
Ben jij een sociale professional? Dan weet jij als beste wat de transformatie betekent in de 

dagelijkse praktijk. Veel gaat goed. Maar er gaan ook dingen mis, misschien wel ten koste 

van jouw cliënten. Wat doe jij daar aan? Onze tip: stel ter discussie wat je ziet gebeuren. 

Hoe? Maak een krachtig geluid én gebruik je invloed. 

Creëer impact 
op lokaal niveau
Vergroot je invloed 
bij de gemeente.
Lees meer

Creëer impact als individu
Laat horen en zien wat er 
daadwerkelijk speelt bij 
mensen thuis en op straat. 
Lees meer

...bent de oren en 
ogen van de wijk!

Gebruik lobbyinstrumenten
Bereik de juiste personen.
Lees meer

Creëer impact op 
landelijk niveau
Breng media en 
invloedrijke mensen 
in beweging. 
Lees meer

De invloedrijke sociale professional

Jij



Creëer impact als individu

1 Signaleer
Jij ziet de positieve en 
negatieve effecten van beleid 
op de leefwereld van burgers. 

2 Verzamel informatie
Je verzamelt materiaal dat 
problemen zichtbaar maakt  
en inventariseert ervaringen 
en verhalen van wijkbewoners. 
Je registreert consequent wat 
je tegenkomt in praktijksituaties en 
analyseert het verzamelde materiaal 
op terugkerende patronen.

3 Wees nieuwsgierig
Wees continu nieuwsgierig en alert. 
Zo signaleer je welke problemen 
mensen hebben en waar gaten 
vallen in het beleid of het niet 
functioneren van hulp- en 
dienstverlening.

4 Schrijf je verhaal
Filter uit je verzamelde materiaal 
een helder verhaal dat lezers raakt. 
Verpak je verhaal in een blog, 
opiniestuk of ingezonden brief. 
Kijk hier voor tips over het 
schrijven van een goed verhaal. 

5 Leg contact
Vertel je verhaal en kies de 
vorm die bij de boodschap 
en ontvanger past. Praat je collega’s 
mondeling bij. Leg contact met de 
gemeenteambtenaar of raadslid via 
e-mail en bel een paar dagen later. Of 
trek je stoute schoenen aan en vraag 
hen een afspraak met je te maken.

6 Wees creatief
Val op met de presentatie 
van je verhaal. Wil je iets 
aantonen? Zet het op film. 
Schiet beelden van een wijkevenement 
en laat zien dat de leefbaarheid 
toeneemt. En vergeet wijkbewoners 
niet te vragen om mee te doen. 
Wees positief en creatief. 

7 Gebruik media
Gebruik de kracht van 
(social) media om soort-
gelijke initiatieven van 
andere collega’s te ondersteunen. 
Deel, retweet en werk samen 
met collega’s die dezelfde 
missie hebben.

Laat horen en zien wat 

er daadwerkelijk speelt bij 

mensen thuis en op straat.
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https://christienboomsma.wordpress.com/2012/02/13/10-tips-om-een-stinkend-goed-verhaal-te-schrijven/


Creëer impact op lokaal niveau

1  Zoek bondgenoten
Ga na of er (invloedrijke) mensen bij jouw 

vraagstuk betrokken zijn en vorm een bondge-

nootschap met mensen en organisaties die jouw 

visie op het vraagstuk delen. Zorg samen voor 

een heldere boodschap naar de gemeente.

2 Bereid je voor
Ken de politieke omgeving. Ga na welke raads- 

leden en ambtenaren verantwoordelijkheid 

op jouw thema dragen. Vraag collega’s of er 

al warme connecties binnen de gemeente zijn. 

Vergeet ook je privénetwerk niet; is er al een 

lijntje naar de wethouder? Bekijk wie in jouw 

professionele netwerk politiek actief is.

3 Sluit aan op de ander
Maak jouw vraagstuk persoonlijk bekend door 

te praten met de juiste mensen en vooral op het 

juiste moment. Door een goede timing zet je de 

ander niet ongewenst onder druk. Speel daarom 

in op de urgentie en belangen van de ontvanger.

4 Bied iets aan
Bied de gemeente iets concreets aan. 

Onderbouw waarom en hoe een vraagstuk 

opgepakt kan worden. Maak de gaten in het 

beleid zichtbaar en de gevolgen daarvan voor 

wijkbewoners. 

