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aan burgers. Daarbij staat de burger weer centraal in het beleid, en 

krijgt hij of zij ondersteuning en zorg vanuit één plan dat op maat is 

ontwikkeld.

In 2014 ondersteunde Movisie het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost bij 

een experiment om de drie decentralisaties – op het gebied van zorg en 

ondersteuning, jeugd en werk – in samenhang vorm te geven in Gaasper-

dam/Driemond, een van de gebieden in het stadsdeel. Het werd een uniek 

traject waarin beleidsmakers, bewoners, vrijwilligers en professionals 

gezamenlijk nadachten over manieren om de zorg en ondersteuning zo 

goed mogelijk te organiseren. Ambtenaren gingen op een vernieuwende 

manier in gesprek met individuele bewoners. Professionals en vrijwilligers 

spraken over hun persoonlijke drijfveren. Leidinggevenden wisselden erva-

ringen uit over monitoren, meten en verbeteren.

De resultaten van het pilotproject in Amsterdam-Zuidoost stellen het 

stadsdeel in staat om, samen met bewoners, vrijwilligers en professionals, 

de zorg en ondersteuning beter in te richten. Maar het project leverde 
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Voorwoord

“De decentralisaties beginnen pas en tegelijkertijd zijn we 

constant in verandering. De meeste gemeenten zijn hard 

op weg en zitten middenin die veranderingen, die een 

periode van onrust en onzekerheid met zich meebrengen. 

(…) Daarom is het zaak om de juiste condities te scheppen 

voor de bijbehorende transitie-opgaven en deze niet teveel 

vast te leggen in protocollen en resultaatafspraken, maar 

juist de ruimte in te richten voor het leren, experimenteren 

en falen.” 1

Het is een verandering van groot formaat in het binnenlands be-

stuur: belangrijke taken op het gebied van jeugd, werk en zorg zijn 

gedecentraliseerd naar gemeenten. Het is meer dan een bestuurlijke 

overheveling van verantwoordelijkheden. De decentralisaties moeten 

een transformatie in gang zetten van de zorg, hulp en ondersteuning 

1 Frank van Steenbergen en Julia Wittmayer, Wijkteams als heilige graal? Zes aandachtspunten voor 
gemeenten in transitie. Rotterdam: Dutch Research Institute for Transitions, 2014.
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ons, de betrokken adviseurs van Movisie, ook inzicht op in de werkzame 

elementen voor een integrale en duurzame lokale uitvoering van de drie 

decentralisaties. Hoewel het verloop en de uitkomsten van dit project 

uniek zijn voor Gaasperdam/Driemond, zijn de werkzame elementen dat 

niet. Als kennisinstituut zetten we ons daarom in om die kennis en inzich-

ten verder te verspreiden.

In het pilotproject combineerden wij de decentralisaties met uitgangs- 

punten van een succesvolle transformatie en een werkwijze die de 

gewenste verbeteringen duurzaam doorvoert. Deze combinatie van 

inhoud en proces is essentieel gebleken. Een eenzijdige nadruk op het 

proces, dat zich alleen richt op het vergroten van burgerkracht en het 

scheppen van ruimte voor initiatieven van mensen zelf, kan snel leiden 

tot een houding van ‘laat honderd bloemen bloeien’. Maar als je niet 

weet tot welke inhoudelijke verbeteringen dit moet leiden, kan zo’n 

houding lelijke bloemen opleveren. Ook de maffia is immers een vorm 

van burgerkracht. Mooie bloemen hebben meer nodig dan ruimte om 

te groeien: water, voeding en zonlicht. Daarin hebben we voorzien in 

de vorm van de uitgangspunten van een succesvolle transformatie.

We geven inzicht in de koppeling tussen de decentralisaties, de gewenste 

transformatie en een duurzame werkwijze. We laten zien hoe we dit met 

het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost hebben uitgevoerd, en welke elemen-

ten hiervan overdraagbaar zijn. Zo bieden we handvatten en inspiratie 

om te werken aan betere zorg en ondersteuning voor alle bewoners. Dit 

is relevant voor iedereen die betrokken is bij de zorg en ondersteuning 

op lokaal niveau. En specifiek voor beleidsmakers en bestuurders van 

gemeenten, die voor de grote opgave staan om in de komende jaren de 

transformatie te bewerkstelligen.

Het traject in Amsterdam-Zuidoost was voor ons een inspirerende ervaring. 

Door de goede samenwerkingsrelaties met alle betrokkenen konden we 

gezamenlijk toewerken naar een duurzaam resultaat in Gaasperdam/Drie-

mond. Wij danken dan ook alle bewoners, professionals en beleidsmakers 

voor hun openheid, flexibiliteit en lef om dit traject samen aan te gaan.

Jolanda Elferink Lou Repetur

senior adviseur Sociale Zorg expert transformatie sociaal domein

j.elferink@movisie.nl l.repetur@movisie.nl
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1. Drie decentralisaties: transitie en transformatie

te (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo 2015). Door deze overhe-

veling hebben gemeenten nu een bredere verantwoordelijkheid voor de 

deelname van mensen met een beperking of met psychische problematiek 

aan het maatschappelijke verkeer en voor hun zelfredzaamheid thuis. Ge-

meenten zijn nu verantwoordelijk voor alle activiteiten op het gebied van 

ondersteuning en begeleiding.3

Participatiewet

De nieuwe Participatiewet vervangt de voormalige Wet werk en bij-

stand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wet werk 

en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Het doel van de 

Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen – ook mensen met een 

arbeidsbeperking – aan het werk te krijgen, bij voorkeur bij ‘gewone’ 

werkgevers. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de reïntegratie 

van iedereen die kán werken maar hierbij ondersteuning nodig heeft, 

inclusief jonggehandicapten die niet volledig arbeidsongeschikt zijn. 

Ook is de gemeente verantwoordelijk voor voorzieningen voor zo-

geheten ‘beschut werk’ voor mensen die geen regulier werk kunnen 

verrichten.

3 Centraal Planbureau, Decentralisaties in het sociaal domein. CPB Notitie. Den Haag: CPB, 2013.

Per 1 januari 2015 zijn de drie decentralisaties in het sociale domein een 

feit. Decentralisatie betekent letterlijk het niet meer centraal (lees: lan-

delijk, door de rijksoverheid) regelen van bepaalde beleidsterreinen. De 

uitvoering van en verantwoordelijkheid voor specifieke wetten en regels is 

verplaatst van een hogere naar een lagere bestuurslaag.2 Vanaf 1 januari 

zijn gemeenten bestuurlijk en budgettair verantwoordelijk voor passende 

arrangementen voor hun burgers over het gehele sociale domein: wonen, 

werken, welzijn, zorg, inkomen en scholing. Het uitgangspunt hierbij is 

dat de burger centraal staat, met zijn of haar mogelijkheden en kwets-

baarheden, en niet een uniform aanbod vanuit de gemeente. En dat de 

burger voor zorg en ondersteuning waar mogelijk een beroep doet op zijn 

of haar netwerk, eventuele mantelzorgers en vrijwilligers. Dit vraagt een 

nieuwe manier van werken vanuit gemeenten. Elke gemeente geeft hier 

op eigen wijze vorm aan.

Langdurige zorg en zorg voor ouderen (Wmo 2015) 

Een belangrijke verandering op het gebied van de langdurige zorg is de 

overheveling van de extramurale begeleiding (inclusief dagbesteding) van 

het Rijk (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, AWBZ) naar de gemeen-

2 A. Op het Veld, J. Wachtmeester en Andersson Elffers Felix bv, Decentralisatie betekent transitie 
& transformatie. Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke 
ondersteuning. Den Haag: TransitieBureau Begeleiding in de Wmo, 2012.
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Jeugdwet

Met de nieuwe Jeugdwet zijn de verantwoordelijkheden van gemeenten 

met betrekking tot de zorg voor jeugd uitgebreid. Gemeenten zijn nu ver-

antwoordelijk voor preventie, alle vormen van jeugdhulp, jeugdbescher-

ming en jeugdreclassering. De gemeente is ook verantwoordelijk voor 

advies en meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.4

1.1 Samenhang decentralisaties en ‘3d-aanpak’

Nu gemeenten verantwoordelijk zijn voor een breed scala aan taken 

binnen het sociale domein hebben ze de mogelijkheid om met een meer 

integrale benadering de zorg en ondersteuning voor burgers te orga-

niseren. Alleen al uit overwegingen van efficiëntie kiezen steeds meer 

gemeenten hiervoor; de decentralisaties gingen immers gepaard met een 

fikse bezuiniging.

Maar er zijn ook inhoudelijke argumenten voor gemeenten om voor 

een zogeheten ‘3d-aanpak’ te kiezen. Alle drie decentralisaties zijn 

meer dan een overheveling of transitie van budgetten en verantwoor-

delijkheden van de ene overheidslaag naar de andere. De decentralisa-

ties beogen bij te dragen aan een transformatie van het gehele sociale 

domein.5 We kunnen de ene decentralisatie daarom niet los zien van de 

4 Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut, 2014.
5 Zie later in dit hoofdstuk een nadere uitleg van de termen ‘transitie’ en ‘transformatie’.

andere. Movisie beschreef deze samenhang eerder op drie verschillende 

niveaus (zie kader).

Een belangrijke reden om een integrale benadering te kiezen voor de on-

dersteuning, hulp en zorg voor burgers is dat veel problemen en zorgvra-

gen van burgers met elkaar samenhangen. Zo kunnen lange perioden van 

werkloosheid leiden tot schulden, armoede en psychische problemen. Dit 

heeft effect op de opvoeding van kinderen en op hun fysieke gesteldheid. 

Huisvesting kan moeilijk worden en sociale netwerken worden uitgedund, 

waardoor gezinnen in een sociaal isolement belanden. Eén van deze pro-

blemen afzonderlijk verhelpen is weinig effectief.

Daarnaast zijn in het sociale domein de doelgroepen (individuele burgers 

en gezinnen, maar ook sociale netwerken, vrijwilligers en verenigingen) 

niet zo gescheiden. Mensen, en de zorg en ondersteuning die ze nodig 

hebben, zijn niet zomaar op te delen in beleidsterreinen. Dit noemen 

we het ‘stapelingseffect’. Er zijn veel burgers en gezinnen die te maken 

hebben met ondersteuning, hulp en zorg op verschillende levens- en 

beleidsterreinen. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn kinderen en jonge-

ren met een licht verstandelijke beperking. Zij hebben vaak structurele en 

langdurige zorg en ondersteuning nodig op verschillende terreinen in hun 
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leven. Deze kinderen en jongeren zien we daarom terug in vrijwel iedere 

specifieke regeling waarvoor gemeenten nu verantwoordelijk zijn: van 

speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening en de jeugd-ggz tot de Wajong, 

arbeidsmatige dagbesteding en de jeugddetentie.6 Zo hebben grote groe-

pen mensen te maken met meer dan één decentralisatie, of zelfs met alle 

drie. Doelgroepen van de ene decentralisatie overlappen met doelgroepen 

van een andere.7 Als we de cliënt daadwerkelijk centraal willen stellen, 

moeten we het denken vanuit verschillende beleidsterreinen loslaten. We 

moeten met één integrale bril naar de betreffende (vraag van) cliënt of 

het gezin kijken, waarbij beleidsvorming nog steeds op verschillende ter-

reinen plaatsvindt.

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Factsheets Samenhang Decentralisaties. Den Haag: VNG, 
2012.

