervaringen bij het verbeteren van de toegang. Het gaat onder andere om 

toegangsvraagstukken met betrekking tot beschermd wonen, maatschappelijke - en vrouwenopvang.  
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- De trajecten (individueel en collectieve aanpak van leertrajecten) monitoren we. Dit leidt tot rapportages 

op lokaal en landelijk niveau. 

- Op basis van de activiteiten in gemeenten stellen we kennisproducten samen, deze worden gedeeld via 

relevante kanalen. 

- We nemen deel aan een landelijk overleg vanuit de VNG en landelijke cliëntorganisaties om kennis vanuit 

dit project zoveel als mogelijk te bundelen met inzichten uit andere projecten en programma’s. 

- We verantwoorden de activiteiten van dit project mondeling en in (tussentijdse) rapportages aan een 

stuurgroep, georganiseerd door de VNG. 

2. Projecten en activiteiten ‘Integraal werken’ 
 

- Kennis over integraal werken in de wijk – de body of knowledge - uitbouwen en breed delen, waaronder 

kennis over en voor sociale (wijk)teams. Tevens algemene kennisfunctie voor beleidsmakers en 

uitvoerend professionals, plus inhoudelijke bijdragen met bestaande kennis aan (door anderen 

georganiseerde) congressen en bijeenkomsten. 

- In 2021 onder meer verdere aandacht voor sociale veiligheid (o.a. in relatie tot het programma ‘Geweld 

hoort nergens thuis’)  

- Actueel houden van themadossier Integraal werken en IWW-website. 

- Voortzetting van de samenwerking met het (PSD-)traject Eenvoudig Maatwerk dat een vervolg krijgt en 

zich dan richt zich op het vergemakkelijken van ‘systemisch maatwerk’, waarmee patronen in aanpak van 

meervoudige problematiek bezien en doorbroken kunnen worden. Movisie brengt bestaande kennis in en 

verzamelt en verspreidt de lessen via de kanalen van Movisie. 

- In bijeenkomsten van professionals en beleidsmakers in samenwerking met de Associatie Wijkteams op 

hun speerpunten ‘wijkgericht (samen)werken’ en ‘vakmanschap’ bestaande kennis inbrengen en 

praktijkkennis ophalen en delen. 

- Verkenning in co-creatie met sociale (wijk)teams en gemeenten naar hoe het beleid gestalte kan krijgen in 

de uitvoeringspraktijk (gestart in 2020). 

- Borgen van bestaande kennis en ontwikkelen van tools voor en met sociale teams en gemeenten en deze 

breed onder de aandacht brengen, o.a. via voor iedereen gratis toegankelijke online sessies en websites 

zoals www.integraalwerkenindewijk.nl. Breed aanbieden van IWW-kennisbouwstenen, de Handleiding 

scholings- en ontwikkelingsplan, het Signaleringsinstrument huiselijk geweld en kindermishandeling en de 

verbeterde handreiking Caseloadbepaling om deskundigheidsbevordering te faciliteren. 

3. Projecten en activiteiten ‘Aanpak eenzaamheid’ 

 

- We organiseren thematische leerbijeenkomsten voor gemeenten, sociale professionals en actieve 

inwoners en voorzien hen van kennis over de aanpak van eenzaamheid. Onder meer over preventie en 

aanpak eenzaamheid bij ouderen met een migratieachtergrond. Deze bijeenkomsten zijn gratis 

toegankelijk voor iedereen. 

- In twee lerende praktijken, met een leer- en verbetervraag voor de aanpak van eenzaamheid onder 

jongeren, brengen we de kennis in vanuit de kennissynthese (2020) en halen we inzichten op hoe deze 

kennissynthese het beste toepasbaar gemaakt kan worden. Deze inzichten zijn beschikbaar voor iedereen 

en delen we via toepasselijke kennisproducten, zoals bijvoorbeeld een infographic. 

- We beantwoorden korte vragen uit de praktijk, beleid en onderzoek door algemeen beschikbare kennis te 

verstrekken (zoals beschreven in het ‘Wat werkt dossier’ over eenzaamheid) en verwijzen eventueel door 

voor verdere beantwoording. 

- We ontwikkelen een interactieve routekaart waarmee een effectieve en duurzame lokale aanpak van 

eenzaamheid vorm gegeven kan worden. Per onderdeel van de aanpak van eenzaamheid kun je 

https://www.programmasociaaldomein.nl/trajecten/eenvoudig-maatwerk-bij-gestapelde-problemen
https://associatiewijkteams.nl/
http://www.integraalwerkenindewijk.nl/
https://www.integraalwerkenindewijk.nl/kennisbouwstenen-voor-professionals-die-integraal-werken-de-wijk
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doorklikken naar praktisch toepasbare kennis en handvatten. Daarbij maken we gebruik van ervaringen uit 

het Actieprogramma Een tegen Eenzaamheid en benutten we zowel het Wat werkt dossier over 

eenzaamheid van Movisie als de Toolkit van het Actieprogramma. 

4. Projecten en activiteiten ‘Informele zorg – mantelzorg’ 

 

- Ontwikkeling van een Wat werkt dossier over preventie en aanpak van ontspoorde mantelzorg in 

aansluiting op het onderwerp ouderenmishandeling. 

- In samenwerking met de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg zetten we een leergemeenschap op met 

meerdere gemeenten en andere stakeholders. Hierin wordt bestaande kennis ingebracht uit eerdere leer- 

en verbetertrajecten en maken we deze praktijkkennis die we in die trajecten ophalen verder beschikbaar 

via een toolkit. Ervaringsdeskundige mantelzorgers vanuit de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg 

sluiten hierbij aan. 

- We brengen partijen – gemeenten en organisaties – samen in een leergemeenschap met een focus op 

ondersteuning van mantelzorgers met een migratieachtergrond. In het bijzonder besteden we in 2021 

aandacht aan mantelzorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. In 2020 is de basis gelegd 

door kennis en goede voorbeelden te verzamelen. Deze brengen we in in de leergemeenschap om te 

leren hoe de ondersteuning van deze mantelzorgers in de praktijk kan verbeteren.  

- Kennis en tools, o.a. een in 2020 ontwikkeld Wat werkt dossier, beschikbaar stellen voor professionals en 

mantelzorgers van mensen met psychische kwetsbaarheid. Daartoe brengen we partijen samen en delen 

de best beschikbare kennis. Dit doen we in samenwerking met MantelzorgNL, Trimbos-instituut, Ypsilon, 

MIND en Labyrinth, o.a. via een nieuw te starten leer- en verbetertraject. 

- In samenwerking met MantelzorgNL, Hogeschool Utrecht en Werkplaatsen Sociaal Domein stellen we 

actuele en innovatieve content beschikbaar via een kennisplatform informele zorg aan onderwijs om 

docenten en (aankomend) professionals  toe te rusten op  informele zorg in opleidingen.  

- Deelname aan het projectteam (in oprichting, initiatief ministerie van VWS) Samen Sterk voor Mantelzorg. 

Dit is een door VWS georganiseerd team dat is toegerust met relevante kennis door Movisie, in 

samenwerking met MantelzorgNL. Tevens beantwoordt Movisie korte vragen van gemeenten om kennis 

verder te verspreiden.  

5. Projecten en activiteiten ‘Bestaanszekerheid’ 

 

o Preventie dak- en thuisloosheid 

- Deskresearch naar en beschrijving van de bestaande kennis en voorbeelden met betrekking tot lokale 

preventiemogelijkheden van huisuitzetting/dakloosheid. Het gaat om al bestaande kennis bundelen, 

samenvatten en toegankelijk maken.  

- Goede voorbeelden uitwerken en delen, bijvoorbeeld met een illustratie van 

uitzonderingsmogelijkheden en barrières ter voorkoming van huisuitzetting en dakloosheid, zoals de 

kostendelerskorting en de mogelijkheid van gemeenten om een briefadres te verschaffen, in een 

nieuw themadossier dak- en thuisloosheid. 

- Goede voorbeelden verzamelen over de rol van maatschappelijke opvang en beschermd wonen bij 

preventie van dak- en thuisloosheid.  

- Toepassingsgericht vervolgonderzoek gericht op het verzamelen en verspreiden van bestaande 

kennis en best practices, in samenwerking met lokale partijen om te komen tot componenten voor een 

‘preventie-model’. Dit is als het ware de ‘doe-tank’. 

- In een lerende praktijk brengt Movisie partijen bij elkaar met het oog op het verzamelen en delen van 

kennis. Mensen leren van elkaar, kijken mee, reflecteren, leveren ideeën aan ten behoeve van het 

preventiemodel voor huisuitzetting en dakloosheid. Zij vormen als het ware de ‘denktank’. Dit mondt 



 

 
 

Movisie  •  Werkprogramma 2021 15 

uit in een in de lokale praktijk beproefde aanpak, waarvan de werkzame elementen beschreven 

worden. 

- Een grafisch vormgegeven ‘preventiemodel’, waarin bestaande kennis samen met lokale partijen is 

verzameld en geordend in een model, om hindernissen en weerstanden op verschillende niveaus te 

overwinnen dan wel weg te nemen. 

- Kennis inbrengen vanuit het dossier Wat werkt bij dak- en thuisloosheid onder jongeren in de 

pilotgemeenten van het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren in aansluiting op de landelijke 

aanpak 16-27. 

- De samenstelling van een overzicht van vernieuwende aanpakken en initiatieven op het gebied van 

aanpakken dak- en thuisloosheid onder jongeren. 

- De opgedane kennis brengen we in in het bestaande gemeentelijk netwerk rondom het thema wonen, 

dat bestaat binnen de landelijke aanpak 16-27 (onder leiding van de VNG) en in het actieprogramma 

dak-thuisloosheid (onder leiding van het Instituut voor Publieke Waarden). 

- Ten aanzien van verbetering van de situatie van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren worden leerkringen 

opgezet met professionals en vrijwilligers uit de maatschappelijke opvang en belangenorganisaties. 

De opgedane kennis, praktijkvoorbeelden en verbetervoorstellen worden verder uitgewerkt en 

beschreven. De kennis vanuit 2020 wordt hierbij ingezet en verder doorontwikkeld en verspreid. 

 

o Schulden en armoede preventie: gaan doen wat nodig is 

- Delen van aanpakken en voorbeelden uit de lokale praktijk van gemeenten die eraan werken 

'jongvolwassenen’ financieel redzaam en schuldenvrij te maken, bijv. inzet bijzondere bijstand, 

overnemen van schulden, etc.  

- Kennis verspreiden via de eigen kanalen en die van het netwerk aanpak 16-27 (samen met het NJi).  

- Samen met VWS (actieprogramma Voorkomen dak- en thuisloosheid jongeren) en de VNG (landelijke 

aanpak 16-27) organiseren van een aantal leerbijeenkomsten. We inventariseren daarvoor welke 

kennis beschikbaar is en brengen de best beschikbare kennis over wat werkt in bij deze 

leerbijeenkomsten. 

- In samenwerking met de VNG (landelijke aanpak 16-27) delen van inzichten over de financiële 

zelfredzaamheid van AMV’s (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen), mede in samenwerking met 

het Kennisplatform Integratie en Samenleving. 

