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Hulp aan alle betrokkenen
In de afgelopen tijd kwam (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 
vaker in het nieuws dan ooit tevoren. De MeToo-beweging 
legde bloot hoe omvangrijk het probleem wereldwijd was. En in 
Nederland leidden het grensoverschrijdend gedrag bij The Voice, 
de uitlatingen van Johan Derksen en het recent in de publiciteit 
gekomen gedrag van Marc Overmars bij Ajax tot grote publieke 
verontwaardiging. 

Decennia lang werkte Movisie samen met partnerorganisaties 
aan het taaie vraagstuk van huiselijk geweld en (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag in onze samenleving. Hilde Bakker 
en Wendela Wentzel zijn voorbeelden van die werkers van het 
eerste uur. Zij zetten zich met hun team tot de dag van vandaag 
vol passie in om duurzame verandering tot stand te brengen. 
Het levert enorm veel kennis op en ook instrumenten waarmee 
problemen concreet aangepakt worden. Maar tot voor kort leek 
de tijd niet rijp om hier op grote schaal mee aan de slag te gaan.
 
Nu zie ik een hoopvolle beweging ontstaan, met nieuwe 
activistische groepen en met slachtoffers die zich durven 
uitspreken. Zij krijgen het probleem hoger op de agenda en 
met de aanstelling van Mariëtte Hamer als onafhankelijk 
regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
aanpak seksueel geweld zal het voorlopig ook niet meer van de 
agenda verdwijnen. 

In deze Movisies belichten we de verschillende aspecten van wat 
werkt bij de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. 
‘Normen stellen, signalen herkennen, weten wat wel en niet 
normaal gedrag is en daar beleid op ontwikkelen is belangrijk’, 
zeggen Amma Asante en Wendela Wentzel. Vanuit jarenlang 
zorgvuldig opgebouwde kennis weten zij dat een normstellend 
kader ook hulpverleners, werkgevers én omstanders kan 
helpen om in de praktijk te beoordelen wanneer gedrag 
grensoverschrijdend wordt. 

En er is ook iets aan te doen! Volgens Hilde Bakker is preventie 
het codewoord. En als het misgaat, is het belangrijk dat er een 
liefdevol netwerk is om de betrokkenen te ondersteunen. Haar 
rustige en verzoenende toon - ondanks veertig jaar activisme - 
raakt me. Het gaat over hulp aan alle betrokkenen, niet alleen 
aan de slachtoffers, ook aan de plegers. 

Janny Bakker-Klein, bestuurder Movisie

DE PROFESSIONAL
10  Hulpmiddel om signalen van huiselijk 

geweld en kindermishandeling concreet 

te maken

11  Ondersteuning voor omstanders bij 

geweld op straat

28  Movisie interviewde sociaal werkers over 

hun vak. Dit zijn de lessen

36  Hoe kan het sociaal werk haar rol 

pakken in de klimaatcrisis?

Veel artikelen in dit nummer 
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grensoverschrijdend gedrag. Bij 
die artikelen staat dit symbool:

E-learning: seksualiteit en 
intimiteit bij jongeren

Movisie ontwikkelde voor sociaal professionals en 
onderwijsprofessionals een online training om met 
jongeren in gesprek te gaan over wensen en grenzen 
bij seksualiteit en intimiteit. Inclusief zes seksregels. 

Seksualiteit is een essentieel onderdeel van de gezonde ont-

wikkeling van kinderen en jongeren. Volwassenen spelen een 

cruciale rol in de begeleiding van hun seksuele ontwikkeling. 

Eerder onderzoek laat zien dat goede seksuele voorlichting 

ertoe kan leiden dat kinderen later aan seksuele activiteiten 

beginnen, vaker anticonceptie en condooms gebruiken, 

minder risico lopen op seksueel overdraagbare aandoenin-

gen en minder seksuele partners hebben. Maar minstens zo 

belangrijk is het om jongeren te leren hoe je je wensen en 

grenzen bespreekt en die van andere kunt respecteren. Ook 

respect voor elkaars geaardheid en gender zijn actuele thema’s 

die bijdragen aan een veilige omgeving. 

Training
Hoe leer je jongeren respectvol omgaan met elkaar als 

het gaat om seksueel gedrag? Wat is experimenteren en 

wanneer is het schadelijk voor henzelf of iemand anders? En 

hoe voorkom je seksueel grensoverschrijdend gedrag? 

Daarover ontwikkelde Movisie een online training die uitgaat 

van jongeren zelf. De e-learning geeft handvatten om met 

jongeren in gesprek te gaan over wensen en grenzen bij sek-

sualiteit en intimiteit. Zo kom je bijvoorbeeld alles te weten 

over de zes seksregels, reflecteer je op je eigen achtergrond 

en oefen je met voorbeelden uit de praktijk. De e-learning is 

ontwikkeld voor sociaal professionals en onderwijsprofessio-

nals, duurt 45 tot 60 minuten en is gratis te volgen. 

Kijk op movisie.nl/ik-ben-van-mij.

Stappenplan over antidiscriminatie 
in primair onderwijs

‘‘Witte’ kleuters spelen minder snel met kinderen met 
een donkere huidskleur of van een andere afkomst. Dat 
blijkt uit onderzoek’, zegt onderzoeker Hanneke Felten 
van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). Daarom 
is antidiscriminatie een onderwerp dat vanaf groep 1 aan 
de beurt moet komen. KIS komt met een stappenplan. 

Het stappenplan is ontwikkeld op basis van bijna tweehonderd 

wetenschappelijke studies. Daaruit zijn werkzame elementen en 

inzichten gehaald over wat juist niet werkt bij het aanpakken 

van vooroordelen, stereotypering en discriminatie in het 

basisonderwijs. Het afwijzen van discriminatie en het bevor-

deren van verdraagzaamheid, begrip en respect voor elkaar 

zijn belangrijke onderdelen voor goed burgerschapsonderwijs. 

Hoe kun je als school dit thema meer expliciet vormgeven? De 

nieuwe antidiscriminatie-tool van KIS en School & Veiligheid 

helpt scholen stapsgewijs om antidiscriminatie in te bedden.

Lees meer op kis.nl/stappenplan-onderwijs.2 3



Verlies en rouw: iedereen krijgt ermee te maken. Als een geliefde 

overlijdt, maar bijvoorbeeld ook als een relatie stopt of als je 

gezondheid achteruitgaat. Movisies sprak met drs. Herman de Mönnink 

over verlieskunde en de rol van sociaal werkers. ‘Ik vind het niet 

kunnen dat opgeleide mensen geen competenties hebben op het 

gebied van verlieskunde.’

Door: Marijke Gemser

Herman de Mönnink is senior docent sociaal 

werk, traumapsycholoog en rouwtherapeut 

en verdiept zich al ruim veertig jaar in het 

vak verlieskunde. ‘Verlieskunde gaat over 

hoe mensen hechten aan het leven en 

hoe ze rouwen. Het gaat niet alleen over 

dood-gerelateerde verliezen, maar ook over 

de levende verliezen. Iedereen associeert 

rouw met de dood, maar er komt aan veel 

meer dingen een einde: relaties, gezondheid, 

je dromen.’

De Mönnink: ‘Mensen hebben een survi-

valbehoefte, behoefte om samen te zijn 

en behoefte aan autonomie. Daaronder 

ligt een behoefte aan respect, menselijke 

waardigheid en grenzen. Veel mensen 

hebben de afgelopen periode hun grenzen 

moeten verleggen. De coronapandemie 

heeft op alle fronten verlies veroorzaakt. Als 

er een einde komt aan je gewone dag- en 

levensritme is dat ook verlies. Er ontstaat een 

enorm frustrerende ervaring. Corona heeft 

geen respect voor alles wat we hebben. Uit 

Harvardonderzoek blijkt dat bevredigende 

relaties doorslaggevend zijn voor geluk 

en gezondheid. Als dat afneemt, ontstaat 

frustratie.’ 

Pandemie
Tijdens de pandemie veranderde er ook 

voor sociaal werkers van alles. De Mönnink 

vertelt: ‘Medisch-maatschappelijk werkers 

in de ziekenhuizen en verpleeghuizen 

moesten omgaan met nabestaanden die 

Solide aanpak
‘Een luisterend oor bieden is belangrijk, dat 

is de basis. Een lotgenoot doet dat als het 

goed is ook, die gaat zitten en luistert. De 

sociaal werker kijkt waar de frustratie zit, 

wat de onvervulde behoefte is en hoe de 

rouwende geholpen kan worden om stappen 

vooruit te zetten. Solide sociaal werkers 

verdienen daartoe methodisch geschoold te 

worden.’

De Mönnink pleit voor solide sociaal werk, 

waarbij methodisch handelen de basis is. 

‘Dat is mijn missie: een solide en weten-

schappelijk onderbouwd sociaal werk.’ Ook 

het werkveld vraagt erom. Uit een landelijke 

rapportage van Movisie blijkt dat twee derde 

van de sociaal werkers behoefte heeft aan 

methodische verdieping. De Mönnink: ‘Ik 

vind het niet kunnen dat opgeleide mensen 

die het werkveld ingaan geen competenties 

hebben op het gebied van verlieskunde. 

Laatst vroeg ik een student welke methodiek 

ze krijgt tijdens haar opleiding. Zij vroeg me 

wat ik bedoelde. Het hele begrip methodisch 

werken was haar vreemd.’

Interview Herman de Mönnink

Train sociaal werkers in 
verlieskunde, zet ze in 
als stressdeskundigen

niet fysiek afscheid konden nemen. Mensen 

werden weggehouden van de ic of uit het 

verpleeghuis. Zij hebben de mensen zo goed 

en zo kwaad als het kon geholpen om toch 

contact te hebben, bijvoorbeeld via video-

bellen. Het is heel, heel moeilijk om geen 

afscheid te kunnen nemen. Er zijn ook veel 

mensen langdurig ziek geworden. Zij komen 

terecht in revalidatiecentra of verpleeghuizen 

of thuis. Het is dan de taak van de sociaal 

werker mensen te helpen het symbolische 

levenshuis waarin ze zitten te ordenen, op te 

ruimen en opnieuw in te richten. Methodisch 

werken helpt je om de puzzels te leggen.’ 

Puzzels van rouw
Volgens De Mönnink zijn er drie rouwpuz-

zels. ‘De waarheidspuzzel laat zien wat er is 

gebeurd. De emotionele puzzel geeft ruimte 

voor emoties en afscheid nemen. De toe-

komstpuzzel laat zien hoe je stappen naar 

voren kunt zetten.’ Hij vindt het belangrijk 

dat sociaal werkers in staat zijn om mensen 

skills te geven die hen helpen om te gaan 

met verlies en rouw. ‘Er zijn inmiddels 

allerlei groepen die hier training in hebben 

gehad, maar ook veel sociaal werkers 

zeggen met linkerhanden te staan. Zij zijn 

onvoldoende getraind. Je moet nagaan 

welke behoeften gefrustreerd worden. Wat 

hebben mensen nodig? Er is veel onrust bij 

mensen die rouw ervaren. Sociaal werkers 

die getraind zijn in verlieskunde weten 

welke tools bij welke onvervulde levensbe-

hoeften passen.’

Methodisch werken helpt  

om de puzzels te leggen
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Doe maar wat
‘Binnen de verpleegkunde en geneeskunde 

leer je klinisch redeneren’, vervolgt De 

Mönnink. ‘Professionals werken met 

diagnoses en interventies. Een arts kan 

exact beredeneren waarom hij of zij een 

bepaalde behandeling voorstelt. Wel eens 

een verpleegkundige horen zeggen dat ze 

maar wat doet of niet weet wat ze doet? 

Dat zouden we als patiënt niet pikken. Toch 

zeggen veel sociaal werkers dat tegen me: 

eigenlijk doe ik maar wat, ik kan niet zeggen 

wat ik doe, of ik weet niet wat ik doe. Is dat 

professioneel?’

Volgens De Mönnink kun je als sociaal 

werker methodisch denken in drie stappen. 

‘Eerst maak je een denkbeeldige foto van 

de stresssituatie. Wat is de vraag en waar 

liggen de behoeften? Vervolgens maak je in 

je hoofd werkhypothesen: welke tools kan ik 

inzetten waardoor iemand meer regie krijgt? 

Ten slotte stel je een werkwijze voor en 

meet je of de resultaten kloppen met wat je 

samen beoogde.’

Ruimte voor verlies
De Mönnink: ‘Verlieskunde is een transdi-

agnostisch thema. We hebben er allemaal 

mee te maken, dus daardoor kan de keuze 

worden gemaakt er dan maar geen aandacht 

aan te schenken. Maar dat is een denkfout. 

Maak ruimte voor de rouw die er is. Als je 

geen kennis hebt van rouw kan het zijn dat 

je het niet eens herkent.’ 

De behoefte om verlieservaringen te delen, 

is volgens hem enorm. ‘Als het sociale 

netwerk hier geen ruimte voor heeft, dan 

kunnen sociaal werkers wel die ruimte 

bieden. Rouwreacties zijn immers normale 

reacties op abnormale omstandigheden. 

Daar moet je niet direct een psycholoog op 

zetten. Dat past prima bij het werk van een 

sociaal werker. Psychologen zijn er voor de 

complicaties.’

Groepsgericht
De Mönnink pleit voor een meer groeps-

gerichte aanpak in het sociaal werk. ‘We 

moeten van de ego-wereld waarin we leven 

veel meer naar een LEGO-wereld. Samen 

bouwen in plaats van dat alles draait om je 

eigen ik. Mensen zijn sociale wezens. Als ze 

iemand kwijtraken door verlies ervaren ze 

niet alleen het gemis. Ze merken ook dat een 

deel van hun steunnetwerk verloren gaat. 

De groepsaanpak werkt goed. Vroeger was 

het normaal dat mensen in groepen samen 

opkwamen voor hun belangen. Groepen 

agenten met traumatische ervaringen vinden 

steun bij elkaar. En dat geldt ook voor 

ouders van een vermoord kind, achterblijvers 

bij een vermissing, nabestaanden bij een 

suïcide. Ik zie ook wijksociaal werkers die 

ik train om een verlies- en rouwgroep op te 

zetten.’

‘Bij grote rampen, zoals de Bijlmerramp en 

de vuurwerkramp, stonden sociaal werkers 

weliswaar paraat, maar methodisch met lege 

handen. Dan is er bij een grote groep sprake 

van verlies, rouw en trauma. Ook nu met 

de situatie in Oekraïne zien we dat terug. 

Niemand had verwacht dat dit zo omvangrijk 

zou zijn. Als sociaal werkers getraind zijn in 

verlieskunde, dan zijn ze beter voorbereid.’

Fotoschouw
Volgens De Mönnink moeten sociaal werkers 

niet bang zijn het thema verlies en rouw aan 

te pakken. ‘We hebben de neiging er direct 

psychologen bij te halen, omdat het zo’n 

groot thema is. Maar sociaal werkers kunnen 

dit prima. Je moet mensen niet direct 

pathologiseren. Jaren geleden trainde ik 

maatschappelijk werkers van slachtofferhulp 

in het gebruiken van de fotoschouwproce-

dure. Bijvoorbeeld als een nabestaande van 

moord met veel vragen zit. Hoe is iemand 

aangetroffen? Gaat het echt wel om die 

persoon? Wat is er precies gebeurd?’

Bij een fotoschouw worden foto’s ingezet 

om het verhaal duidelijk te krijgen. ‘Vaak 

heeft de politie foto’s van de plaats waar het 

gebeurde. Er wordt dan door de maatschap-

pelijk werker gekeken welke foto’s antwoord 

kunnen geven op de vragen. Vervolgens 

wordt er een tekening van gemaakt en pas 

daarna krijgen mensen de foto te zien. En 

dat gebeurt alleen als degene die de vragen 

heeft dit ook echt wil. Als mensen de foto’s 

hebben gezien, komt vaak het besef: dit is 

echt. Dan ontstaat er ook ruimte voor rouw.’

Oorlogsstress
De coronapandemie is nog niet achter de 

rug of de oorlog in Oekraïne dient zich aan. 

De Mönnink: ‘Het verschil met de pandemie 

is dat dit gaat om man-made violence. 

Dit geweld wordt met opzet gepleegd. In 

Oekraïne is sprake van massamoord. Ik ga 

sociaal werkers uit Kiev en Tsjechië trainen 

om survivors te leren hiermee om te gaan. 

Er zijn mensen dood, maar soms weet je het 

niet eens. Dan is er iemand vermist en heeft 

de nabestaande geen idee of die persoon 

nog leeft.’

Sociaal werkers komen in aanraking met 

uiteenlopende psychosociale stresssituaties, 

waaronder verliesgerelateerde stress. 

Maar ook bijvoorbeeld praktische stress, 

materiële stress, emotionele stress, fysieke 

stress en cognitieve stress, relationele stress, 

buurtstress en structurele stress. ‘Mensen uit 

Oekraïne ervaren oorlogsstress en dat kan al 

deze verschijningsvormen hebben. We willen 

in het noorden sociaal werkers trainen die 

Oekraïense vluchtelingen in groepsverband 

leren omgaan met deze vormen van stress. 

Welke stapeling van stress is aanwezig en 

hoe kun je die stapel verlagen?’ 

Kracht van sociaal werkers
‘Sociaal werkers kunnen zichzelf sterk 

positioneren als psychosociale stressdeskun-

digen die sociale gezondheid bevorderen’, 

vindt De Mönnink. ‘Als er frictie is tussen 

een persoon en zijn omgeving, raken 

mensen gefrustreerd en dan ontstaat stress. 

Daar kun je ze bij helpen. Normaliseren, 

contextualiseren en interveniëren, dát is de 

kracht van het sociaal werk.’

Grensoverschrijdend gedrag in de sport

‘�Iedereen�heeft�een�rol�
bij het herkennen en 
aanpakken’

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is vaak in het nieuws: 

seksueel getinte berichten van Ajax-bestuurder Marc Overmars, een 

angstcultuur bij de Oranje-hockeysters en een turncoach die een 

pupil doodt met wie hij een relatie had. Amma Asante en Wendela 

Wentzel, senior adviseurs sociale veiligheid bij Movisie, vertellen 

hoe je als sportvereniging grensoverschrijdend gedrag kunt 

herkennen en aanpakken. 

Door: Sifra van der Kolk

Amma Asante: ‘Grensoverschrijdend gedrag 

komt helaas nog te vaak voor. Met name in 

de amateursport, waar vooral minderjarigen 

aan deelnemen, is het van belang om hier 

aandacht voor te hebben. Grensoverschrij-

dend gedrag heeft verstrekkende gevolgen 

voor slachtoffers. Als je het niet tijdig 

ontdekt en aanpakt, kan het er bij kinderen 

voor zorgen dat ze een hekel krijgen aan 

sporten. In een samenleving waarin de 

overheid stevig inzet op gezond leven, 

Veel sociaal werkers zeggen: 

eigenlijk doe ik maar wat.  