7 Op weg naar duurzame maatschappelijke ondersteuning. De inhoudelijke samenhang tussen de 
drie decentralisaties en de Wmo. Utrecht: Movisie, 2012.
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In 2012 analyseerde Movisie dat de drie decentralisaties op drie verschillende 

niveaus met elkaar samenhangen.8 Deze analyse laat zien dat een driedimensionele 

aanpak wenselijk en noodzakelijk is om bestaande problemen op te lossen, ambities 

waar te maken en de zorg en ondersteuning lokaal goed vorm te geven.

Het niveau van de probleemdefinitie: voor welke problemen bieden de 

decentralisaties een oplossing?

Op het niveau van de probleemdefinitie liggen aan alle drie decentralisaties dezelf-

de drijfveren ten grondslag. Allereerst bestond er een breed gedeelde overtuiging 

dat het bestaande aanbod van ondersteuning, hulp en zorg voor veel mensen niet 

optimaal was. Het was te veel gericht op de individuele burger, waarbij er onvol-

doende oog was voor zijn of haar sociale omgeving. Het richtte zich vooral op één 

leefgebied (zoals mobiliteit, arbeid of opvoeding), terwijl deze leefgebieden invloed 

op elkaar uitoefenen. En er waren vaak verschillende professionals bij één cliënt of 

gezin betrokken, die langs elkaar heen werkten. De tweede drijfveer is de brede 

maatschappelijke verschuiving van een verzorgingsstaat naar een participatiesamen-

leving. Door de uitdijende kosten van de verzorgingsstaat lijkt deze op lange termijn 

(financieel) niet meer houdbaar. Daarbij zijn de oude systemen te veel gericht op 

beperkingen en problemen, niet op de mogelijkheden en talenten van burgers. 

Door de transformatie moeten burgers weer meer zelf en met elkaar verantwoorde-

lijkheid nemen, voor hun eigen leven, een eigen inkomen, de eigen gezondheid, en 

een leefbare en sociale buurt.

8 Op weg naar duurzame maatschappelijke ondersteuning. De inhoudelijke samenhang tussen de drie 
decentralisaties en de Wmo. Utrecht: Movisie, 2012.

Het niveau van de ambities: in welke richting zoeken we de oplossingen?

Op basis van de hierboven geformuleerde problemen, streven alle drie decentrali-

saties naar vier gemeenschappelijke ambities:

* meer eigen verantwoordelijkheid van de burger

* lagere kosten

* effectievere en efficiëntere hulp

* toename van participatie.

Het niveau van de lokale uitvoering: wat is er lokaal nodig om de 

gewenste veranderingen te realiseren?

Op het niveau van de lokale uitvoering, ten slotte, komen de manieren waarop 

deze ambities in de lokale context van gemeenten uitvoering krijgen ook sterk 

overeen. Meer concreet vinden de volgende verschuivingen plaats in het aanbod 

van ondersteuning, hulp en zorg:

* van vooral individuele naar meer collectieve arrangementen

* van aanbod- en systeemgericht naar vraag- en mensgericht

* van curatief naar preventief

* van zware zorg naar lichte ondersteuning

* van formele naar meer informele ondersteuning

* van exclusief naar inclusief

* van duurder en bureaucratisch naar goedkoper, effectief en efficiënt

* van sectoraal naar integraal.

De samenhang tussen de drie decentralisaties op drie verschillende niveaus
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1.2  Fundamentele verandering van structuur,  
cultuur en werkwijzen

In de beleidsnota’s en debatten rondom de decentralisaties in het sociale 

domein worden de termen ‘transitie’ en ‘transformatie’ veelvuldig gebe-

zigd. In deze publicatie maken we gebruik van de definitie van het Dutch 

Research Institute for Transitions van de Erasmus Universiteit Rotterdam: 

transitie definiëren zij als een ‘fundamentele verandering van de domi-

nante structuur, cultuur en werkwijzen van een maatschappelijk systeem’.9 

De transities in het sociale domein behelzen primair de veranderingen van 

de dominante structuur. Het gaat hier om bijvoorbeeld budgetten, ver-

antwoordelijkheden en organisatiestructuren. De beoogde transformatie 

behelst een fundamentele verandering van de dominante cultuur en werk-

wijzen. Hierbij gaat het vooral om gedeelde waarden en ambities, en 

9 Jan Rotmans, In het oog van de orkaan. Nederland in transitie. Boxtel: Aeneas, 2012.

om regels, gedrag en houding. Men kan de transitie en de transformatie 

echter niet los van elkaar zien. Het doel van de grootschalige veranderin-

gen in het sociale domein is dat de transitie het mogelijk maakt om het 

gewenste maatschappelijke effect te realiseren, door een betere en effec-

tievere ondersteuning, hulp en zorg (transformatie).10

De transities op het gebied van zorg en ondersteuning, werk en jeugd zijn 

sinds 1 januari 2015 een feit. In deze publicatie richten we ons daarom op 

de beoogde transformatie. Dat is de uitdaging waar burgers, professionals 

en beleidsmakers nu voor staan. We zoomen daarbij in op één stadsdeel 

van een grote gemeente. Hoe geven zij de transformatie op de drie be-

leidsterreinen vorm, in een integrale benadering samen met bewoners en 

professionals? In het laatste hoofdstuk zoomen we weer uit, en destilleren 

we de werkzame elementen uit dit specifieke voorbeeld.

10 A. Op het Veld, J. Wachtmeester en Andersson Elffers Felix bv, Decentralisatie betekent transitie 
& transformatie. Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke 
ondersteuning. Den Haag: TransitieBureau Begeleiding in de Wmo, 2012.
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de organisatievormen en werkwijzen, maar vooral ook met alle andere 

betrokken partijen, zoals bewoners, vrijwilligersnetwerken en andere 

hulpverleningsinstanties.

“We kregen twee opdrachten vanuit de centrale stad: 

ten eerste, jaag de samenwerking aan, en ten tweede, 

ga experimenteren met monitoren en verbinden in de 

wijk. Uiteindelijk moest elk stadsdeel op die manier input 

leveren voor een Amsterdams model.” 

(Jasper Balduk, projectleider stadsdeel Amsterdam-Zuidoost)

Uitgangspunten

In haar streven naar de gewenste transformatie in het sociale domein, had 

de gemeente Amsterdam een aantal uitgangspunten geformuleerd. Deze 

uitgangspunten vormden de basis voor het vormgeven van de onder-

steuning, hulp en zorg aan bewoners. Zo werkt de gemeente Amsterdam 

gebiedsgericht, waarbij de opgaven en kansen in het gebied leidend zijn. 

De participatie van bewoners en de samenwerking tussen gemeente en 

In 2014 ondersteunde Movisie het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost bij het 

opzetten en uitvoeren van een zogeheten ‘3d-proeftuin’ in Gaasperdam/

Driemond, een gebied met ruim 34.000 inwoners aan de rand van het 

stadsdeel. In dit hoofdstuk beschrijven we kort de aanleiding voor dit 

pilotproject, de uitgangspunten voor de gemeente Amsterdam, de doel-

stellingen, de gebiedsanalyse die aan de basis van het pilotproject ligt, en 

de beoogde resultaten. In de kadertekst na dit hoofdstuk zetten we de 

belangrijkste stappen in dit pilotproject op een rij.

Aanleiding

De gemeente Amsterdam heeft, net als veel andere grote gemeenten, 

de transities en beoogde transformaties in het sociale domein in eerste 

instantie afzonderlijk van elkaar vormgegeven. Door de schaalgroot-

te van de zorg en ondersteuning aan haar bewoners was dit voor de 

gemeente een meer overzichtelijke aanpak. Naarmate de daadwerke-

lijke overheveling van taken dichterbij kwam, zocht de gemeente naar 

manieren om de decentralisaties met elkaar te verbinden en een meer 

integrale aanpak te ontwikkelen. De organisatievormen om de beno-

digde zorg en ondersteuning te bieden, waren er al, of waren volop in 

ontwikkeling, zoals de Ouder- en Kindteams en de Samen DOEN-teams. 

Er moest echter meer samenwerking plaatsvinden tussen de verschillen-

2. Pilot in Amsterdam-Zuidoost
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partners wordt gestimuleerd. Eigen kracht en eigen regie van bewoners 

staan centraal. Professionals krijgen meer ruimte om hun eigen professio-

nele afwegingen te maken. En de gemeente wil leren uit de praktijk, om 

verbeteringen op te sporen en door te voeren.

Doelstellingen

Met het pilotproject beoogde het stadsdeel de volgende doelstellingen te 

behalen:

* het ‘verhaal achter’ de kwantitatieve gebiedsanalyse van Gaasper-

dam/Driemond achterhalen (zie hieronder) door in gesprek te gaan 

met bewoners, vrijwilligers en professionals;

* een integrale aanpak ontwikkelen voor de terreinen participatie, 

jeugdzorg, zorg en ondersteuning;

* een duurzame samenwerking organiseren en faciliteren tussen bewo-

ners, vrijwilligers en professionals op deze terreinen.

Gebiedsanalyse

Voor dit pilotproject koos de gemeente Amsterdam voor het gebied 

Gaasperdam/Driemond om twee redenen. Ten eerste waren de teams en 

netwerken die in Amsterdam zouden gaan werken – de Ouder- en Kind-

teams, Wijkzorg, Samen DOEN – in Gaasperdam/Driemond al in vorming. 

Daar kon de gemeente dus goed experimenteren. Ten tweede had de 

gemeente aan het begin van 2014 een gebiedsanalyse voor Gaasperdam/

Driemond uitgevoerd. Deze analyse geeft vooral geobjectiveerde en kwan-

titatieve informatie over de bewoners, gericht op de thema’s jeugd, werk 

en inkomen, gezondheid en zorg, en zelfredzaamheid en sociaal netwerk. 

Om een goede inhoudelijke agenda voor het gebied op te stellen, en van 

daaruit de samenwerking te stimuleren, had het stadsdeel ook behoefte 

aan meer kwalitatieve informatie: het verhaal achter de cijfers en achter 

de geobjectiveerde gegevens. 
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De belangrijkste informatie uit de gebiedsanalyse

Van alle inwoners van Amsterdam woont ruim 4 procent in Gaasperdam/Drie-

mond. Iets meer dan de helft van de bewoners is van niet-westerse afkomst.  

Het aandeel kinderen en jongeren (0 tot 17 jaar) is hoger dan gemiddeld in 

Amsterdam (22 procent tegenover 18 procent). Het aandeel ouderen ligt op 

het gemiddelde van Amsterdam (9 procent). Er wonen meer alleenstaanden 

 (45 procent) en meer eenoudergezinnen (18 procent) dan gemiddeld in 

Amsterdam. Het aandeel huishoudens met een lage of middelbare opleiding 

is er relatief hoog. Ongeveer 1 op de 5 huishoudens heeft een laag inkomen 

en een lage opleiding (gemiddeld in Amsterdam is 15 procent). Het aantal 

bedrijfsvestigingen en werkzame personen is relatief laag. Het aantal banen 

per 1.000 leden van de beroepsbevolking is met 183 een stuk lager dan het 

Amsterdams gemiddelde van 837.