- Kennis ophalen tijdens leerbijeenkomsten met ervaringsdeskundigen over het thema armoede en 

sociale uitsluiting. 

- Casusbeschrijvingen van gemeenten en welzijnsorganisaties die met succes gerichte activiteiten 

inzetten om groepen die buiten beeld zijn te bereiken. 

- Movisie brengt (met name kleinere) gemeenten samen in een leernetwerk over armoede en sociale 

uitsluiting. Het gaat om gemeenten die te maken hebben of krijgen met groepen die risico lopen op 

marginalisering en sociale uitsluiting (bijv. door leerachterstanden, massaontslagen, stoppen van 

agrarische bedrijven, e.d.). We brengen bestaande kennis in en verzamelen kennis en ervaringen die 

beschikbaar komen voor iedereen. 

- Toegankelijk maken van opgehaalde kennis uit de leerbijeenkomsten/leernetwerken middels een 

infographic, voor gemeenten en sociale professionals, die breed wordt gedeeld via onze 

communicatiekanalen. 

6. Projecten en activiteiten ‘Participatie voor iedereen’  
 

o Verbinding Wmo en Participatiewet 

- Movisie verzamelt lessen uit de praktijk in gemeenten bij het verbeteren van de doorlopende lijn van 

ondersteuning van mensen bij (betaalde) dagbesteding, in aansluiting op inzichten en kennis 
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voortkomend uit het traject Simpel switchen in de keten. Deze kennis delen in kennisdossiers en door 

goede voorbeelden te beschrijven, beiden beschikbaar voor iedereen via onze website. 

Kennisoverdracht door on- en offline activiteiten op het terrein van participatie voor iedereen. O.a. 

door het inbrengen van kennis bij het programma Onbeperkt meedoen en door kennisuitwisseling in 

samenwerking met de kenniswerkplaats kUs (Hogeschool Utrecht). 

- Wat werkt dossiers rondom participatie actief breed onder de aandacht brengen en middels 

verbetertools en andere methoden toegankelijk en toepasbaar maken voor de praktijk van 

bijvoorbeeld de Toegang tot sociaal domein. Bijvoorbeeld door beschikbare kennis in te brengen in 

projecten die gaan over participatie van jongeren. Verder publiceren we on- en offline over de best 

beschikbare kennis. 

- Kennis ophalen en verrijken over de rol van het sociaal kapitaal bij vinden en behouden van 

waardevol werk. 

- We faciliteren een groep gemeenten en organisaties, die zich hebben georganiseerd in een 

Ontwikkelgroep Waardevol werken, om kennis uit te wisselen, door hen samen te brengen in een 

Community of Practice. Daarin worden alternatieve en vooruitstrevende praktijken voor Waardevol 

werken verkend. Dit doen we in de Ontwikkelgroep Waardevol werken in samenwerking met Divosa. 

Movisie brengt kennis in en haalt kennis op, zodat ook anderen daarvan kunnen leren. 

- Bestaande kennis inbrengen voor de body of competence van SAM, de onlangs opgerichte 

beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein, voor het beroepsprofiel en 

beroepsregister. 

- Wat werkt-kennis beschikbaar maken en (zo nodig) verrijken over de professionele nabijheid en 

continuïteit in de professionele werkrelatie met cliënten die naar vormen van waardevol werk / 

waardevolle participatie begeleid worden. In aansluiting daarop gaat het ook over kennis over 

professionele besluitvorming. Het gaat daarbij om het belang en de praktijk van continue en duurzame 

werkallianties met verschillende disciplines van sociaal werk. 

- De ervaringskennis en deskundigheid over participatievraagstukken (vanuit de Participatiewet en de 

Wmo) verrijken met bestaande wetenschappelijke en praktijkkennis en vertalen naar de praktijk 

professionals in gemeenten en andere organisaties.  

- We organiseren transitiearena’s, brengen kennis in en halen kennis op van de deelnemers,  rondom 

waardevol werken (vernieuwing arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk). Centraal hierin staat 

het leren van vernieuwende voorbeelden uit de praktijk. In 2021 evalueren we de aanpak van 

transitiearena’s. 
 

o Participatie van jongeren in een kwetsbare positie bij de overgang naar volwassenheid 

- Praktijkkennis over de route van onderwijs naar arbeid koppelen aan combineren met kennis over 

belangrijke schakelmomenten in de levensloop van jongeren, bij voorkeur aan de hand van persona’s 

en vertalen in handelingsperspectieven. De uitkomsten delen we samen met de VNG binnen de 

bestaande gemeentelijke overlegstructuur van de aanpak 16-27. 

- Samen met het NJI ontsluiten we data vanuit bestaande databases (aanpak 16 – 27, project 

datasturing) door deze te verbinden aan persona’s. Deze data biedt gemeenten richting en helpt bij 

het concretiseren van vraagstukken binnen de aanpak 16-27 waar gemeenten en aanbieders mee 

aan de slag willen. In 2020 zijn de eerste drie persona’s gemaakt. In 2021 gaan we hiermee door en 

zullen er nog meer ontwikkelen. Ze worden verspreid via het gemeentelijk netwerk van aanpak 16-27 

(VNG) en via de nieuwsbrief, websites en sessies op de landelijke netwerkdag. 

- Bijdragen aan het ondersteuningsprogramma toekomstgericht werken in samenwerking met het NJI. 

Kwaliteit vanuit jongerenperspectief op toekomstgericht werken vergroten, door leidende principes 

vanuit jongerenperspectief actief in te brengen bij formele partijen die een rol hebben in het 

ontwikkelen van een doorlopende lijn en toekomstplan. Outcome centraal door jongerenparticipatie op 
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te zetten in de regio’s die vorm willen geven aan toekomstgericht werken. In 2020 is dit gestart en 

worden deelnemende regio’s geworven. Dit loopt door in 2021. 

- We brengen expertise in bij het ontwikkelprogramma dat, in samenwerking met Stichting Gedragswerk 

en vanuit OPaZ (Programma Passend Zorgaanbod ministerie van VWS), gericht is op het bevorderen 

van aansluiting tussen thuiszittersinitiatieven, samenwerkingsverbanden en gemeenten ten einde 

jongeren die buiten beeld zijn terug te brengen naar een ontwikkelroute richting onderwijs en werk. 

Het NJi en het OZJ (Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd) werft drie regio’s die hieraan willen 

werken met behulp van leidende principes vanuit het jongerenperspectief. Movisie zet bestaande 

kennis in over jongerenparticipatie en het werken met kwaliteit en outcome. 

- Integraal kijken en werken bevorderen met behulp van al bestaande zelfregieversterkende 

instrumenten voor en door jongeren, en deze methodisch te verbinden aan de werkwijze 

toekomstgericht werken, breder dan de hierboven genoemde pilots via de netwerken en 

communicatiekanalen van de aanpak 16-27. 

7. Projecten en activiteiten ‘Beschermd wonen – beschermd thuis’ 

 

Activiteiten met het oog op mensen die gebruik maken van maatschappelijke opvang en beschermd 

wonen, vinden ook plaats in andere projecten, waaronder: het Verbetertraject Toegang, Integraal werken in 

de wijk en Bestaanszekerheid. Aanvullend daarop gaat het in dit project om de algemene kennisfunctie met 

daarbij de volgende zaken: 

- Wij brengen en vertalen bestaande kennis naar de praktijkprofessionals door middel van 

leerbijeenkomsten, bijvoorbeeld in de vorm van transitiearena’s en inspiratiesessies. 

- We halen goede en inspirerende voorbeelden op uit de praktijk, beschrijven deze, verrijken ze met 

bestaande kennis en maken ze beschikbaar voor iedereen. Focus ligt daarbij op het toepasselijk 

maken van kennis voor de praktijk. 

- We brengen kennis in bij de ontwikkeling van de Kennisagenda Maatschappelijke Opvang en 

Beschermd Wonen (MOBW) van het ministerie van VWS. 

 

 

 Deelprogramma’s en grote projecten anders gefinancierd: 

A. Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning (VNG/VWS) 

B. Dementiezorg voor Elkaar (VWS) 

C. Een tegen eenzaamheid (Lokale coalities) en Wetenschappelijke Advies Raad 

D. K!X Works 2.0 (VSB-Fonds) 

E. In voor Mantelzorg (VWS) 
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2.2 PROGRAMMA SOCIALE BASIS 

Focus en prioriteiten 2021 

De aandacht voor de versterking van de sociale basis is sinds de coronacrisis toegenomen. Recentelijk 

benoemen woningcorporaties, Sociaal Werk Nederland, Bijzonder Hoogleraar Actief Burgerschap Monique 

Kremer, de Werkgroep-Halsema en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bij monde van Jet 

Bussemaker hun zorgen om de verminderde sociale kwaliteit van mensen in een kwetsbare situatie. 

Problemen stapelen zich op, sociale en gezondheidsproblemen groeien, ongelijkheid in sociaal economische 

posities tussen mensen stijgt, mensen voelen zich onveiliger en overlast neemt heftige vormen aan. De 

verwachting is dat de situatie van de meest kwetsbaren verergert en er nieuwe kwetsbare groepen komen. 

De sociale urgentie om de vermindering van het welzijn van mensen en verslechtering van de leefbaarheid in 

wijken aan te pakken wordt breed (h)erkend. 

Er is ook een andere kant aan de coronacrisis. Uit De bedreigde stad (Engbersen et al. 2020) wordt zichtbaar 

dat in onze samenleving veerkracht aanwezig is, bereidheid om elkaar te helpen en dat het vertrouwen in 

onze overheid groot is. De initiatieven van mensen om elkaar te helpen zijn overal zichtbaar. Van de 

voorleesoma in haar voortuin tot aan de burendiensten voor risicogroepen. Er worden allerlei activiteiten 

georganiseerd door mensen zelf, soms met hulp van sociale professionals. Hoe kunnen we dit nieuwe “wij” 

versterken ook na de coronacrisis als mensen weer minder thuis zijn? Hoe is een ‘wij’ te organiseren in de 

portieken en complexen waar kwetsbare buurtbewoners wonen? Het woord inclusieve samenleving valt 

gemakkelijk, maar slagen we er wel voldoende in om praktische, fysieke en onlinebarrières voor mensen weg 

te nemen?     

In dit programma richten wij ons niet op het individu, maar op het versterken van het ‘wij’.  Op het versterken 

van aspecten van samenleven, verbinding, zeggenschap en gemeenschap. De opkomst van het begrip 

sociale basis en de coronacrisis laten zien dat er meer behoefte is aan het vorm en inhoud geven aan deze 

collectieve dimensie in onze samenleving. Naast wat kan ik zelf doen voordat ik een beroep doe op de 

overheid, is de invalshoek: wat kunnen wij als mensen voor elkaar betekenen en hoe geven wij dat anno 

2021 zo vorm dat het niet beklemmend en onprettig aanvoelt en mensen niet het gevoel hebben overvraagd 

te worden. Er is niet één dominant ‘wij’ in een buurt, wijk, dorp of stad; het gaat om talrijke aanwezige en 

potentiële verbanden. Het begrip sociale basis legt een sterker accent op participatie door de lokale overheid 

bij initiatieven van inwoners én het betrekken van informele en formele organisaties, netwerken, en andere 

sociale verbanden bij sociale vraagstukken en problemen.  