Is dat professioneel?

Marie Kamphuis Lezing 
door Herman de Mönnink

Herman de Mönnink verzorgt op 6 oktober 2022, 

tijdens de Agenda van het Sociaal Werk, de Marie 

Kamphuis Lezing. Houd de website van Movisie in 

de gaten voor aanmelding.
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waarbij sporten en bewegen belangrijke 

onderdelen zijn, past dit uiteraard niet. 

Grensoverschrijdend gedrag kan ook op 

latere leeftijd bijdragen aan psychosociale 

problemen. Preventie is dus een must.’

Eigen cultuur
Wendela Wentzel: ‘Sport is sterk presta-

tiegericht. Als er goede prestaties worden 

geleverd, wordt dat vaak ook toegeschreven 

aan bestuurders en trainers. Zij hebben een 

machtspositie en zeker als zij de credits 
voor de prestaties krijgen, kunnen zij naast 

hun schoenen gaan lopen. Gevolg is dat 

er nog meer ongelijkwaardigheid ontstaat. 

En dat de afhankelijkheid van mensen met 

een lagere positie toeneemt. Mensen zijn 

geneigd om binnen zo’n afhankelijkheidsre-

latie loyaal te blijven aan de persoon in een 

wel, omdat er sprake is van een verschil in 

machtspositie en daarmee ongelijkwaar-

digheid. Asante: ‘Een voorbeeld van licht 

grensoverschrijdend gedrag in de sport is 

het overdreven belonen van kinderen die 

goed presteren en het negeren van andere 

kinderen die minder goed presteren. Dit 

wordt vaak gemeld door ouders en kinderen. 

Ook kun je denken aan een coach die 

seksueel getinte appjes stuurt naar vrouwe-

lijke leden uit het team, dat is niet oké! Of 

de vrijwilliger achter de bar in de kantine die 

om elf uur begint met zijn eerste biertje en 

vervolgens met zijn dronken hoofd na een 

wedstrijd kinderen naar huis rijdt. Dit zien 

we allemaal gebeuren in de amateursport.’

Normstellend kader
Normen stellen, signalen herkennen, weten 

wat wel en niet normaal gedrag is en daar 

beleid op ontwikkelen, is dus belangrijk. 

Maar hoe doe je dat? Hierbij kan het 

normstellend kader helpen. Wentzel: ‘Dit 

betekent dat we kijken naar het gedrag met 

behulp van criteria. De criteria zijn: is het 

gedrag met wederzijdse toestemming, is 

het vrijwillig, is het gelijkwaardig, past het 

binnen de context, past het bij de leeftijd, is 

er sprake van respect voor jezelf en respect 

voor de ander. Door aan de hand van deze 

zogenaamde parameters naar gedrag te 

kijken, kun je gedrag duiden: klopt het wel 

of klopt het niet? Als je mensen hiermee 

laat oefenen, door ze bijvoorbeeld casussen 

voor te leggen, dan zul je zien dat het in hun 

systeem komt en kunnen ze praktijksituaties 

beter beoordelen.’

Onderbuikgevoel
Het herkennen van signalen is niet altijd 

makkelijk, het begint met het erkennen 

van een niet-pluisgevoel. Wentzel: ‘Een 

trainer die de kleedkamer inloopt terwijl 

pupillen aan het douchen zijn, een uitje na 

het sporten waar alcohol in het spel is en 

mensen die in een afhankelijkheidsrelatie 

zitten en intiem met elkaar worden. Het zijn 

zaken waar je een onderbuikgevoel van kunt 

krijgen. In dat geval is het belangrijk om op 

te letten of het vaker gebeurt. Dus van een 

onderbuikgevoel naar oren en ogen open.’ 

En wat kan je er dan vervolgens mee? 

Wentzel: ‘Als het gaat om kinderen, dan 

spelen ouders een belangrijke rol bij het 

herkennen van signalen die hun kinderen 

afgeven. Bijvoorbeeld als het gedrag van je 

kind verandert. Maar kinderen moeten er 

ook zelf over durven praten. Ze hebben daar 

volwassenen bij nodig, zoals een vertrou-

wenspersoon. Het is de taak van de vereni-

ging om ouders daarover te informeren. 

Bijvoorbeeld door sessies of bijeenkomsten 

te organiseren waar het ontwikkelde beleid 

op grensoverschrijdend gedrag besproken 

wordt. Iedereen moet een rol krijgen, de 

bestuurder, de vertrouwenspersoon, degene 

die in de kantine staat, de trainer. Ze moeten 

weten wat hun rol en positie zijn.’ 

Omstander
Ook als het om volwassenen gaat, is de 

positie van omstanders belangrijk. Asante: 

‘In Nederland is nog weinig bekend over hoe 

we omstanders het beste kunnen uitrusten 

om in actie te komen bij grensoverschrijdend 

gedrag. Uit literatuurstudie uit het buiten-

land weten we dat inzet op de houding van 

de omstander naar het slachtoffer en de situ-

atie van belang is. Wanneer een omstander 

zich kan verplaatsen in het slachtoffer, is de 

kans groter dat hij of zij in actie komt. 

En hetzelfde geldt voor de situatie. Als 

de omstander zich kan verhouden tot de 

situatie en deze begrijpt, is de kans groter 

dat hij of zij in actie komt. Daarnaast spelen 

in het hoofd van een omstander bij grens-

overschrijdend gedrag een aantal dilemma’s 

die te maken hebben met kennis van wat 

machtspositie. Ze beschermen zo iemand tot 

het niet meer anders kan. Grensoverschrij-

dend gedrag gaat over een brede range aan 

gedrag, van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag tot intimidatie en het creëren van 

een onveilige cultuur.’

Asante: ‘Naast het prestatiegerichte van 

sport, heeft sport ook een eigen cultuur en 

regels. Fysiek contact is bijvoorbeeld meer 

toegestaan dan in de rest van de samenle-

ving. Denk aan elkaar fysiek hard aanpakken 

met duwen, trekken en laten struikelen. 

Maar ook elkaar verbaal aanmoedigen of 

juist ontmoedigen. Vanwege de sportiviteit 

gelden ruimere grenzen en gelden per sport 

afspraken en regels over wat wel en niet 

mag. Scheidsrechters houden daar toezicht 

op. 

Maar als het gedrag zich buiten het veld 

afspeelt, wordt het lastig. Het kan ervoor 

zorgen dat andere grenzen makkelijker 

worden overschreden en minder zichtbaar 

zijn. Het is dus belangrijk om duidelijke 

grenzen te trekken tussen regels over wat 

zich op het veld en daarbuiten afspeelt. 

Grensoverschrijdend gedrag moet worden 

herkend en er moet ruimte zijn om het 

bespreekbaar te maken. Ook speelt saamho-

righeid een rol, met name in teamsport. Je 

plaatst jezelf als individu niet snel buiten een 

groep. Dat kan ervoor zorgen dat grensover-

schrijdend gedrag, als het al wordt herkend, 

niet wordt besproken.’

Waar hebben we het over?
In veel sporten is sprake van lichamelijk 

contact. Dit kan een risicofactor zijn. 

Wentzel: ‘Ik heb op zelfverdediging gezeten 

en kon ontzettend fel vechten met een 

vriendje tijdens de lessen. Blijkbaar wond 

dit de leraar op, hij isoleerde mij en nodigde 

mij en een vriendin uit om eerder naar de 

training te komen. Ik moest mij uitkleden en 

kreeg een mooi karatepak. Deze man deed 

vaderlijk tegen mij, waardoor het voor mij 

vanzelfsprekend leek. Gelukkig is hij niet 

verdergegaan, maar het klopte natuurlijk van 

geen kant.’ 

Ook het soms geringe leeftijdsverschil tussen 

trainers en pupillen maakt dat de grenzen 

kunnen vervagen. Vrijwillig een relatie 

aangaan met wederzijdse toestemming 

lijkt dan geen probleem. Maar dat is het 

Tools, training en begeleiding
In 2021 organiseerde Movisie rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van 

sportverenigingen (bestuurders, trainers/coaches), sportconsulenten en beleidsmede-

werkers van gemeenten over grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen. Doel: 

erachter komen welke vragen deze verenigingen hebben en waar ze tegenaan lopen bij 

de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.

Wat nodig lijkt zijn tools, training en begeleiding om gespreksvaardigheden te ontwik-

kelen, gedeelde verantwoordelijkheid te creëren en blijvend het gesprek met elkaar te 

voeren. Movisie ontwikkelde daarom een wegwijzer voor sportverenigingen: Normen 
stellen bij grensoverschrijdend gedrag in de sport. Meer weten? Ga naar movisie.nl/

sport.

Ik moest me uitkleden en  

kreeg een mooi karatepak

Zorg dat je kennis hebt van  

de groepsdynamiek binnen  

een team

wel en niet mag volgens de wet, veiligheid 

en bijvoorbeeld het nut van ingrijpen. Met 

name bij teamsporten is het juist van belang 

om een sfeer van saamhorigheid te creëren. 

Het positieve te stimuleren. Hier zijn alle 

partijen verantwoordelijk voor: omstanders, 

mensen die een club besturen, mensen die 

beleid ontwikkelen, maar ook ouders en 

mede-pupillen.’

Veilige omgeving
Wentzel: ‘Een gemeenschappelijke taal ont-

wikkelen met behulp van de criteria draagt 

ook bij aan een veilige omgeving. Als je weet 

wat we verstaan onder gelijkwaardigheid, 

vrijwilligheid et cetera, dan ga je anders naar 

situaties kijken, signalen oppikken en creëer 

je dus met elkaar een gemeenschappelijke 

taal. Het criterium is geen lege huls, er zitten 

vragen achter die helpen om naar de praktijk 

te kijken. Bijvoorbeeld: is dit gedrag passend 

bij de leeftijd van iemand, past het gedrag 

binnen de context van de situatie? Zorg 

dat je kennis hebt van de groepsdynamiek 

binnen een team. Vrouwen gaan bijvoor-

beeld anders met elkaar om dan mannen 

in teamverband. Als coach is het belangrijk 

hiervan op de hoogte te zijn. 

Of bij respect voor jezelf en toestemming: 

heb je een keer toestemming gegeven om 

aan de zijlijn te zitten bij een wedstrijd, maar 

gebeurt dit vervolgens elke week? Dan mag 

je aangeven dat je dat niet leuk vindt en 

terugkomen op je toestemming. Conflicten 

mag je aangaan, geef er tijd en ruimte aan. 

Als er geen ruimte voor is, dan is er een 

schijncultuur van saamhorigheid.’
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Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn soms 

moeilijk te benoemen en over te dragen. Maar dat is wél belangrijk 

als je bijvoorbeeld wilt weten of een melding bij Veilig Thuis nodig 

is. Het Kompas helpt om signalen concreet te maken.

Door: Maud Schuit

Caroline van den Brink van het wijkteam 
Amersfoort was nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van het Kompas. ‘Wij zaten 
in Amersfoort met alle aandachtsfuncti-
onarissen bij elkaar. We hadden allemaal 
verschillende verhalen en we gebruikten 
verschillende instrumenten om vermoe-
dens van geweld in kaart te brengen. 
Helemaal niet handig! Bovendien was 
geen enkel instrument geschikt voor onze 
doelgroep, inwoners van 0 tot 100 jaar.’

Kompas
En zo zijn er meer professionals die 
behoefte hebben aan één instrument om 
de veiligheid te kunnen inschatten voor 
cliënten van alle leeftijden. Het Kompas is 
een product van het Movisie-programma 
Integraal werken in de wijk. Daarin 
wordt samengewerkt met het Nederlands 
Centrum Jeugdgezondheid, het Nederlands 
Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen 
Sociaal domein. Het Kompas is tot stand 
gekomen in overleg met medewerkers 

Voor jezelf
Ze benadrukt dat het Kompas een onder-
steuningsinstrument is. ‘Het Kompas is 
absoluut niet diagnostisch of gericht op 
waarheidsvinding. Je verzamelt informatie 
en onderbouwt je gevoel. Maar de beslis-
sing over wat je doet met de informatie is 
aan jou als professional. Gebruik jouw vak-
manschap om de juiste afweging te maken. 
Het Kompas is bedoeld voor jezelf, om jouw 
vermoedens concreet te maken door ze 
nader te verkennen. Niet als vragenlijst om 
in het gezin te gebruiken of in het cliënten-
dossier op te slaan.’

Het invullen van het Kompas is een 
momentopname. Als professional schat 
je de situatie in op basis van wat je op dat 
moment weet. Wanneer veel informatie 
ontbreekt of onbekend is, kan dit aan-
leiding zijn om de situatie verder uit te 
zoeken. Kooiman geeft als tip aan profes-
sionals: ‘Bespreek je bevindingen met een 
collega. Het blijkt meerwaarde te hebben als 
iemand die niet bij de casus betrokken is, 
meekijkt en vragen stelt.’ 

Meer informatie vind je op movisie.nl/
kompas-huiselijkgeweld-
kindermishandeling.

Wat zijn goede manieren om 

omstanders te laten ingrijpen bij 

situaties als straatintimidatie en 

seksueel geweld? Die vraag staat 

centraal in Grensoverschrijdend 

gedrag aanpakken, een nieuwe 

publicatie van Movisie. 

Door: Zsuzsa Kovács

We kennen allemaal voorbeelden van grens-

overschrijdend gedrag. Denk aan racistische 

uitlatingen in voetbalstadions of seksueel 

grensoverschrijdend gedrag op straat of bij 

de sportclub. Zowel bij overheden als bij 

burgers groeit het besef dat er meer moet 

gebeuren aan de veiligheid op straat.

Ingrijpen helpt echt
De gemeente Utrecht heeft sinds 2021 een 

meldpunt voor straatintimidatie. Aanleiding 

is een onderzoek waaruit blijkt dat bijna 

de helft van de bewoners van Utrecht 

straatintimidatie ervaart. De gemeente 

Amsterdam heeft een aanpak ontwikkeld 

die straatintimidatie zichtbaar maakt en laat 

zien welke trainingen er zijn voor slachtof-

fers en omstanders. 

Mensen die getuige zijn van grensover-

schrijdend gedrag spelen een belangrijke rol 

bij het aanpakken ervan. Vaak kan grens-

overschrijdend gedrag worden beëindigd 

door het gedrag tijdig te signaleren, 

bespreekbaar te maken en een sociale norm 

te stellen. 

Uit een onlangs gepubliceerd proefschrift 

van Peter Ejbye-Ernst naar straatruzies 

in Amsterdam blijkt dat ingrijpen door 

vreemden in zes van de tien gevallen tot het 

stoppen van geweld leidt. Ook vermindert 

ingrijpen de schade die het slachtoffer 

oploopt.

Drempels wegnemen
Toch grijpen omstanders vaak niet in. Dat 

heeft verschillende oorzaken. Soms herken-

nen zij een situatie niet als grensoverschrij-

dend, soms zijn ze bang om in te grijpen 

of weten zij niet hoe ze precies moeten 

handelen. 

Zogenoemde ‘omstanderinterventies’ 

kunnen deze drempels wegnemen. Zij 

helpen omstanders en professionals om 

problematisch en grensoverschrijdend 

gedrag te signaleren, de ernst van de 

situatie in te schatten, hun moed en 

verantwoordelijkheidsgevoel te vergroten 

en vervolgens op een geschikte en veilige 

manier te handelen. 

Zeven voorwaarden
Movisie ontwikkelde een infographic die 

helder in beeld brengt welke drempels 

omstanders ervaren en met welke interven-

ties je omstanders en professionals kunt 

helpen. Een effectieve interventie voldoet 

aan de volgende zeven voorwaarden: 

Nieuwe publicatie over rol van omstanders bij geweldHulpmiddel voor professionals

Je staat erbij en je kijkt ernaarSignalen van huiselijk geweld 
kun je concreet maken

van de stichting Wijkteams Amersfoort 
en beproefd door medewerkers van zeven 
andere organisaties. De meesten van hen 
hadden minimaal vijf jaar ervaring met 
casussen waarin sprake is van huiselijk 
geweld en kindermishandeling.

Zo werkt het
Het Kompas volgt de stappen van de Meld-
code huiselijk geweld en kindermishande-
ling. Het invullen ervan helpt professionals 
bij het benoemen van de signalen, risicofac-
toren en beschermende factoren. Annelies 
Kooiman, adviseur Integraal werken in de 
wijk bij Movisie, beschrijft hoe het Kompas 
in elkaar zit. ‘Je begint met aangeven welk 
soort mishandeling je wilt verkennen. 
Kindermishandeling, partnergeweld, oude-
renmishandeling… Je brengt systematisch 
concrete feiten, signalen, risicofactoren en 
ook beschermende factoren in kaart. Je 
checkt diverse punten die kunnen voor-
komen in het huishouden waar je mee te 
maken hebt. Deze aandachtspunten komen 
uit bestaande vragenlijsten. Zo maak je je 
vermoedens concreet.’ 

• In het interventieprogramma zijn alle 

elementen van het Bystander Intervention 
Model opgenomen.

• Het programma is inhoudelijk gefocust 

op het specifieke grensoverschrijdende 

gedrag.

• In de interventie zijn theoretische kennis 

en praktische vaardigheden gecombineerd, 

toegespitst op de kenmerken van het 

specifieke grensoverschrijdende gedrag. 

• De vaardigheden die aangeleerd 

worden, zijn geoefend, bijvoorbeeld in 

rollenspellen.

• De aangereikte vaardigheden focussen op 

de kenmerken van de specifieke grensover-

schrijdende situatie.

• De interventie is geëvalueerd en de 

effectiviteit ervan is gemonitord.

• Hoe langer het interventieprogramma 

duurt, hoe effectiever het is.

De publicatie Grensoverschrijdend gedrag 
aanpakken vind je hier: movisie.nl/

omstanders-activeren. 

In Amsterdam stopt het geweld 

in zes van de tien gevallen als 

een vreemde ingrijpt

Hulpmiddel voor professionals

Beoordelen en aanpakken van 
(ex-)partnergeweld
Hoe weet je als professional of gedrag in een relatie over een grens 

gaat? Wat te doen als er sprake lijkt te zijn van (ex-)partnergeweld? 

RelatieWijs is een methodiek die je hierbij helpt.

(Ex-)partnergeweld is de meest voorko-
mende vorm van geweld in Nederland. Het 
is lastig om aan te pakken, omdat het om 
volwassenen gaat die zelf verantwoordelijk 
zijn voor hun gedrag. 