Gaasperdam/Driemond heeft een hoger aandeel voortijdige schoolverlaters, 

indicaties voor vroeg- en voorschoolse educatie (vve), en aanmeldingen bij jeugd-

zorg en Veilig Thuis (voorheen het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) dan 

gemiddeld in Amsterdam. Tevens is er sprake van een hoger aandeel chronische 

aandoeningen en rokers dan gemiddeld in Amsterdam, en voelen meer mensen 

zich eenzaam. Ondanks het grote aantal kwetsbare mensen in het gebied is het 

risico op spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen gemiddeld. Dit 

geldt ook voor het percentage volwassenen dat geen regie ervaart over het eigen 

leven. Ook de mate waarin mensen elkaar onderling helpen is gemiddeld ten 

opzichte van Amsterdam ondanks de kwetsbaarheid van de bewoners. Kortom, 

het gebied kent verschillende kwetsbare factoren, waarbij de sociale cohesie in 

de wijk toch gemiddeld is.
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Beoogde resultaten

Het stadsdeel wil ‘duurzame netwerkvorming’ in het gebied creëren tussen 

alle partijen die betrokken zijn bij ondersteuning, hulp en zorg. Daarnaast 

moest de verdere ontwikkeling van een Amsterdams uitvoeringsmodel 

voor het sociale domein een ‘gedragen traject’ zijn, zowel onder bewoners 

als onder professionals en beleidsmakers. Centraal in het uitvoeringsmodel 

zijn de eerder genoemde teams – Samen DOEN, de Ouder- en Kindteams, 

Activeringsteams en Wijkzorg. Maar sluiten deze voldoende aan op de 

doelgroepen en is er voldoende onderscheid tussen de teams? Hoe moeten 

klantroutes lopen en hoe moet je op- en afschalen? Het stadsdeel Zuidoost 

heeft onder andere laten zien dat dergelijke vragen moeilijk te beant-

woorden zijn met een redenering vanuit het model. Voor een goed beeld 

van elkaar, om door te verwijzen of om in contact te treden met vrijwilli-

gers, is het belangrijk om te doen en om met betrokkenen te spreken over 

wederzijdse verwachtingen.

Voor de betrokken beleidsmakers was van tevoren niet duidelijk wat dit 

pilotproject concreet moest opleveren. Hierdoor konden ze moeilijk sturen 

op resultaat, iets wat ze als beleidsmakers wel gewend zijn. Dit traject 

vroeg van hen een omschakeling van government (controlerend sturen op 

resultaat) naar governance (randvoorwaardelijk sturen op het proces dat 

leidt naar het door allen gewenste resultaat). Zo’n verandering vindt niet 

gemakkelijk plaats en roept onzekerheid en weerstand op. In plaats van 

controleren op de gewenste uitkomsten moesten de lokale beleidsmakers 

het proces gaan faciliteren en ervoor zorgen dat alle betrokkenen – be-

woners, professionals en beleidsmakers – de ruimte kregen om op eigen 

tempo en niveau een bijdrage te leveren aan het uiteindelijke resultaat. 

Het niet weten waar je precies op stuurt betekent het loslaten van de con-

trole. Beleidsmakers moeten niet overtuigen, maar inspireren tot samen-

werking, het proces volgen en waar nodig verdere bijstelling stimuleren. 

Er is vertrouwen nodig om te accepteren dat indien het proces door allen 

gedragen wordt, de uitkomsten ook door allen gewenst zijn.

“Het was voor ons duidelijk dat we moesten gaan 

leren, maar we wisten niet hoe. We wilden structureler 

verbindingen leggen met bewoners en vrijwilligersgroepen, 

maar hoe doen we dat? We wisten niet waar we moesten 

beginnen. Het stappenplan van Movisie kwam van 

onderop: laten we kijken wat werkt voor een bewoner, 

dan worden we vanzelf geconfronteerd met het beleid en 

zien we wat wel en wat niet werkt.” 

(Jasper Balduk, projectleider stadsdeel Amsterdam-Zuidoost)
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We verdiepten ons in het gebied en in de gewenste resultaten van 

het project. Wie zijn de bewoners? Hoe actief is de buurt? Welke 

organisaties werken in de wijk en waarom? Wat zijn de kwaliteiten 

en uitdagingen in dit gebied? Hoe zijn de geformuleerde doelstel-

lingen tot stand gekomen? Wat vinden de bewoners hiervan en in 

hoeverre zijn zij betrokken? Hoeveel ruimte is er en hoeveel kunnen 

we nog creëren om de vooraf centraal geformuleerde doelstellingen 

bij te stellen? Hoeveel ruimte durft het stadsdeel te nemen? Hoe zijn 

de onderlinge relaties in het stadsdeel tussen de verschillende pro-

jectleiders, hun leidinggevenden en verantwoordelijke bestuurders? 

Wat kwam er in de gebiedsanalyses naar voren over Gaasperdam/

Driemond?

Doel:  inhoudelijke, strategische en procesmatige voorbereiding op 

het traject.

De stappen van het pilotproject op een rij

Het pilotproject in Gaasperdam/Driemond bestond uit tien stappen.  

Tijdens elke stap gebruikten we een combinatie van de uitgangspunten 

van de transformatie, technieken uit mediation en coaching, en waarde-

rend co-creëren (zie hoofdstuk Transformatie in Gaasperdam/Driemond).

Stap 1 Voorbereiding
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Om intern draagvlak te creëren voor het pilotproject informeerden 

we tijdens een lunchbijeenkomst de medewerkers van het stadsdeel 

Amsterdam-Zuidoost over het project.

Doel:  de beleidsmedewerkers motiveren voor en deelgenoot maken 

van het project.

Stap 2 Agendering

In de kick-offbijeenkomst legden we het plan van aanpak en de stap-

pen in het proces voor aan ‘betrokken sleutelfiguren’ in het gebied, 

onder wie bewoners, vrijwilligers, professionals en medewerkers van 

het stadsdeel. We werkten aan ‘co-creatie’: gezamenlijk de vraag-

stukken uitdiepen en de mogelijke oplossingen onderzoeken. We be-

spraken vraagstukken, dilemma’s en verantwoordelijkheden binnen 

de thema’s uit de gebiedsanalyse.

Doel:  het plan van aanpak en de stappen in het proces voorleggen 

aan de doelgroepen; hun perspectieven en input erbij betrek-

ken; een begin maken met de co-creatie; draagvlak versterken.

Stap 3 Kick-offbijeenkomst
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Na een training door Movisie over ‘waarderend interviewen’ (zie volgende hoofdstuk) spraken beleidsmedewerkers van het stadsdeel in individuele 

diepte-interviews met ervaringsdeskundigen: bewoners die ondersteuning, hulp en zorg binnen het sociale domein nodig hebben (gehad). Maar 

ook bewoners die de toegang tot steun en hulp niet vinden. De geïnterviewden waren niet de sleutelfiguren of de usual suspects; ze behoren tot 

de groep die zich minder gemakkelijk laat horen. De interviews waren erop gericht ‘verhalen’ van bewoners naar boven te halen. Hoe ervaren 

bewoners de beschikbare ondersteuning, hulp en zorg? Welke veranderingen willen zij bereiken? En welke bijdrage kunnen ze hier zelf aan leveren? 

In de interviews spraken de beleidsmedewerkers met een oudere met ernstige lichamelijke beperkingen die in een seniorenwoning woont, een 

mantelzorger, een nieuwkomer in het dorp Driemond, een alleenstaande jonge moeder, een bewoner die door de hulpverlening weer een actieve 

rol speelde in de wijk, een jongere met ervaring in de schuldhulpverlening, een jongere met een crimineel verleden, en een bewoner zonder 

verblijfsvergunning. De gebruikte methode in de gesprekken was die van het ‘waarderend co-creëren’. De verkregen informatie is na uitwerking 

voorgelegd aan de geïnterviewden.

Doel:  inhoud ophalen bij bewoners; werkzame elementen onderzoeken van de inzet van de verschillende betrokkenen; tijdens het proces 

verbindingen leggen tussen mensen; beleidsmakers in contact brengen met de verschillende doelgroepen voor wie zij hun werk doen;  

het draagvlak vergroten voor outreachend beleidswerk.11

11 Outreachend beleidswerk vraagt van beleidsmedewerkers om hun verschillende doelgroepen op te zoeken en om hun ideeën bij hen te toetsen. Dit betekent dat ze de doelgroepen niet alleen 
kennen via intermediairs (vaak hulpverleners), maar ook rechtstreeks.

Stap 4 Waarderend interviewen
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Analyse van de uitkomsten van de kick-offbijeenkomst en de 

interviews.

Doel:  de belangrijkste thema’s vaststellen voor de focusgroepbijeen-

komsten en het verdere vervolg van het project.

De informatie uit de bijeenkomsten en interviews hebben we ge-

toetst in vijf focusgroepbijeenkomsten. Ook hier werd, na instructies 

en met behulp van formats van Movisie, de methode ‘waarderend 

onderzoeken’ toegepast. Aan de focusgroepbijeenkomsten namen 

niet alleen cliënten en bewoners deel, maar ook actieve vrijwilligers, 

professionals en beleidsmedewerkers van het stadsdeel. Hierbij ging 

het er ook weer om nieuwe verbindingen te leggen tussen deze 

betrokkenen. Ook stimuleerden we uitwisseling over wie welke rol 

in de zorg, ondersteuning en participatie van anderen kan spelen. 

Binnen een sfeer van veiligheid en vertrouwen wisselden de deel-

nemers aan de hand van stellingen hun toekomstbeelden uit. Elke 

focusgroepbijeenkomst was gericht op een specifiek thema dat een 

opgave vormt voor het stadsdeel: huiselijk geweld en kindermishan-

deling, participatie, maatschappelijke voorzieningen, jongeren en 

seksualiteit, en schuldhulpverlening.

Doel:  de eerder verkregen input, en de analyse daarvan, toetsen bij 

de betrokkenen; hen ervaringen laten uitwisselen; het draag-

vlak voor het vervolg van het traject versterken.

Stap 5  Analyse Stap 6  Focusgroepen gebaseerd op ‘waarderend 
onderzoeken’
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Uit alle verkregen input destilleerden we zes ‘waarden’ (zie volgende 

hoofdstuk). Deze waarden vormen de input voor het ontwerp van 

het plan van aanpak voor het gebied.

Doel:  de belangrijkste waarden vaststellen die aan de basis moeten 

liggen van de zorg en ondersteuning in Gaasperdam/Driemond.

Samen met leidinggevenden hebben we de laatste analyse bespro-

ken, met de bijbehorende ‘waarden’. De centrale vraag tijdens deze 

bijeenkomst was: hoe komt het dat betrokkenen (zoals bewoners 

met een hulpvraag of vrijwilligers) niet altijd ervaren dat de onder-

steuning en hulpverlening aan de waarden voldoen die zo belangrijk 

gevonden worden? We bespraken de benodigde stappen voor de 

gewenste cultuurverandering, om aan die waarden tegemoet te kun-

nen komen. Door welke onderliggende aannames en (voor)oordelen 

sturen we niet (genoeg) op betrokkenheid van professionals of op 

gelijkwaardigheid tussen informele en formele zorgaanbieders? En 

wat is ervoor nodig om daar wél op te sturen? We bespraken wat 

goed werkt en hoe we dit verder kunnen uitbouwen. En welke rol 

leidinggevenden hierin kunnen spelen, bijvoorbeeld door de aanpas-

sing van protocollen en medewerkersprofielen die gebruikt worden 

in de zorg en ondersteuning.

Doel:  het analyseren van de onderliggende gedragspatronen die de 

gewenste zorg en ondersteuning in de weg staan.