 

 Ambities van dit programma: 

- (Groepen) mensen voelen zich dusdanig empowered, dat allen, ook zij in een (tijdelijke) 

kwetsbare positie, mee kunnen doen en wanneer nodig tijdig, succesvol ondersteund worden 

door actieve burgers, professionals en organisaties in hun leefomgeving.  

- Mensen ervaren een inclusieve samenleving, waarin men omziet naar elkaar en rekening 

houdt met elkaar, ondanks de vele onderlinge verschillen.  

- Een sterke maatschappelijke democratie, waarin bewoners, gemeenschappen en hun 

initiatieven (mede)zeggenschap hebben over de kwaliteit van hun leven en hun omgeving. 

 

Wat willen we in 2021 bereiken? 

- Met actieve inwoners, sociale professionals en beleidmakers is samen geleerd over wat werkt om een 

buurt tot ‘een buurt voor iedereen’ te maken met specifieke aandacht voor ouderen en mensen met een 

lichte verstandelijke beperking. 

- Met de uitvoeringspraktijk zijn elementen van wijkinitiatieven die succesvol (verschillende groepen) 

inwoners verbinden onderzocht, beschreven en er is samen over gereflecteerd. 
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-  We weten meer over hoe de digitale samenleving te versterken en voor allen toegankelijk te maken.  

-  Sociale (wijk)teams hebben, samen met gemeenten en sociaal werkorganisaties, geëxperimenteerd 

met en kennis gedeeld om meer preventief te werken en goed aan te sluiten bij collectieve 

voorzieningen. 

- In lerende praktijken worden elementen voor inclusief werken samen met professionals, inwoners en 

beleidmakers uitgediept en beschreven. Deze kennis wordt breed gedeeld en benut.  

-        Gemeenten toetsen het ontwikkelde kader voor inclusief beleid. 

- In lerende praktijken is kennis opgedaan, door verschillende stakeholders, over hoe de politiserende rol 

van sociale professionals en de responsieve overheid effectief vorm te geven is. 

- Er is meer inzicht over de maatschappelijke en financiële waarde van ideeën en initiateven van 

inwoners bij de versterking van het voorveld. 

-  Verschillende stakeholders hebben meer inzicht in de impact van de coronacrisis voor 

burgerbetrokkenheid en vrijwillige inzet. 

- Kennis over inclusieve burgerbetrokkenheid is verdiept en benut zodanig dat verschillende groepen zich 

gezien voelen en ervaren mee te kunnen doen. Met daarin aandacht voor aspecten van digitale 

burgerbetrokkenheid en vrijwilligerswerk, 

-  Actieve bewoners, sociale professionals en beleidmakers weten wat werkt bij het ondersteunen van 

kwetsbare inwoners dankzij het wat werkt dossier ondersteuning van burgerbetrokkenheid. 

- Tijdens het Nationaal Jaar voor Vrijwilligers is kennis over wat werkt kennis bij burgerbetrokkenheid en 

vrijwillige ingezet en verspreid. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Projecten en activiteiten ‘Wij in de wijk’ 

 

o Kenniscoproductie versterken sociaal kapitaal  

- Samen met praktijkpartners casussen beschrijven van wat werkt bij de verbinding tussen verschillende 

groepen inwoners, de inzet van actieve inwoners en sociale professionals daarin en succesvolle 

randvoorwaarden daartoe van beleidmakers. Resulteert in de publicatie “Wij in de wijk III” met dit jaar 

aandacht voor de preventieve waakvlamfunctie in de leefomgeving van mensen en in het Wat werkt 

dossier samenlevingsopbouw en buurt voor iedereen (zingeving, van betekenis zijn). 

- Reflectiesessies organiseren voor actieve bewoners, sociale professionals, beleidmakers en experts over 

de geleerde lessen uit de casussen van wij in de wijk. 

- Ondersteunen van verschillende stakeholders om hun kennis en praktijkervaringen over de sociale basis 

via Buurtwijs te delen, met als doel de inhoud en kwaliteit van buurtontwikkeling te versterken 

(www.buurtwijs.nl). Daarnaast via allerlei andere kanalen zoals podcast en/of videoblogs vernieuwende 

kennis verspreiden over het versterken van het welzijn van inwoners in wijken. 

- Verzamelen, verrijken en verspreiden van kennis over online hulpmiddelen zodat inwoners, 

ervaringsdeskundigen, sociale professionals en gemeente professionals weten hoe en welke online 

hulpmiddelen zij voor verschillende doeleinden kunnen inzetten. 

2. Projecten en activiteiten ‘Burgerbetrokkenheid’ 

 

o Inwonersactiviteiten in buurten, lerende praktijken 

- In lerende praktijken worden onderzocht wat de preventieve meerwaarde is van collectieve activiteiten 

van burgers en vrijwilligers en of deze vorm van burgerbetrokkenheid bijdraagt aan het verminderen van 

de werkdruk van wijkteams.  

http://www.buurtwijs.nl/
http://www.buurtwijs.nl/
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- Artikelen publiceren over de opgedane ervaringen in de lerende praktijken over de preventieve waarden 

van collectieve activiteiten van burgers en vrijwilligers.  

- Afrondende bijeenkomsten van de leerkringen over integraal vrijwilligerswerkbeleid in verschillende 

regio’s en publicatie over vormgeven van integraal vrijwilligerswerk beleid. 

 

o Kennis over burgerbetrokkenheid en vrijwillige inzet verrijken en verspreiden 

- Realisatie dossier ‘Wat werkt bij ondersteuning van actieve burgers’.  

- Inzet van de kennis uit het Wat werkt dossier bij uitwisseling van professionals, vrijwilligers, 

beleidsmedewerkers en verschillende sectoren. Dit doen we door het organiseren van (online) 

inspiratiesessies, het schrijven van artikelen en het (mede)organiseren van activiteiten in het kader van 

het Nationale Jaar van Vrijwilligers.  

- Inhoudelijke bijdrage aan Platform Vrijwillige Inzet.  

- Realisatie kennisdossier Ketenaanpak vrijwilligers, over de samenwerking tussen wijkprofessionals, 

actieve bewoners en vrijwilligers. 

- Bestaande werkwijzen om inclusiever te werken verzamelen, reflecteren op de toepassing ervan in de 

praktijk met stakeholders, zoals betrokken organisaties en initiatieven en gemeenten, en belangrijke 

lessen en aandachtspunten ophalen. Deze kennis bundelen we in een (digitale) inspiratiewaaier.  

3. Projecten en activiteiten ‘Zeggenschap inwoners’  

 

o Kennisfunctie cliëntparticipatie en democratische vernieuwing 

- Praktijkvoorbeelden verzamelen, beschrijven en verspreiden die een voorbeeld zijn van innovaties op het 

terrein van zeggenschap van inwoners, zoals inclusieve client- en inwonerparticipatie, 

jongerenparticipatie en digitale betrokkenheid. Inzichten zullen via bijv. artikelenreeksen, bijdragen aan 

artikelen van anderen, workshops en congressen verspreid worden.   

- Aandacht voor kennis- en netwerkonderhoud zoals de website thema burgerparticipatie, - kennisdeling en 

uitwisseling, organiseren van workshops en online sessies, onderhouden van netwerkgesprekken, doen 

van veldconsultatie en deelname aan congressen en bijeenkomsten.  

- Kennisbijdrage aan Koepel van Adviesraden Sociaal Domein in de vorm van een aantal 

advieswijzers/handreikingen en workshops op het congres van de Koepel.  

- Bijdragen van kennis over inclusieve client- en inwonerparticipatie in verschillende gremia. 

- Mogelijkheden onderzoeken van een jaarlijkse Participatiepeiling die een beeld geeft van de stand van 

het land. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het samenstellen van een digitaal participatiepanel 

van gemeenten, professionals en actieve bewoners/raden, dat als een groeimodel kan fungeren. Zo 

krijgen we zicht op hoe het veld zich ontwikkelt, of de effecten die we beogen inderdaad terug te zien zijn 

in het veld of waar het anders verloopt.  

 

o Meer zicht op waarde burgerbetrokkenheid 

- Leerkringen met gemeenten, initiatieven en vrijwilligersorganisaties over het zichtbaar maken van 

maatschappelijke waarde van burgerbetrokkenheid.  

- Leerkringen met gemeenten en cliënten en inwoners, over bewustwording en benutten van de waarde 

van ervaring en ideeën van bewoners.  
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4. Projecten en activiteiten ‘Langer en weer thuis wonen door ouderen en mensen 

met LVB’ 

 

- Een aantal online en offline (leer)bijeenkomsten en expertpanels waar landelijke en lokale (praktijk)kennis 

verspreid en gedeeld wordt. De focus ligt hierbij op het bereiken en betrekken van ouderen, het 

bevorderen van integrale samenwerking met name ook met huisarts en wijkverpleegkundige, het 

verminderen van eenzaamheid en vroegsignalering/preventie. 

- Uitwisseling faciliteren tussen acht Regionale Netwerken Ouderenzorg en het bundelen en verspreiden 

van regionale en landelijke kennis. 

- Lidmaatschap consortium BeterOud. Daarvoor taken uitvoeren zoals aansturing themagroep verbinden, 

bijhouden van themapagina samenwerken op de website BeterOud en onderhouden en uitbreiden van 

het netwerk.  

- Het overzichtelijk bundelen van beschikbare tools voor professionals om integrale werkwijze te 

ondersteunen. 

- Een aantal online en offline leerbijeenkomsten waar landelijke en lokale (praktijk)kennis verspreid en 

gedeeld wordt rondom de doelgroep LVB. De focus ligt hierbij op de wijze waarop het organiseren van 

ontmoeting kan bijdragen aan het (vroeg)signaleren en verminderen van problemen zoals armoede, 

criminaliteit en eenzaamheid.  

- Bijhouden themadossier LVB en vervullen vraagbaakfunctie, voortbouwen op het kennisdossier dat in 

2020 is gestart, uitbreiden en onderhouden netwerk en partnerschappen zoals met het kenniscentrum 

LVB. 

5. Projecten en activiteiten ‘Inclusieve samenleving’ 

 

- Pilots inclusieve gemeenten om stappenplan uit te diepen en te voorzien van meer praktijkervaring van 

werken met inclusief beleid. 

- Diversiteitstool verder uitwerken. 

- Dwarsverbanden realiseren met andere programma’s en thema’s, zodat in de producten van projecten 

kennis, tools en interventies komen die van toepassing zijn op diverse (groepen) mensen in een 

kwetsbare positie. 

- Kennis, goede voorbeelden en werkzame elementen om breed inclusief beleid binnen gemeenten op te 

zetten, uit te voeren of te verbreden is verzameld en breed verspreid. 

- In samenwerking met de VNG wordt een peiling onder gemeenten uitgezet over de implementatie van het 

VN-verdrag voor mensen met beperking (jaarlijks). 

