
Weten wat werkt

Kwaliteit 
Sinds de invoering van de Wmo heeft u als gemeente - nog 

meer dan voorheen - te maken met vragen zoals hierboven. 

Volgens deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning. Als het 

gaat over de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning 

kunt u zichzelf de volgende vragen stellen:

* Welke maatschappelijke vraagstukken wil ik oplossen binnen 

mijn gemeente?

* Welke resultaten streef ik na en hoe kan ik deze (laten) 

meten?

* Hoe verantwoorden betrokken organisaties hun werk?

* Welke kwaliteit kan ik verwachten?

Methodisch werken
Het is voor u als gemeente aantrekkelijk om te werken 

met methoden die elders al succesvol zijn toegepast. 

Want ook al is iedere gemeente weer anders, het helpt 

u bij de inschatting van te verwachte resultaten. Om 

uw verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de 

maatschappelijke ondersteuning te kunnen borgen, heeft 

u de juiste instrumenten nodig. Een instrument is de 

databank Effectieve sociale interventies met methoden op 

de gebieden activering, eenzaamheid, huiselijk geweld, 

buurtontwikkeling en maatschappelijke opvang. Ook 

vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning zijn belangrijke 

thema’s in de databank. Van de methoden in de databank 

is alle beschikbare informatie over de aanpak zelf, de 

praktijkervaringen en de effectiviteit verzameld. Zo hoeft 

niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden. De databank 

geeft inzicht in wat werkt. Welke van de in de databank 

opgenomen methoden het beste past bij de doelgroep 

in uw gemeente, vraagt om een professionele afweging 

van welzijnsorganisaties. De databank Effectieve sociale 

interventies is gemakkelijk (en gratis!) toegankelijk op  

www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies.

Ook voor vrijwilligerswerk 
U wilt als gemeente de kwaliteit van de maatschappelijke 

ondersteuning bewaken. Met professionals zijn hierover 

gemakkelijker afspraken te maken dan met vrijwilligers. 

Want u wilt hen niet ontmoedigen en het plezier in hun 

werk ontnemen door teveel formaliteiten en vastomlijnde 

Werkt buurtbemiddeling met vrijwilligers nu eigenlijk echt? Welke resultaten kunnen 

we verwachten als we met de bronmethodiek bewoners willen stimuleren tot vrijwillige 

inzet bij lokale organisaties of in hun buurt? Kortom: welke methode kunt u het beste 

inzetten wanneer u de burger zelf via vrijwillige inzet wilt betrekken bij het oplossen van 

maatschappelijke problemen binnen uw gemeente? En hoe kunt u uw gewaardeerde 

vrijwilligers de juiste ondersteuning bieden?
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plannen, of het idee geven dat ze worden beoordeeld. 

Steunt u hen echter op de juiste manier, dan kunnen de 

vrijwilligers deze aandacht juist ervaren als stimulans. Want 

vrijwilligers willen zelf ook graag weten of hun werk verschil 

maakt. Wat levert het precies op? Wat is de beste aanpak? 

Werken met methoden die hun kwaliteit in de praktijk 

hebben bewezen, helpt hierbij. 

Al met al is methodisch werken van grote waarde voor alle 

partijen. Voor opdrachtgever én opdrachtnemer, voor profes-

sional én - mits op de juiste manier gebracht - voor de vrijwil-

liger. En vanzelfsprekend voor de burger, die een optimaal 

resultaat moet ondervinden van de methode.

Voorbeelden van methoden
Hieronder treft u voorbeelden aan van methoden uit de  

databank die (vaak) worden verricht door vrijwilligers.

Buurtbemiddeling

Bij buurtbemiddeling werken vrijwillige bemiddelaars aan 

het herstel van het contact en de communicatie tussen buren 

met irritaties of conflicten in de dagelijkse levenssfeer. Uit 

diverse evaluatieonderzoeken naar buurtbemiddeling blijkt 

het een goed instrument om burenruzies op te lossen. Ook 

lijkt het bij te dragen aan duurzaam herstel van normaal 

contact. Monitoring wijst uit dat buurtbemiddeling leidt tot 

hoge oplossingspercentages. 

De bronmethodiek

De bronmethodiek versterkt de betrokkenheid van mensen 

bij lokale organisaties of hun buurt en stimuleert hen tot 

vrijwillige inzet. Vrijwillige interviewers uit de achterban van 

de organisatie of de wijk gaan in persoonlijke interviews uit-

gebreid in op wensen, capaciteiten, competenties, mogelijk-

heden en voorkeuren van andere mensen uit de organisatie 

of wijk. Ook vragen ze wat iemand eventueel weerhoudt om 

zich vrijwillig in te zetten. De praktijkervaringen zijn positief: 

de databank met interviewgegevens zijn van onschatbare 

waarde en de methode geeft handen en voeten aan de 

samenwerking tussen organisaties in de wijk. Uit monitoring 

blijkt dat meer dan de helft van de geïnterviewden zich be-

reid toont tot vrijwillige inzet.

Bezoekdienst

De methode Bezoekdiensten voor weduwen en weduwnaars 

biedt gerichte ondersteuning bij rouwverwerking, met 

als doel de kans op eenzaamheid en sociaal isolement te 

reduceren. De bezoekdienst werkt met ervaringsdeskundige 

vrijwilligers die één à twee keer per maand langs gaan bij 

mensen die drie tot zes maanden ervoor hun partner verloren 

hebben. Uit interne evaluaties komt naar voren dat het 

persoonlijke contact tussen de vrijwilliger en de verweduwde 

goed werkt. Voor de vrijwilliger zelf is het eveneens een 

manier om iets positiefs te halen uit de eigen rouwervaringen. 

Effectonderzoek laat zien dat de methode effectief is voor 

sociaal eenzame, laag opgeleide en lichamelijk zieke weduwen 

en weduwnaars.

Meer weten? 
In de brochure Gemeenten, welzijnsorganisaties en de kwaliteit 

van sociale interventies leest u nog meer over dit onderwerp. 

U kunt deze downloaden op www.movisie.nl. Kijk voor meer 

informatie over methodisch werken en interessante methoden 

op www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies. Voor vragen 

kunt u contact opnemen met Martijn Bool (030 789 22 09, 

m.bool@movisie.nl). 

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project 

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten 

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt u  

op www.movisie.nl.