Stap 7  Analyse van alle input in studiegroepen, 
bestaande uit diverse beleidsmedewerkers

Stap 8 Bijeenkomst ‘Maatschappelijk Resultaat’
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In de startconferentie deelden we de uitkomsten van het voortraject, 

toetsten we de gedestilleerde waarden en verbonden deelnemers 

zich aan werkzaamheden die hieruit voortvloeien. Ook was deze bij-

eenkomst het startschot om te gaan werken aan het actieplan. 

Doel:  het toetsen van de waarden waarop het actieplan voor het 

gebied zal worden gebaseerd.

De waarden die we tijdens het project gedestilleerd hebben, zijn 

niet statisch en kunnen veranderen. Daarom is het nodig om deze 

te blijven toetsen aan de realiteit van de bewoners en professionals. 

Een goede manier hiervoor is om jaarlijks ‘waardenkringen’ te orga-

niseren (zie volgende hoofdstuk). Daarnaast is het van belang om het 

outreachend beleidswerk structureel in te bedden in het stadsdeel. 

Dat kan bijvoorbeeld door aan alle beleidsmedewerkers te vragen 

jaarlijks een bewoner te interviewen voor wie het gemaakte beleid 

bedoeld is.

Doel:  de vastgestelde waarden structureel toetsen aan de verande-

rende realiteit van bewoners en professionals.

Stap 9 Startconferentie Stap 10  Duurzame verbinding
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3. Transformatie in Gaasperdam/Driemond

Om tot het door alle partijen (bewoners, professionals en beleidsmakers) 

gewenste resultaat te komen, kozen we in het pilotproject in Gaasperdam/

Driemond voor een aanpak bestaande uit drie elementen:

* We namen de uitgangspunten van de transformatie als focus.

* We ondersteunden het proces van de beleidsmakers en andere partners 

in het project om tot een integrale samenwerking te komen, door mid-

del van coachings- en mediationtechnieken.

* We introduceerden de werkwijze van waarderend co-creëren, die uit-

gaat van de kracht van bewoners in plaats van hun kwetsbare aspecten.

Hieronder beschrijven we de invulling van elk van deze elementen. Ver-

volgens bespreken we de belangrijkste resultaten van het pilotproject, 

samengevat als de ‘kracht van waarden’.

3.1 Uitgangspunten succesvolle transformatie

Het pilotproject in Gaasperdam/Driemond was een combinatie van een 

focus op de uitgangspunten van de transformatie, procesondersteuning en 

een bekrachtigende werkwijze (empowerment) die gericht was op kracht 

in plaats van op zwakte. Het verbeteren van de onderlinge samenwerking 

en het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, vrijwilligers, pro-

fessionals en beleidsmakers waren belangrijke opgaven in het pilotproject. 

Maar dit was niet een doel op zichzelf. Het waren middelen om gezamen-

lijk te komen tot een betere, effectievere en efficiëntere zorg en onder-

steuning voor bewoners. Alle stappen in het project moesten daarom 

continu getoetst worden aan inhoudelijke uitgangspunten: zijn we op de 

goede weg om betere zorg en ondersteuning te bewerkstelligen?

We gebruikten hiervoor de drie uitgangspunten van een succesvolle trans-

formatie, zoals geformuleerd door de Denktank Transformatie Jeugd-

stelsel. Een groep bestuurders, beleidsmakers, cliënten en experts uit de 

jeugdsector boog zich in 2013 en 2014 over de vraag: wat moet er gebeu-

ren om een daadwerkelijke transformatie in de jeugdsector tot stand te 

brengen, en hoe pakt de jeugdsector dit aan in co-creatie met alle betrok-

ken partijen? In het rapport Beter met minder formuleerde de denktank 

drie uitgangspunten van een succesvolle transformatie, samengevat als: 

nieuwe verhoudingen, een ongedeeld en verbonden stelsel, en een reflec-

tieve praktijk en reflectief beleid.12 Deze uitgangspunten zijn inmiddels 

12 Denktank Transformatie Jeugdstelsel, Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van 
het jeugdstelsel. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut, 2014.



Inhoudsopgave R     Voorwoord R     Samenvatting R

Werkzame elementenTransformatie Gaasperdam/Driemond

De 10 stappen van het pilotproject Zes waarden Gaasperdam/Driemond

Drie decentralisaties Pilot Amsterdam-Zuidoost

Movisie  *  De kracht van waarden  *  pagina 21 van 41

overgenomen door de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ)13, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het G32-stedennetwerk 

en de G4 (de vier grote steden). Gezien de samenhang tussen de drie 

decentralisaties, zowel in de achterliggende motivaties als in de voorlig-

gende ambities, bleken deze drie uitgangspunten met enige aanpassingen 

goed bruikbaar voor de transformaties in het brede sociale domein. In het 

pilotproject gebruikten we daarom de drie uitgangspunten als toetsstenen 

voor de inhoudelijke voortgang van het project.

Nieuwe verhoudingen

Kern van de vernieuwde stelsels in het sociale domein zijn nieuwe verhou-

dingen tussen burgers, vrijwilligers, professionals en overheid. De burger 

staat centraal en is zelf, voor zover mogelijk, primair verantwoordelijk 

voor haar of zijn welbevinden. Voor kinderen geldt vanzelfsprekend dat 

hun ouders of verzorgers deze verantwoordelijkheid dragen. Iedere bur-

ger kan ondersteund worden door zijn sociale omgeving, bestaande uit 

familieleden, vrienden, buren, mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook 

verschillende professionals met wie we in ons dagelijkse leven te maken 

hebben, zoals een leerkracht, wijkagent of sporttrainer. Als een burger 

aanvullende hulp of zorg nodig heeft, komt de derde partij in beeld: de 

professionele hulpverlening. De burger is opdrachtgever van deze hulp, 

die vraaggericht is en dienstbaar aan de eerste twee partijen. De overheid, 

13 Deze transitiecommissie onder leiding van Leonard Geluk monitorde de voortgang van de transitie 
van het jeugdstelsel. De TSJ bracht in december 2014 haar vijfde en laatste rapport uit.

ten slotte, is de vierde partij, die faciliteert en waar nodig grenzen stelt, 

zowel aan de kosten van het zorggebruik als daar waar de veiligheid van 

individuen of van de samenleving in het geding is.

Omdat de burger, bewoner of cliënt centraal staat in deze nieuwe verhou-

dingen, was duidelijk waar het pilotproject in Gaasperdam/Driemond mee 

moest beginnen: de bewoners. Ambtenaren van het stadsdeel hebben in 

individuele gesprekken verschillende bewoners geïnterviewd die in hun 

dagelijkse leven te maken hebben met ondersteuning, hulp en/of zorg. Be-

langrijk doel van deze gesprekken was om het verhaal achter de kwantita-

tieve gebiedsanalyse naar boven te halen. Daarnaast bracht het de beleids- 

makers in direct contact met de doelgroepen voor wie zij beleid maken. 

Het was een bewuste keuze om niet te spreken met de bekende sleutelfi-

guren, maar met bewoners die nog niet in beeld waren bij het stadsdeel. 

Zo kon waardevolle, maar tot dan toe latente kennis worden vergaard.

De individuele gesprekken leidden niet alleen tot nieuwe inzichten, maar 

ook tot nieuwe verhoudingen tussen bewoners en ambtenaren. In een 

vernieuwd stelsel is het belangrijk dat een ambtenaar niet alleen beleid 

maakt vanachter zijn bureau, maar dit ook direct toetst aan hoe dit beleid 

wordt ervaren door bewoners. Dit vraagt een andere manier van werken 

van de ambtenaar, die meer naar buiten moet treden. Hij toetst niet meer 
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alleen via de hulpverlener wat de behoefte is van de doelgroep, maar 

rechtstreeks en direct bij bewoners zelf. De individuele gesprekken zijn 

een eerste belangrijke stap in die richting.

“Het aanbod van het stadsdeel voor mantelzorgers is niet 

zo bekend. Mensen hebben een drempel om daar naartoe 

te gaan. Iets organiseren dichter bij de mensen, dat vind ik 

wel goed.” 

(mantelzorger)

Het centraal stellen van de burger, cliënt of bewoner betekent ook dat 

de mens weer centraal moet staan, en niet het systeem. Een belangrijke 

reden voor de noodzaak van een transformatie is dat systemen leidend 

zijn geworden bij het organiseren van de hulp en zorg in onze samenle-

ving. Cliënten, professionals en ambtenaren zijn dienend geworden aan 

dit systeem. Om dit te veranderen is het noodzakelijk dat de verschillende 

partijen met elkaar in gesprek gaan en blijven. Niet over regels en proto-

collen, maar over persoonlijke ervaringen en waarden.

“Als gemeente hebben we te lang geprobeerd om de 

opgave die we hadden gekregen – transitie en transformatie 

gecombineerd met een fikse bezuiniging – op te lossen 

op de manier zoals we dat altijd deden: door te denken in 

structuren, werkwijzen en instrumenten. Ons uitgangspunt 

was dus niet de bewoner. De logica van de werkwijze had 

voorrang boven de logica van de leefwereld.” 

(Jasper Balduk, projectleider stadsdeel Amsterdam-Zuidoost)

Het creëren van nieuwe verhoudingen tussen bewoners, vrijwilligers, 

professionals, ambtenaren en bestuurders vraagt onderlinge ontmoeting 

en uitwisseling. Daarom was een volgende stap in het pilotproject het 

organiseren van focusgroepbijeenkomsten – over specifieke thema’s die 

belangrijk zijn in dit gebied, zoals huiselijk geweld en kindermishandeling, 

maatschappelijke voorzieningen, schuldenproblematiek, huisvesting, en 

jongeren en seksualiteit – en grootschaliger bijeenkomsten voor alle be-

trokkenen. Doel van de bijeenkomsten was om verschillende betrokkenen 

aan één tafel te krijgen en hen ervaringen te laten uitwisselen. De uitkom-
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sten van de individuele interviews werden hiervoor als input gebruikt en 

de analyses hebben we bij de betrokkenen getoetst. Zo is ook het draag-

vlak voor het vervolg van het pilotproject versterkt.

Na deze bijeenkomsten werd ook een ander essentieel onderdeel van de 

nieuwe verhoudingen besproken: een andere manier om professionals aan 

te sturen. Zij moeten van hun leidinggevende de ruimte krijgen om de cli-

ent centraal te stellen. Professionals moeten dus niet worden afgerekend 

op het aantal cliënten dat ze hebben gesproken. Ze moeten de ruimte 

hebben om af en toe een langer gesprek te voeren. Deze manier van aan-

sturen heeft niet alleen consequenties voor de interne bedrijfsvoering van 

organisaties, maar ook voor de relatie tussen een uitvoeringsorganisatie 

en een subsidieverstrekker als de gemeente.

Ook bestuurders van de gemeente speelden in dit project een belangrijke 

rol, vooral in de voorbereidingsfase door de 3d-pilotprojecten mogelijk te 

maken. Hun rol wordt weer van belang bij de vaststelling van het actie-

plan voor het gebied, dat gebaseerd zal zijn op de waarden die tijdens dit 

project naar voren zijn gekomen. Tijdens de uitvoering van het pilotpro-

ject waren de bestuurders minder aan zet; wel namen bestuurders van het 

stadsdeel en de transitiemanager van de centrale stad deel aan de start-

conferentie, waar zij in gesprek gingen met bewoners en professionals.