- Verzamelen, verrijken, valideren en verspreiden van kennis over kwetsbare LHBTI-burgers (bijvoorbeeld 

over eenzaamheid, suïcide bij jongeren, transgenders en LHBTI’s met een verstandelijke beperking). 

- Vanuit onze kennisfunctie worden korte vragen van sociaal professionals en beleidsadviseurs van 

gemeenten over inclusie en burgers in een kwetsbare positie beantwoord. 

 

 Deelprogramma’s en grote projecten anders gefinancierd: 
- Regenbooggemeenten (ministerie van OCW) 

- Expertisecentrum laaggeletterdheid (Tel mee met Taal, gefinancierd door het ministerie van 

OCW) 

- Voortraject landelijk programma Leefbaarheid en veiligheid (onder regie van het ministerie van 

BZK) 
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2.3 PROGRAMMA SOCIALE STABILITEIT  

Focus en prioriteiten 2021 

Het handhaven en bevorderen van sociale stabiliteit is een majeure maatschappelijke opgave van alle tijden. 

Tal van ministeries, gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgers/burgerinitiatieven zijn hierop actief, 

overigens niet altijd specifiek onder de noemer van sociale stabiliteit, maar ook wel vertrekkend vanuit een 

ander begrippenkader. Zo is binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 het bevorderen van sociale 

samenhang een van de hoofddoelen. 

Hoewel de coronacrisis veel creatieve en verbindende burgerinitiatieven heeft voortgebracht, is ook scherp 

zichtbaar geworden dat (groepen) burgers, ondanks goede bedoelingen, eenzaamheid, ongelijkheid en 

uitsluiting ervaren. De burgemeesters van vijftien grote en middelgrote steden waarschuwden in een manifest 

dat zij in juni 2020 aanboden aan het kabinet, voor een exponentiële groei van problemen als 

onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en ondermijnende criminaliteit, met name in 

kwetsbare wijken.  

De tweedeling in de maatschappij en de kansenongelijkheid nemen verder toe. Daarbij komt dat 

problematieken vaak ‘geculturaliseerd’ worden wanneer de samenstelling van de bevolking in wijken met veel 

sociale problematiek en criminaliteit etnisch divers is, hetgeen polarisatie en discriminatie extra in de hand kan 

werken. De protesten en brede aandacht voor de Black Lives Matter-

beweging hebben de urgentie van aandacht hiervoor nog een extra 

dimensie gegeven. 

 

We weten dat organisaties beter presteren als ze divers zijn. Dat 

geldt ook voor onze samenleving als geheel. Vanuit onze kennis van 

wat werkt bij sociale uitsluiting, discriminatie en polarisatie werken wij 

samen met onze stakeholders aan een nieuw verhaal, dat de 

verbeeldingskracht van onze samenleving voedt en leidt tot meer wederzijds begrip, erkenning en waardering. 

Movisie zal zich de komende jaren blijven inzetten om bestuurders, professionals en actieve burgers met 

kennis en praktische handreikingen te ondersteunen bij het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van 

onveilige situaties en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in huiselijke kring, in instellingen en de publieke 

ruimte. Ook zal Movisie verder werken aan het verzamelen en ontsluiten van kennis gericht op het voorkomen 

en verminderen van polarisatie en het uitbannen van (institutionele)discriminatie. Kort samengevat gaat het in 

dit programma om de volgende drie ambities waar we de komende jaren in dit programma aan werken:  

 

 Ambities van het programma Sociale stabiliteit: 

(Samen)werken aan een samenleving waarin: 

- het contact en de interactie tussen mensen veilig voelt en veilig is; 

- (dreigende) polarisatie en maatschappelijke spanningen gekanaliseerd worden om telkens 

weer tot een nieuw maatschappelijk evenwicht te komen; 

- geen plaats is voor structurele vormen van discriminatie. 

 

 

De financiering van dit programma is naast de VWS-instellingsubsidie grotendeels afkomstig uit andere 

bronnen. De afgelopen jaren heeft Movisie veel werk verzet binnen het Kennisplatform Integratie en 

Samenleving, dat we uitvoeren samen met het Verwey-Jonker Instituut en wordt gefinancierd door het 

ministerie van SZW. Er is veel kennis ontwikkeld die breder kan worden ingezet, ook in de maatschappelijke 

ondersteuning, en die kan worden benut voor betere verbinding van deze sector met andere sectoren, zoals 

veiligheid en volkshuisvesting. Komend jaar zullen we hieraan met dit programma verder een impuls geven. 

Beoogde impact van het 

programma:  

Een sociaal veilige en 

veerkrachtige samenleving waarin 

iedereen gelijk behandeld wordt 

en zich erkend en thuis voelt. 
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Beoogde resultaten voor 2021  

- Er is bijgedragen aan de ontwikkeling van sociaal veiligheidsbeleid (preventie en aanpak) in gemeenten.  

- Kennis en aanpakken voor het effectief omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag onder 

jongeren is overgedragen aan relevante stakeholders. 

- Kennis over preventie van ouderenmishandeling is opgehaald en vertaald naar handelingsperspectief. 

- Kennis over hoe grensoverschrijdend gedrag adequaat te signaleren, bespreekbaar te maken, te 

beoordelen en duurzaam te stoppen is doorontwikkeld en vertaald naar concreet handelingsperspectief 

voor professionals, vrijwilligers en omstanders. Met specifieke aandacht voor ouderenmishandeling en 

(ex)partnergeweld en wat betreft omstanders ook voor intimidatie en discriminatie. 

- Praktijkkennis over ‘wat werkt’ in de aanpak van interventieprofessionals voor inwoners met complexe 

problematiek is wetenschappelijk onderbouwd en gedeeld. 

- Wetenschappelijke en praktijkkennis over het voorkomen en aanpakken van ongewenste polarisatie en 

onveiligheid in relatie tot mensen met ‘onbegrepen’ en verward gedrag is getoetst en vertaald naar 

concreet handelingsperspectief.   

- Er is kennis over wat werkt om stigmatisering van mensen met een beperking te verminderen. 

- Flexibele ondersteuning en verduurzamen van kennis en instrumenten in relatie tot het landelijke 

actieprogramma ‘Geweld hoort nergens Thuis’. 

- Kennis van cultuursensitief handelen wordt verbonden aan alle projecten waar Movisie bij betrokken is 

voor zover die verband houden met het versterken van de sociale basis en passende ondersteuning aan 

inwoners.  

Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Projecten en activiteiten ‘Sociale stabiliteit en veiligheid’ 

 

o Normstelling bij sociale (on)veiligheid: effectief gemeentelijk beleid 

Verzamelen en overdragen van kennis om beleidsmedewerkers en bestuurders te ondersteunen om: 

- te werken aan integraal veiligheidsbeleid waarbij normstelling onderdeel is van professioneel handelen, 

en 

- bij te dragen aan normstelling en ontwikkelen en voeren van effectief beleid, van preventie tot en met 

nazorg, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 

 

o Preventie: respectvolle omgang en interactie tussen mensen bevorderen en grensoverschrijdend gedrag 

voorkómen 

- Kennis verspreiden over belangrijke ontwikkelingen in beleid, praktijk en onderzoek; kennis delen via de 

websites www.huiselijkgeweld.nl en movisie.nl; vervullen vraagbaakfunctie. 

- Preventie huiselijk geweld, seksueel geweld en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en weerbaarheid, 

waaronder de verspreiding van kennis over randvoorwaarden en werkzame elementen van het 

Lesprogramma Je Lijf, Je Lief!  

- Update van de kennisdossiers wat betreft risico- en beschermende factoren bij huiselijk en seksueel 

geweld. 

- Preventie van ouderenmishandeling: onder andere door het betrekken van ouderen zelf en inzetten van 

ervaringsdeskundigen en door het verder verspreiden van kennis over sociale veiligheid in 

zorginstellingen, en door het organiseren van een leersessie over financieel misbruik voor wijkteams. 

 

o Aanpak: (ernstig) grensoverschrijdend gedrag (vroegtijdig) signaleren, bespreekbaar maken en duurzaam 

stoppen 

1. Signaleren, bespreekbaar maken en duurzaam stoppen van grensoverschrijdend gedrag. 
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- Ouderenmishandeling: handreiking en leersessies. 

- (Ex-)partnergeweld: doorontwikkeling RelatieWijs. 

- Wetenschappelijke en praktijkkennis vertalen naar concreet handelingsperspectief over hoe je als 

actieve burger of sociale professional interventies kan ontwikkelen gericht op het activeren van 

omstanders om in te grijpen bij discriminatie. 

- Verbinding kennis (ex-)partnergeweld en ouderenmishandeling. 

- Huiselijk geweld en kindermishandeling: verspreiden en testen van het signaleringsinstrument in 

wijkteams. 

2. Werken aan een veilige buurt en samenleving voor inwoners met complexe problematiek. 

- In kaart brengen van ‘wat werkt’ in de aanpak van interventieprofessionals voor inwoners met 

complexe problematiek. 

-  Kennis over aanpak multi-problematiek bundelen en ontsluiten. 

-  Voorkomen en aanpakken van spanningen in buurten door onbegrepen gedrag. 

- De in dit project opgehaalde kennis verrijken en breed verspreiden. 

 

o Flexibele ondersteuning en verduurzaming Geweld hoort nergens thuis (GHNT) 

- Dit betreft een reeks activiteiten in het kader van de kennisfunctie, het onderzoeksprogramma en het 

actieprogramma van GHNT, waaronder de leertafels meldcode, een kennisrol in de meldcode tour, en 

inzet van ervaringsdeskundigheid. Ook is er beperkte ruimte voor flexibele ondersteuning. 

 

o Voorkomen en verminderen van discriminatie en polarisatie 

- Verminderen van stigmatisering van mensen met een beperking: de wetenschappelijke kennis over wat 

werkt (en wat niet) om discriminatie op grond van beperking te verminderen, deze verzamelen en 

bundelen, en praktische handvatten ontwikkelen voor interventie-ontwikkelaars over wat werkt (en wat 

niet) op basis waarvan zij hun interventies kunnen verbeteren. 

- De beweging die in onze samenleving gaande is en een beroep doet op ons allemaal wordt binnen onze 

eigen organisatie vertaald naar werkelijke inclusie. De hiermee opgedane kennis delen we met 

gemeenten en instellingen voor sociaal werk. 

- Kennis delen: up-to-date houden van kennisdossier en themapagina, representatie in klankbordgroepen 

en expertmeetings e.d., publicatie van artikelen 

 

 Deelprogramma’s en grote projecten anders gefinancierd: 

- Kennisplatform Integratie en Samenleving (SZW) 

- Alliantie verandering van binnenuit (OCW) 

- Project Grey (EU) 

- #Datmeenjeniet over online discriminatie (VSB-Adessium) 
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2.4 PROGRAMMA EFFECTIVITEIT EN VAKMANSCHAP  

Focus en prioriteiten 2021 

Gemeenten en maatschappelijke organisaties staan meer dan voorheen stil bij de maatschappelijke impact of 

effectiviteit van hun beleids- en interventieprogramma’s én willen beschikbare kennis meer benutten. Deze 

ontwikkeling is vanuit Movisie het afgelopen decennium gestimuleerd. Daarbij gaat het om wetenschappelijke 

kennis, professionele kennis en ervaringskennis om het beleid en de hulp- en dienstverlening aan burgers te 

verbeteren. Effectiviteit en vakmanschap blijft dit kennisfundament onderhouden en zet er uitdrukkelijk op in 

dat deze kennis met de thema-inhoudelijke programma’s van Movisie zoveel mogelijk in de praktijk wordt 

benut. Weten wat werkt is belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om doen wat werkt.  