In RelatieWijs wordt het gedrag van de part-
ners bekeken vanuit een aantal criteria: is 
er wederzijdse toestemming, hoe zit het met 
de vrijwilligheid en gelijkwaardigheid, is 

Om dit te leren kun je vanaf 2023 een 
Basistraining en Train-de-trainer Rela-
tieWijs volgen, zodat je zicht krijgt op 
de systematiek. Je leert tools inzetten in 
cliëntcontacten en in teams, zodat je je 
kennis kunt overdragen aan collega's. Rela-
tieWijs heeft een handleiding met de tools 
en achtergrondinformatie over relaties. De 
casuïstiek wordt beschikbaar gesteld bij het 
volgen van de trainingen. 

Voor meer informatie: zie movisie.nl/

publicatie/digitale-handleiding-relatiewijs.

er sprake van zelfbeschikking, is er respect 
voor jezelf en de ander en past het gedrag 
in de omgeving?

Zo kun je het gedrag duiden en beoordelen 
en leer je objectiever te kijken naar grens-
overschrijdend gedrag. Professionals krijgen 
een gedeeld kader, waarbij zij eenzelfde 
taal leren spreken en ze sneller kunnen 
handelen bij deze complexe problematiek.  10 11



Met dank aan de Black Lives Matterbewe-

ging werd institutioneel racisme twee jaar 

terug ook in Nederland stevig op de kaart 

gezet. Om te achterhalen wat institutioneel 

racisme precies is, of hiervoor bewijs is dat 

het ook in Nederland speelt en of er effec-

tieve aanpakken voor handen zijn, deden we 

bij het Kennisplatform Inclusief Samenle-

ven onderzoek hiernaar. We zochten het uit 

en bekeken een hele reeks aan empirische 

studies die verschenen tot eind 2020. Op 

basis van dit onderzoek stelden we dat de 

term institutioneel racisme betrekking heeft 

op racisme dat is ingebed in instanties, zoals 

uitkeringsinstanties of de Belastingdienst. 

Maar het kan ook een institutioneel veld zijn, 

zoals de arbeidsmarkt, gezondheidszorg, 

woningbemiddelingssector of het onderwijs.

Wat is het?
Institutioneel racisme betekent dat de 

processen, het beleid en de geschreven en 

ongeschreven regels van instituten ertoe 

leiden dat er ongelijkheid is tussen mensen 

van verschillende afkomst, huidskleur of 

religie. Het gaat om twee typen regels of 

processen:

1.  Regels of processen die expliciet onder-

scheid maken en de bedoeling hebben om 

ongelijkheid te creëren. 

2.  Regels of processen die niet expliciet 

onderscheid maken tussen groepen, maar 

in de praktijk wel ervoor zorgen dat de 

ene groep benadeeld wordt en de andere 

groep bevoordeeld. 

Kenmerkend is dat institutioneel racisme 

structureel en collectief is: het gaat niet 

over incidenten en het gaat niet over het 

handelen van een specifieke medewerker 

van een instituut. 

Bewijs
Het onderzoek wees uit dat institutioneel 

racisme ook in Nederland voorkomt op de 

arbeidsmarkt, de woningmarkt, bij de politie 

en in het onderwijs. Voor de ene sector 

is meer onomstotelijk bewijs dan voor de 

andere. Voor de arbeidsmarkt en woning-

markt is er bijvoorbeeld onomstotelijk bewijs 

dat er structurele discriminatie plaatsvindt. 

Bewezen is namelijk dat iemand met een 

Nederlandse naam meer kans heeft om door 

de eerste ronde van een selectieproces te 

komen dan iemand met bijvoorbeeld een 

Arabisch klinkende naam. 

Toeslagenaffaire
De toeslagenaffaire van de Belastingdienst is 

op dit moment de meest recente aanwijzing 

van institutioneel racisme in Nederland. Dit 

heeft ertoe geleid dat in het coalitieakkoord 

Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de 
toekomst van december 2021 expliciet is 

opgenomen dat er binnen onze samenleving 

geen plek is voor institutioneel racisme. De 

regering roept hierbij overheids- en uitvoe-

ringsorganisaties op om het goede voorbeeld 

te geven in de aanpak van institutioneel 

racisme. 

Fraudesysteem
Eind maart van dit jaar publiceerde de NOS 

een artikel over twee onderzoeken van 

accountants- en belastingadviseur PwC 

over de Fraude Signalering Voorziening: het 

fraudesysteem van de Belastingdienst. Uit 

de onderzoeken zou blijken dat ambtenaren 

bepaalde mensen eruit pikken voor een 

strengere controle op fraude. De gevolgen 

hiervan konden desastreus zijn. Ze kregen 

geen schuldsanering of studiefinanciering of 

kwamen in de financiële problemen. 

De ambtenaren maakten gebruik van 

handleidingen waaruit blijkt dat de inschat-

tingen van frauderisico’s waren gebaseerd 

op persoonskenmerken, nationaliteit en 

leeftijd. Ook is gekeken naar ‘giften aan 

moskee’ en stond er een ‘daderprofiel’ in de 

handleidingen: ‘iemand met onder meer een 

laag inkomen, een modaal loon, doorgaans 

jong (...) en vaak van buitenlandse afkomst’ 

werd extra in de gaten gehouden. 

Niet toevallig
Het bestaan van een handleiding, het maken 

van onderscheid en het slechter behandelen 

van mensen op basis van hun religie of 

herkomst zijn aanwijzingen van institutioneel 

racisme. Daar kan niemand nog omheen. 

Het gebeurde namelijk niet door toevallige 

individuele medewerkers, maar vormde 

onderdeel van de processen en regels in de 

organisatie. Het is overigens niet de eerste 

keer dat aanwijzingen zijn gevonden van 

institutioneel racisme bij de Belastingdienst. 

Eerder bleek dit ook uit onderzoeken van de 

Autoriteit Persoonsgegevens en de Nationale 

Ombudsman. 

Marnix van Rij
In dat kader heeft het ons verbaasd toen 

de overheid bij monde van Marnix van Rij, 

Een zelfbedachte definitie van racisme van Marnix van Rij, 

staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, zette Amma Asante en 

Hanneke Felten van het Kennisplatform Inclusief Samenleven ertoe een 

opiniestuk te schrijven voor NRC. Dat leverde een uitnodiging op van 

de Belastingdienst. Amma Asante kijkt terug.

Door: Amma Asante

staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, 

in een reactie op het zoveelste bewijs van 

institutioneel racisme bij de Belastingdienst 

zich beriep op de intenties. Volgens Van Rij 

moet er namelijk sprake zijn van bewust 

handelen voordat gesteld kan worden dat 

sprake is van institutioneel racisme. Ook 

stelde hij dat pas sprake is van racisme bij 

‘stelselmatig en bewust vernederen’. 

Belastingdienst
Deze zelfbedachte definitie van racisme 

raakt kant noch wal en vormde de 

aanleiding voor Hanneke Felten en mij, 

onderzoekers bij het Kennisplatform, om 

een opiniërend artikel te schrijven dat eind 

maart 2022 werd gepubliceerd in NRC. 

We vonden het belangrijk om dit moment 

te markeren en deze gedachtegang te 

corrigeren, omdat veel mensen denken 

dat iets pas racistisch is wanneer het ook 

zo bedoeld is. Racisme ontkennen zien we 

vaker. Dat heeft onder meer te maken met 

een gebrek aan kennis van racisme in het 

heden en het verleden. Racisme zou niets 

te maken moeten hebben met intenties, 

maar alles met uitkomsten. De uitkomsten 

kunnen namelijk grote maatschappelijke 

gevolgen hebben. Voor slachtoffers kunnen 

de gevolgen desastreus zijn, zoals bij de 

toeslagenaffaire. 

Dit pleidooi kon rekenen op veel reacties. 

Het artikel werd met name op sociale media 

veelvuldig gedeeld en becommentarieerd. 

En een dag na de publicatie ontvingen 

wij als onderzoekers een uitnodiging van 

de Belastingdienst voor een gesprek. Dit 

gesprek vindt binnenkort plaats. 

En nu?
Ondertussen werken wij als onderzoekers 

met het team door aan het volgende onder-

zoek: hoe institutioneel racisme zich in de 

praktijk manifesteert bij de lokale overheid 

en welke nieuwe inzichten dit oplevert voor 

professionals die bij de overheid werken. De 

verwachting is dat we de bevindingen begin 

2023 kunnen publiceren.

Overheid over de grens

Racisme-definitie van 
staatssecretaris raakt 
kant noch wal

Ambtenaren maakten gebruik 

van ‘daderprofielen’ bij 

inschattingen van frauderisico’s

Racisme zou niets te maken 

moeten hebben met intenties, 

maar alles met uitkomsten
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Professionele moed en lef zijn nodig bij het signaleren van en 

handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar waar 

hebben we het precies over? Nelleke Westerveld, senior projectleider 

sociale veiligheid bij Movisie, praat hierover met Debbie Maas en 

Barbara Romijn van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. 

Door: Sifra van der Kolk 

Huiselijk geweld en kindermishandeling

‘Professionele moed en 
lef hoeven niet groots en 
meeslepend te zijn’

Wat doet Veilig Thuis?
Debbie Maas: ‘Het belangrijkste is voor ons 
dat iedereen een veilig thuis heeft. Veilig 
Thuis is het advies- en meldpunt voor 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Iedereen die te maken heeft met een 
vermoeden hiervan, kan contact opnemen 
voor advies en ondersteuning of het doen 
van een melding. Wij kunnen interventies 
plegen, onderzoek doen en zorgen dat hulp-
verlening wordt ingezet rond het huiselijk 
geweld en de kindermishandeling. Er wordt 
samengewerkt met professionals, bijvoor-
beeld met wijkteams, om de veiligheid te 
borgen en de benodigde hulpverlening te 
organiseren.’

Barbara, waar richt jij je op als 
ervaringsdeskundige bij Veilig Thuis?
Barbara Romijn: ‘Ik denk vanuit cliënt-
perspectief mee bij beleid en visie. Beleid 
wordt vaak geschreven door mensen achter 
een bureau, terwijl een ervaringsdeskun-
dige meedenkt vanuit de cliënt. Op deze 
manier kan ik cliënten een stem geven. 
Daarnaast ondersteun ik cliënten, slachtof-
fers die verblijven bij de vrouwenopvang, 
bij Filomena (centrum huiselijk geweld en 

Maas: ‘Professionele moed en lef kunnen 
overkomen als iets wat buiten je comfort-
zone ligt, alsof je om alle protocollen heen 
moet werken. Terwijl we het volgens mij 
kleiner kunnen maken. Als je het hebt over 
je eigen normen en waarden en als je jezelf 
durft te laten zien, zoals Barbara zegt, dan 
gaat het meer om het gevoel van nabijheid. 
In de opleidingen kan gefocust worden op 
‘afstand’, maar daar juist wat vanaf durven 
stappen, vergt professionele moed en lef. 
Zo kun je beter zien wat de ander nodig 
heeft en mag je ook je eigen twijfels en 
gevoelens uiten. En uiteindelijk samen naar 

een oplossingsrichting werken. Professio-
nele moed en lef hoeven niet altijd groots 
en meeslepend te zijn. Het kan in kleine 
dingen zitten, zoals ’s avonds nog even een 
cliënt terugbellen, of dat ene pak luiers 
langsbrengen. Veel professionals doen dat 
al, maar mensen koppelen dat niet aan de 
moed- en leffactor, terwijl het dat wel is.’ 

kindermishandeling) en ambulant. Ook 
ben ik sparringpartner voor professionals 
die bijvoorbeeld vastlopen in een casus en 
tips of advies nodig hebben. Ten slotte geef 
ik voorlichting op scholen, maar ook aan 
professionals. Ik ben breed inzetbaar als 
ervaringsdeskundige.’

Wat hebben professionele moed en lef 
te maken met de aanpak van huiselijk 
geweld?
Romijn: ‘Als je als professional moed en lef 
durft te tonen aan cliënten, kun je dichter-
bij komen. Professionele moed en lef staan 
voor mij voor een open en transparante 
houding waar wederzijdse kwetsbaarheid 
mag bestaan. Cliënten zijn vaak in de 
veronderstelling dat er in het leven van 
een professional niks misgaat. Terwijl dat 
natuurlijk niet waar is. Ik vind dat je moed 
en lef toont wanneer je je als professional 
kwetsbaar durft op te stellen. Zo kom je in 
verbinding met je cliënt.’ 

Als je moed en lef durft te tonen 

aan cliënten, kom je dichterbij 

    Barbara Romijn is als senior ervaringsdeskundige 

in dienst bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond voor 

het project Ervaring in Huis. Ervaring in Huis heeft 

een pool van opgeleide ervaringsdeskundigen die 

breed ingezet kunnen worden in het netwerk van 

organisaties die zich bezighouden met huiselijk 

geweld. Barbara is voormalig slachtoffer. 

Wat zijn professionele moed en lef
Professionele moed en lef zijn niet weg te denken uit de aanpak van huiselijk geweld 

en kindermishandeling. Ze komen naar voren bij een lastige uitdaging, bij een moreel 

dilemma. Het gaat over wikken en wegen, risico’s en kansen, imagoschade en succes. 

Over kennis, veiligheidsprotocollen en willen bereiken wat het beste is voor mensen. Het 

gaat over het lef om besluiten te nemen als het ongemakkelijk voelt. En over verant-

woordelijkheid nemen als het spannend is, over kwetsbaarheid en daar als professional 

niet voor weglopen. Professionele moed en lef gaan over doen wat het beste is. Meer 

weten? Ga naar movisie.nl/moedenlef. 
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Barbara, hoe heb jij in jouw eigen 
traject moed en lef vanuit professionals 
ervaren?
Barbara Romijn: ‘Ik herinner mij een 
mannelijk psychiatrisch verpleegkundige. 
Hij luisterde echt naar mijn pijn en verdriet. 
Hij was er voor mij. Hij zag en hoorde mij. 
Er speelde destijds veel in mijn leven en 
hij gaf mij moed en lef om die dingen aan 
te gaan. Maar ik heb mij helaas ook vaak 
onbegrepen gevoeld door professionals die 
het gesprek met mij niet aangingen of dat 
op een destructieve manier voerden.’

Praten over geweld vraagt dus al moed 
en lef?
Maas: ‘Ja, zonder meer. Geweld bespreek-
baar maken is buitengewoon complex. 
Wij spreken dagelijks mensen die advies 
vragen: hoe praat je over geweld? Mensen 
zijn onzeker of ze signalen van geweld wel 
goed herkennen, of ze er iets van mogen 
vinden en wat ze ermee moeten. Ik probeer 
mensen mee te geven dat ze het vermoe-
den kunnen benoemen dat het niet goed 
gaat met iemand. Je hoeft niet te zeggen: 
“Ik denk dat je mishandeld wordt”, maar 
benoem wat je ziet en wat je voelt. Daarmee 
sla je een brug, zodat de ander voelt dat je 
oprecht naar iemand luistert. 
Ik vind het absoluut noodzakelijk dat 
professionals dat leren. Ieder mens is 
verantwoordelijk voor het gegeven dat je 
iets doet als je je zorgen maakt. En iedereen 
kent wel iemand over wie je je zorgen 
maakt. Begin daar eens en zeg waarom je 
je zorgen maakt. Geef de ander de ruimte 

om een verhaal te doen. Stap over je eigen 
onzekerheid heen. Dat is professionele 
moed tonen. Als we dat doen, maakt dat al 
een wereld van verschil, denk ik.’ 

Hoe vertalen professionele moed en lef 
zich bij jouw medewerkers, Debbie?
Debbie Maas: ‘Ik zie iedere dag voorbeelden 
van medewerkers die werken vanuit: wat 
kan er wél? Vaak zijn dat creatieve oplossin-
gen. Soms zijn medewerkers onzeker omdat 
ze iets af en toe niet helemaal volgens het 
protocol doen. Maar ze doen vaak precies 
waar we voor zijn en wat de bedoeling is 
van Veilig Thuis. Het vraagt ook bestuurlijke 
moed en lef: dat je medewerkers de ruimte 
geeft om te doen wat zij denken dat nodig is 
en dat je dat steunt.’ 

Welke moed en lef hebben jullie als 
nieuw team in Rotterdam laten zien?
Romijn: ‘Een nieuwe organisatie binnentre-
den is altijd spannend. Voor mij met name 
omdat iedereen weet wat mij is overkomen. 
Ik weet dat niet van de andere professio-
nals. Op zo’n moment heb ik daar zelf wel 
even moed en lef voor nodig.’

Wat vinden jullie van de stelling dat 
grondige kennis over geweld een 
voorwaarde is voor professionele moed 
en lef? 
Maas: ‘In gesprekken over geweld met 
cliënten kan het zijn dat er veel naar boven 
komt. Vaak zien we dat mensen trauma’s 
hebben uit het verleden. Als je je daar niet 
bewust van bent of niet weet hoe inge-

wikkeld het is om patronen te doorbreken, 
dan loop je een risico. Dus er moet wel 
degelijk kennis en kunde aanwezig zijn als 
je gesprekken voert met gezinnen waar 
geweld speelt. Dit gaat dus verder dan 
zorgen bespreekbaar maken.’

Welke adviezen willen jullie meegeven? 
Maas: ‘Voer het gesprek over moed en lef 
met elkaar. Wat verstaan we eronder en 
hoeveel ruimte ervaar je? Zet het onder-
werp op de agenda en ontwikkel met elkaar 
taal en ruimte om erover te praten. En: voer 
het gesprek over je eigen ervaringen met 
geweld. Dan ga je ontdekken dat heel veel 
mensen daar ervaring mee hebben. Het is 
belangrijk dat cliënten zich kwetsbaar naar 
jou op durven te stellen. Maar dat betekent 
ook dat je zelf een stukje kwetsbaarheid 
moet laten zien. En je moet het aan kunnen 
geven als iets te spannend is of te dichtbij 
komt.

In Rotterdam hebben we het gesprek 
over moed en lef met bestuurders van de 
gemeente en met netwerkpartners gevoerd. 
Ik raad elke regio een dergelijk gesprek aan, 
het is zo mooi om dat met elkaar te doen. 
Je komt op een ander niveau met elkaar in 
gesprek over de aanpak van geweld. Vanuit 
menszijn verbinden op samenwerking gaat 
veel makkelijker dan dat we op functie met 
elkaar verbinden.’

Romijn: ‘Ik vind het van moed getuigen 
dat professionals samen willen werken 
met ervaringsdeskundigen. Ik kan in een 
gesprek met een cliënt best indringende 
vragen stellen. Omdat ik vanuit mijn 
levenservaring weet dat ik die vraag zelf 
gesteld had willen krijgen om een opening 
te creëren. Vaak voel ik het als er ‘iets’ 
onder of achter een antwoord van een 
cliënt zit. Als de opening er dan is, kan de 
professional daar weer verder mee. We 
hebben elkaar nodig in dat proces van 
verbinding maken.’

Actieprogramma Verandertraject Huiselijk 
Geweld Rotterdam

Vanuit de Rotterdamse gemeenteraad kwam het verzoek om onderzoek te laten 

doen naar de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Rotterdam. 