Ongedeeld en verbonden stelsel

Het tweede uitgangspunt van een succesvolle transformatie is het cre-

eren van een ongedeeld en verbonden stelsel. Hierbij gaat het om het 

weghalen van de schotten en het verbinden van perspectieven tussen 

verschillende sectoren (wonen, werken, ondersteuning en zorg) en tussen 

preventieve interventies, lichte vormen van ondersteuning en zorg en de 

gespecialiseerde zorg. Kenmerk van een ongedeeld en verbonden stelsel is 

dat de zorg en hulpverlening rondom een burger of een gezin wordt inge-

richt, bij voorkeur in de eigen omgeving van de thuissituatie, op school of 

werk, of in de wijk. Verschillende specialismen van zorg en ondersteuning 

blijven wel degelijk bestaan, net als verschillende perspectieven op hulp 

en ondersteuning, zoals een pedagogische benadering, een arbeidseco-

nomisch uitgangspunt of een onderwijskundige blik. Maar om een onge-

deeld en verbonden stelsel te vormen moeten professionals, bestuurders 

en beleidsmakers deze verschillende perspectieven herkennen en erken-

nen, om zo tot een gemeenschappelijke taal en werkwijze te komen.

In de gemeente Amsterdam is in de aanloop naar de transitie veel aandacht 

uitgegaan naar de ontschotting van het stelsel; meer en betere samen-

werking tussen verschillende sectoren en disciplines, in allerlei vormen van 

nieuwe teams en samenwerkingsverbanden. Zo zijn er de ‘Ouder- en Kind-

teams’, waarin generalisten en specialisten uit de jeugdsector samenwerken, 



Inhoudsopgave R     Voorwoord R     Samenvatting R

Werkzame elementenTransformatie Gaasperdam/Driemond

De 10 stappen van het pilotproject Zes waarden Gaasperdam/Driemond

Drie decentralisaties Pilot Amsterdam-Zuidoost

Movisie  *  De kracht van waarden  *  pagina 24 van 41

en de ‘Samen DOEN buurtteams’, die bestaan uit gespecialiseerde hulpver-

leners van gemeentelijke diensten en welzijnsinstellingen. Een belangrijk 

onderdeel van de ontschotting in het pilotproject in Gaasperdam/Driemond 

was de nadruk op de ‘horizontale ontschotting’: tussen professionals en 

bewoners/cliënten.14 Veel professionals vinden het moeilijk om het informe-

le circuit – bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers – als volwaardige partij te 

beschouwen, als een van de partijen die ten dienste staan van de cliënt. On-

derdeel van de ontschotting is dat professionals leren om ook het informele 

netwerk van bewoners in te schakelen bij de hulpverlening.

Horizontale ontschotting betekent ook meer direct contact tussen bewo-

ners en ambtenaren. Ambtenaren van het stadsdeel waren gewend om 

informatie over de bewoners te krijgen via de professionals in de wijk. De 

omslag die nodig is voor een daadwerkelijke ontschotting betekent dat 

ook ambtenaren niet meer óver bewoners praten, maar mét bewoners.

Oog hebben voor het totaalplaatje in een wijk is een ander element van 

ontschotting. Zo bleek uit de gebiedsanalyse dat de sociale cohesie in 

Gaasperdam/Driemond, ondanks de grote problemen in de wijk, erg sterk 

is. Bij niet alle professionals was hiervan echter voldoende besef, omdat zij 

vooral naar de specifieke problemen keken, op hun eigen werkgebied en 

14 In de discussie over ontschotting wordt een onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale 
ontschotting. Bij horizontale ontschotting gaat het om integratie tussen verschillende sectoren 
(bijvoorbeeld onderwijs, werk en zorg) en tussen formele en informele zorg en hulp. Bij verticale 
ontschotting gaat het om integratie tussen lichtere en zwaardere vormen van hulp en zorg.

voor die ene cliënt. De kracht van het totaal werd daardoor onvoldoende 

erkend en benut.

“Ambtenaren praatten niet vaak met individuele 

bewoners. Meestal waren we in gesprek met de 

uitvoerende organisaties en checkten we daar hoe het 

gaat in de wijk. Af en toe vroegen we een enquête aan via 

de Dienst Onderzoek en Statistiek om na te gaan of ons 

beleid wel werkt. Maar een een-op-eengesprek met een 

bewoner hadden we bijna nooit.” 

(Jasper Balduk, projectleider stadsdeel Amsterdam-Zuidoost)

Reflectieve praktijk en reflectief beleid

Het derde en laatste uitgangspunt van een succesvolle transformatie is een 

reflectieve praktijk en reflectief beleid. In het sociale domein is veel kennis 

beschikbaar over ‘wat werkt’: bewezen kennis (wetenschap), professionele 

kennis (praktijk van professionals) en ervaringskennis (praktijk van cliën-

ten). Wanneer die kennis ten volle benut wordt, en evidence based prac-
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tice als richtlijn dient voor alle ondersteuning, hulp en zorg, ontstaat een 

effectiever en efficiënter stelsel. Hiervoor is het noodzakelijk dat professi-

onals en organisaties systematisch evalueren, reflecteren, en zichzelf en de 

structuur, organisatievorm en werkwijze verbeteren. Ook het gemeentelijk 

beleid moet gebaseerd zijn op kennis over de problemen die lokaal spelen 

en over interventies en beleid die daadwerkelijk effectief zijn. Onderzoek 

en praktijkreflectie gaan daarbij hand in hand: niet alleen van onderzoek 

en ervaringen van professionals moet men leren, maar ook van kennis en 

ervaringen van cliënten en andere betrokkenen.

Het ontwikkelen van reflectief beleid en een reflectieve praktijk kon in 

Amsterdam direct in praktijk worden gebracht. De ambtenaren wisten 

namelijk niet waar het pilotproject concreet toe moest leiden, en waren 

open en transparant over deze onzekerheid. Hiermee creërden ze de ruim-

te om te experimenteren, nieuwe stappen te zetten en continu bij te stel-

len. Dat is zoals reflectief werken opgepakt dient te worden. Je wordt niet 

afgerekend op het maken van fouten, maar op hoe je van fouten leert en 

hoe je jezelf en de organisatie verbetert.

Om ook ervaringskennis te benutten bij het reflecteren op beleid en 

praktijk, waren de individuele gesprekken van ambtenaren en bewoners 

belangrijk. De bewoners zijn immers de ervaringdeskundigen. Door deze 

gesprekken kregen de ambtenaren toegang tot doorwrochte en doorleef-

de ervaringskennis. De bewoners kregen daarbij meer erkenning voor het 

feit dat zij ervaringsdeskundigen zijn. Als het goed is, zullen zij hun kennis 

terugzien in de uitvoeringspraktijk van de gemeente die aansluit bij hun 

behoeften. 

“Natuurlijk kan ook een professional praktische 

tips geven. Maar andere mantelzorgers hebben 

ervaringsdeskundigheid. Dat is heel belangrijk.” 

(mantelzorger)

Een reflectieve praktijk en reflectief beleid vraagt een continue meet-, 

leer-, en verbeterbeweging. Dat geldt ook voor de uitkomsten van het 

pilotproject in Gaasperdam/Driemond. Het is niet vanzelfsprekend dat de 

vrijwilligersorganisaties en professionals in de wijk het gesprek met elkaar 

blijven voeren. Hierin ligt een belangrijke faciliterende taak voor het stads-

deel, net als in het onderhouden van de opgebouwde netwerken. Daarbij 

moeten ook de ambtenaren zelf in gesprek blijven met bewoners. Een 

mogelijkheid is om gesprekken met bewoners op te nemen in het systeem 

van functionerings- en beoordelingsgesprekken met ambtenaren.

Een continue reflectie betekent ook dat de uitkomsten van dit pilotpro-

ject niet statisch zijn. De waarden die uit dit traject zijn gekomen, zijn een 

momentopname in een specifiek gebied. Voor een continue bijstelling van 
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beleid en praktijk moeten gesprekken als in dit pilotproject dus regelmatig 

worden gevoerd. De verhoudingen in het gebied veranderen, de proble-

matieken veranderen, dus de waarden en oplossingen veranderen mee.

Een laatste onderdeel van reflectief beleid en reflectieve praktijk is het om-

gaan met calamiteiten. Als onderdeel van de transformatie is het belangrijk 

dat bijvoorbeeld een wethouder of organisatie niet wordt afgerekend op 

het feit dat een calamiteit plaatsvindt. Hij of zij moet worden afgerekend op 

hoe en wat er geleerd is van een calamiteit en welke verbeteringen hij of zij 

doorvoert in het beleid. Dit geldt ook voor een hulpverlener of een instel-

ling. In een verbeterd stelsel accepteren we dat er calamiteiten zijn, en leren 

we om onszelf, het beleid en de organisatie constant te verbeteren naar 

aanleiding van een calamiteit. Deze verbetering schuilt niet in het dicht-

timmeren van beleid met meer regels. Het gaat om het leren op basis van 

vertrouwen en reflectie, niet op basis van afrekening en risicoprotocollen.

3.2 Procesondersteuning (coaching en mediation)

Samen met de uitgangspunten van een succesvolle transformatie was de 

procesmatige ondersteuning door Movisie een belangrijk element in het 

pilotproject in Gaasperdam/Driemond. Juist omdat de beoogde uitkom-

sten van het project niet concreet konden worden geformuleerd aan het 

begin, konden we veel nadruk leggen op de proceskant. Zonder daarbij de 

uitgangspunten van de transformatie uit het oog te verliezen.

“Misschien kunnen ze iets opstarten voor mensen die ook 

een baan zoeken. Dat er iemand is die je aan de juiste 

baan kan helpen. Die naar je achtergrond kijkt, en naar 

wat je kan. Binnen de hulpverlening komen alleen maar 

mensen met problemen.” 

(bewoner met ervaring in de schuldhulpverlening)

Kern van het proces dat we samen met het stadsdeel in gang wilden 

zetten, was de duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen 

– bewoners, vrijwilligers, professionals, ambtenaren – op een gelijkwaar-

dig niveau. In deze procesbegeleiding speelde Movisie een neutrale rol, 

zonder eigen belangen of agenda, maar met kennis van zaken en van de 

gevoeligheden tussen de verschillende belangen en relaties. Door reflec-

terende vragen te stellen, of kwesties naar een ander niveau te tillen, 

konden medewerkers van het stadsdeel hun werk vanuit een ander per-

spectief zien, kwamen ze tot nieuwe inzichten en tot een uitwerking van 

die inzichten in hun uitvoerende werk. We zetten deze coachende manier 

van werken ook in tijdens de bijeenkomsten met bewoners, vrijwilligers en 

professionals. Daarbij maakten we gebruik van technieken uit de mediati-

on. Deze technieken helpen bij het voeren van een gelijkwaardig gesprek 

met elkaar. Mediation werkt vanuit het principe dat mensen zelf komen 

tot (mogelijke) oplossingen. Het is gericht op empowerment; mensen 
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geven vanuit eigen kracht en autonomie aan waar ‘de pijn’ zit en waar zij 

behoefte aan hebben. Het gaat om het samen onderzoeken van het vraag-

stuk. Hierbij is het van belang om niet te snel tot oplossingen te komen.