 

Wetenschappelijke kennis 

Movisie heeft in de achterliggende jaren met vele partners geïnvesteerd in het beschikbaar stellen van 

relevante kennis voor het effectief aanpakken van sociale vraagstukken. In de Wat werkt dossiers is 

beschikbare kennis op een overzichtelijke wijze bijeen gebracht. Interventies zijn beoordeeld door 

onafhankelijke externe deskundigen en overdraagbaar gemaakt in de databank Effectieve sociale interventies. 

In de InstrumentenWijzer zijn bestaande onderbouwde aanpakken verzameld die ondersteunen bij het 

analyseren van de kwaliteit van het uitvoerend werk in het sociaal domein. Op deze manier bouwen we aan 

betrouwbare kennis over effectiviteit.  

 

Professionele kennis 

Een trefzekere aanpak van maatschappelijke problemen vraagt niet alleen wetenschappelijke kennis van 

zaken, maar ook kennis van vaardigheden, houding en competenties van de verschillende sociale 

professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein. Beroepsontwikkeling van de sociale professie is 

belangrijk. Zowel maatschappelijke organisaties als individuele professionals zijn hierbij aan zet. Met hen 

werken we aan een stevige, zelfbewuste (beroeps)praktijk. We besteden aandacht aan professionele 

besluitvorming, outcomegericht werken, verantwoorden, monitoren en het vertellen van aansprekende 

verhalen over de praktijk van alledag. Ook is er wetenschappelijke kennis beschikbaar over ‘wat werkt’ die 

onvoldoende in de praktijk wordt benut, bijvoorbeeld over een duurzame en goede werkalliantie tussen 

professional en cliënt of burger. We hebben oog voor de omstandigheden waaronder professionals hun vak 

uitoefenen. Een kwalitatief hoogwaardige vakuitoefening vergt ook iets van het beleid en de organisatie. We 

besteden dan ook aandacht aan de randvoorwaarden waaronder professionals hun vak goed kunnen 

uitoefenen.  

 

Ervaringskennis 

Steeds meer gemeenten, maatschappelijke organisaties en professionals in het sociaal domein zijn overtuigd 

van het belang van het benutten van ervaringskennis en ervaringsdeskundigen en het creëren van meer 

ruimte voor de stem en zeggenschap van inwoners. In het bijzonder als het gaat om inwoners in een 

kwetsbare positie. Maar ook in breder verband willen met name gemeenten responsiever acteren als het gaat 

om het benutten van de ideeën, initiatieven en ervaringen van inwoners bij de gezamenlijke aanpak van 

maatschappelijke vraagstukken en het verbeteren van beleid, hulp- en dienstverlening.  

Ervaringskennis is een relatief nieuwe kennisbron in het sociaal domein. In andere sectoren is hiermee de 

nodige ervaring opgedaan, zoals in de GGZ. Deze kennis is in het sociaal domein nog niet beschikbaar en 

ook niet altijd toepasbaar. Bovendien is het nog zoeken naar de rol en positie die ervaringsdeskundigen in het 

sociaal domein hebben. Movisie zet zich in voor het verstevigen van de positie en de rol van 

ervaringsdeskundigen in het sociaal domein. We werken onder meer aan het ondersteunen van een pool van 

gezaghebbende ervaringsdeskundigen. Om ervaringskennis optimaal te benutten is een extra stimulans 

nodig. Movisie duidt in de komende jaren wat ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid is en wat werkt bij 
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de inzet ervan als stimulans voor een responsieve overheid. In nauwe samenwerking met 

ervaringsdeskundigen werken we aan een profiel dat recht doet aan de specifieke inbreng van 

ervaringsdeskundigen in het sociaal domein. Het profiel is een bouwsteen voor de versteviging van de positie 

van de ervaringsdeskundige.   

 

Gemeentelijk beleid 

Het beter toepassen van kennis impliceert vaak een omslag 

in gemeentelijk beleid. Beleid en bestuur creëren de 

voedingsbodem waarop wetenschappelijke kennis, 

professionele kennis en ervaringskennis al dan niet kunnen 

gedijen. Hoe gemeenten hun beleid kunnen baseren op 

outcome (de opbrengsten voor de burger) is een belangrijke 

vraag die we in het programma helpen beantwoorden. 

Gemeenten kampen bijvoorbeeld met kostenoverschrijdingen 

in het sociaal domein. Hoe houd je dan nog de beoogde 

maatschappelijke resultaten voor ogen en kan je met het 

beter benutten van kennis over wat werkt budgetten 

effectiever besteden? Hoe zorg je voor een optimale mix tussen kwaliteit en betaalbaarheid? 

 

Kwalitatief versterken ‘voorveld’ 

Movisie wil een belangrijke bijdrage leveren aan het kwalitatief versterken van ‘het voorveld’, ook wel bekend 

als de nulde en eerste lijn. Al lang wordt de analyse gedeeld dat voorkomen moet worden dat te zware 

vormen van ondersteuning en hulpverlening onnodig of in een te vroeg stadium in het alledaagse leven van 

burgers terecht komen, terwijl eerstelijns vormen van sociaal werk en burgerkracht onvoldoende benut 

worden. Willen we deze ontwikkeling succesvol keren dan is het belangrijk dat sociaal professionals in het 

voorveld over de best onderbouwde kennis beschikken om daadwerkelijk effectief te kunnen opereren. Juist 

om te voorkomen dat soms onnodig problematiserende én kostbare specialistische zorg en hulpverlening 

worden ingezet, terwijl lichtere vormen van ondersteuning afdoende zouden zijn geweest. Bewoners, sociaal 

ondernemers en vrijwilligers spelen een steeds grotere rol in het voorveld. Het is de kunst om professionele 

inzet en informele inzet optimaal te verbinden. Ervaringsdeskundigen hebben daarin ook een toegevoegde 

waarde.  

Dat is de inzet van het programma Effectiviteit en vakmanschap. We doen dat niet alleen, maar in nauwe 

samenwerking met belangrijke partners als de VNG, SWN, ZonMw en Divosa, waarmee we in 2021 landelijke 

congressen over dit thema organiseren.  

 

In 2021 zullen we in wisselwerking met de praktijk verder bouwen aan kennisbenutting, waarbij uitdrukkelijk 

ook burgers in een kwetsbare positie, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, cliëntondersteuners, actieve burgers 

en (sociaal) ondernemers worden betrokken. Door deze partijen actief bij kennisproductie te betrekken wordt 

de kennis relevanter bij het daadwerkelijk ondersteunen van cliënten en burgers. We maken hierbij gebruik 

van zogenoemde leer- en verbetertrajecten. Op basis van een doordacht cyclisch proces (bv. het 

kwaliteitskompas) worden met betrokken partijen (bv. gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgers) 

ambities geformuleerd en verbeteracties ondernomen. Movisie brengt hierbij haar kennis in, draait mee in 

deze lerende praktijken en gaat na of beschikbare kennisproducten helpend zijn in de praktijk en waar 

verbetering of uitbreiding daarvan nodig is. De kennis die deze trajecten oplevert is voor iedereen gratis 

toegankelijk. 

Sociale professionals werken vanuit 

vakmanschap effectief aan een stabiele 

leefsituatie voor mensen in een 

kwetsbare positie. Mensen in een 

kwetsbare positie voelen zich / zijn 

geholpen met het beleid en de zorg en 

ondersteuning en ervaren een duurzame 

positieve verandering in hun leven. 



 

 
 

Movisie  •  Werkprogramma 2021 27 

 Ambities van dit programma: 

Vakbekwame sociale professionals en ervaringsdeskundigen passen de beste beschikbare kennis 

(wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en professionele kennis) in de praktijk toe. Verschillende 

kennisbronnen zijn gelijkwaardig en worden op een bij de bron passende wijze ontwikkeld.   

 

Beoogde resultaten voor 2021 

- Kennis over sociale vraagstukken is verzameld en ontsloten. Met specifieke aandacht voor vroegtijdig 

ingrijpen, preventie en de ontwikkeling van een stevig ‘voorveld‘ in buurten en dorpen.   

- Onderbouwde kennis over theorieën, werkzame elementen en mechanismen van urgente en actuele 

sociale vraagstukken is verzameld, ontsloten en vertaald naar praktisch toepasbare kennis. Kennis over 

passend evaluatieonderzoek is verder ontwikkeld en ontsloten en criteria voor kwalitatief evaluatie-

onderzoek zijn in de praktijk getest en verspreid. Hiermee is onder meer het instrumentarium voor het 

beoordelen van interventies in het sociaal domein verruimd en meer passend bij dit domein. Deze kennis 

wordt gebundeld en voor een ieder om niet beschikbaar gesteld in toegankelijke en bruikbare producten.  

- Er zijn lerende praktijken ondersteund waarin wetenschappelijke kennis, professionele kennis en 

ervaringskennis wordt gedeeld en doorontwikkeld. Kennis wordt actief opgenomen in de 

uitvoeringspraktijk. 

- In lerende praktijken is ervaring opgedaan hoe outcome (resultaat bij de eindgebruiker) te formuleren, 

passende activiteiten te bepalen, resultaten zichtbaar te maken, te monitoren en te benutten om te leren 

en verbeteren. Hiermee bieden we burgers, professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers een 

kader om gezamenlijk te werken aan kwaliteitsverbetering van het uitvoerend werk.  

- Er is kennis verzameld over hoe kan worden vastgesteld wat de optimale mix is tussen betaalbaarheid en 

kwaliteit van het uitvoerend werk in het sociaal domein. Bestaande instrumenten voor monitoring, visies 

en modellen zijn doorontwikkeld en gedeeld met de praktijk. De preventieve rol van het uitvoerend werk 

wordt verhelderd en het inzicht in de financiële bijdrage die preventie bewerkstelligt wordt vergroot. Het 

uitvoerend werk in het sociaal domein is beter (financieel) onderbouwd en kan daardoor ook bewuster 

worden ingezet. 

- Kennis is gebundeld over wat werkt en welke (innovatieve) competenties en randvoorwaarden nodig zijn 

om kwaliteit te (blijven) leveren als uitvoerend professional of ervaringsdeskundige. Deze kennis is 

toegepast in lerende praktijken. Nieuwe maatschappelijke problemen en beleidsvisies  vergen 

voortdurende innovatie, hierdoor blijft de kwaliteit van het uitvoerend werk op niveau. 

- Handvatten voor het verbeteren van (het inzicht in) professionele besluitvorming en het benutten van 

professionele ruimte zijn ontwikkeld en verspreid. Professionals zijn daarmee ondersteund bij het nemen 

van beter doordachte besluiten. Deze handvatten zijn voor een ieder om niet beschikbaar. 