Het Verwey-Jonker Instituut voerde dit onderzoek uit en formuleerde een aantal 

aanbevelingen voor de Rotterdamse aanpak. De gemeente Rotterdam en zogenaamde 

‘beschermpartners’, waaronder Veilig Thuis, hebben zich vervolgens gecommitteerd 

aan een samenwerking om aan de slag te gaan met het Actieprogramma Verander-

traject Huiselijk Geweld Rotterdam. Op tal van onderwerpen moet een fundamentele 

omslag worden gemaakt. Er wordt vanuit het verandertraject bijvoorbeeld gewerkt 

aan de toegang voor slachtoffers binnen wijkteams, betere organisatie van de hulp 

en collectief leren. Professionals en ervaringsdeskundigen zijn in het verandertraject 

expliciet in de lead. 

    Debbie Maas is bestuurder bij Veilig Thuis 

Rotterdam Rijnmond en bij Filomena, 

het centrum van huiselijk geweld en 

kindermishandeling in Rotterdam Rijnmond. 

Stap over je eigen onzekerheid 

heen. Dat is professionele  

moed tonen
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In 2021 werd 67 procent van de sociaal werkers geconfronteerd met 

agressie door cliënten. Dat blijkt uit onderzoek van PGGM & CO en 

Ipsos, in opdracht van het ministerie van VWS. Ondervraagde sociaal 

werkers geloven dat agressie sinds de pandemie is toegenomen. Maar 

is dit de enige oorzaak? Wat is nodig om agressie en ongewenst 

gedrag te stoppen? En wat gebeurt er nu al?

Door: Ineke Westbroek

afgenomen, waardoor mensen eigenhandig 

ingrijpen als zij hun zin niet krijgen.

Regelmatig hoort Chris Boeijinga klachten 

over uiteenlopende vormen van ongewenst 

gedrag jegens sociaal werkers. Boeijinga 

is adviseur voor Sociaal Werk Werkt!, het 

samenwerkingsverband van werkgeversor-

ganisatie Sociaal Werk Nederland met FNV 

en CNV. Dit platform zet zich in voor een 

goed werkende arbeidsmarkt en goede 

arbeidsvoorwaarden. 

Plan van aanpak
‘Tijdens de pandemie is weinig geweld 

gemeld, omdat cliënten en hulpverleners 

weinig direct contact hadden’, vertelt 

Boeijinga. Hij ziet ongewenst gedrag als 

een structureel probleem dat een integrale 

aanpak verdient. ‘Visie, beleid en aanpak 

moeten ingaan op alle aspecten en fases van 

ongewenst gedrag. Gelukkig krijgen we van 

het ministerie subsidie voor deze integrale 

aanpak.’

Belangrijk onderdeel van het plan van 

aanpak is het ondersteunen van sociaalwerk-

organisaties bij de integrale aanpak: van visie 

tot uitvoering. Daarbij hoort ook het inzetten 

van geactualiseerde tools, trainingen en 

stappenplannen om te leren dealen met 

ongewenst gedrag. 

Voorbeelden van tools
• Het Agressiespel: een kaartspel voor mede-

werkers over het voorkomen en omgaan 

met agressie en geweld tijdens het werk.

• De Risicomonitor Sociaal Werk: dit helpt 

bij het in kaart brengen en aanpakken van 

arbeidsrisico’s in een organisatie.

leidingen zorg en welzijn in het curriculum 

meer aandacht besteden aan omgaan met 

ongewenst gedrag. Boeijinga: ‘Het is er 

wel, maar te summier. Wij willen de visie op 

lessen hierin mee helpen formuleren.’

Verder moeten volgens hem politie en justitie 

alerter zijn op meldingen van sociaal werkers 

over agressief gedrag. ‘Door personeels-

wisselingen zijn politiemedewerkers niet 

op de hoogte van problemen en bestaande 

afspraken. We moeten hierover regelmatig 

contact houden, zodat sociaal werkers en 

hun organisaties niet worden afgescheept en 

tegen een muur oplopen.’

Dit helpt ook
Na de bedreiging in het begin van haar 

loopbaan, voelde Nynke de Boer zich nog 

een tijdlang angstig. Zij kon zich herpakken. 

‘Ook dankzij de emotionele ondersteuning 

door collega’s. Thuisgekomen werd ik gelijk 

gebeld door de collega die me thuisbracht. 

Naderhand heb ik veel gesprekken met hem 

gevoerd. De cliënt is geschorst.’

Woordvoerder van het Leger des Heils, 

Tamara van de Spek, benadrukt het belang 

van een veilige werkomgeving. ‘We hebben 

een opvangteam. Medewerkers kunnen 

altijd terecht bij vertrouwenspersonen.’ Ook 

in haar tegenwoordige werk in Zaanstad, als 

veldwerker bij de thuislozenopvang van het 

Leger des Heils en sociaal werker bij Housing 

First, wordt zij geconfronteerd met intimida-

ties. In het begin had ze het gevoel tekort 

te schieten. ‘Maar in ons team kunnen wij 

hier goed over praten. We geven elkaar 

suggesties hoe te reageren. Meestal spelen 

er onderliggende oorzaken. Vraag daarop 

door, toon empathie.’

Altijd melden
De toename van ongewenst cliëntgedrag 

wijt Nynke de Boer vooral aan de bezuini-

gingen in de ggz, waardoor mensen niet de 

juiste hulp krijgen. Ook ziet ze een gebrek 

aan overleg tussen ggz en opvanginstellin-

gen. ‘Iedereen zit op een eigen eiland, terwijl 

wij behoefte hebben aan samenwerking en 

het uitwisselen van kennis.’ 

Haar advies? ‘Doe altijd aangifte van ernstige 

incidenten. We sparren regelmatig met de 

politie, hebben nauw contact met de wijk-

agent. Absoluut melden, zei die agent toen 

een cliënt mij in mijn gezicht raakte. Je kan 

dan het contact verliezen met zo iemand, 

maar een collega neemt het altijd over. Wat 

dat betreft werk ik in een fijn team.’

Agressie tegen sociaal werkers

Ongewenst gedrag 
risico van het vak?

Dreigend stond hij plotseling voor haar. Zij 

kon geen kant meer uit in het kantoortje 

van het Crisiscentrum voor Thuislozen. Nog 

maar 20 was Nynke de Boer, net begonnen 

als begeleider van thuislozen in Amsterdam, 

toen een ontevreden cliënt haar bedreigde. 

‘Een collega ontzette me uiteindelijk en 

bracht me thuis. Alleen durfde ik niet.’

Cijfers 
Een groeiend aantal sociaal werkers wordt 

geconfronteerd met vormen van agressief 

en intimiderend gedrag. Soms worden zij 

daadwerkelijk in elkaar geslagen. Maar 

ook subtiele, onderhuidse rotopmerkingen 

komen voor. Volgens gegevens van het 

VWS-onderzoek gaat het bij 39 procent van 

de ondervraagden om fysieke agressie, bij 

22 procent om seksuele intimidatie en bij 

20 procent om bedreiging. Bij 10 procent 

leidde dit tot blijvende fysieke of psychische 

klachten. Bijna de helft van de ondervraag-

den was hierdoor van slag en 5 procent 

overweegt een andere werkkring. 

Hoe kan dit?
Part of the job wordt ongewenst gedrag in 

de praktijk vaak genoemd. Sociaal werkers 

schrijven het toe aan psychosociale klachten, 

psychiatrische stoornissen en multiproblema-

tiek. Het vertrouwen in professionals zou zijn 

• De checklist Veilig op Huisbezoek: een 

vragenlijst die ongewenst gedrag in kaart 

brengt en aanpakt.

 

Boeijinga verwacht veel van de activiteiten 

met juist die integrale benadering. ‘Het 

ontbreekt organisaties vaak aan tijd, geld en 

ondersteuning om ongewenst gedrag beter 

aan te pakken. Ons plan kan een belangrijke 

bijdrage leveren.’

Leger des Heils
Maar er moet meer gebeuren, vindt socio-

loog Laura Keesman, voormalig medewerker 

van de thuislozenopvang van het Amster-

damse Leger des Heils. In haar onderzoek 

naar geweldservaringen van sociaal werkers 

ondervroeg zij achttien werkers in de 

Amsterdamse thuislozenopvang die werden 

bedreigd en uitgescholden, een combinatie 

van wat zij gelijktijdig als emotioneel, fysiek 

en mentaal geweld ervaren. 

Keesman: ‘Om hiermee om te gaan, zijn 

goede analyses nodig over de situatie 

waarin het gebeurde en wie erbij betrokken 

waren. Zo kun je patronen ontdekken. 

Daarom moeten incidenten bij de leiding 

worden gemeld, zodat er gezamenlijk naar 

kan worden gekeken. De bestaande tools, 

registratiesystemen en stappenplannen 

houden niet altijd rekening met subtiliteit en 

complexiteit van gedrag en situaties.’ 

Het gaat erom dat leidinggevenden actief 

zoeken naar het bestaan van ongewenste 

situaties. ‘Veel leidinggevenden verwachten, 

evenals John de Mol bij The Voice, dat 

medewerkers wel naar hen toekomen. 

Maar zij moeten signalen opvangen en dus 

regelmatig vragen of alles goed gaat. Stel 

gedragsregels en grenzen op, doe klachten 

niet af als een incident.’

Meer nodig
Boeijinga merkt dat mensen zich gesteund 

voelen met tools zoals het Agressiespel. ’Ik 

hoor dat mensen steun ervaren van collega’s 

die hetzelfde hebben meegemaakt. Mensen 

luchten hun hart en geven elkaar tips.’ Wel 

beseft Sociaal Werk Werkt! dat er meer 

moet gebeuren. Zo kunnen mbo- en hbo-op-

Doe klachten niet af als een 

incident

Socioloog Laura Keesman.  

 
Chris Boeijinga, adviseur  

voor Sociaal Werk Werkt!.  
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Movisie-expert Hilde Bakker zit 

veertig jaar in het vak. Movisies 

blikt met haar terug op haar 

ervaringen als hulpverlener, 

preventiewerker en adviseur én 

kijkt vooruit. ‘Er is beweging bij 

de nieuwe generaties. Er zijn 

nieuwe activistische groepen 

gevormd en slachtoffers 

spreken zich uit. Dat doet mijn 

feministische, actiegerichte hart 

goed.’

Door Dyonne van Haastert

Het is 1981. Hilde Bakker studeert af als 

maatschappelijk werker aan de sociale 

academie, de vroegere beroepsopleiding 

in de sociale sector. ‘Ik twijfelde enorm of 

dit werk wel bij mij paste. Is het niet alleen 

pappen en nathouden, al die cliënten met 

hun individuele problemen? Ik was mij er 

al vroeg van bewust dat daar vaak grotere 

maatschappelijke oorzaken aan ten grond-

slag liggen.’ Die insteek blijkt een rode draad 

in haar verdere carrière: het aanpakken van 

individuele problemen door het tackelen van 

maatschappelijk oorzaken.

Uniek experiment
‘In mijn stagejaar kreeg ik een supervisor die 

vanuit de feministische hulpverlening in de 

vrouwenopvang had gewerkt. Daar ben ik 

sterk door beïnvloed. Op initiatief van een 

docente startten we in het vierde studiejaar 

een vrouwenmethodiekgroep.’ Een experi-

ment vanuit de feministische stroom op de 

academie, waarin studenten zich verdiepten 

in de positie en problemen van vrouwen, en 

hoe je hiermee als maatschappelijk werker 

aan de slag kan. 

Bakker: ‘We keken daarbij naar onze eigen 

socialisatie en bewustwording als vrouw. 

Wat betekent dat voor hoe je in je werk 

staat en hoe je mensen ondersteunt? Dat 

legden we naast de achterliggende positie 

van vrouwen in de maatschappij.’ Een uniek 

experiment voor die tijd, wat zorgt voor de 

nodige ophef. 

‘Medestudenten en docenten vonden het 

zwaar overdreven. Iedereen maakte zich 

hard voor de arbeiders, de achtergestelde 

groepen in de maatschappij. Maar je inzet-

ten voor vrouwen? Dat was toch niet nodig? 

Deze aanpak was breder dan het individuele 

verhaal. De lessen die ik hieruit haalde, heb 

ik meegenomen in mijn hele carrière.’

Vechten voor eigen vrijheid
‘Ik kom uit een traditioneel nest. Mijn 

oudere zussen gingen, als eersten in de 

familie, studeren en op kamers. Die stap uit 

de familie zorgde ervoor dat hun connectie 

met het thuisfront lastiger was. Ze kregen 

een andere levenswijze en ze spraken een 

‘andere taal’. Zeker mijn moeder vond dat 

ingewikkeld. Ik moest hard vechten voor 

mijn eigen vrijheid. 

Mijn broers hadden meer rechten en vrijhe-

den en werden anders behandeld. Daardoor 

voerde ik veel strijd met mijn ouders, mijn 

‘vrije’ levensstijl en opleidingskeuze leidden 

tot veel discussies. Ik ageerde tegen hun 

traditionele opvattingen, maar het contact 

bleef en het wederzijdse begrip werd groter. 

Toch haalde ik waardevolle lessen uit mijn 

opvoeding. Ik snap hoe in besloten gemeen-

schappen vooral op meisjes wordt gelet. En 

ik kan me verplaatsen in de druk die op hen 

wordt gelegd vanuit de familie. En ook dat 

zij de band met de familie niet kwijt willen.’ 

Na haar opleiding gaat Bakker voorjaar 1982 

als vrijwilliger aan de slag in een blijf-van-

mijn-lijfhuis: een zelfhulporganisatie en 

tegelijkertijd een actiegroep om vrouwenmis-

handeling aan de kaak te stellen. ‘Dat was 

een politieke keuze, ook om dit onbetaald 

te doen. Naast praktische ondersteuning 

bieden aan vrouwen en kinderen werkte ik 

mee aan acties om vrouwenmishandeling 

en seksueel geweld te agenderen bij het 

brede publiek, de overheden en de reguliere 

hulpverlening.’

Muurkranten en plakacties
Een uitdaging, in een tijd waarin huiselijk 

en seksueel geweld nog niet beschouwd 

worden als een breder, maatschappelijk pro-

bleem. ‘Waar ‘Blijf’ voor streed, stond haaks 

op de tijdsgeest. Het heersende idee was dat 

slachtoffers het er wellicht zelf naar hadden 

gemaakt of gewoon pech hadden met een 

foute man. Daarmee was het een individueel 

probleem dat je zelf moest oplossen. Ook 

dachten mensen dat het alleen ging over 

vrouwen uit achterstandswijken en zwakkere 

sociale milieus.

Ik schreef muurkranten, we publiceerden 

over de problematiek en gingen na de 

avondvergaderingen met collega’s de stad 

in voor plakacties. We waren constant actie 

aan het voeren of gaven voorlichting en 

gastlessen over het onderwerp, meestal 

vergezeld door een van de bewoonsters 

van het blijf-van-mijn-lijfhuis die dan haar 

ervaringen vertelde.

We werkten vanuit het zelfhulpprincipe: 

vrouwen helpen elkaar. De vrouwen vingen 

vooral elkaar en nieuwe bewoners op. Ze 

leefden en kookten samen en maakten het 

huis schoon. Hun belangen, hulpvragen 

en behoeften stonden centraal. Maar 

het was behoorlijk veel gevraagd voor de 

vrouwen, die vaak getraumatiseerd uit een 

gewelddadige relatie kwamen. Wij boden als 

medewerkers een luisterend oor en zorgden 

voor de randvoorwaarden.’

Het zelfhulpprincipe blijkt sommige vrouwen 

juist kracht te geven, ondanks hun trauma’s. 

‘Ik herinner me een vrouw die, na jarenlange 

mishandeling in haar huwelijk, opbloeide 

in het opvanghuis. Zij werd als een moeder 

voor de andere vrouwen. Het gaf haar een 

positie, een rol en het gevoel dat ze nodig 

was. Ze kon iets betekenen voor anderen.’

Hilde Bakker: 40 jaar strijd tegen grensoverschrijdend gedrag

‘Je moet als hulpverlener 
ruimte krijgen om buiten 
het boekje te denken’

Blijf-van-mijn-lijf
In 1974 richtten Noor van Crevel en Martine van Rappard het eerste blijf-van-mijn-lijfhuis 

op. Van Crevel, docent aan de sociale academie en maatschappelijk werker, merkte in 

haar werk dat het belang van vrouwen in de hulpverlening consequent ondergeschikt 

was aan dat van het gezin of de echtgenoot. In het bijzonder als het ging om huiselijk 

geweld. Slachtoffers werd bescherming tegen geweld geboden, maar ze kregen ook 

hulp bij praktische zaken, zoals juridische bijstand of het regelen van woonruimte. 

De initiatiefnemers werkten daarnaast aan publieke aandacht voor huiselijk geweld. 

De organisaties maakten in de jaren daarna een ontwikkeling door van zelfhulp naar 

onderzoek, institutionalisering en professionalisering. (Bron: Canon Sociaal Werk)

Onvoorstelbaar�heftig
‘Wat we de vrouwen konden bieden, was 

minimaal, want de middelen waren beperkt. 

We waren allang blij dat we een pand 

hadden waar ze veilig waren. En dat was 

hard nodig. Regelmatig stond er een boze 

echtgenoot of vader voor de deur. Zo kregen 

we een inkijkje in de onvoorstelbaar heftige 

situaties die deze vrouwen waren ontvlucht. 

Je inzetten voor vrouwen? Dat 

was toch niet nodig?
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Het was een pittige tijd met moeilijke, zware 

situaties. Ik was jong, maar kon de intensiteit 

van de problemen mede door mijn beroeps-

opleiding buiten mijzelf plaatsen. Je moet 

het scheiden, iemand ondersteunen zonder 

dat je er zelf in meegaat.’

Pionieren en lobbyen 
Na een paar jaar begint het te wringen bij 

Bakker. Het blijkt voor de overheid makkelijk 

en bovendien goedkoop om slachtoffers van 

een dergelijk maatschappelijk probleem op 

deze manier op te vangen. Bakker maakt 

de overstap naar een vrouwenopvangvoor-

ziening waar de opgenomen slachtoffers 

van geweld intensieve begeleiding krijgen 

en de medewerkers een salaris. ‘Ook hier 

bleef ik naast de crisisopvang, beleidswerk 

doen en pionieren. We moesten ontdekken 

wat slachtoffers nodig hebben om uit een 

gewelddadige relatie te stappen en hoe je 

een slachtoffer van seksueel misbruik bege-

leidt. Wat vraag je juist wel en wat niet?’