Een voorbeeld van een belangrijke techniek uit mediation is communicatie 

op ‘betrekkingsniveau’. Daarbij gaat het erom te kijken naar onderliggen-

de zaken, zoals zorgen, behoeften en motivaties. Het gaat om de bood-

schap achter datgene wat gezegd wordt. Hiermee voorkomt de proces-

begeleider dat er te snel over oplossingen wordt gepraat. Op die manier 

kunnen er uiteindelijk, na samen het onderwerp te hebben ‘onderzocht’, 

oplossingen boven tafel komen die niemand eerder voor ogen had. Zo 

hebben we tijdens een bijeenkomst gesproken over wat het wegvallen of 

verminderen van professionele ondersteuning betekent voor de cliënt en 

mantelzorger(s). In zo’n gesprek gaat het erom eerst te onderzoeken wat 

deze zorg voor hen betekent, voordat er oplossingen geopperd worden.

Een andere belangrijke gesprekstechniek uit mediation en coaching is 

het stellen van circulaire vragen. Deze vragen maken duidelijk dat het 

ene gedrag het andere kan oproepen en dat er steeds weer sprake is van 

een patroon van actie, reactie en tegenreactie. Voorbeelden hiervan zijn: 

Wat kan een ander doen om zorgen weg te nemen? Wat kan dat voor u 

betekenen? En hoe ziet dat er concreet uit? Door de inzet van dergelijke 

mediationtechnieken voelen de betrokkenen zich gehoord en erkend. Dit 

bevordert de kwaliteit van zowel het gesprek als de oplossing.

“Ik heb haar het probleem uitgelegd en zij heeft mij toen 

geholpen. Zij heeft letterlijk naar mij geluisterd en toen 

heeft ze gezegd dat ik niet de enige was. Er viel echt een 

last van mijn schouders. Ik werd begrepen en er werd 

geluisterd.” 

(bewoner met ervaring in de hulpverlening)

3.3 Methode van waarderend co-creëren

Het derde element van het pilotproject in Gaasperdam/Driemond is de 

gekozen werkwijze van het ‘waarderend co-creëren’. Movisie gebruikt 

deze aanpak al een aantal jaren om een samenwerkingsproces te facilite-

ren tussen burgers, organisaties en gemeenten bij vraagstukken in zorg en 

welzijn. Waarderend co-creëren is een combinatie van twee elementen: de 

uitgangspunten van co-creatie en de principes van waarderend onderzoe-

ken (appreciative inquiry).

Met co-creatie bedoelen we het in een vroeg stadium betrekken van alle 

betrokkenen bij het maken van een plan. Gezamenlijk breng je de wen-

sen, successen en knelpunten in kaart, kom je tot oplossingsrichtingen 

én onderneem je actie. Door co-creatie sluiten de gevonden oplossingen 

beter aan bij de vraagstukken die daadwerkelijk leven, kun je rekening 
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houden met de verschillende belangen en werk je aan een gedeelde ambi-

tie. Daarbij doe je met co-creatie een beroep op de wijsheid van de gehele 

groep, waarmee je nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen opdoet en de 

kans op (sociale) innovatie vergroot. De belangrijkste uitgangspunten van 

co-creatie zijn: iedere deelnemer kan een bijdrage leveren; gelijkwaardig-

heid en wederkerigheid; gezamenlijke verantwoordelijkheid; en co-creatie 

is een houding en een continu proces.

Waarderend onderzoeken is een onderzoeksmethode gericht op positieve 

verandering en een actieve betrokkenheid van mensen daarbij. De me-

thode gaat uit van het idee dat onze verbeeldingskracht en ons vermogen 

om toekomstbeelden te creëren de mens in staat stellen om menselijke 

systemen – inclusief organisaties – te veranderen of te reconstrueren. Zo’n 

beeld van de toekomst gaat daarbij altijd vooraf aan een feitelijke ver-

andering, en is dus essentieel. Hierbij geldt het ‘positieve principe’: hoe 

positiever de vraag, hoe positiever de antwoorden en uitkomsten zijn. 

De kern van het waarderend co-creëren is dat je gezamenlijk op zoek gaat 

naar de toekomstperspectieven waar mensen naar streven. Vanuit die toe-

komstperspectieven kijk je naar het heden: Wat zijn tot nu toe de succes-

volle manieren geweest waarop je dingen hebt bereikt? En hoe kun je die 

gebruiken om toe te werken naar je toekomstperspectieven? In essentie 

haalt deze methode dus de positieve elementen naar boven. Dit betekent 

echter niet dat er geen ruimte is voor negatieve elementen, mislukkingen 

of persoonlijke tegenslagen. Bij waarderend co-creëren erken je ook deze 

aspecten, en haal je eruit wat de persoonlijke kracht is geweest waardoor 

iemand weer verder is gekomen. 

“Wat ik nodig heb om niet terug te vallen? Een maatje, die 

gewoon af en toe vraagt: hoe is het, lukt het nog, kan je 

nog steeds alles goed oppakken?” 

(bewoner met ervaring in de schuldhulpverlening)

De methode van waarderend co-creëren bestaat uit vijf stappen:

1. Benoemen van het kernthema op een positieve manier: waar wil  

je meer van?

2. Ontdekken van successen: wat zijn de positieve verhalen, 

succesmomenten en goede ervaringen van de betrokkenen over  

dit thema of onderwerp?

3. Verbeelden van de toekomst: hoe ziet de gewenste toekomst eruit?

4. Ontwikkelen van de gewenste situatie: hoe realiseren we de 

gewenste toekomst?

5. Realiseren van de bestemming: hoe gaan we het aanpakken; wie 

doet wat, niet gebaseerd op zijn of haar functie, maar op zijn of 

haar betrokkenheid en passie?
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In het pilotproject in Gaasperdam/Driemond was het waarderend co-cre-

eren een geschikte werkwijze omdat het stadsdeel bij aanvang niet goed 

wist waar het project concreet toe moest leiden. Waar sommigen dit 

wellicht als een zwakte zien, zagen wij dit als een kracht. Het stadsdeel 

creëerde zo ruimte om samen met de andere betrokkenen de toekomst-

perspectieven te bepalen en de stappen op weg naar die toekomst. Met 

waarderend co-creëren kregen bewoners, vrijwilligers en professionals de 

gelegenheid om gezamenlijk een plan van aanpak te formuleren voor de 

uitwerking van de drie decentralisaties in hun gebied. Door deze manier 

van werken creëerden we een open en gelijkwaardig gesprek, waardoor 

nieuwe relaties ontstonden voor een duurzame en integrale samenwer-

king in het gebied.

De werkwijze van het waarderend co-creëren kwam in het pilotproject 

in iedere bijeenkomst terug. Tijdens de eerste bijeenkomsten zijn we in 

gesprek gegaan over wat de werkwijze inhoudt, aan de hand van een 

presentatie en concrete voorbeelden. We hebben de ambtenaren van het 

stadsdeel getraind in het interviewen op basis van waarderend onderzoe-

ken. Hoe ga je op een gelijkwaardige wijze en met open vragen in gesprek 

met een bewoner? En hoe ga je daarbij op zoek naar de verhalen en per-

soonlijke beelden over wat goed werkt en wat succesfactoren zijn? Door 

de methode van het waarderend co-creëren te gebruiken in de persoonlij-

ke interviews en de focusgroepbijeenkomsten, kregen we meer inzicht in 

hoe de verschillende (formele en informele) partijen een bijdrage leveren 

aan het bieden van ondersteuning, hulp en zorg. Wat werkt goed in de 

onderlinge samenwerking? Wat zijn hierbij de succesfactoren en werkza-

me bestanddelen? Welke beelden hebben de betrokkenen bij de gewenste 

effectieve gebiedsgerichte ondersteuning?

“Het is gewoon goed als iemand buiten je netwerk 

problemen kan aanpakken. Dat had ik nodig. In het begin 

dacht ik, het komt wel goed, maak je niet druk. Maar het 

kwam niet goed, het werd alleen maar erger. Totdat de 

hulpverlener zei: nu ga je je aan de regels houden, anders 

is het klaar.” 

(bewoner met ervaring in de schuldhulpverlening)

3.4 Kracht van waarden

De interviews, focusgroepen en verschillende bijeenkomsten leverden 

waardevolle informatie, verhalen en persoonlijke ervaringen op over het 

succesvol organiseren van hulp, zorg en ondersteuning voor de bewoners 

van Gaasperdam/Driemond. In de interviews en bijeenkomsten gingen 

bewoners, vrijwilligers en professionals op zoek naar wat goed werkt en 
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wat minder goed. Hoe worden bewoners gemotiveerd om op zoek te gaan 

naar werk? Op welke manier kan een beleidsambtenaar of professional 

het beste een gesprek aangaan met een vrijwilliger of mantelzorger? 

Welk beroep kan de overheid of de hulpverlening op mensen zelf doen? 

En wat vinden bewoners hierbij belangrijk? In de bijeenkomsten werd de 

verkregen informatie opnieuw voorgelegd en in gespreksgroepen met 

wisselende samenstellingen besproken en geanalyseerd. Uit al deze input 

destilleerden we een serie van zes waarden die aan de basis liggen – of 

moeten liggen – van de zorg en ondersteuning in Gaasperdam/Driemond: 

autonomie, betrokkenheid, compassie, gelijkwaardigheid, solidariteit en 

zelfbeschikking. (zie kader)

In de interviews, gesprekken en discussies waren niet de bestaande doel-

groepen, deelsectoren of instrumenten het uitgangspunt, maar de suc-

ceservaringen van bewoners in hun zoektocht naar een beter bestaan. Dit 

leidde tot de hierboven genoemde waarden. Uit de gesprekken bleek dat 

de oude manier van werken, van zowel professionals als beleidsmakers, 

vaak onvoldoende tegemoet kwam aan deze waarden. Er kunnen veel 

hulpverleners langskomen bij een gezin, zonder dat de ouders of kinderen 

in het gezin betrokkenheid ervaren, of solidariteit of gelijkwaardigheid. 

De kracht van het uitgangspunt van waarden is dat het laat zien waar het 

bij zorg, ondersteuning en participatie écht om moet gaan: de waarde die 

het heeft voor bewoners, vrijwilligers en professionals. 

Hoewel alle genoemde waarden van toepassing zijn op alle betrokken par-

tijen in het sociale domein, vinden afzonderlijke partijen sommige waar-

den van groter belang dan andere waarden. Zo wil een bewoner met een 

hulpvraag vooruitkomen en geholpen worden, maar wel aan de hand van 

eigen inzichten en keuzes. Voor hem of haar zijn met name autonomie en 

zelfbeschikking belangrijk. Een vrijwilliger of een mantelzorger is gemoti-

veerd en betrokken vanuit solidariteit en compassie. Voor een professional 

gaat het vooral om betrokkenheid. De vraag is vervolgens waarom die 

professional betrokken is en wat hij of zij nodig heeft om bij een cliënt 

betrokken te zijn en te blijven. En voor de overheid, als vierde partij, is 

gelijkwaardigheid een  belangrijke waarde. De overheid streeft ernaar dat 

alle partijen gelijkwaardig behandeld worden, en op een gelijkwaardige 

basis met elkaar omgaan. 

“Ik ben al ruim twintig jaar mantelzorger voor mijn man. 

Eerst dacht ik: wat moet ik met zo’n cursus, ik weet 

toch hoe het moet? Maar er werden toch wel dingen 

duidelijker. Ik kwam erachter dat ik een veel groter 

netwerk had. Ook de groenteman bij wie je dagelijks 

komt, hoort bij je netwerk.” 

(mantelzorger)
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De zes waarden van Gaasperdam/Driemond

* Autonomie:  

het willen behouden van de eigen onafhankelijkheid ten opzichte van hen die je nodig hebt.