- Er is een groeiend kennisfundament voor ervaringsdeskundigen. Er is een expertpool van 

ervaringsdeskundigen in het sociaal domein. Deze pool is nauw betrokken bij alles wat Movisie op het 

terrein van ervaringskennis doet. Er is een profielbeschrijving van ervaringsdeskundigen beschikbaar. 

Daarnaast zijn lerende praktijken ondersteund waarin kennis is verzameld, verrijkt en verspreid over wat 

werkt bij de inzet van ervaringskennis als onderdeel van een responsieve overheid. Er is meer zicht op de 

betekenis en de waarde van ervaringskennis, ervaringswerk en ervaringsdeskundigheid bij gemeenten en 

organisaties in het sociaal domein. Hierdoor kunnen ervaringsdeskundigen hun werk beter uitvoeren. 

- Uiteenlopende partijen, variërend van zelfstandige sociaal ondernemers tot hoogleraren op universiteiten 

of maatschappelijke organisaties, ontwikkelen interventies. Relevante beschikbare kennis is hiervoor door 

Movisie verzameld, verrijkt en gedeeld. Interventies zijn door een onafhankelijke externe 

erkenningscommissie beoordeeld en opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies of 

Justitiële interventies. Movisie werkt hierbij nauw samen met zes kennisinstituten op het brede terrein van 

jeugdhulp, gezondheidsbevordering, preventie, vroeghulp en meer algemeen lokaal sociaal beleid.  
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Wat gaan we daarvoor doen?  

1. Projecten en activiteiten ‘Kwaliteit en outcome’ 
 

o Betaalbare Sociale Kwaliteit - grip op financiën in het Sociaal Domein  

- In dit project beantwoorden we met gemeenten (beleidmakers, sociale professionals en inwoners), 

relevante brancheorganisaties en externe experts de vraag: Hoe komen gemeenten tot een passend 

evenwicht tussen meer financiële grip en betaalbare kwaliteit in het sociaal domein met inzet van een 

sterke sociale basis, kennis over wat (niet) werkt en ‘de inwoner centraal’? 

- In de uitvoering zoeken we de verbinding met het dataproject van Sociaal Werk Nederland, het (sociaal 

domein brede) toerustingstraject voor raadsleden van het NJi, diverse activiteiten vanuit de VNG en 

NDSD en het project Verbeteren van de toegang. 

- Verzamelen van kennis over bewijs voor kostenbesparing door versterking van de sociale basis en het 

centraal stellen van de inwoner met behulp van analyse van bestaand onderzoek en bestaande kennis 

van experts, gemeenten en Associate Members van Movisie. 

- Bruikbare bestaande meetinstrumenten om zicht te krijgen op de financiële waarde in relatie tot de 

maatschappelijke waarde toevoegen aan de InstrumentWijzer.  

- Vertalen van randvoorwaarden voor het sturen, kantelen en versterken van de sociale basis naar concrete 

producten en instrumenten. 

- Kennis ophalen bij en kennisdeling bevorderen tussen gemeenten rond passende sturing, monitoring en 

maatschappelijk partnerschap. De inzichten daaruit worden vervolgens algemeen verspreid via de website 

en nieuwsbrieven van Movisie.  

- Bestaande kennis ontsluiten opdat gemeenteraden in hun kaderstellende en controlerende rol in relatie tot 

maatschappelijk partnerschap beter zijn toegerust. 

- Kennis delen over ervaringen en inzichten met gemeenten en sociaal professionals. 

 

o Outcomegericht werken in de context van beschikbare middelen en transformatiedoelen  

- Volgen en ondersteunen van verschillende manieren en instrumenten voor monitoring. Professionals 

volgen die monitoringsinformatie benutten om te leren en te verbeteren. Nagaan wat er nodig is om het 

‘goede gesprek’ over monitoring te voeren (onderling en met gemeente). 

Een handreiking / artikelenserie over: 

• de wijzen van monitoring die professionals gebruiken; 

• hoe zij die informatie gebruiken om (gezamenlijk) te leren en te verbeteren; 

• lessen voor het voeren van dit gesprek om samen te werken aan kwaliteitsverbetering van de 

uitvoeringspraktijk. 

- Volgen en in kaart brengen van vier of vijf monitoringsmethoden in de praktijk. We zoeken zoveel mogelijk 

aansluiting bij de lerende praktijken zoals hierboven benoemd. We maken een pakket met tips en tools om 

deze methoden voor de uitvoeringspraktijk toegankelijk te maken.  

- Verkenning van de vraag wat de waarde is van subjectieve (ervaringen inwoners) versus objectieve 

(genormeerde) data, welke uitgangspunten/aannames aan de verschillende data verbonden zijn. Een 

artikel met de uitkomsten van deze verkenning. 

- Organiseren van gratis toegankelijke werksessies over de waarde van ervaringen van inwoners in 

onderzoek.  

 

o Kennisfunctie en InstrumentWijzer Kwaliteit en Outcome 

- Bijdragen aan en ondersteunen van de voor het programma Toegang te ontwikkelen instrumenten. Het 

betreft een doorontwikkeling van reeds bestaande instrumenten. Deze instrumenten worden om niet 

verstrekt aan de deelnemende gemeenten en zijn gratis beschikbaar voor andere geïnteresseerden. 
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Kennis en ervaring die met deze manier van werken wordt opgedaan wordt breed verspreid en gratis 

gedeeld.  

- Kennis inbrengen in het traject Datagedreven Sociaal Werk (SWN) over hoe de waarde van Sociaal Werk 

zichtbaar gemaakt kan worden en waarbij Key Performance Indicators (KPI’s), - indicatoren waarmee de 

prestaties van maatschappelijke organisaties kunnen worden geanalyseerd – worden ontwikkeld. Tevens 

een bijdrage leveren aan het breed verspreiden van het resultaat via de kanalen van Movisie. Onderhoud 

en uitbouw kennisdeling en netwerk via artikelen, bijeenkomsten, veldconsultatie en uitwisseling. 

- Doorontwikkelen van de InstrumentWijzer (algemeen toegankelijke website) door kennis in te brengen 

over het gebruik van instrumenten uit de InstrumentWijzer. 

- Concretisering samenwerking kennispartners inzake InstrumentWijzer. 

- Uitbreiden van de InstrumentWijzer met bestaande instrumenten op specifieke thema’s als financiële en 

maatschappelijke waarde, armoede en schulden, eenzaamheid, toegang, cliëntervaring. 

2. Projecten en activiteiten ‘Versterken vakmanschap’  
 

o Vakbekwame en zelfbewuste sociaal professionals 

- Vervolg van het ophalen van kennis over wat sociale professionals ondersteunt om te besluiten op welk 

niveau zij een interventie plegen en om dat besluit te verantwoorden.  

- Deskresearch en raadpleging van experts over de verhouding tussen het bij Movisie ontwikkelde ‘Model 

van de beslissende professional’ en andere modellen van professionele besluitvorming.  

- Ophalen van kennis in bestaande pilots over het op innovatieve wijze versterken van de professionele 

besluitvorming met specifieke aandacht voor autonomie bij het werken aan taaie sociale vraagstukken. 

- Maken van digitale publicaties over professionele besluitvorming en professionele autonomie. Met 

aandacht voor goede voorbeelden (praktijken en professionals). 

- Via het themadossier Professionalisering op movisie.nl, workshops en presentaties tijdens door anderen 

georganiseerde congressen, artikelen e.d. verspreiden we de kennis en methodieken. 
 

o Stand van het land sociaal werk 

- In vervolg op een inventarisatie in 2020 in kaart brengen van de professionalisering en de professionaliteit 

van de brede beroepsgroep van sociaal professionals en de factoren die hierop van invloed zijn. We 

brengen vraagstukken en knelpunten vanuit het perspectief van professionals naar buiten en zoeken het 

debat hierover op.  

- Verbindingen leggen met de inhoudelijke agenda van de Werkplaatsen Sociaal Domein. 

- Verbinden met landelijke gegevensverzameling door andere partijen om meer zicht te krijgen op aantallen 

professionals, varianten in het werk en andere informatie over professie, professionalisering, werk en 

werkomstandigheden. 

- Tussentijds vinger aan de pols houden bij professionals via gratis toegankelijke online sessies. 

- Agenderen door artikelen, blogs, et cetera.  
 

o De rol van sociaal- en participatie-professional bij samenlevingsopbouw  

- We gaan na wat de betekenis en impact is van professionals die werken aan samenlevingsopbouw voor 

inwoners in een kwetsbare positie. We participeren daarvoor in lokale praktijken waar we in 2020 zijn 

begonnen. Dragen professionals bij aan het versterken van de leefbaarheid en sociale cohesie in wijk en 

buurt, én aan het versterken van de stem en invloed die inwoners hebben in het publieke debat, beleid en 

dienstverlening? We kijken naar sociaal professionals en naar ‘public participation professionals’, zoals 

ideeënmakelaars, dorpsondersteuners, et cetera.   

- Door het organiseren van uitwisseling tussen verschillende praktijken versterken we het onderlinge leren.  

- Input leveren voor het Wat werkt dossier Samenlevingsopbouw. 
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- Vergelijken van de werkzaamheden, taken et cetera, van de ‘public participation professional’ met 

bestaande functie- en/ of competentieprofielen (de opbouwwerker en het nieuwe profiel van de sociaal 

werker). Suggesties voor verrijken van het bestaande profiel. 

- Bundelen en ontsluiten van de opgedane kennis in een kennisproduct, artikelen (o.a. via Buurtwijs.nl) en 

het leveren van bijdragen aan bijeenkomsten. 

3. Projecten en activiteiten ‘Doen wat werkt’ 
 

o Doen wat werkt in lerende praktijken 

- Onder een lerende praktijk verstaan we: een doordachte en welomschreven manier van leren in de 

praktijk die in het sociaal domein wordt toegepast om een sociaal vraagstuk beter op te lossen. In 2021 

zullen lerende praktijken plaatsvinden op ten minste de volgende thema’s: toegang en betaalbare sociale 

kwaliteit, ervaringskennis en reclasseren in de buurt (in samenwerking met Reclassering Nederland). Een 

deel van de lerende praktijken heeft de vorm van leer- en verbetertrajecten. Hierin werken gemeenten, 

maatschappelijke organisaties en inwoners samen op beleids- en uitvoeringsniveau en wordt de praktijk 

verrijkt en verbeterd met onderbouwde kennis over wat werkt. Leer- en verbetertrajecten zijn er ten minste 

op de thema’s: jonge mantelzorgers en arbeidsparticipatie jongeren. 

- Kennis en ervaring over het werken in leer- en verbetertrajecten zijn gebundeld in een evaluatierapport en 

een handreiking.  

- In het projectonderdeel Leren van lerende praktijken bevorderen we kennisontwikkeling en -benutting over 

wat werkt bij lerende praktijken, binnen Movisie en in samenwerking met onze kennispartners (KAMZO en 

WSD). Daarbij bouwen we voort op de ervaring die we in 2020 hebben opgedaan met online en blended 

lerende praktijken. Extern zoeken we de samenwerking met de Werkplaatsen sociaal domein in de 

themagroep ‘lerende praktijken’. 