In deze periode treedt een groep 

incestslachtoffers naar buiten en wordt 

de Vereniging tegen Seksuele Kindermis-

handeling opgericht. De media-aandacht 

resulteert in hulpvragen, niet zelden van 

vrouwen die dit al jaren verborgen hadden 

gehouden. Een vorm van seksueel misbruik, 

waar nog weinig over bekend is. Naast haar 

opgebouwde expertise in huiselijk geweld, 

wordt ook seksueel geweld nu een thema 

waar Bakker zich voor inzet. Preventie en 

beleidsbeïnvloeding blijven de belangrijke 

speerpunten in haar strijd.

‘In het Samenwerkingsverband Seksueel 

Geweld deelden we als professionals en 

preventiewerkers kennis en ervaringen en 

zochten we naar manieren om de hulp op 

elkaar af te stemmen. Professionals zagen 

vaak de noodzaak en urgentie wel, maar 

er was ook bestuurlijke stimulans en steun 

nodig. Om budget, deskundigheidsbevor-

dering en continuïteit van de aanpak van 

seksueel geweld te garanderen. Bestuurders 

zeiden eerst vaak: “Is dit echt nodig? 

Moeten we voor zo'n kleine groep geld  

en uren vrijmaken?”’ 

Het pionieren en lobbyen werpt zijn vruchten 

af. Steeds meer professionals en gemeenten 

raken betrokken in de aanpak. Vanuit 

de landelijke overheid worden regionale 

Steunpunten Seksueel Geweld ingesteld, 

waarvan Bakker er zelf een bemenst.

Progressie
Het werk van initiatiefnemers om seksueel 

geweld te bestrijden en adequate hulpver-

lening te organiseren, levert steun op aan 

slachtoffers, maar ook kennis en inzichten. 

De stichtingen Tegen Haar Wil en Tegen 

Seksueel Geweld krijgen subsidie van het 

Directoraat Coördinatie Emancipatiebeleid. 

Voorwaarde is dat zij hun inzichten en 

methodieken overdragen aan de ‘reguliere’ 

hulpverlening, zodat dit geïntegreerd kan 

worden in hun werkwijze en aanpak. Na 

het publiceren van handboeken en het 

verzorgen van diverse trainingen worden 

de aparte voorzieningen opgeheven. ‘De 

overdracht was op zich een goede zaak, 

maar met het opheffen van deze organisa-

ties ging veel expertise verloren. De aanpak 

van de problematiek van seksueel geweld 

vraagt specifieke kennis en veel ervaring. 

De laatste tijd is daar gelukkig weer meer 

aandacht voor. Als je verkracht bent, kan 

je nu hulp krijgen bij het Centrum Seksueel 

Geweld. De hulpverleners snappen waarom 

je daar bent. Ze kunnen dan meteen to the 
point komen. Het bewustzijn en de kennis 

hierover is zoveel groter dan twintig, dertig 

jaar geleden.’

Erkenning voor huiselijk geweld
Na aandringen van de Landelijke Werk-

groep Huiselijk Geweld komt in 2002 het 

ministerie van Justitie met een nota waarin 

huiselijk geweld wordt erkend als een 

maatschappelijk probleem: de kabinetsnota 

Privé geweld - publieke zaak, over de 

gezamenlijke aanpak van het probleem. Het 

is een vliegwiel om meerdere organisaties, 

ook politie en justitie, aan de slag te krijgen 

en om landelijk beleid te ontwikkelen voor 

de aanpak van huiselijk geweld. 

‘Het is een traag proces, het blijft zoeken en 

pionieren. Je hebt te maken met verschil-

lende organisatiestructuren en financie-

ringsstromen die professionals belemmeren 

om onderling samen te werken. Vaak is de 

We moesten ontdekken wat 

slachtoffers nodig hebben

hulpverlening zo opgesplitst dat iedereen 

verantwoordelijk is voor slechts een klein 

deel van het probleem. Hoe pak je dat aan?’ 

Professionals hebben de MDA++ aanpak 

ontwikkeld, voor een gecoördineerde aanpak 

van acuut en structureel ernstig huiselijk en 

seksueel geweld. Deze aanpak voorziet in een 

bundeling en sterke regie van psychosociale, 

medische, forensische en justitiële specialisten 

in de aanpak van kindermishandeling, huise-

lijk en seksueel geweld. 

De aanpak van deze complexe problematiek 

wordt door de rijksoverheid tot 2022 

aangestuurd, nu vanuit het programma 

Geweld hoort nergens thuis. De opgave van 

dit programma is om huiselijk geweld en kin-

dermishandeling terug te dringen, de schade 

ervan te beperken en zo de vicieuze cirkel 

van geweld, de overdracht van generatie op 

generatie, te doorbreken.

Koudwatervrees
En nu is het 2022. Veertig jaar later. Welke 

uitdagingen liggen er nog in de aanpak van 

huiselijk en seksueel geweld? Het begint 

bij de basis, stelt Bakker. ‘Hulpverleners 

hebben soms koudwatervrees. Daarom is 

het van belang dat zij voldoende basiskennis 

meekrijgen in hun beroepsopleiding en 

weten wat ze kunnen doen bij het signa-

leren en bespreekbaar maken van huiselijk 

en seksueel geweld. Je moet weten hoe 

het ontstaat en hoe moeilijk het is voor een 

slachtoffer om eruit te komen. Dan kan je de 

juiste vragen stellen.’

Huiselijk en seksueel geweld gaat vaak van 

generatie op generatie door. Om die cirkel 

te doorbreken, is het belangrijk dat kinderen 

in een veilige omgeving opgroeien. ‘Ik ben 

groot voorstander van cursussen vóórdat 

stellen gaan samenwonen of trouwen en 

kinderen krijgen. Hoe communiceer je met 

elkaar, wat als je het niet met elkaar eens 

bent? Ik pleit ook voor ouderschapscur-

sussen voordat je kinderen krijgt, zodat je 

samen nadenkt over de boodschappen die 

je aan je kind wilt meegeven. Preventie is 

het codewoord. En als het misgaat is het 

belangrijk dat er een liefdevol netwerk is om 

het gezin te ondersteunen. Ze zeggen niets 

voor niets: it takes a village.’

Een gezinsgerichte aanpak is bij huiselijk 

geweld belangrijk. Dat betekent: hulp 

voor alle leden van het gezin. ‘Er zijn al 

goede ontwikkelingen gaande. De nodige 

protocollen en effectieve interventies zijn 

ontwikkeld. Maar je moet als hulpverlener 

de ruimte krijgen om soms buiten het boekje 

te denken, om vanuit je eigen kennis en 

ervaring net die extra stap te kunnen zetten 

die het gezin of het slachtoffer op dat 

moment nodig heeft. Het is maatwerk.  

Ieder mens is immers anders en iedere 

situatie is anders.’ 

Toekomst
‘Daarnaast moeten we ons richten op 

normstelling en mentaliteitsverandering en 

omstanders aanspreken. De aanstelling van 

Mariëtte Hamer [onafhankelijk regerings-

commissaris aanpak seksueel geweld en 

seksueel grensoverschrijdend gedrag, red.] 

is vanuit de regering een stap in de goede 

richting.’ Bakker ziet nog een progressie. ‘Er 

is beweging bij de nieuwe generaties. Er zijn 

nieuwe activistische groepen en slachtoffers 

spreken zich uit. Dat doet mijn feministische, 

actiegerichte hart goed.’

Dit artikel is onderdeel van een breder 

portret over Hilde Bakker. Meer lezen?  

Bekijk movisie.nl/

hilde-bakker-veertig-jaar-in-het-vak. 

Rode draad in het werk van Hilde Bakker
Hilde Bakker werkt sinds 2007 bij Movisie als projectleider en adviseur binnen het team Huiselijk 

en seksueel geweld en binnen het Kennisplatform Inclusief Samenleven. Onder haar expertise 

vallen de thema’s: eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating, de multidisciplinaire 

aanpak van kindermishandeling, en huiselijk en seksueel geweld met een focus op migranten- en 

vluchtelingengemeenschappen. ‘In mijn werk is dit een rode draad: de bestrijding van traditionele, 

culturele en religieuze opvattingen die gendergerelateerd geweld legitimeren.’

Eerder werkte Bakker voor TransAct Landelijke Expertisecentrum seksueel geweld en sekse 

specifieke hulpverlening (een van de voorlopers van Movisie), de Steunpunten Seksueel Geweld 

en Vrouwenhulpverlening en als maatschappelijk werker binnen verschillende vrouwenopvang 

voorzieningen, zoals een blijf-van-mijn-lijfhuis.

Ik pleit voor 

ouderschapscursussen voordat 

je kinderen krijgt
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Weerbare mensen kunnen omgaan met tegenslagen, 
komen voor zichzelf op en geven hun grenzen aan. 
De adolescentieperiode (12-25 jaar) is een levensfase 
voor jongeren om zich mentaal te ontwikkelen, 
loskomen van ouders en hun grenzen opzoeken. 
Dat maakt jongeren meer vatbaar voor negatieve 
invloeden, verleidingen en tegenslagen. 

Rolmodellen

Sociale
vaardigheden

Peers

Familie

Positieve
identiteit

Zelfregulatie

Wat werkt bij
het versterken van weerbaarheid van jongeren?

Door het versterken van de weerbaarheid van jonge-
ren zijn zij meer in staat met ingrijpende gebeurtenis-
sen of verleidingen om te gaan. Dat leidt tot beter 
resultaat op school, op sociaal-emotioneel vlak en een 
hoger welbevinden. In deze infographic, horende bij 
het dossier Wat werkt bij het versterken van weer-
baarheid van jongeren, lichten we de werkzame 
elementen toe en hoe deze in te zetten in de praktijk.  

Individuele Assets
Resources, gemeenschap

Wat moet je aanpakken om 
weerbaarheid te versterken?

Methodisch werkzame 
elementen bruikbaar in 

interventies om 
weerbaarheid van jongeren 

te versterken

Zelfregie

Deze informatie is afkomstig uit het dossier Wat Werkt bij het versterken van 
weerbaarheid van jongeren van Movisie waarin gegevens uit wetenschap-
pelijk onderzoek en praktijkkennis over dit thema zijn verzameld. Het dossier 
geeft een overzicht van de werkzame elementen voor het versterken van 
weerbaarheid van jongeren. Kijk ook op movisie.nl/watwerktbij.

schets infographic movisie_v3_DRUK.pdf   1   28-04-2022   16:20
DOSSIERS

Door: Esther den Breejen

Hoe je jongeren weerbaar maakt? Door in te 

zetten op zelfregie, op sociale vaardigheden 

en op het betrekken van de sociale omgeving. 

Dat blijkt uit het Movisie-dossier Wat werkt 

bij het versterken van weerbaarheid van 

jongeren.

 

De aandacht voor jongeren die dreigen af te glijden, is de 

afgelopen jaren sterk gegroeid. Denk aan het initiatief voor 

een Deltaplan Jeugd, mede naar aanleiding van een brand-

brief van de burgemeesters van vijftien grote steden. Ook 

in het nieuwe regeerakkoord is onder de noemer Veiligheid 
en sterke samenleving veel aandacht voor jongeren in relatie 

tot ondermijning, criminaliteit, radicalisering en extremisme. 

Er wordt ingezet op handhaving en repressie, maar ook op 

preventie. Naast duurzaam investeren in het aanpakken van 

problemen op het gebied van werkloosheid, onderwijs of een 

moeilijke thuissituatie, is het vergroten van de weerbaarheid 

van jongeren een belangrijk onderdeel van preventie. Maar 

wat betekent dat concreet?

Sterk in je schoenen 
‘Uit onderzoek blijkt dat het goed werkt om jongeren met 

leeftijdgenoten te laten nadenken over hun identiteit en 

hun doelen voor de toekomst. Het helpt ook om hun sociale 

vaardigheden te trainen. En het helpt als jongeren worden 

ondersteund door hun sociale omgeving’, aldus Jolien 

Geerlings, een van de drie auteurs van het nieuwste Wat 
werkt bij-dossier. 

‘Weerbare mensen kunnen omgaan met tegenslagen, komen 

voor zichzelf op en geven hun grenzen aan. Jongeren zitten 

in een fase van hun leven waarin ze zich mentaal ontwik-

kelen, meer loskomen van ouders en meer hun grenzen 

opzoeken. Juist daarom lopen ze meer risico om verminderd 

weerbaar te zijn tegen bijvoorbeeld huiselijk geweld, 

discriminatie en pesterijen. 

Ook zijn jongeren meer vatbaar voor wervingsstrategieën van 

loverboys en drugscriminelen en voor het radicaal gedachte-

goed van bijvoorbeeld religieus- of rechts-extremisten. Door 

de weerbaarheid van jongeren te versterken, kunnen we hen 

leren om sterk in hun schoenen te staan en beter om te gaan 

met tegenslagen en verleidingen.’

Kennis voor beleidsmakers en professionals
Volgens Jolien Geerlings, onderzoeker bij Movisie, ligt hier ook 

een belangrijke opgave voor beleidsmakers en professionals 

die werken op het snijvlak van sociaal domein en veiligheids-

domein. Daarvoor biedt het nieuwste Wat werkt bij-dossier 

de nodige theoretische en praktische kennis over hoe de weer-

baarheid van jongeren te versterken. Met deze kennis kunnen 

effectieve aanpakken worden ontwikkeld of bestaande 

aanpakken worden onderbouwd of verder verbeterd.

Werkzame elementen 
In de wetenschappelijke literatuur komen vijf werkzame 

elementen naar voren die belangrijk zijn voor de weerbaarheid 

van jongeren: positieve identiteit, sociale vaardigheden, 

zelfregie, zelfregulatie en gemeenschap. In het dossier vind 

je per werkzaam element tips voor hoe je dit element in een 

interventie kunt opnemen. Ook wordt een flink aantal inter-

venties die goed werken uitgelicht, zoals de Diamanttraining. 

‘De Diamantmethode helpt moslimjongeren die door iden-

titeitsconflicten een verhoogd risico hebben op crimineel 

gedrag of radicalisering’, vertelt Geerlings. De Diamant-

methode wil het zelfvertrouwen en de doelgerichtheid van 

jongeren vergroten door hen om te leren gaan met duale 

identiteit en interculturele conflicten. ‘Ook wordt de sociale 

omgeving van de jongeren betrokken in de interventie, zodat 

zij de jongeren beter kunnen ondersteunen.’

Download het Wat werkt bij-dossier en bijbehorende  

infographic op movisie.nl/weerbaarheid.

Meer informatie: Jolien Geerlings, j.geerlings@movisie.nl,  

06 5544 0514. 

Jongeren beter bestand tegen 
tegenslag en verleidingen

   Deze informatie is afkomstig uit het dossier Wat Werkt bij het versterken van weerbaarheid van jongeren van Movisie waarin gegevens uit 

wetenschappelijk onderzoek en praktijkkennis over dit thema zijn verzameld. Het dossier geeft een overzicht van de werkzame elementen voor  

het versterken van weerbaarheid van jongeren. Kijk ook op movisie.nl/watwerktbij.
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Sinds begin dit jaar leiden Maja Ročak en Mariël van Pelt samen het 

lectoraat Sociale Veerkracht aan Fontys Hogescholen. Zo’n duoschap 

is best ongebruikelijk en dan ook nog eens op een thema dat volop in 

beweging is. Dat maakt nieuwsgierig: wat zijn hun ambities?

Door: Tea Keijl 

Dat het begrip nog niet volledig is uitge-
kristalliseerd, zeker in de context van het 
sociaal werk, ervaren de lectoren als een 
deel van hun opdracht. ‘Daar kijken we nu 
goed naar’, zegt Mariël van Pelt. ‘Wat zijn de 
centrale concepten? En hoe verbinden we 
die aan de regionale vraagstukken?’

Praktijkonderzoek
In hun eerste periode maakten ze kennis 
met circa vijftien docentonderzoekers van 
het lectoraat, docenten en medewerkers 
van de opleiding en met collega’s van 
verwante lectoraten. Vervolgens zijn Ročak 
en Van Pelt ook veel buiten de deur. Met 
vestigingen verspreid over Noord-Brabant 
bestrijkt Fontys een groot werkgebied. 
‘We willen met ons praktijkonderzoek het 
brede werkveld bedienen’, vertelt Ročak. 
‘We bezoeken gemeenten, vrijwilligers- en 
sociaal werkorganisaties en inwonersiniti-
atieven in de regio’s waar onze opleidingen 
zitten, zoals Tilburg en Eindhoven.’

Duizenddingendoekje 
‘Elke regio heeft specifieke vraagstukken 
en het is de kunst om dan geen duizend-
dingendoekje te worden’, merkt Van Pelt 
plastisch op. ‘Heldere focus aanbrengen 
in de onderzoekslijnen is nog wel een 
uitdaging. Daar nemen we dit eerste jaar 
de tijd voor. Wat helpt is de terugkerende 
oproep die we horen tijdens de zoektocht in 
het werkveld en bij de opleidingen: er moet 
meer aandacht komen voor de sociale basis 
en samenlevingsopbouw.’ 

Dat treft, want de uiteenlopende achter-
gronden leidden de beide lectoren de afge-
lopen jaren ook steeds nadrukkelijker in die 
richting. Sociaal werker en sociaal geograaf 
Ročak kwam hierop uit via aandachtsvel-
den als gebiedstransformaties en diversiteit. 
Zij benoemt het zo: ‘Problemen concentre-
ren zich vaak in bepaalde wijken en hebben 
dus altijd ruimtelijke componenten: slechte 
huizen, weinig ruimte. De politisering van 
het werk die je tegenwoordig ziet en die wij 
allebei belangrijk vinden, gaat daarover: dat 
structurele vraagstukken een collectieve 
oplossing nodig hebben.’

Gemeenschapsversterking 
Van Pelt is van huis uit politicoloog, heeft 
veel ervaring in het hbo-onderwijs voor 
sociaal werkers en houdt zich al jaren 
bezig met de professionalisering van het 
sociaal werk. Daar richt ze zich als senior 
adviseur bij Movisie ook op. Zij analyseert: 
‘Nadat de focus in het sociaal werk de 
afgelopen decennia sterk lag op individueel 
werken, is de hernieuwde aandacht voor 
gemeenschapsversterking onderdeel van 
de golfbeweging waaraan het werk altijd 
onderhevig is.’ 

Drie onderzoekslijnen
‘Stem geven is een belangrijke lijn in ons 
onderzoekprogramma’, aldus Van Pelt. 
‘Stem geven aan diegenen die te weinig 
gehoord worden in het publieke debat.’ 
Ročak vult aan: ‘We zoeken de structurele 
oorzaken van bestaansonzekerheid en 
achterstanden. Waar liet de overheid te veel 
over aan de samenleving?’ 

De twee belangrijke lijnen die ze beschrijft 
voor de komende jaren volgen hier als het 
ware vanzelf uit. ‘We gaan onderzoeken hoe 
de sociale basis, de infrastructuur in wijken 
versterkt kan worden, net als de wisselwer-
king tussen formeel en informeel.’ Waarop 
Van Pelt aanvult: ‘En of die wisselwerking 
er eigenlijk wel altijd moet zijn. Soms zijn 
inwonersinitiatieven prima in staat zaken 
zelf te regelen.’