* Betrokkenheid:  

het ervaren van de inzet en het medeleven van de ander. Ondanks de grote inzet van hulpverleners kan het zijn dat dit harde werken niet als betrokkenheid 

wordt ervaren door de bewoner, omdat hij of zij gebrek aan medeleven en meevoelen ervaart. Bewoners willen meevoelende professionals naast harde 

werkers.

* Compassie:  

mededogen als een vorm van empathie, waarbij iemand meevoelt met het lijden van de ander, met als gevolg verbondenheid in plaats van medelijden. 

Compassie kan ook opgevat worden als naastenliefde.

* Gelijkwaardigheid:  

het streven naar gelijke kansen. Dit is iets anders dan een gelijke behandeling. Bewoners, professionals en beleidsmakers willen dat alle mensen 

dezelfde mogelijkheden geboden krijgen. Hiervoor worden mensen vaak niet gelijk behandeld. Zo mogen mensen in een rolstoel in bepaalde gebouwen 

gebruikmaken van een lift en andere mensen niet. Het gevolg is echter wel dat alle mensen de mogelijkheid geboden wordt om zich vrij door het gebouw te 

kunnen bewegen.

* Solidariteit:  

de leden van een groep onderschrijven een gemeenschappelijk belang, ten gunste van de groepsleden, maar soms ten koste van zichzelf. De wens is om 

daarmee bij te dragen aan de sociale cohesie van de wijk.

* Zelfbeschikking:  

het richtinggeven aan je leven, ook wanneer je een beroep op anderen moet doen voor steun bij je zelfredzaamheid of participatie. Bewoners ervaren 

zelfregie als ze de inrichting van hun leven kunnen baseren op hun eigen waarden en drijfveren. Als ze zeggenschap hebben over wat ze doen en wat er met 

hen gebeurt. Als ze daarin optimaal gebruik kunnen maken van hun eigen kracht en als ze daarin erkenning en steun ondervinden van hun eigen netwerk.
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“Ik vind dat de hulpverlening niet zoveel mensen tegelijk 

aan één hulpverlener moeten geven. Soms heeft één 

contactpersoon twintig of dertig mensen, dan heeft hij 

een dossier hier en een dossier daar. Misschien moet er 

een maximum zijn van tien nieuwe cliënten in een maand, 

en dan kijken hoe we dit gaan oplossen en aanpakken.” 

(bewoner met ervaring in de schuldhulpverlening)

Waarden als middel

Nadat uit alle input de zes waarden waren gedestilleerd, legden we ze ter 

toetsing weer voor aan de bewoners, de vrijwilligers, de professionals uit 

de instellingen en de beleidsmakers van het stadsdeel. In de bijeenkomst 

‘Maatschappelijk Resultaat’ en de startconferentie gingen betrokkenen 

met elkaar in gesprek over de onderliggende uitgangspunten en gedrags-

patronen die deze waarden soms in de weg staan. Hoe komt het dat be-

woners ervaren dat deze waarden onvoldoende aanwezig zijn? Wat werkt 

wel, als het gaat om het stimuleren van zelfbeschikking of autonomie bij 

bewoners? Welke rol- en taakverdeling hoort daarbij als we kijken naar 

de verschillende betrokken partijen? Door met elkaar te praten over zorg 

en ondersteuning, met oog voor en gedreven door menselijke waarden, 

komen gesprekspartners op een diepere laag. Mensen gaan hun verhaal 

vertellen rond die waarden.

Door dit proces worden de geformuleerde waarden geen holle woorden 

of betekenisloze etiketten. De waarden worden gedragen door iedereen 

die betrokken is bij de transformatie van het sociale domein. Zij onder-

schrijven allen het belang van deze waarden voor de inrichting van de 

zorg en ondersteuning in dit specifieke gebied. De geformuleerde waar-

den zijn daarbij dus geen doel op zich, maar een middel om bewoners, 

vrijwilligers en professionals de zeggenschap te geven over het ontwik-

kelen van een actieplan voor het gebied. Door te werken vanuit deze 

waarden, als basis voor het beleid en de activiteiten, is er ruimte ontstaan 

voor een daadwerkelijke transformatie. Het stadsdeel wil in de manier van 

werken aandacht houden voor een goede invulling van de waarden in het 

onderlinge contact tussen alle betrokkenen. Het heeft het voornemen om, 

samen met professionals en bewoners, deze waarden voor deze specifieke 

wijk te operationaliseren. Dit kan bijvoorbeeld door samen met bewoners 

een prestatiedialoog met de wijkteams aan te gaan, waarin de genoemde 

waarden telkens aan de orde worden gesteld.
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Waarden veranderen

Al zijn de genoemde waarden universeel en kan niemand er tegen zijn, 

ze zijn wel specifiek uit Gaasperdam/Driemond gekomen. Dat wil zeg-

gen, de waarden komen voort uit een gebied met specifieke krachten 

en kwetsbaarheden die zichtbaar zijn geworden in de gebiedsanalyse. 

Deze waarden kunnen echter veranderen en vragen dus om een jaarlijk-

se toetsing. Zo viel begin dit jaar een grote prijs van de Postcodeloterij 

in een van de straten in Gaasperdam/Driemond. Dat betekende een 

behoorlijke verandering voor de inkomens in de wijk, en mogelijk ook 

voor de bevolkingssamenstelling. Gaat de groep winnaars verhuizen? 

Blijven zij daar wonen maar stijgt hun inkomen aanzienlijk? Hoewel 

dit een uitzonderlijke situatie is, laat het goed zien dat wijken veran-

deren. Daarmee kan ook het draagvlak voor de waarden in die wijk 

veranderen.

Waardenkringen

Het is dus belangrijk om de waarden in een specifiek gebied regelmatig te 

toetsen. Een relatief snelle en gemakkelijke manier hiervoor is het organi-

seren van waardenkringen in de wijk, waarin in wisselende samenstellin-

gen de waarden getoetst worden. Met waardenkringen creëren de betrok-

kenen gezamenlijk een morele leergemeenschap, waarin ze met elkaar 

duurzaam tot gewenste verbeteringen voor de wijk komen. Dit gaat niet 

van de ene op de andere dag; er is tijd nodig om het reflectieve vermogen 

van bewoners, professionals en beleidsmakers in samenhang te organise-

ren. Maar uiteindelijk leidt dit tot een omgeving waarin alle betrokkenen 

gezamenlijk leren van fouten en de nodige bijstellingen uitvoeren om tot 

effectiever beleid en effectievere maatregelen te komen. Daarin worden 

professionals en beleidsmakers niet meer afgerekend op het maken van 

fouten, maar op het monitoren en leren van fouten, en op het doorvoeren 

van verbeteringen in de wijk.
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4. Werkzame elementen

ren behoren. Maar ook het faciliteren van de focusgroepbijeenkomsten, en 

het uitwerken en analyseren van de interviews en de bijeenkomsten door 

de beleidsmakers van het stadsdeel. Voor een deel speelden budgettaire 

redenen hier een rol. Het was simpelweg te kostbaar voor het stadsdeel om 

alle activiteiten uit te besteden. Achteraf heeft dat goed uitgepakt. Trans-

formatie betekent namelijk ook een nieuwe manier van werken. De mensen 

die het uiteindelijk moeten doen in Gaasperdam/Driemond, die moeten zich 

de nieuwe manier eigen maken. Om effectiever te werken is het niet altijd 

het beste om de externe deskundigen het werk te laten doen. Niet alleen de 

inhoud telt in de wens om tot verbeteringen te komen; ook het gezamenlij-

ke proces op weg daarnaartoe vraagt minstens evenveel aandacht.

Het succes van dit pilotproject ligt in de combinatie met de inhoud. Wan-

neer alleen het proces centraal staat, kan verandering een doel op zich 

worden in plaats van het middel om tot verbeteringen te komen. Als 

inhoudelijke uitgangspunten van een beoogde transformatie onbekend 

zijn en niet duidelijk is waar verbeteringen toe moeten leiden, kan een op 

zichzelf goed proces tot ongewenste uitkomsten leiden. De uitgangspun-

ten van de transformatie zijn dus essentieel om de afzonderlijke stappen 

in het proces te toetsen.

In de vorige twee hoofdstukken hebben we beschreven hoe we het pilot-

project in Gaasperdam/Driemond hebben opgezet en uitgevoerd, en op 

welke manier de transformatie naar een kwalitatief betere, effectievere en 

efficiëntere ondersteuning, hulp en zorg is vormgegeven. De ervaringen 

in dit specifieke gebied in Amsterdam-Zuidoost kunnen we echter breder 

benutten. Het pilotproject geeft ons inzicht in welke elementen goed wer-

ken, of succesvol zijn, bij het vormgeven van de transformatie op lokaal ni-

veau, voor de drie decentralisaties tezamen (integrale aanpak). We zetten 

de belangrijkste werkzame elementen op een rij.

4.1. Proces, werkwijze en uitgangspunten

Een belangrijke succesfactor in het pilotproject was de continue verbinding 

tussen het proces, de werkwijze en de inhoud. Aan de kant van het proces 

en de werkwijze gaat het om bewustwording, een verandering in houding 

en denken van alle betrokkenen bij de transformatie, en continue reflectie 

op het eigen handelen. Dat is nodig om te voorkomen dat het oude systeem-

denken, of het willen vastleggen in regels en protocollen, weer de overhand 

krijgt. Een belangrijk onderdeel van dit proces was dat de betrokkenen bij 

de pilot, in de eerste plaats de beleidsambtenaren van het stadsdeel, zelf 

een grote rol hadden in de verschillende activiteiten. Dat begon met de 

een-op-eengesprekken met bewoners die niet tot de bekende sleutelfigu-
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onvoldoende om de zorg en ondersteuning te kunnen inrichten. Zo’n 

analyse biedt alleen gegevens over wat bekend is, maar heeft onvermij-

delijk blinde vlekken, bijvoorbeeld wanneer het gaat om zwerfjongeren 

of bewoners zonder verblijfsvergunning. Daarbij biedt een kwantitatieve 

analyse weinig zicht op het waarom achter bepaalde cijfers (waarom zijn 

in er een bepaald gebied meer voortijdig schoolverlaters?) en richt deze 

zich vaak primair op problemen in een gebied. De inhoudelijke gesprek-

ken en de focusgroepbijeenkomsten met sleutelfiguren gaven meer inzicht 

in de achtergrond van de situatie in het gebied, in de succesvolle elemen-

ten en de kansen voor het gebied. Deze focus op wat goed gaat in een 

gebied, om dat verder uit te bouwen, en niet op de problemen, was voor 

veel betrokkenen een nieuwe werkwijze. De kwantitatieve analyse en 

de kwalitatieve gesprekken vullen elkaar daarbij goed aan en zijn beide 

onmisbaar. Zonder kwantitatieve informatie weet je niet wat de geobjec-

tiveerde kenmerken zijn van het gebied; zonder kwalitatieve informatie 

weet je niet hoe je de geobjectiveerde informatie kunt verklaren.

4.3. Samenwerking verschillende rollen

Voor een succesvol traject is goede samenwerking tussen de strategische 

kernpartners noodzakelijk. Maar goede samenwerking is niet vanzelf-

sprekend. Het begint bij de interne samenwerking tussen de verschillende 

“Het feit dat we het als stadsdeel allemaal zelf hebben 

moeten doen, is een van de succesfactoren geweest. 