- Ook zal er een handreiking en/of toolkit ontwikkeld worden die lerende praktijken faciliteert. In deze 

handreiking komen de processtappen van een lerende praktijk en inhoudelijke kennis samen en kan men 

lokaal zelf een lerende praktijk initiëren. Met een train de trainer zal dit instrument in de praktijk worden 

beproefd bij een gemeente of maatschappelijke organisatie en worden de ervaringen geëvalueerd en 

algemeen verspreid.  

- Beantwoorden van algemene vragen uit het werkveld over lerende praktijken (vraagbaakfunctie). 

 

o Kennisverspreiding en agendering Doen wat werkt 

- In vervolg op de congressen ‘Doen wat werkt in het sociaal domein; leren van praktijkvoorbeelden’ in 2021 

organiseren we een Doen wat werkt-congres en campagne op twee locaties, in samenwerking met de 

VNG, Divosa, ZonMw en Sociaal Werk Nederland. Wat is de best bewezen beschikbare kennis voor het 

stimuleren van het voorveld en wat vergt de implementatie van de (lokale) overheid en maatschappelijke 

organisaties. 

- Kennisdeling over ‘Doen wat werkt’ via workshops, masterclasses en webinars. Met Buurtwijs.nl bieden 

we een platform aan verhalen van buurtmakers met links naar verdiepende kennis.   

- Uitwisseling met stakeholders over de inhoud van Doen wat werkt. Stakeholders zijn bijvoorbeeld de 

Adviescommissie effectieve sociale interventies, de leerstoel Sociaal werk (Tranzo) en de leerstoel van de 

Marie Kamphuis Stichting (Universiteit voor Humanistiek). 

- Bijhouden en actualiseren themadossier Wat werkt in de sociale sector. 

 

o Effectieve sociale interventies 

- Ondersteuning van kwaliteitsverbetering en beoordeling van sociale interventies conform afspraken 

binnen het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies waarin zeven kennisinstituten deelnemen 

(naast Movisie gaat het om het NJi, Vilans, NCJ, KCS, Trimbos-instituut en RIVM-Centrum Gezond 
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Leven). Beoordeling van interventies is op basis van een gemeenschappelijk ontwikkeld kader over 

effectiviteit. 

- Kennisuitwisseling ter bevordering van de kwaliteit en effectiviteit van interventies op het gebied van de 

schuldhulpverlening.  

- Veelbelovende interventies die (nog) niet in aanmerking komen voor erkenning begeleiden richting 

erkenning. 

- Ontwikkeling en onderhouden van algemeen beschikbare hulpmiddelen voor het werken aan 

kwaliteitsverbetering van interventies. 

- Beheren en onderhouden van de databank Effectieve sociale interventies. 

- Kennisverspreiding over (effectieve) sociale interventies via tal van kanalen. 

 

o Inzicht in wat werkt 

- Wat is de betekenis van sociaalwetenschappelijke theorieën voor het uitvoerend werk in het sociaal 

domein? Samen met gezaghebbende hoogleraren, lectoren en andere experts openen we deze nog deels 

onbenutte kennisbron. En we beantwoorden de vraag hoe deze theorieën zich verhouden tot sociaal 

werk-theorie die in het hoger onderwijs wordt gebruikt. De bevindingen en aanbevelingen worden 

weergegeven in een essay en een artikel. En het debat wordt geëntameerd. 

- Analyse en rapportage van verschillende manieren om ervaringskennis op te halen en te benutten in 

beleid en praktijk (persona’s, klantreizen, ervaringsdeskundigheid) en de relatie tot methoden van 

(kwantitatief en kwalitatief) onderzoek. Bijdragen aan database collectieve ervaringskennis, zowel 

methodologisch als inhoudelijk en daarover publiceren.  

- Stimuleren van het uitvoeren en toepassen van kwalitatief evaluatieonderzoek in het erkenningstraject. 

Set van criteria voor het beoordelen van kwalitatief evaluatieonderzoek integreren in het erkenningstraject 

van de zeven door VWS gesubsidieerde databanken effectieve interventies. Set van criteria bespreken in 

het Netwerk kwalitatief methodologen, een bestaand netwerk van gerenommeerde kwalitatief 

onderzoekers in Nederland en Vlaanderen. Kwalitatief georiënteerde onderzoekers interesseren voor 

evaluatieonderzoek naar aanpakken in het sociaal domein. Stimuleren van degelijk kwalitatief 

evaluatieonderzoek in het sociaal domein. Inbreng in de onderzoeksagenda die in het sociaal domein 

wordt opgesteld.   

 

o Wat Werkt dossiers 

- In samenwerking met experts maken van nieuwe Wat werkt dossiers. 

- Actualisatie van bestaande dossiers. 

- Vertaling van kennis in de dossiers in aansprekende ondersteunende materialen. 

- Kennisdeling via artikelen, social media, presentaties; vernieuwing van de web omgeving en lay-out van 

dossiers, mede afhankelijk van de evaluatie van de dossiers. 

 

o Ervaringskennis en -deskundigheid in praktijk en beleid 

- Body of knowledge ervaringskennis. Verduidelijken van de betekenis van ervaringswerk en 

ervaringsdeskundigheid en het verstevigen van de positie, rol en profiel van ervaringsdeskundigen in het 

sociaal domein. Door: het inrichten van een expertpool van ervaringsdeskundigen in het sociaal domein 

(gestart in 2020); het opstellen van een profiel voor ervaringsdeskundigen; bijdragen aan betere 

ontsluiting van kennis over ervaringsdeskundigheid en een algemene vraagbaakfunctie. 

- Versterken inzet ervaringskennis en zeggenschap in lerende praktijken. In lerende praktijken zullen we 

kennis ophalen die zicht geeft op de meerwaarde van en wat werkt bij de inzet van ervaringskennis en 

een responsieve overheid. Deze kennis zullen we vertalen in praktische handreikingen en breed 

verspreiden. 
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 Deelprogramma’s en grote projecten anders gefinancierd: 

- VNG-etalage, beschrijving van praktijkvoorbeelden van outcome-monitoring (opdracht VNG). 

- Onderzoek Raak-publiek: ondersteuning bij professionele besluitvorming 

- Leernetwerk leefbaarheid en Veiligheid van BZK: betrokken bij drie deelprojecten: 

gebiedsprofielen en agenda’s (Movisie/Platform31 i.s.m. LPB, LSA), vraaginventarisatie 

(Movisie/Platform31 i.s.m. LPB, LSA) en community building (LSA i.s.m. 

Movisie/Platform31/LPB). Daarnaast vervult Movisie rol in Kennispunt Leefbaarheid en 

Veiligheid.  

- ZonMw, ‘Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid’, onderdeel van 

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning.  

- Erkenningscommissie Justitiële Interventies in opdracht van ministerie van Justitie en 

Veiligheid  

- NWO/ZonMw-consortium Armoede en sociale uitsluiting; onderzoek naar wat werkt en 

effectmeting bij interventies (i.s.m. Radboudumc, Wageningen University en diverse andere 

partijen).  

- Opstellen leidende principes voor professionals en uitvoeren klantreizen in gemeente 

Amersfoort. Onderdeel van het lokale project ‘Doen wat werkt bij armoede en schulden’. 

Gemeente Amersfoort en Movisie in samenwerking met TNO en lector Nadja Jungmann. 
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2.5 PROGRAMMA KENNISINFRASTRUCTUUR SOCIAAL DOMEIN 

Focus en prioriteiten 2021 

Movisie zorgt voor een kennisinfrastructuur die borgt dat de kennis overdraagbaar wordt en blijft stromen. 

Movisie is degene die kennis uit beleid, praktijk en onderzoek bundelt en om niet voor iedereen ontsluit, en het 

(mede) mogelijk maakt dat die kennis beter wordt benut. Cruciaal is dat een kennisinfrastructuur de beste 

kennis uit wetenschap en praktijk goed vindbaar en aantrekkelijk aanbiedt. In een tijd dat professionals steeds 

meer te rade gaan bij google in plaats van bij de vak media, biedt het internet daartoe een uitgelezen 

mogelijkheid. Met het oog op een effectieve inzet is het van belang dat de kennis wordt ontwikkeld en 

aangeboden op een manier dat gebruikers zich er mede-eigenaar van voelen. Hierdoor wordt die kennis niet 

alleen aangeboden en verspreid, maar evolueert die ook in de wisselwerking tussen kennisinstituut en de 

praktijk. En bovendien leiden kennis en bevindingen uit de praktijk, onderzoek en wetenschap tot nieuwe 

inzichten en oriëntaties. 

 

Met dit programma investeert Movisie ook in de ontwikkeling van platforms waarbij meerdere 

kennisinstellingen (zoals de Werkplaatsen Sociaal Domein) werken aan betere, gebundelde en daarmee 

overzichtelijker kennisdisseminatie. Verschillende partijen zijn daarin eigenaar en producent. Dit gebeurt in 

verbinding met andere kennisinstituten en onderzoeksinstellingen, zoals onder meer de WRR, het CBS, het 

SCP en afdelingen van universiteiten en hogescholen.  

 

Ervaringskennis is de laatste tijd aan een gestage opmars bezig. Maar er is op dit moment geen goede 

infrastructuur waarbinnen (collectieve) ervaringskennis in het sociale domein wordt ontwikkeld en ontsloten. 

Movisie ziet het als haar verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen, in samenwerking met 

ervaringsdeskundige Associate Members en ervaringswerkers uit het brede sociaal domein, te beginnen rond 

de thema’s ‘gezin en geweld, ‘welzijn en participatie’’ en ‘armoede en schulden’’.  

 

Een kennisinfrastructuur behoeft voortdurend onderhoud en vernieuwing om zo goed mogelijk aan te blijven 

sluiten bij actuele vraagstukken en om de samenwerking met onze partners daarin optimaal te benutten. 

Movisie zal in specifieke communicatievormen ook nadrukkelijk aansluiten bij de behoeften van Mbo-

geschoolde professionals. Op de langere termijn wil Movisie zich omvormen tot een facilitator van een 

‘kennisinfrastructuur’ naar een ‘kennis-ecosysteem’. Dat laatste drukt de ambitie uit om het gedeelde 

eigenaarschap met andere partijen nadrukkelijker vorm te geven, en de bijdragen van anderen organisch te 

stimuleren, op een vruchtbare bodem. Concreet: professionals en betrokken burgers nemen actief deel aan 

platforms zoals hierboven, nemen zelf initiatieven en voelen zich ondersteund door Movisie. 
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 Ambities voor dit programma: 

− Een stevige en bruikbare kennisinfrastructuur, waar lerende praktijken putten uit de allerbeste 

kennis en die de vakbekwaamheid en het handelen van gemeentelijke en uitvoerende 

professionals, en actieve burgers permanent versterkt.  

− De beste kennis over het sociaal domein is goed vindbaar en wordt veel gebruikt in de 

praktijk. 

− Collectieve ervaringskennis in het sociaal domein is (thematisch) ontsloten en wordt door 

ervaringswerkers gebruikt.  