Van hondenpoep tot zangkoor
Er ontstaat een geanimeerd tweegesprek 
tussen het duo over gemeenschapsverster-
king. ‘Het gaat bijvoorbeeld over honden-
poep, over het zingen bij een koor, over 
dezelfde Eritrese achtergrond’, zegt de een. 
‘Over een wij-gevoel. Maar bij een wij hoort 
altijd een zij. Hoe sterker de wij, hoe sterker 
de zij.’ Waarop het verdergaat in termen 
van verdraagzaamheid, niet-uitsluitend 
en behoefte aan constructief-kritische 
reflectiekracht.

De beide lectoren koppelen inhoudelijke 
kennis en visie kortom aan gedrevenheid. 
En ze zijn zich ervan bewust dat er werk aan 
de winkel is om de studenten, het werkveld 
en uiteraard idealiter vooral de inwoner te 
laten profiteren van nieuwe inzichten. Wat 
betreft het doorsijpelen van kennis naar de 
studenten kan het snel gaan, zegt Van Pelt. 
‘In sommige gevallen kan een docenton-
derzoeker de nieuw opgedane kennis uit 
zijn eigen onderzoek direct verwerken in 
bestaande lessen en modules die hij of zij 
zelf doceert. Of je geeft als lector zelf een les.’

Fundamentele ambities
Maar als het gaat om structurelere aanpas-
singen in het curriculum, dan ligt het in-
houdelijk en organisatorisch ingewikkelder. 
‘Inhoudelijk is het passen en meten’, weet 
Van Pelt. ‘Als er iets bijkomt, moet er iets 
anders afvallen. Dat hebben we dus zorg-
vuldig af te wegen in de curriculumcom-
missie. Het programma voor het volgende 
studiejaar wordt bovendien altijd half april 
vastgesteld. Kennis en inzichten die daarna 
komen en die je een meer fundamentele 
plek in het curriculum wilt geven, moeten 
dan wachten tot het volgende jaar.’ 

De ambities over hoe de beroepsgroep 
kan profiteren van de nieuwe inzichten 
zijn misschien wat minder concreet, maar 
minstens zo fundamenteel richting 2026 als 
de huidige benoeming eindigt. ‘De ambitie 
is dat meer sociaal werkers de collectieve 
en politiserende bril opzetten’, zegt Van Pelt. 
‘Dat ze straks een breder handelingsrepertoi-
re hebben. Op welk niveau ga ik handelen, 
wat kan ik zelf en waarvoor kan ik mis-
schien beter iemand anders inschakelen?’

Dieper kijken
En vooral ook, benadrukt Ročak: ‘Dat 
ze voorkomen dat ze brandjes blussen, 
symptomen bestrijden. De intrinsieke 
motivatie van sociaal werkers is vaak dat 
ze mensen willen helpen. Maar het besef 
moet doordringen dat je soms beter of meer 
mensen kunt helpen als je dieper kijkt, naar 
de onderliggende problemen. En dan kan 
een andere sociaalwerkpraktijk nodig zijn.’ 

De derde belangrijke onderzoekslijn tot 
slot raakt aan deze ambities voor de 
beroepsgroep en maakt de cirkel van de 
sociale veerkracht rond. Ročak: ‘Veerkracht 
gaat over met veranderingen mee kunnen 
gaan. Dat geldt ook voor de beroepsgroep. 
Soms moet je bij een waterval wél over de 
rand springen, soms moet je stand houden. 
Daarover willen we ook kennis genereren 
en delen met sociaal werkers. Zodat zij sterk 
in hun schoenen staan.’

Sociale veerkracht

‘Soms moet je over de 
rand van die waterval 
springen’

Het doorsijpelen van kennis  

naar studenten kan snel gaan

Het besef moet doordringen  

dat je soms beter kunt helpen 

als je dieper kijkt

Eerst maar even kijken naar dat begrip: 
sociale veerkracht. Hoe meer sociale veer-
kracht, hoe beter mensen en gemeenschap-
pen zich aan kunnen passen aan uitdagende 
omstandigheden, zo veel is duidelijk. 
‘Sociale veerkracht gaat over de wisselwer-
king tussen individu en omgeving’, legt 
Maja Ročak uit. ‘Het ontstaat in de relaties 
die mensen in hun omgeving hebben.’ 
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Over het onderzoek
De sociaal werker wordt gezien als een 

semiprofessie, net zoals de leerkracht of 

verpleegkundige. Meer dan ‘klassieke’ 

professies, zoals arts of advocaat, staan 

semiprofessies bloot aan ontwikkelingen in 

de omgeving: maatschappelijke, politieke, 

economische veranderingen. Wat doet dat 

met professionals, hoe gaan zij om met 

veranderingen? 

Die vraag stond centraal in het onderzoek 

van Movisie•. We interviewden 35 oudere 

en jonge sociaal werkers, uit verschillende 

werkvelden, met verschillende functies en 

verschillende opleidingsachtergronden. 

Sommigen zaten al meer dan dertig jaar in 

het vak, anderen een jaar of vijf. Wij vroegen 

naar hun loopbaan, de veranderingen die ze 

gedurende hun loopbaan hebben meege-

maakt en of ze daardoor hun werk anders 

zijn gaan doen. 

Uitkomst
Uit de interviews komt een duidelijk beeld 

naar voren: sociaal werkers hebben niet 

gewoon te maken met beleidswijzigingen en 

een maatschappij in verandering. Zij worden 

geconfronteerd met pendulebewegingen: 

beleid dat heen en weer slingert tussen 

Movisie interviewde 35 sociaal werkers over hun vak. Hoe denken 

ze daarover, wat is de afgelopen decennia veranderd? De tendensen 

op een rij. En: lessen voor sociaal werkers, politici, bestuurders, 

beleidsmakers en managers.

Door: Mariël van Pelt en Margo Trappenburg 

het ene en het andere uiterste. Zoals een 

van de oudere respondenten signaleerde: 

‘Ik vraag me af of we niet straks weer zo’n 

golfbeweging maken naar iets anders… Als 

je wat ouder wordt, dan ga je zien dat het 

verandert, maar het verandert ook steeds 

wel weer een beetje terug naar wat is 

geweest. En ik weet ook niet zo goed of het 

ene zoveel beter is dan het andere.’

Zeven voorbeelden
De sociaal werkers noemen allerlei voorbeel-

den van pendulebeleid: 

1.  Van generalistisch werken naar specialis-

tisch werken naar weer meer generalis-

tisch werken. Voor het werk betekent dit 

in de regel dat sociaal werkers meer dan 

wel minder taken zelf moeten uitvoeren. 

Als er sprake is van generalistisch werken 

mogen sociaal werkers veelal zelf hulp 

en ondersteuning bieden. Als er wordt 

ingezet op specialisatie krijgen zij tot taak 

om te coördineren of te verwijzen. 

2.  Van meer aandacht voor collectief en 

preventief werken naar meer individuele, 

probleemgerichte en vaak ook psycho-

sociale hulpverlening, naar weer meer 

aandacht voor collectief en preventief 

werk, bijvoorbeeld in de sociale basis. 

3.  Van weinig en op hoofdlijnen verantwoor-

ding afleggen naar veel verantwoording 

afleggen en dan vooral in de vorm van 

output, zoals aantallen deelnemers aan 

een activiteit of aantallen afgeronde 

trajecten. En de laatste paar jaar weer 

naar minder verantwoording en een 

andere vorm van verantwoording, 

verhalend over ervaringen en outcome: 

wat heeft het sociaal werk opgeleverd 

voor het verminderen van de problemen 

van mensen en hun welzijn? 

4.  Van aansturing door teamleiders en 

managers, naar zelfsturende en zelforga-

niserende teams, naar de herintroductie 

van teamleiders en managers, die weer 

vaker aan teams gekoppeld worden. 

Ook deze beweging zorgt in de regel 

voor taken erbij of eraf, alleen gaat 

het hierbij om organisatorische taken, 

zoals roosteren, budgetbeheer en 

functioneringsgesprekken.

5.  Van ondersteuning in de eigen omgeving 

door familie en vrijwilligers, naar een 

focus op professionele hulp. En dan, met 

de opkomst van het beleid gericht op de 

participatiesamenleving, weer terug naar 

informele hulp en ondersteuning. 

6.  Van decentralisatie, lokaal beleid met de 

nadruk op maatwerk, naar centralisatie 

waarbij de focus ligt op rechtsgelijkheid, 

weer terug naar decentralisatie en 

maatwerk. 

7.  Een beweging die daar sterk mee samen-

hangt, is de nadruk op de menselijke 

maat, naar verzakelijking en effectiviteits-

denken, naar meer recent weer nadruk 

op de menselijke maat, maatwerk en 

responsiviteit.

Reageren op pendulebeleid
In de interviews zijn drie verschillende manie-

ren te zien waarop sociaal werkers reageren 

op pendulebeleid.

kStoppen
De eerste manier is nadenken over stoppen. 

Dit zien we niet alleen in de interviews, 

maar ook in de relatief hoge uitstroom uit 

het sociaal werk. Het gaat dan om zowel 

helemaal stoppen met sociaal werk als om 

overstappen naar een andere baan binnen 

het sociaal werk. Soms worden sociaal 

werkers zzp’er. Typerend is deze uitspraak 

van een ambulant begeleider, afgestudeerd 

in 2015: ‘Het zijn ook dingen dat je zegt: 

nou dat zie ik gewoon niet meer zitten op 

een gegeven moment. Dan denk ik: daar wil 

ik uit… inmiddels ben ik de discussie zat met 

de gemeente.’ 

kMeebewegen
De tweede manier is meebewegen. Soms 

tegen wil en dank, maar soms ook vanuit 

een positieve houding. Zoals deze maat-

schappelijk werker zegt, afgestudeerd in de 

jaren negentig: ‘Er is steeds onrust tijdens 

die golven, maar uiteindelijk leidt het tot 

betere hulpverlening.’ 

kVasthouden aan eigen koers
Ten slotte zijn er sociaal werkers die 

vasthouden aan hun eigen koers. Vanuit 

een sterke beroepsidentiteit laten ze zich zo 

min mogelijk beïnvloeden door de verande-

ringen. Of ze proberen die veranderingen 

te beïnvloeden. Zoals deze opbouwwerker 

zegt, afgestudeerd begin jaren nul: ‘Van 

betekenis kunnen zijn voor een groep in de 

samenleving die voor een groot gedeelte 

wordt uitgekotst. Ik zie deze doelgroep 

door een roze bril: de talenten, dat wat ze 

wel kunnen. Daar kan ik ze op aanspreken 

en vanuit die invalshoek heb ik contact en 

ontstaan er mooie dingen.’ 

Wat leren we hiervan? 
De belangrijkste les uit het onderzoek 

van Movisie is voor politici, bestuurders, 

beleidsmakers en managers. Zij moeten 

zich realiseren dat veel van de door hen 

gepresenteerde nieuwe plannen, projecten 

en beleidsrichtingen voor het werkveld 

aanvoelen als oude wijn in nieuwe zakken. 

Soms is dat onvermijdelijk, bijvoorbeeld 

waar het gaat om politieke plannen die nu 

eenmaal gekoppeld zijn aan afwisselende 

meerderheden in het parlement. Maar vaak 

ook niet, bijvoorbeeld bij organisatorische 

veranderingen, ingegeven door nieuwe 

managementmodes. 

Sociaal werkers kunnen uit ons onderzoek 

afleiden dat een sterke beroepsidentiteit 

helpt om de voortdurende veranderingen in 

en om het sociaal werk het hoofd te bieden. 

Het ontwikkelen van zo’n beroepsidentiteit 

begint al tijdens de opleiding. Er zou dan 

ook veel aandacht moeten zijn voor goede 

socialisatie in het beroep. Tegelijkertijd is het 

belangrijk om studenten sociaal werk voor 

te bereiden op voortdurende veranderingen. 

En daarbij meteen te laten zien dat het dus 

gaat om pendulebewegingen. Historisch 

besef helpt om te leren maar ook om te 

relativeren. Zoals een van de ondervraagde 

sociaal werkers zegt: ‘Nou ben ik een door 

de wol geverfde… dus ik heb het allemaal al 

zo vaak gezien.’

Kortom, een gecombineerde aanpak van 

beleidsmakers en managers enerzijds en 

sociaal werkers anderzijds zou hopelijk 

verdere exit uit het beroep kunnen 

voorkomen. 

Mariël van Pelt is expert professionalisering 

sociaal werk bij Movisie en lector sociale 

veerkracht bij Fontys Hogescholen.

Margo Trappenburg is hoofddocent bij 

Bestuurs- en Organisatiewetenschap bij de 

Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar 

Grondslagen van het maatschappelijk werk 

aan de Universiteit voor Humanistiek. 

•  Het onderzoeksteam bestond uit Mariël 
van Pelt, Margo Trappenburg, Radboud 
Engbersen en twee stagestudenten bij 
Movisie. 

35 sociaal werkers ondervraagd

Heen en weer: 
veranderingen rondom 
sociaal werk

Het verandert steeds weer 

een beetje terug

Heen en weer

Heen en weer

Heen en weer

Heen en weer 
(Drs. P)
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Aan tafel:
Marjet van Houten, Movisie

Chris Wallis, Divosa

Marcel van Druenen, Divosa en SAM, 

beroepsvereniging uitvoerders sociaal 

domein 

Alle drie markeren zij een verschuiving in het 

denken over werk. De waarde van werken 

is niet alleen economisch, stelt Marcel van 

Druenen. ‘Het is zingeving, een gelegenheid 

om nieuwe dingen te leren en jezelf te ont-

wikkelen.’ Werkzaamheden moeten dan wel 

aan bepaalde eisen voldoen om ontwikkeling 

mogelijk te maken. Chris Wallis ziet daarvan 

goede voorbeelden bij voormalige sociaal 

werkbedrijven als Werksaam en Lucrato. ‘Zij 

leggen de nadruk nu meer op ontwikkeling. 

De bedrijven pakken een maatschappelijke 

rol waarbij leren en ontwikkelen centraal 

staan. Zodat mensen eventueel later een 

stap naar regulier werk kunnen zetten. Als 

zij maar voldoende ondersteuning krijgen 

van bijvoorbeeld een jobcoach.’ 

Sociale coöperaties
Marjet van Houten wijst in dit verband 

op sociale coöperaties. ‘Die realiseren 

omgevingen waar meedoen mogelijk wordt. 

Bij sociale coöperaties realiseren mensen 

iets samen dat zij individueel niet kunnen.’ 

Mensen die langdurig aan de kant staan, 

hebben kansen nodig en werkzaamheden 

of activiteiten die bij hen passen. Chris 

Wallis: ‘Geen gestandaardiseerd, maar een 

gedifferentieerd aanbod is nodig.’ 

Passend is bijvoorbeeld: uren werken naar 

vermogen in plaats van een fulltime dienst-

verband. Werk met meer eigen regie en 

zelfstandigheid en minder of geen gezags-

verhouding. Nederland heeft de mond vol 

van levenslang leren, maar de uitgaven zijn 

daar niet naar, vindt Chris Wallis. ‘Investeer 

in ontwikkeling zodat mensen die zich 

zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt 

melden, structurele kansen krijgen.’ 

Om die kansen in te schatten, moeten 

gemeenten en uitvoerende organisaties 

de ontwikkelmogelijkheden van hun nu 

buitengesloten inwoners leren kennen. En 

vervolgens omgevingen creëren waarin zij 

hun capaciteiten kunnen ontplooien. ‘Het 

begint met aandacht.’ 

Participatiewet
In de landelijke politiek lijkt nog geen 

fundamenteel ander perspectief op werk in 

zicht. Achtereenvolgende kabinetten-Rutte 

bezuinigden op budgetten voor arbeidsre-in-

tegratie van mensen met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt. Van het gemeentelijk 

participatiebudget ging ruim twee derde af. 

Het huidige kabinet van VVD, D66, CDA en 

CU reserveert 500 miljoen extra, waarschijn-

lijk voor arbeidsparticipatie van mensen die 

lang aan de kant staan. Ook zal het enkele 

‘hardheden’ uit de Participatiewet halen, 

zoals de kostendelersnorm. 

In 2019 concludeerde het Sociaal en 

Cultureel Planbureau in de eindevaluatie van 

de Participatiewet dat werkzoekenden met 

een arbeidsbeperking sinds de inwerkingtre-

ding mínder in plaats van meer kans op werk 

hebben. Voor langdurig bijstandsgerech-

tigden maakt de wet weinig verschil. Deze 

negatieve bevindingen zijn voor het huidige 

kabinet aanleiding bijverdienen en werken 

in combinatie met een uitkering makkelijker 

te maken. 

Mismatch
Het voorziet echter niet in een systeemveran-

dering of grote aanpassing van de Participa-

tiewet. Een reguliere baan en je eigen broek 

ophouden, blijven de norm. Anders naar 

werk kijken, bijvoorbeeld werken in termen 

van meedoen in plaats van uitsluitend meer 

produceren en consumeren, valt buiten 

het blikveld. In dat kader blijft ook het 

stigmatiseren van bijstandsgerechtigden als 

klaplopers de kop opsteken. Recent nog 

op de lokale VVD-verkiezingsposter met de 

tekst Een uitkering is een lekkere hangmat.

De harde realiteit is dat rond een miljoen 

mensen eenvoudigweg geen toegang 

hebben tot de arbeidsmarkt. Door een 

mismatch tussen vraag en aanbod of door 

discriminatie en uitsluiting. Ook arbeidsbe-

middelaars lukt het vaak niet passend werk 

voor hen te vinden. ‘Als twee puzzelstukjes 

niet passen, is het niet de schuld van één 

stukje’, vindt Marjet van Houten van Movisie. 

Meedoen en arbeidsparticipatie takes two. 

‘En wentel arbeidsre-integratie en waardevol 

werken niet af op private bedrijven. Het is 

een publieke verantwoordelijkheid.’

Basisbaan
Gemeenten en andere koplopers in 

waardevol werken worden daarentegen 

steeds slimmer in het zélf re-integreren van 

inwoners voor wie een reguliere baan buiten 

bereik is. Zij experimenteren met onder 

andere de basisbaan, activering met behoud 

van uitkering of de instapeconomie. Zij 

kunnen succesvol experimenteren tot ze een 

ons wegen, maar zonder systeemverande-

ring is een fundamenteel ander perspectief 

op werk moeilijk. ‘De basisbaan bijvoorbeeld 

is te duur als het Rijk die niet bekostigt’, zegt 

Chris Wallis. ‘Om mensen met een basisbaan 

het minimumloon te betalen, is 24.000 

euro per jaar nodig. Dat is bijna twee keer 

de bijstandsuitkering en, als dat op grote 

schaal wordt uitgevoerd, onbetaalbaar voor 

gemeenten.’