5 Creëer een win-win-situatie
Je verhaal heeft meer overtuigings- 

kracht als het raadslid of de 

ambtenaar er ook iets mee wint. 

Creëer en benadruk daarom het 

brede maatschappelijke draagvlak 

voor jouw vraagstuk. Toon begrip 

voor de positie van de ander, laat  

zien dat je eerlijk en betrouwbaar

bent.  

Lokale politiek heeft steeds meer invloed op jouw werk. En jouw impact kan de politieke 

agenda beïnvloeden. Wees niet bang voor gemeenteraadsleden, het zijn ook maar mensen. 

Jij houdt hen scherp en geeft hen handvatten voor verbeteringen en oplossingen! 

Een goede voorbereiding, diplomatieke behendigheid en doorzettingsvermogen kunnen 

een vruchtbare samenwerking opleveren 

en de leefsituatie in de wijk verbeteren. 
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Gebruik lobby-
instrumenten

Het persoonlijke gesprek
Het voeren van een persoonlijk gesprek is jouw kracht. 
En tevens dé basis van een goede lobby. Sluit aan op 
jouw gesprekspartner; een VVD’er heeft andere ideeën 
en wensen dan een raadslid van de SP.

Gespreksdoel
Formuleer altijd een helder en 
richtinggevend gesprekdoel; 
weet wat je wilt bereiken 
als je een gesprek start. 

Kernboodschap
Formuleer jouw boodschap en de argumenten 
kort en krachtig. Deel deze ook uit op papier. 
Vermijd vaktaal.

Laat je gezicht zien
Volg de agenda van politieke en maatschappelijke 
bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen en debatten. 
Bezoek bijeenkomsten om jouw verhaal te delen en 
om te netwerken. Schat in op welke momenten je 
stakeholders, wijkbewoners en schrijvers van de 
lokale krant mee moet nemen.

Pak de regie
Organiseer zelf ook bijeenkomsten. Daarmee versterk 
je jouw positie in het debat. Met een werkbezoek voor 
raadsleden kun je dieper op een vraagstuk ingaan. 
Op een buurtbijeenkomst hoor je problemen, maar 
ook kansen en mogelijkheden van wijkbewoners.
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Creëer impact op landelijk niveau
Alleen voor de echte durfal: op landelijk niveau voet aan de grond krijgen met je verhaal. 

Er zijn 62.000 sociale professionals in het land; krijg hen mee en creëer massa. 

Jullie zijn 1 beroepsgroep en zien dezelfde problemen en beleidstekortkomingen. 

Trek met elkaar op en je wordt gegarandeerd gehoord! 

4 Zet social media in
Gebruik de kracht van sociale media. 
En betrek wijkbewoners, andere pro- 
fessionals of samenwerkingspartners 
op regionaal of landelijk niveau. 
Laat de overheid via Twitter, Facebook 
of YouTube zien dat jullie de oren en 
ogen zijn van de samenleving en dat 
jullie maatschappelijke problemen aan 
de orde stellen.

5 Protesteer
Krijg je geen gehoor? En is jouw 
boodschap zo belangrijk dat de 
overheid moet ingrijpen? Dan is er 
nog een redmiddel: protesteren! 
Een openbaar protest (hou het 
vredelievend!) kan nodig zijn om 
beleid ter discussie te stellen. 

1 Creëer een gezamelijke visie
Sluit je aan bij een beroepsvereniging en reflec-
teer met andere professionals op de effecten 
van het beleid op jouw werk, op jullie positie 
hierin en creëer een visie met elkaar. 

2 Geef de doelgroep het woord
Laat je doelgroep massaal hun probleem op 
papier zetten. Met een stapel tekeningen van 
kinderen breng je de wens voor een veiligere 
wijk tot leven. Een dagboek met verhalen van 
ouderen over eenzaamheid is aangrijpend. 
Een lijst met handtekeningen van minder-
bedeelden is indrukwekkend. 

3 Benut landelijke mediakanalen 
Bundel je krachten met bewoners, professionals 
of samenwerkingspartners en laat de overheid 
zien dat jullie de oren en ogen zijn van onze 
samenleving en dat jullie urgente zaken aan de 
orde stellen.
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Geïnspireerd blijven 

over het sociaal werk? 

Volg Movisie op Facebook! 

https://nl-nl.facebook.com/MOVISIE/