− De kennis wordt zodanig aangeboden, dat professionals en actieve burgers zich mede-

eigenaar voelen.  

− Nieuwe inzichten en kennis vinden hun weg en leiden tot een effectieve aanpak van sociale 

vraagstukken.  

− Wetenschap en praktijk, individu en collectief wisselen inzichten en ervaringen uit in een 

continu stromend proces. 

 

Beoogde resultaten voor 2021 

- Kennis wordt op diverse manieren aangeboden: via online kennisplatforms, knooppunten/kennispleinen 

met partners, sociale media, nieuwsbrieven, papieren uitingen, podcasts, video, online en fysieke 

bijeenkomsten. Uitingen worden voortdurend geëvalueerd. 

- In 2021 komt er meer nadruk op kennisproductie rondom enkele specifieke thema’s met KAMZO, de 

Werkplaatsen Sociaal Domein en andere kennispartijen op gemeenschappelijke hubs of pleinen. 

- Aantal maandelijkse bezoeken op movisie.nl stijgt van gemiddeld 120.000 per maand naar 130.000. Voor 

socialevraagstukken.nl van 100.000 per maand naar 110.000. Voor buurtwijs.nl mikken we op een stijging 

van 10 procent.  

- Relatieblad Movisies verschijnt drie keer per jaar en laat de thema’s van Movisie op een aantrekkelijke 

journalistieke wijze zien. 

- De impact van Movisie-uitingen op online platforms van Zorg en Welzijn en in nieuwsbrieven van 

Binnenlands bestuur neemt in 2020 toe. Dit wordt zichtbaar in een groei van de gemiddelde click rate met 

10 procent vergeleken met 2020. 

- Kennisnetwerken - zoals bijvoorbeeld de toptalenten van de Associate Members van Movisie - zijn 

gefaciliteerd en aangejaagd. 

- Rondom enkele specifieke thema’s (preventie en kostenbeheersing sociaal domein, digitale samenleving, 

en ervaringsdeskundigheid) is de gezamenlijke kennisontwikkeling van de landelijke kennisinstituten (o.a. 

KAMZO, Platform31), de Werkplaatsen Sociaal Domein en andere kennispartijen geïntensiveerd. Dit uit 

zich onder meer in de vorm van gemeenschappelijke hubs en kennispleinen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Projecten en activiteiten ‘Kennisplatforms’ 

 

o Online en offline kennisplatforms  

- Op movisie.nl en elders wordt actuele kennis gepresenteerd. Daarnaast wordt in themadossiers 

basiskennis aangeboden. Meer dan voorheen zal movisie.nl zich daarbij ook nadrukkelijker richten tot 

actieve of betrokken burgers. 

- We monitoren over welke thema’s (online) wordt geconverseerd, aansluitend op relevante discussies 

brengen we kennis in. 
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- Door gebruik te maken van onze social-mediakanalen als LinkedIn, Facebook en Twitter en via de 

Kennislijn (vragen per e-mail) bedienen we ons brede publiek.  

- Momenteel wordt drie keer per jaar het magazine Movisies (nu 11.000 abonnees) verzonden naar relaties, 

met aansprekende reportages, interviews, good practices, columns en nieuwsberichten over de 

ontwikkelingen in het sociaal domein. Meer en meer komt het accent te liggen op het laten zien van good 

practices van partners in het veld.  

- Tweewekelijkse verzending van de gratis nieuwsbrief MovisieMail (30.000 ontvangers). 

- Een goed functionerende informatie-infrastructuur, documentmanagement en beveiliging.  

- Movisie zal actief inzetten op kennisverspreiding via nieuwe online middelen zoals webinars.  
 

o Debatten en visievorming 

- Voortdurend dragen we bij aan visievorming via debatsites, dagbladen, vakbladen en bijeenkomsten. Net 

als de laatste jaren vinden er aansprekende publieksbijeenkomsten plaats zoals de Participatielezing, de 

Agenda van het Sociaal Werk en het Kerstdebat. Zowel met deze debatten als met de activiteiten van het 

Platform voor Sociale Vraagstukken worden bestaande ideeën en kennis met hulp van wetenschappers 

en publicisten tegen het licht gehouden en nieuwe voor het voetlicht gebracht. 

- Aanbieden van een disseminatie-functie en valorisatie aan externe en interne partijen via het Platform 

Sociale Vraagstukken – dagelijks ververst - ten behoeve van visievorming, debat en vertaling naar de 

praktijk van professionals, gemeenten, onderwijs en betrokken burgers. Ten aanzien van het huidige 

aantal van 100.000 bezoeken per maand wordt gemikt op een stijging naar minstens 110.000 en een 

versterking van de impact. 

- Op een verdiepende en tegelijk onderhoudende manier reflectie, debat en perspectief bieden aan actieve 

burgers, sociale professionals, managers, beleidsmakers, onderzoekers en studenten door middel van 

publicaties in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSV) en in het jaarboek van TSV over specifieke 

thema’s.  

2. Projecten en activiteiten ‘Transformatie kennisinfrastructuur’  
 

o Versterking en ondersteuning samenwerking met Werkplaatsen Sociaal Domein (WSD)  

- De samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein wordt verder versterkt. Met name op het Platform 

Sociale Vraagstukken bezetten de werkplaatsen enkele stevig gevulde en drukbezochte dossiers. 

- In 2021 intensiveren we de samenwerking en werken we actief mee aan een betere verspreiding van de 

kennis uit de werkplaatsen. 

- Bij een transformatie van een kennisinfrastructuur hoort ook een ruimere variatie in vormen van 

communicatie. We zetten dan ook in op nieuwe werk- en communicatievormen – waaronder up to date 

mogelijkheden van social media - die passend zijn bij de transformatie van het kennis- en leerlandschap.  

 

o Versterking samenwerking landelijke kennisinfrastructuur en gemeenten  

- Intensivering van de samenwerking met de partners van de Kennisalliantie Maatschappelijke 

Ondersteuning en Zorg (KAMZO) op vraagstukken die breed in het sociaal domein spelen, zoals 

ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein en sociaaleconomische (gezondheids)verschillen.  

- Intensivering kennisuitwisseling met en tussen gemeenten (beleidsmakers en uitvoerders) en uitbreiding 

van de landelijke kennisinfrastructuur, opdat gemeenten gebruik maken van de allerbeste kennis en 

praktijkervaringen. 

- Voortzetten van de samenwerking met de VNG en de G40, opdat gemeenten adequaat bediend worden 

met de best beschikbare kennis over het sociaal domein. Onder meer door te verkennen hoe we 

gemeenten het meest effectief kunnen ondersteunen en door in samenhang te werken aan voor 

gemeenten complexe thema’s, zoals de tekorten in het sociale domein, de verbinding tussen het sociale 
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domein en het veiligheidsdomein en de aansluiting van het sociale domein op de woonagenda en 

duurzaamheidsagenda van gemeenten.  

- Ruimte om in te spelen op actuele vraagstukken vanuit het Rijk, gemeenten of het veld. 

 

o  Bijdragen aan ontwikkeling kennisecosysteem 

- Op bestaande of nieuwe sites worden net als in 2020 knooppunten of kennispleinen gecreëerd waar 

samen met andere kennispartijen en onderzoekers de beste kennis wordt verzameld, in wisselwerking 

met de praktijk. Daarbij worden de mogelijkheden van bestaande websites verkend zoals movisie.nl, 

buurtwijs.nl en socialevraagstukken.nl, en zo nodig nieuwe plekken gecreëerd. Met name op de terreinen 

van sociale basis en ervaringskennis (zie ook hieronder) wordt ingezet.  

- Vanuit haar rol als katalysator versterkt en bouwt Movisie het netwerk van sociale professionals uit beleid 

en praktijk (Associate Members) verder uit. 

- We verkennen met (stakeholders van) ervaringsdeskundigen de mogelijkheid van een digitale plek waar 

actuele individuele ervaringskennis wordt verzameld en geanalyseerd tot collectieve kennis. Geput wordt 

uit nieuwe en bestaande bronnen, zoals websites, kennispleinen voor ervaringsdeskundigen, 

egodocumenten en de reflectiekamers van Movisie. Het format en de inrichting van die plek wordt 

ontwikkeld door een redactie van ervaringsdeskundige experts. Een mogelijkheid is een zustersite van 

socialevraagstukken.nl met een eigen domeinnaam. Logische thema’s zijn: armoede en schulden’’, 

participatie en welzijn’’ en gezin en geweld’.  

 

 

 



 

 

 

BIJLAGE 1 - WAARDECREATIEMODEL VAN MOVISIE EN IMPACTKAARTEN 
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BIJLAGE 2 - FINANCIEEL OVERZICHT PROGRAMMA’S EN PROJECTEN  

Financieel overzicht projecten 2021 (budget X 1000)    

  Per project   
Per 
programma 

Passende ondersteuning       

Verbeterprogramma Toegang sociaal domein 600     

Integraal werken - KAMZO 150     

Aanpak eenzaamheid 130     

Informele zorg in balans 215     

Bestaanszekerheid 239     

Participatie voor iedereen 410     
Beschermd thuis 40     

    Totaal Passende ondersteuning     1784 

        

Sociale basis       

Wij in de wijk 449     

Versterken collectieve (inwoners)activiteiten in de wijk 94     

Kennis over burgerbetrokkenheid en vrijwillige inzet verrijken en verspreiden 112     

Kennisfunctie cliëntparticipatie en democratische vernieuwing 150     

Meer zicht op waarde burgerbetrokkenheid 126     

Langer en weer thuis wonen door ouderen en mensen met LVB 266     

Inclusieve samenleving 200     

    Totaal Sociale basis     1397 

       
Sociale Stabiliteit       

Normstelling bij sociale onveiligheid 135     

Preventie: respectvolle omgang 92     

Aanpak: grensoverschrijdend gedrag 252     

Ondersteuning Geweld hoort nergens thuis 165     

Voorkomen en verminderen discriminatie en polarisatie 100     

    Totaal Sociale stabiliteit     744 

        

Effectiviteit en vakmanschap       

Betaalbare sociale kwaliteit 111     

Outcomegericht werken 89     

Algemene kennisfunctie kwaliteit en outcome 45     

Vakbekwame en zelfbewuste sociale professionals 112     

Stand van het land sociaal werk 82     

De rol van sociaal- en participatieprofessionals bij samenlevingsopbouw 117     

Doen wat werkt in lerende praktijken 189     

Kennisverspreiding Doen wat werkt 150     

Effectieve sociale interventies 309     

Inzicht in wat werkt 108     

Wat werkt dossiers 148     

Ervaringskennis en -deskundigheid in praktijk en beleid 271     

    Totaal Effectiviteit en vakmanschap     1731 



 

 

        

Kennisinfrastructuur       

Online en offline kennisplatforms 550     

MOVISIES 48     

Informatie infrastructuur 193     

Debatten en visievorming 329     

Versterking en ondersteuning Werkplaatsen Sociaal Domein 152     

Versterking samenwerking landelijke kennisinfrastructuur en gemeenten 681     

Bijdragen aan ontwikkeling kennisecosystemen 100     

    Totaal Kennisinfrastructuur     2053 

        

Totaal     7709 

 