Activering met behoud van uitkering 

betekent volgens Wallis een stabieler 

inkomen en voorkomt inkomensschommelin-

gen. Meedoen of arbeidsparticipatie wordt 

‘beloond’ en mensen houden hun inkomens-

zekerheid. ‘Maak in dat geval het regiem 

van de uitkeringsinstantie vriendelijker’, vult 

Marcel van Druenen aan. ‘Mensen moeten 

zich gewaardeerd weten, niet gesanctio-

neerd als een reguliere baan niet lukt.’ 

‘De gemeente Groningen werkt met 

de basisbanen belangrijk achterstallig 

onderhoud weg zonder dat er opbrengst 

aan hangt. Overheden bezuinigden op 

leefbaarheid, parken werden afgesloten en 

zwembaden verwaarloosd. Dat is waardever-

lies, terwijl je met het in stand houden van 

deze voorzieningen juist waarden creëert!’

Parallelle arbeidsmarkt
Ondanks budgettaire beperkingen vinden 

gemeenten, maatschappelijk ondernemers en 

aanbieders van dagbesteding mogelijkheden 

om arbeidsparticipatie van ‘hun’ mensen vorm 

te geven. Marjet van Houten: ‘Gemeenten 

zijn in beweging, ook op ambtelijk niveau. 

Wij krijgen vragen van ambtenaren die op 

zoek zijn naar alternatieve vormen van zinvol 

werk, geen dagbesteding, maar ook nog niet 

de druk van een baan. Zij weten dat zinvolle 

rollen nodig zijn om mensen te activeren.’ 

Bijvoorbeeld werk op de ‘parallelle arbeids-

markt’, een door Ton Wilthagen gemunt 

begrip. 

‘Als de afstand tussen wel en niet werken 

te groot is, moeten activiteiten daartussenin 

worden gecreëerd. Zodat mensen weer 

leren werken en zelfvertrouwen opdoen. 

Daar is aandacht voor nodig. Meedoen en 

ergens bij horen zijn belangrijke aspecten 

van waardevol werken.’ Een voorbeeld van 

werkzaamheden tussen betaald werken en 

niet werken biedt participatiebedrijf Orionis 

in Walcheren. Beschut werkers werken 

er samen met woningcorporaties aan het 

onderhoud van tuinen en huizen. 

Beloning?
Een van de grootste knelpunten in de 

experimenten met waardevol werken is 

de beloning. De gesprekpartners zijn het 

hier niet helemaal over eens. Inwoners die 

richting arbeidsmarkt kunnen, moeten het 

minimumloon verdienen, loon naar werken 

krijgen of mogen bijverdienen naast de 

uitkering. ‘Mensen zonder arbeidsvermogen 

niet’, vindt Chris Wallis. ‘Laat hen gewoon 

in de uitkering blijven. Vul die bij participatie 

aan met toeslagen als een vrijwilligersver-

goeding. En zorg dat het sociaal minimum 

toereikend is. Instrumenten als loonkos-

tensubsidie werken voor hen niet. Voor 

minimumloon is in het huidige stelsel, zoals 

gezegd, financieel geen ruimte.’ 

Marjet van Houten wil het door deelnemers 

aan activering en participatieprojecten 

gewenste ‘loon naar werken’ respecteren. 

‘Dat moet worden opgelost. Wanneer geen 

loonwaarde kan worden bepaald, zorg 

dan voor andere vormen van beloning en 

waardering. Er is al winst te behalen door 

erkenning van hun inzet. Waardoor zelfver-

trouwen groeit en zij door kunnen groeien. 

Kijk naar waar inwoners die meedoen zijn en 

accepteer als gemeente dat je hen niet uit de 

bijstand kunt duwen. Er is nu nog te weinig 

mogelijk tussen een uitkering en een regulier 

betaalde baan.’

Andere wet
Er zijn stappen gezet naar een inclusievere 

samenleving. Gemeenten en anderen zijn in 

beweging. Moet er ook een herziening van 

de Participatiewet komen zodat iedereen de 

kans krijgt naar vermogen mee te doen? ‘Er 

moet een ándere wet komen’, zegt Chris 

Wallis. ‘De huidige Participatiewet is een 

inkomenswet. Een echte Participatiewet 

geeft invulling aan het begrip participatie, 

leidt tot meer investeringen in de 

ontwikkeling van inwoners en garandeert 

hun bestaanszekerheid. Wat mensen 

kunnen en willen, moet de basis zijn. 

Gemeenten moeten een enkeling die 

niet mee wil doen streng benaderen. Bij 

de meerderheid van welwillenden in de 

bijstand werken aandacht en een passend 

aanbod beter.’ 

Onze voorouders vonden het normaal om op 

zaterdag te werken. Of je leeft om te werken 

of andersom, verschilt per cultuur. ‘Wíj 

produceren de samenleving,’ zegt Marcel 

van Druenen. ‘Waarden kunnen veranderen.’ 

Meer lezen? In de publicatie Waardevol 
werken, de stand van zaken staan veertien 

voorbeelden uit het hele land en een analyse 

van welke stappen gezet worden om het 

ideaal van de inclusieve arbeidsmarkt 

dichterbij te brengen. 

Naar een écht inclusieve arbeidsmarkt

Maak waardevol werken 
mogelijk!

Bij sociale coöperaties realiseren 

mensen iets samen dat zij 

individueel niet kunnen’

Mensen moeten zich 

gewaardeerd weten, niet 

gesanctioneerd als een  

reguliere baan niet lukt

Meedoen en ergens bij horen 

zijn belangrijke aspecten van 

waardevol werken

Er is nog te weinig mogelijk 

tussen uitkering en regulier 

betaalde baan

Gemeenten, maatschappelijk ondernemers en organisaties 

experimenteren met waardevol werken. Leiden hun initiatieven 

van onderop tot een fundamenteel andere kijk op werk? Welke 

stappen zijn nodig?

Door: Annemiek Onstenk

Iedereen telt mee
Op dit moment is de arbeidsmarkt voor mensen een onneembare rots. Ruim een miljoen 

mensen die willen participeren, vallen buiten de boot. De inclusieve arbeidsmarkt is 

bereikbaar voor iedereen en ook op de flanken is ruimte voor vormen van werk. Iedereen 

doet en telt mee. 

De infographic op pagina 32/33 is een uitvloeisel van bijeenkomsten van de 

ontwikkelgroep Waardevol werken die Movisie samen met Divosa organiseerde, de 

analyse van evaluaties die afgelopen twee jaar zijn verschenen en vernieuwende ideeën 

en schetsen, zoals de parallelle arbeidsmarkt en experimenten rondom basisbanen en de 

instapeconomie.  >>
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EXCLUSIEVE arbeidsmarkt INCLUSIEVE arbeidsmarkt 
straksanno nu

Aanbodgestuurd Vraaggestuurd

Al het werk dat mensen doen telt mee 
en wordt gewaardeerd als echt werk, 

van vrijwilligerswerk, mantelzorg, 
dagbesteding, beschut werk, 

banenafspraak tot regulier werk. We 
maken geen onderscheid in soorten en 
maten werkenden: mensen die werken 

tellen volledig en volwaardig mee.

Budget gaat naar begeleiding 
op de “werkvloer” en stabiele 

salarissen/beloning van de 
nieuwe werkenden. Een 

leefbaar minimuminkomen 
en rechtvaardige secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 

Uitkeringsgelden 24 miljard gaat 
nu naar uitkeringen en begeleiding 
door klantmanagers en subsidies 
aan werkgevers. Wmo- en ZVW-

middelen gaan naar hulpverleners. 
Veel verschillende vormen van 

werken met behoud van uitkering 
of vanuit WMO budget.

Centrale politieke 
sturing van bovenaf

Bottom-up, wijkgericht 
werken. Ruimte voor eigen en 
burgerinitiatieven, coöperaties, 

sociaal ondernemerschap. 
Faciliteren en honoreren van 

alle vormen van werken

Basisbanen als sluitstuk 
Doorstroming is niet het 

doel, is gericht op stabiliteit 
en duurzaam participeren

Banen, trajecten, 
ondersteuning en subsidies 
zijn gericht op kansrijken, 
doorstroming en tijdelijk 

Veel soorten werk met 
elk hun eigen regels 
en condities, sterk 

onderscheid in groepen 
werkenden en hun 

waardering op materieel 
en immaterieel vlak

Er vallen  
ruim 1 miljoen  mensen 
buiten de boot van de 

arbeidsmarkt.

Iedereen kan en 
mag meedoen vanuit 

individuele vermogens, 
ontplooiingskansen en 

autonomie

Persoonlijk: Iedereen 
ervaart de opbrengsten van 
werk; bestaanszekerheid, 
zingeving, structuur, 
zelfvertrouwen, sociale 
contacten. voldoende tijd 
en ruimte om werk te 
combineren met zorgtaken 
en priveleven 

Persoonlijk: Hoge opleidings- en 
sociale vaardigheidseisen. Regie op 
het eigen leven komt in de knel

Maatschappelijk: Vergroot sociale 
samenhang. Draagt bij aan herstel van 
vertrouwen in instituties en aan gezonde 
samenleving. Samen realiseren we de 
17 duurzame ontwikkelingsdoelen zoals 
vermindering eenzaamheid, armoede, 
milieuvervuiling, energieverbruik.

Economisch: Verdienmodel 
voor heel Nederland. 
Bestaanszekerheid voor alle 
individuen en gezinnen draagt 
bij aan welvaart in brede zin. 
De werkkracht van allen samen 
is de bron van een gezonde 
samenleving en een duurzame 
economie. 

Economisch:  Hoog tempo, fl exwerk, 
onzekere contracten: veel uitval en 
burnouts. Leidt tot een groot beroep 
op arbeidsongeschiktheidsuitkering en 
verzekering.

Maatschappelijk: 
Segregatie en tweedeling, 
toename eenzaamheid, 
armoede en zorgkosten. 
Vertrouwen in overheid en 
instituties neemt af



Wat is er nodig voor mensen met een levenslange beperking? 

Waaraan moeten beleidsmakers aandacht besteden om te zorgen voor 

goede toegang tot ondersteuning en voorzieningen? Lector Sander 

Hilberink, die zelf leeft met een chronische beperking: ‘Beleidsvrijheid 

is belangrijk: de ambtenaar moet kunnen voelen dat hij of zij kan 

schuiven.’

maatwerkvoorziening vanuit de Wmo is 
jonger dan 60 jaar. Vaak gaat het in rappor-
ten alleen over ouderen, maar er is dus ook 
een grote groep onder de 60 jaar. 
Een ander voorbeeld is de eigen bijdrage 
in de Wet langdurige zorg. Als je een 
levenslange beperking hebt, betekent het 
dat je levenslang financieel beperkt wordt: 
dat kan hoog oplopen. Daar moet echt naar 
gekeken worden, omdat je anders gestraft 
wordt voor de beperking. Het is een vorm 
van validisme: het maakt uit in welke 
gemeente je woont of onder welke wet je 
valt voor de ondersteuning die je krijgt. 
Ondersteuning is geen doel, maar een 
middel.’

Waarom is een levensbrede aanpak 
belangrijk? 
‘Toen de AWBZ werd afgeschaft en de 
decentralisaties doorgevoerd werden, was 
er een vergeten groep. Waar hoor ik bij en 
onder welke wet val ik: de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo), de Wet lang-
durige zorg of de Zorgverzekeringswet? Ik 
kreeg te maken met drie loketten: het UWV 
voor werk, het Wmo-loket en de Zorgver-
zekeringswet. Ik heb tegen de gemeente 
gezegd: ik ga niet in beeld brengen welke 
ondersteuning van mij onder welke wet 
valt en niet drie keer apart declareren. Het 
heeft een paar maanden geduurd voordat 
de gemeente door had dat ik het echt 

meende. Bij hen daalde het besef in dat 
er een integraal persoonlijk budget nodig 
was. De zorgverzekeraar kon daar aanvan-
kelijk moeilijk mee uit de voeten, net als 
het UWV. Ik heb op veel tenen getrapt, dat 
heeft geholpen om aan tafel te komen. Uit-
eindelijk heeft het anderhalf jaar geduurd, 
maar het is gelukt.

De decentralisaties zijn naar mijn idee te 
zeer gebaseerd op een stoornis: wat moeten 
we compenseren? Ik pleit al jaren voor één 
centraal loket. Eén fysieke balie waar je 
met al je vragen terechtkan. De gemeente 
moet aan de achterkant uitzoeken hoe je 
de ondersteuning organiseert. Val de burger 
daar alsjeblieft niet mee lastig.’

Wat helpt beleidsmakers als het gaat om 
mensen met een levenslange beperking?
‘Beleidsvrijheid is belangrijk: ambtenaren 
moeten kunnen voelen dat ze kunnen 
schuiven. Durven ze over grenzen te gaan? 
Het vereist ambtelijke moed om te zeggen: 
dit is nodig. Empathie en professionaliteit 
spelen ook mee. Helaas zijn de vaardighe-
den van de aanvrager zelf ook van belang: 
is iemand in staat om de situatie uit te 
leggen en op te komen voor diens eigen 
belang? 
Beleidsmakers onderschatten hoe ingewik-
keld het is om te leven met een chronische 
beperking. Het is geen onwil. Het is vaak 

ook een politiek compromis waar Den 
Haag op inzet. Ik loop tegen andere dingen 
aan dan jij. Ik heb te maken met stigma 
en ontoegankelijkheid. Als je beweegt en 
praat zoals ik doe, denken mensen dat 
ik “koekoek” ben. Je ziet het aan de blik 
van onbekenden. Verder heb ik letterlijk 
te dealen met toegankelijkheid: kan ik 
wel of niet naar binnen? Als ik naar een 
bioscoop wil en de rolstoelplekken zijn al 
bezet, dan mag ik niet naar binnen. Ik ben 
wel strijdbaar – ik regel het wel. Als iets 
niet toegankelijk is, kijk ik: wat is er wel 
mogelijk? Soms is er niets mogelijk, dan leg 
ik me daarbij neer. Ik probeer grensverleg-
gend bezig te zijn. 
Het lectoraat waar ik leiding aan geef, is 
uniek. Wij zoeken naar thema’s die nog niet 
altijd onder de aandacht zijn. Denk daarbij 
aan kinderen krijgen als je een handicap 
hebt, kind zijn van een ouder die een han-
dicap heeft of thema’s rondom beperkingen 
en seksualiteit. Dat zijn onderwerpen die 
schuren. Die ga ik niet uit de weg.’

Wat vind jij van de term ‘kwetsbaar’?
‘Ik vind ‘kwetsbaar’ overbodig en kwetsend 
en bovendien een normatief begrip. Dat je 
mensen het label kwetsbaar geeft op basis 
van wat ze wel of niet kunnen, daarmee zeg 
je iets over een persoon. We gebruiken de 
term hier ook in het onderwijs en onder-
zoek. Niet de persoon is kwetsbaar, maar 
de situatie waarin iemand zit veroorzaakt 
kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid begint waar 
ondersteuning faalt. Spreken over mensen 
in een kwetsbare positie is daarom beter. 
De context is beslissend voor wat iemand 
kan. In de langdurige zorg wordt gespro-
ken over empoweren. Het gevaar is dat je 
mensen daarmee wegzet. Welk beeld geef 
je mee aan studenten? Je maakt met het 
begrip de persoon probleemeigenaar. Je 
doet alsof het een eigenschap is die bij de 
persoon hoort. Als de stroom uitvalt, heb 
jij ook een probleem. Als er een storing is 
in de supermarkt, kan jij geen eten kopen. 
Uiteindelijk zijn we allemaal afhankelijk 
van anderen.’

Beleid voor mensen met chronische beperking

‘De beperking staat 
centraal – in plaats 
van het leven met die 
beperking’

Als je beweegt en praat  

zoals ik, denken mensen  

dat ik 'koekoek' ben

Door: Hans Alderliesten

Hoe kijken beleidsmakers in jouw 
ogen naar leven met een chronische 
beperking? 
‘Leven met een chronische beperking wordt 
als een medisch probleem of defect gezien. 
Oplossingen worden bijna altijd op indivi-
dueel niveau gezocht, terwijl veel topics een 
maatschappelijke uitdaging zijn. In Scan-
dinavië is langdurige zorg meer ingestoken 
op burgerschap en ondersteuning hiervan. 
In Nederland praten we over compensatie 
van functie. De beperking staat centraal in 
plaats van het leven met die beperking. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
deed onlangs een poging om de omvang 
van de groep mensen met een chronische 
beperking in beeld te brengen. Ik denk dat 
we de omvang onderschatten. De groep 
groeit helaas. Vanuit het lectoraat geven 
we aandacht aan fysieke en verstandelijke 
beperkingen.’

Werkt het zorgsysteem wel voor mensen 
met een beperking?
‘Neem de Wmo. Hoe zorg je ervoor dat 
de Wmo toegankelijk is? Niet alleen voor 
ouderen, maar ook voor mensen die nog 
in het arbeidsproces participeren. Of die 
kinderen krijgen. Ongeveer een derde van 
de inwoners die aanspraak doet op een 

Beleid voor mensen met chronische beperking

 

Sander Hilberink studeerde in 2000 af als 

psycholoog aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen en promoveerde in 2013 op het 

proefschrift Smoking cessation support 

for COPD patients in general practice. In 

2009 startte Sander als senior onderzoeker 

bij het Kenniscentrum Zorginnovatie van 

Hogeschool Rotterdam. Hij houdt zich 

bezig met burgerschap, participatie en 

Disability Studies. Sinds 2019 is hij lector 

Ondersteuningsbehoeften: Levenslang & 

Levensbreed. Binnen dit lectoraat staat het ouder 

worden met levenslange beperkingen centraal.
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Opbouwwerkers die in Zuid-Limburg ontredderde geëvacueerden aan 

onderdak helpen. Of energiecoaches die radiatorfolie aanbrengen 

bij kwetsbare ouderen. Het zijn voorbeelden die laten zien hoe de 

klimaatcrisis het sociaal werk binnen sijpelt. Hoe kan het sociaal 

werk haar rol pakken in de klimaatcrisis? Movisie biedt twee nieuwe 

publicaties over dit item.

Door: Tea Keijl

Kwetsbaren hardst geraakt
Tegelijkertijd raakt de klimaatcrisis de meest 

kwetsbare mensen het hardst. Niet alleen 

ver weg, zoals de droogte in de Hoorn van 

Afrika, maar ook in Nederland. Kuiper: ‘Dat 

zagen we afgelopen zomer bij de overstro-

mingen. Ouderen, zieken en kinderen konden 

minder goed vluchten. Ook wonen mensen in 

kwetsbare posities vaker dichtbij snelwegen. 