Daardoor hebben we zelf kunnen beleven hoe bewoners 

direct te maken hebben met ons beleid. Als we dit hadden 

uitbesteed, hadden we waarschijnlijk alleen een mooi 

onderzoeksrapport gehad. Maar dan hadden we niet 

gevoeld hoe het is om zelf het gesprek aan te gaan.” 

(Jasper Balduk, projectleider stadsdeel Amsterdam-Zuidoost)

4.2.  Kwantitatieve gebiedsanalyse en kwalitatieve 
gesprekken

Bij aanvang van het pilotproject was een gebiedsanalyse beschikbaar, met 

kwantitatieve geobjectiveerde informatie over het gebied Gaasperdam/

Driemond. Deze analyse was waardevol om te bepalen welke thema’s 

bekend waren en speelden in het gebied. Wat maakt het gebied specifiek? 

De gebiedsanalyse kon goed worden gebruikt als een belangrijke input 

om de gespreksonderwerpen te bepalen voor de interviews en de focus-

groepbijeenkomsten. Alleen een kwantitatieve gebiedsanalyse is echter 
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projectleiders van de opdrachtgever, in dit geval het stadsdeel Amster-

dam-Zuidoost. Na het eerste gesprek was het duidelijk dat deze interne 

projectleiders elkaar vertrouwden, uit waren op gezamenlijk succes en 

inhoudelijk aanvullend werkten. Zij benoemden vervolgens gezamenlijk 

criteria voor de externe organisatie die hen in dit proces zou ondersteunen 

(dit werd Movisie). Het stadsdeel zette in op out-of-the-boxdenkers en 

aansprekende persoonlijkheden met coachende vaardigheden en kennis 

van de inhoud.

Hoewel het succes van een traject staat of valt bij goede onderlinge rela-

ties, vertrouwen, een gedeelde ambitie en respect voor elkaars belangen, 

is hier niet altijd voldoende aandacht voor in trajecten. Vaak is er wel aan-

dacht voor de deskundigheid van mensen, maar er wordt minder gestuurd 

op een positieve relatievorming tussen deze personen. Voor het stadsdeel 

Amsterdam-Zuidoost speelde juist ook de persoonlijkheid van de externe 

adviseurs mee bij de keuze voor hen als externe samenwerkingspartners. 

Dit leidde tot een goede synergie en samenwerking tussen opdrachtgever 

en opdrachtnemer. Vanaf het begin was er sprake van een sterke samen-

werking tussen de interne inhoudelijke projectleiders van de gemeente, 

een logistieke en coachende externe projectleider en een inhoudelijk aan-

sprekende externe adviseur (beiden van Movisie).

4.4. Gedragen waarden

Een belangrijke focus van gebiedsgericht werken is het centraal stellen van 

de leefwereld van bewoners. Hoe mooi dat ook klinkt, het blijft moeilijk 

om dat te operationaliseren in de praktijk voor en met bewoners. In dit 

traject was niet vooraf duidelijk wat de uitkomst zou zijn. Wel was dui-

delijk dat dit proces met bewoners, professionals en beleidsmakers op 

gelijkwaardige voet doorlopen moest worden. De vrijheid die het stads-

deel kreeg en de ruimte die de beleidsmakers namen om dit experiment 

in een pilot aan te gaan is een belangrijke succesfactor. Het experiment 

heeft geleid tot het formuleren van gedragen waarden die vervolgens met 

elkaar verder worden vormgegeven in een actieplan voor het gebied. Dat 

het proces geleid heeft tot een selectie van waarden die ook gedragen zijn 

door bewoners is essentieel in dit traject. Deze waarden geven inzicht in 

de leefwereld van de bewoners uit de wijk en in wat zij belangrijk vinden. 

Het te ontwikkelen actieplan zal niet starten met de inzichten die profes-

sionals hebben over de wensen en behoeften van bewoners, maar met de 

uitwerking van de waarden van bewoners.

4.5. Van government naar governance

Een belangrijk werkzaam element in het pilotproject in Gaasperdam/Drie-

mond was de houding van de ambtenaren van het stadsdeel. Zij zagen voor 
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zichzelf niet een sturende of leidende rol in het proces, maar juist een facili-

terende en randvoorwaardelijke rol. Zij zijn in hun werkwijze verschoven van 

government naar meer governance. In plaats van te sturen en te controleren 

(‘government’) schept de overheid de voorwaarden voor een proces waarin 

gezamenlijk wordt bepaald wat nodig is om bepaalde veranderingen te be-

werkstelligen (‘governance’). Dit betekent niet bij voorbaat dat de overheid 

moet loslaten, afstand moet nemen of zich moet terugtrekken. Een dienst-

bare houding kan soms wel degelijk een sturende of controlerende houding 

zijn. Vaak komt het neer op het ondersteunen en versterken. En soms moet 

een overheid juist niets doen. Essentieel is dat niet de overheid leidend is in 

het proces, maar de mogelijkheden die bewoners en professionals zelf zien 

voor hun eigen gebied. De overheid is voorwaardenscheppend in en voor 

het proces.

4.6. Durf te experimenteren

Aan het begin van het pilotproject was niet concreet bepaald welke 

uitkomsten het project moest hebben. De ambtenaren van het stadsdeel 

wisten niet waar het pilotproject concreet naar moest leiden, en wa-

ren open en transparant over deze onzekerheid. Een experiment heeft 

ruimte nodig om te leren. Dat betekent dat er fouten gemaakt worden, 

weerstanden zijn, onzekerheden leven en angsten een rol spelen in de 

uitvoering van een pilot. Dát benoemen en transparant bespreken geeft 

ruimte om van elkaar te leren. Er was lef aanwezig om dit traject zon-

der dichtgetimmerde eisen te starten, en onderling vertrouwen om te 

leren van fouten tijdens het traject.
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Inhoudsopgave R     Voorwoord R     Samenvatting O

Samenvatting

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten bestuurlijk en budgettair verantwoorde-

lijk voor passende arrangementen voor hun burgers over het gehele sociale 

domein. Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om de drie decentralisaties 

– op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugd en werk – in een integrale 

benadering vorm te geven. Problemen en zorgvragen van burgers hangen 

immers vaak met elkaar samen, ook als ze verschillende leefgebieden betref-

fen. Elke gemeente vult zo’n integrale benadering echter op eigen wijze in.

In 2014 startte het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost een experiment in 

Gaasperdam/Driemond, een gebied met ruim 34.000 inwoners aan de rand 

van het stadsdeel. De gemeente zocht naar manieren om de drie decentra-

lisaties met elkaar te verbinden. Er moest daarbij meer samenwerking zijn 

met andere betrokken partijen, zoals bewoners, vrijwilligersnetwerken en 

hulpverleningsinstanties. Voorafgaand aan het project was een kwantita-

tieve gebiedsanalyse uitgevoerd, die inzicht gaf in de situatie van bewo-

ners. Het stadsdeel had echter behoefte aan meer kwalitatieve informatie: 

het verhaal achter de cijfers.

Movisie ondersteunde het stadsdeel bij het opzetten en uitvoeren van 

dit 3d-pilotproject in Gaasperdam/Driemond. We kozen voor een aanpak 

bestaande uit drie elementen: uitgangspunten van een succesvolle trans-

formatie als inhoudelijke toetssteen; technieken uit coaching en mediation 

als procesondersteuning; en waarderend co-creëren als werkwijze.

Deze combinatie van elementen leidde tot een traject waarin ambtenaren 

van het stadsdeel individueel in gesprek gingen met bewoners over de 

zorg en ondersteuning in het gebied. We organiseerden focusgroepbij-

eenkomsten met bewoners, vrijwilligers en professionals, waarin zij hun 

toekomstbeelden bespraken over thema’s als huiselijk geweld en kinder-

mishandeling, maatschappelijke voorzieningen en schuldhulpverlening. Uit 

de interviews en bijeenkomsten destilleerden we samen met het stadsdeel 

een serie van zes waarden, die aan de basis liggen – of moeten liggen – 

van de zorg en ondersteuning in Gaasperdam/Driemond. We faciliteerden 

de uitwisseling tussen leidinggevenden over de onderliggende gedrags-

patronen die belemmeren dat de zorg en ondersteuning tegemoetkomen 

aan deze waarden. En we organiseerden een startconferentie, waarin het 

stadsdeel met de bewoners en andere betrokken partijen de eerste stap 

zette voor een actieplan voor het gebied, gebaseerd op de zes breed ge-

dragen waarden.

De kracht van dit pilotproject schuilt in de combinatie van bovengenoem-

de elementen. De uitgangspunten van een succesvolle transformatie – 
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mers niet wat de (geobjectiveerde) kenmerken zijn van een gebied; zonder 

kwalitatieve informatie weet je echter niet hoe je deze kenmerken moet 

verklaren. Een derde werkzaam element is de goede samenwerking tussen 

mensen met verschillende rollen in het project: inhoudelijke projectleiders 

van de gemeente en externe adviseurs die zowel inhoudelijk kennis van 

zaken hebben als het proces met coaching kunnen ondersteunen. Het 

formuleren van breed gedragen waarden is een onmisbaar onderdeel van 

de transformatie. Deze waarden zijn immers het middel om bewoners, 

vrijwilligers en professionals de zeggenschap te geven over de inrichting 

van de zorg en ondersteuning. De kracht van deze waarden is dat ze laten 

zien waar het bij zorg, ondersteuning en participatie écht om moet gaan. 

De rol van het stadsdeel was daarbij essentieel voor de ontwikkeling van 

het project; de beleidsmakers zagen voor zichzelf niet een controlerende 

of leidende rol in het proces (government), maar juist een faciliterende en 

randvoorwaardelijke rol (governance). En de durf, ten slotte, bij met name 

de beleidsmakers van het stadsdeel om samen op pad te gaan zonder 

vooraf dichtgetimmerde eisen of uitkomsten, was uitermate belangrijk. 

Dat gaf ruimte om te leren, wat een noodzakelijke voorwaarde is voor het 

slagen van niet alleen dit 3d-pilotproject, maar voor elk experiment.

nieuwe verhoudingen tussen burger, professional en overheid, een onge-

deeld en verbonden stelsel, en reflectief beleid en een reflectieve praktijk 

– gebruikten we als toetssteen voor elke stap in het project: zijn we op de 

goede weg om daadwerkelijk betere zorg en ondersteuning te bewerk-

stelligen? Om het proces tussen beleidsmakers, bewoners, vrijwilligers en 

professionals in goede banen te leiden, gebruikten we technieken uit de 

coaching en mediation. Zo bouwden we aan een duurzame samenwerking 

tussen deze partijen en creëerden we de voorwaarden voor persoonlijke 

gesprekken op gelijkwaardig niveau. De methode van waarderend co-cre-

eren, ten slotte, stelde ons in staat om op zoek te gaan naar de toekomst-

perspectieven van bewoners, en om gezamenlijk een aanpak te formule-

ren om vanuit positieve ervaringen naar deze toekomst toe te werken.

Dit 3d-pilotproject heeft Movisie inzicht gegeven in elementen die goed 

werken bij het integraal vormgeven van de transformatie op lokaal ni-

veau. De combinatie van procesondersteuning, werkwijze en de uitgangs-

punten van de transformatie vormt hiervan de kern. Daarbij was de com-

binatie van een kwantitatieve gebiedsanalyse en kwalitatieve gesprekken 

een belangrijke succesfactor. Zonder kwantitatieve informatie weet je im-
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