De luchtvervuiling en geluidsoverlast brengen 

allerlei gezondheidsrisico’s met zich mee. En 

als je in een slecht geïsoleerde woning woont, 

is het in de winter koud en bij een hittegolf 

gevaarlijk warm.’

De groeiende ongelijkheid appelleert aan 

een van de kerntaken van het sociaal werk: 

het voorkomen van sociale onrechtvaardig-

heid. ‘Sociaal werk is een mensenrechtenbe-

roep’, zegt Kuiper. ‘Je ziet dat politiserend 

werken aan een opmars bezig is. De 

klimaatcrisis maakt eens te meer duidelijk 

hoe onterechte verschillen door overheidsbe-

leid alleen maar groter worden. Het sociaal 

werk moet daarom óók gaan staan voor 

klimaatrechtvaardigheid.’ 

Koppelkansen 
De publicatie is verplichte kost voor alle sociaal 

werkers die hun vak inderdaad als een open 

beroep zien. Want in enkele pagina’s geeft 

het boekje een overzicht van alle relevante 

informatie over de klimaatcrisis en de energie-

transitie. Met concrete voorbeelden en aan-

knopingspunten laat de publicatie zien hoe 

professionals ermee aan de slag kunnen. Veel 

informatie heeft dus een dubbele waarde: 

voor de eigen kennis en om in te zetten bij het 

verbinden en mobiliseren van mensen, zoals 

bijvoorbeeld de impactmeter die onderzoeker 

en schrijver Babette Porcelijn samen met de 

TU Delft ontwikkelde. 

Kuiper: ‘Het kijken vanuit koppelkansen is 

essentieel: de gevolgen van bijvoorbeeld 

het energieneutraal maken van woningen, 

moet écht voordeel opleveren bij bewoners. 

Aktiegroep het Oude Westen is een mooi 

voorbeeld. Deze onafhankelijke organisatie is 

al sinds de jaren zeventig actief in Rotter-

dam. Bewoners hebben verduurzaming hier 

zelf geagendeerd. Doordat ze een fonds 

bereid hebben gevonden om zonnepanelen 

voor te financieren, konden ook huishou-

dens zonder spaargeld mede-eigenaar 

worden van een collectief zonnedak.’  

Het is menens
Kuiper benadrukt dat de klimaatcrisis vele 

kanten heeft en dat de rol van het sociaal 

werk dus ook breed tot uitdrukking kan 

komen. Ze ziet dat die rol zich vooralsnog 

toespitst op de energietransitie. Maar sociaal 

werkers kunnen zich bijvoorbeeld ook inzet-

ten voor klimaatadaptatie: het aanpassen 

aan de gevolgen van klimaatverandering. 

‘Je kunt denken aan projecten die zorgen 

voor meer groen en biodiversiteit in de 

buurt. Dat is ook weer een mooie kop-

pelkans: mensen worden blij van de extra 

contacten in de buurtmoestuin, planten 

ruilen en postzegeltuiniertips uitwisselen.’

Het onlangs verschenen IPCC-rapport 

over klimaatverandering laat zien dat het 

menens is: er is onmiddellijke versnelling van 

mondiale klimaatactie nodig. Daarbij speelt 

ook het gedrag van mensen een rol. Binnen 

het sociaal werk zijn al veel energiecoaches 

actief: zij zorgen voor energiebesparing bij 

mensen én voor minder CO2-uitstoot.

Tata Steel 
Zoals de voorbeelden laten zien, kunnen 

sociaal werkers hun agenderende, stimule-

rende en verbindende rol pakken. Daarnaast 

zijn zij expert in het ophalen van de stem 

van bewoners. Bewoners vanaf het begin 

betrekken, voorkomt ellende, stelt Kuiper. 

‘Sociaal werkers kunnen burgerparticipatie 

vormgeven. Als mensen goed geïnformeerd 

zijn, serieus worden genomen en vroegtijdig 

betrokken zijn, voorkomt dat vertraging of 

mislukking van de energietransitie.’

Kuiper realiseert zich dat het ingewikkeld kan 

zijn voor sociaal werkers. Omdat er tegen-

strijdige belangen zijn, zoals in het geval van 

de voor- en tegenstanders van windmolens. 

‘Tata Steel is ook zo’n lastige situatie. Voor 

het klimaat en de gezondheid van omwonen-

den is duidelijk dat het schoner moet. Maar 

tegelijkertijd zijn er veel mensen voor hun 

inkomsten van Tata afhankelijk. Belangrijk is 

weer klimaatrechtvaardigheid: zorg ervoor dat 

mensen die hierdoor hun baan verliezen ander 

werk krijgen.’ 

Donut-economie
Kuiper stelt opnieuw dat goede informatie-

voorziening belangrijk is in dit soort situaties. 

Dat is in eerste instantie een taak van de 

overheid, net als dat die de inwoners serieus 

moet nemen. En daar schuilt ook een gevaar 

in voor het sociaal werk, zegt ze. ‘Je moet 

als sociaal werker uitkijken dat je je niet voor 

het karretje van de gemeente laat spannen. 

Je moet niet de uitvoerder van de gemeente 

zijn, maar bijdragen aan een eerlijke en 

rechtvaardige energietransitie. Anders 

ontstaat er alleen maar meer wantrouwen 

naar de overheid, daar is Kuiper van 

overtuigd. ‘Het kan: een samenleving waarin 

iedereen gelukkig kan zijn en we binnen de 

mogelijkheden van de aarde blijven.’ 

Ze noemt de donut-economie van Kate 

Raworth als interessant model. ‘Het gesprek 

hierover voeren, er samen over nadenken, 

dat hoort ook bij het sociaal werk.’ Wat 

Kuiper betreft zouden sociaalwerkorganisa-

ties voor dat debat ruimte moeten creëren. 

En ook op praktisch niveau valt er bij de 

organisaties nog wat te winnen. Een punt 

dat sociaal werkers vandaag al op kunnen 

pakken en dat verre van ingewikkeld is. ‘Ga 

eens na bij je eigen organisatie: liggen er wel 

zonnepanelen op het dak?’

Dit artikel is een bewerkte versie van het 

artikel van Tea Keijl dat eerder is verschenen 

op zorgwelzijn.nl.

Eerlijke energietransitie

‘Sociaal werk 
moet staan voor 
klimaatrechtvaardigheid’

Voor Christine Kuiper, kenniswerker bij 

Movisie, is het logisch dat de rol van sociaal 

werk in de klimaatcrisis steeds groter wordt. 

‘Een paar jaar geleden leken de energietran-

sitie en de klimaatcrisis nog technologische 

en fysische kwesties. Maar mensen in 

kwetsbare posities krijgen als eersten te 

maken met de gevolgen van de klimaatcrisis, 

zoals energiearmoede of hittestress. Hoe 

meer je je verdiept in de gevolgen, hoe 

duidelijker het wordt dat deze crisis ook een 

sociale opgave is.’

Niet uitstellen
Onlangs bracht Movisie een journalistiek 

onderzoek naar energiearmoede uit, met 

interviews over oorzaken, gevolgen en 

mogelijke oplossingen. Sociaal professionals, 

burgerinitiatieven en branche- en belangen-

organisaties benadrukken dat we nu moeten 

werken aan oplossingen, omdat anders de 

consequenties niet te overzien zijn.

In de andere publicatie Groen sociaal werk 
schrijft Christine Kuiper: ‘Sociaal werk is 

een ‘open’ beroep. Dat betekent dat sociaal 

werkers zich steeds afstemmen op de 

veranderende sociale context.’ In die context 

worden ongelijkheden schrijnender. ‘Op een 

plek wonen met schone lucht, zonnepanelen 

op het dak, je huis isoleren: het is vooral 

toegankelijk voor mensen met geld. En dan 

hebben zij ook nog mazzeltjes zoals subsidie 

en de verlaging van de accijnzen aan de 

pomp, waar vooral de hoge inkomens van 

profiteren.’ 

Vooral mensen met hoge 

inkomens profiteren van 

mazzeltjes zoals accijnsverlaging 

aan de pomp
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https://www.mijnverborgenimpact.nl/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://maatschapwij.nu/blogs/de-donut-van-kate-raworth/
https://www.movisie.nl/publicatie/energiearmoede
https://www.movisie.nl/publicatie/groen-sociaal-werk-rol-sociaal-werk-klimaatverandering-energietransitie
https://www.platform-investico.nl/artikel/compensatie-kosten-brandstof-en-energie-vooral-naar-rijkste-huishoudens/
https://www.platform-investico.nl/artikel/compensatie-kosten-brandstof-en-energie-vooral-naar-rijkste-huishoudens/
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Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor 

een samenhangende aanpak van sociale 

vraagstukken. Samen met de praktijk 

ontwikkelen we kennis over wat echt goed 

werkt en passen we die kennis toe. De 

unieke rol van Movisie is het versnellen van 

leerprocessen. We zijn alleen tevreden als 

we een duurzame positieve verandering voor 

mensen in een kwetsbare positie realiseren.

Movisie werkt met een kwaliteitssysteem 

dat sinds 2011 voldoet aan de ISO9001-

normering. Sinds 2016 staat onze 

handtekening onder de Charter Diversiteit 

waarmee we vrijwillig toezeggen om 

diversiteit op de werkvloer te bevorderen.

We werken zonder winstoogmerk.

Meer informatie: movisie.nl

Hoe kunnen bestuurders, inwoners 
en professionals de sociale basis in 
wijken en buurten versterken? En hoe 
kunnen ze daarmee problemen als 
eenzaamheid, overlast, criminaliteit en 
afnemende leefbaarheid tegengaan? 
Daarover gaat het congrestival Back 
to basics, omzien naar elkaar, op 23 
september 2022 in het Krachtstation 
Kanaleneiland Utrecht.

Een sterke sociale basis kan hardnekkige 

sociale problemen helpen voorkomen, zoals 

eenzaamheid, polarisatie en criminaliteit. 

Leefbare en veilige buurten en wijken 

wortelen in een krachtige sociale basis. Dat 

begint bij omzien naar elkaar. Vooruitlo-

pend op de Week tegen eenzaamheid van 

29 september tot en met 6 oktober 2022 

organiseert Movisie daarom dit congresti-

val, in samenwerking met het ministerie van 

VWS en andere partners.

Talkshow, speeddates, wijkwandeling
Tijdens een dynamisch programma, onder 

leiding van Pieter Hilhorst en Dounia Jari, 

presenteren Movisie en partners recente 

Complotdenkers in de klas 
Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) geeft op basis van onderzoek tien tips 
voor docenten over: hoe in de klas omgaan met antisemitische en antimoslim-
racistische complottheorieën?

Complottheorieën kunnen om allerlei redenen gevaarlijk zijn. Een specifiek probleem dat 

om aandacht vraagt, is dat een deel van de complottheorieën antisemitische of antimos-

lim-racistische elementen bevat. Bijvoorbeeld complottheorieën die joden en moslims 

afschilderen als de ultieme vijanden die stiekem de wereld willen overnemen. 

Hoe kunnen docenten hierop reageren en hoe voorkomen ze dat leerlingen vatbaar 

worden voor complottheorieën? Dat heeft KIS onderzocht door meer dan tweehonderd 

wetenschappelijke studies te bestuderen en met experts te spreken. Hieruit blijkt dat 

iemand eerder vatbaar is voor het geloven in antisemitische en antimoslim-racistische 

complottheorieën wanneer die geneigd is tot vooroordelen, een wantrouwend wereld-

beeld heeft en een verminderd analytisch vermogen. Complotdenken komt meer voor 

wanneer in de samenleving extremistische groepen aanwezig zijn en in tijden van crisis.

Vijf van de tien tips hoe je als docent complotdenken kunt voorkomen:
Tip 1: Investeer in analytisch denken.

Tip 2: Leer leerlingen hoe zij desinformatie en complotdenken kunnen herkennen.

Tip 3: Verminder vooroordelen en stereotypen door inleving.

Tip 4: Leg uit waarom theorieën niet kloppen en wat wel waar is.

Tip 5: Zorg voor deskundige hulp wanneer een leerling zorgelijk gedrag vertoont.

Lees meer op kis.nl/complottheorieën. 

Validisme is het discrimineren, veroorde-
len, stereotyperen en stigmatiseren van 
mensen op grond van een beperking. 
Movisie deed literatuurstudie om te 
weten te komen wat werkt bij het 
verminderen van vooroordelen over 
mensen met een lichamelijke beperking. 
In het kort: positief contact werkt. 

Uit het literatuuronderzoek, waarvoor meer 

dan honderd wetenschappelijke studies zijn 

bestudeerd, blijkt dat verschillende processen 

kunnen bijdragen aan een vermindering 

van validisme. Deze processen hangen 

sterk samen met positief contact: het leren 

kennen van iemand met een lichamelijke 

beperking met het doel op deze manier de 

houding te verbeteren ten opzichte van alle 

mensen met een lichamelijke beperking.

Congrestival sociale basis 23 september

inzichten over het versterken van de sociale 

kwaliteit in wijken en buurten. Met bestuur-

ders, inwoners en professionals praten we 

over wat écht werkt om de sociale cohesie 

in buurten en wijken blijvend te versterken, 

met speciaal oog voor inwoners in een 

kwetsbare positie. Via een scherm op de 

centrale locatie in Krachtstation Kanalenei-

land wordt live contact gelegd met sociale 

broedplaatsen in Groningen, Ede, Den Haag 

en Zaandam. 

Ook op het programma: een doorlopende 

talkshow met wethouders, bewindslieden, 

onderzoekers en actieve burgers, poster-

presentaties, online en offline workshops, 

speeddates en een wijkwandeling door de 

superdiverse Utrechtse wijk Kanaleneiland. 

De dag wordt afgetrapt met een break-

dance-show in de centrale ‘kuil’ van het 

Krachtstation.

Het programma duurt van 10.00 tot 16.00 

uur en wordt komende tijd nader ingevuld. 

Kijk op: movisie.nl.

Praat niet over, maar met mensen met een beperking

Dit contact kan verschillende vormen 

aannemen. Idealiter ontstaan ontmoeting 

en contact tussen mensen zonder en met 

beperking in een natuurlijke en ontspannen 

context. Maar meer indirecte vormen van 

contact dragen ook bij aan het verminderen 

van vooroordelen en discriminatie. Het 

contact van jouw sociale kring met mensen 

met een beperking, of zelfs denkbeeldig 

contact, kunnen een houding en attitude 

van validisme verminderen. 

Ook kan positief contact invloed hebben 

op het inlevingsvermogen en de mate van 

empathie die we ervaren. Belangrijk voor 

het verminderen van discriminatie blijft 

daarnaast dat we duidelijke sociale normen 

stellen: validisme kan niet door de beugel. 

Het literatuuronderzoek brengt kennis over 

het verminderen van validisme in kaart, 

zodat deze ingezet kan worden in de Neder-

landse praktijk. Het rapport moedigt aan om 

niet alleen te spreken over, maar vooral mét 

mensen met een lichamelijke beperking. Zo 

zorgen we samen voor een meer inclusieve 

samenleving. 

Het hele onderzoek kun je lezen op movisie.

nl/vooroordelen-lvb-verminderen.
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COLUMN

Politicoloog Tim ’S Jongers verzorgde op 25 maart 2022 de 

Participatielezing over ervaringskennis. Hij kijkt terug. En verder.

En wat nu? Die vraag is dé klassieker onder de klassiekers. Meestal volgt ze op nieuwe 

inzichten die om nieuwe werkwijzen vragen. En daar wringt de schoen. Want afscheid 

nemen van het oude is moeilijk te realiseren wanneer dat oude de modus operandi betreft 

van decennia aan beleid. Onzekerheid neemt dan de bovenhand.

Dat was bij de vijfde Participatielezing van Movisie niet anders. Ondergetekende had de eer 

en het genoegen deze te mogen verzorgen. Het onderwerp was de rol van ervaringskennis 

voor beleid en praktijk. Stilaan begint het besef namelijk in te dalen dat wetenschappelijke 

en professionele kennis maar een deel van het verhaal zijn. Ook ervaringen doen ertoe. 

Pure logica die na jaren efficiëntie- en effectiviteitsslagen lang niet meer als logisch werd 

gezien. Technocratisering en diplomacratisering als staat van zijn.

Maar toch, beter laat dan nooit en beleid maken is niet hetzelfde als dat beleid ondergaan. 

Daar zit al snel een wereld van verschil tussen. Aan mij dus de eervolle taak om die wereld 

van verschil te duiden. En als het nog even kan toe te lichten hoe men de onderliggende 

verschillen kan overbruggen. Want de afstand tussen diegenen die leiden en diegene 

die daar wel eens onder lijden, lijkt groter dan ooit. Alle goede bedoelingen ten spijt. 

Zodoende dreigt in theorie kloppend beleid in de praktijk contraproductief of zelfs 

vernederend uit te pakken. Dat moet anders.

Oversteek maken
Natuurlijk, ook ik heb niet de zaligmakende oplossingen in petto. Maar ik deed mijn 

best. Kern van het verhaal is namelijk dat als je iets op een andere wijze wil doen, je dat 

natuurlijk op een andere wijze zal moeten doen. Mooi startpunt is het leren interpreteren 

van die zijde van de kloof waar je op wil ingrijpen. Want als je de wereld wil veranderen, 

zal je vooraleerst moeten leren er anders naar te kijken. En het is daar waar ervaringen van 

een ander ons kunnen helpen. Zij kunnen ons de ogen op de wereld bieden die we zelf niet 

hebben. Simpelweg omdat ons leven het hunne niet is.

Afgaande op de reacties, was mijn betoog helder. Men kon de spiegel die ik voorhield 

waarderen. Toch was er één reactie die de kern van mijn betoog als geen ander samen-

vatte, zonder het te weten en te bedoelen weliswaar. Deze ging als volgt: ‘Ik kreeg een klap 

in mijn gezicht. En dat was nodig. Maar wat nu?’ Het was dus de professional die omwille 

van mijn uiteenzetting een spreekwoordelijke klap in het gezicht kreeg. En zich dus hardop 

de vraag stelde: en wat nu? 

Ik begrijp best dat na jaren waarin het systeem leidend is, het centraal stellen van de mens 

een heuse uitdaging kan zijn. Het vraagt om anders denken, anders kijken en anders doen. 

Net zoals ik begrijp dat, bij een al te grote kloof, de oversteek maken onveilig kan aanvoe-

len. Dat verdient gehoord en gezien te worden. Al blijf ik met één gevoel achter: de tijd van 

vragen stellen ligt achter ons. 

Tijd om gewoon te doen. Succes!

Tim ’S Jongers, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Zijn Participatielezing 

verschijnt als boekje bij de komende editie van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Het 

magazine verschijnt op 2 juli 2022.

Ervaringskennis. En wat nu?

Beleid maken is niet 

hetzelfde als dat beleid 

ondergaan
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