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In toenemende mate blijven mensen met een (intensieve) zorgvraag thuis wonen. 
Bijvoorbeeld een kind dat met een handicap wordt geboren of een ouder echtpaar 
waarvan één van de partners een hersenbloeding heeft gehad. Deze mensen 
hebben behoefte aan een combinatie van aangepaste woningen, zorg en welzijns-
diensten. Zodat ook zij hun leven kunnen inrichten zoals zij dat zelf graag willen.

Zelfredzaamheid en participatie zijn leidende principes geworden bij de onder-
steuning van mensen die korte of langere tijd zorg nodig hebben. De Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo, ingevoerd in 2007) jaagt deze trend aan.  
De zorgvrager zelf, de eigen kring, vrijwilligers en het buurtnetwerk zijn sterker 
in beeld gekomen. Een nieuwe situatie is ontstaan, die nieuwe vragen oproept. 
Bijvoorbeeld: hoe komt een samenhangend aanbod op wijk- of buurtniveau tot 
stand, het liefst met beperkte - en waar mogelijk zonder - continue professionele 
onder steuning? En vallen er dan geen mensen tussen wal en schip? Hoe voor-
kom je dat mensen sneller terecht komen in zwaardere vormen van zorg omdat 
het preventieve aanbod in de eerste lijn hen onvoldoende bereikt? 

Wat hebben welzijnsorganisaties nodig om een krachtige schakel te worden bin-
nen wonen-welzijn-zorg? En wat betekent dit voor hun samenwerkingspartners 
en de gemeente? Daarover gaat deze brochure. Om zicht te krijgen op de praktijk 
hebben we interviews gehouden met een aantal aansprekende organisaties die 
de afgelopen jaren inspirerende stappen hebben gezet op weg naar vernieuwend 
welzijn. Als vervolg daarop is een ‘welzijnstafel’ georganiseerd waar uiteen-
lopende partijen hebben nagedacht over een sterkere rol van het welzijnswerk. 
De interviews en de citaten uit de welzijnstafel hebben ons geïnspireerd tot het 
schrijven van deze publicatie. Wij bedanken iedereen die hieraan een bijdrage 
heeft geleverd. Zo kunnen we samen ‘het alledaagse mogelijk maken’! 
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Deze uitspraak werd in juni 2010 
gedaan aan de ‘welzijnstafel’, tijdens 
een debat over de rol en positie van het 
welzijnswerk op het terrein van wonen, 
welzijn en zorg (WWZ). Wonen-welzijn-
zorg wordt vaak in één adem uitge-
sproken. Dit gebeurt vanuit de notie dat 
hier idealiter sprake is van een drie-
eenheid: willen ouderen en mensen 
met een beperking1 zelfstandig kunnen 
wonen en leven, dan is samenhang 
tussen deze drie levensdomeinen van 
groot belang, evenals samenwerking 
tussen de actoren in die domeinen. 
Een integrale aanpak door teams van 
krachtige professionals kan voorkomen 
dat mensen tussen wal en schip vallen.

Het sociale domein in de  
schijnwerpers
Tot nog toe gaat er bij de opbouw van 

woonservicegebieden veel energie 
zitten in de fysieke infrastructuur die 
nodig is voor extramuralisering van 
zorg. De nadruk ligt op de woon- en/
of zorgvoorzieningen, waar vooral 
woning corporaties en zorgorganisa-
ties invulling aan geven. Het sociale 
domein stond hierbij niet in de schijn-
werpers. De behoefte en noodzaak om 
de sociale dimensie van wonen, welzijn 
en zorg aandacht te geven, is toegeno-
men. Steeds meer ouderen en mensen 
met beperkingen willen (of moeten) 
in wijken en dorpen blijven wonen. 
Verdere bezuinigingen op de AWBZ, 
verschuivingen van de AWBZ naar de 
Wmo en kortingen op het gemeente-
fonds liggen in het verschiet. Daarmee 
stijgt de urgentie om deze mensen 
effectief en efficiënt te ondersteunen 
in het dagelijks leven. Niet alleen bij 

‘Op dit moment zijn we op zoek naar een nieuwe eerste lijn, een nieuwe 
bejegening van kwetsbare mensen die behoefte hebben aan ondersteu-
ning bij de alledaagse dingen. Belangrijke opgave voor het welzijnswerk  
is te komen tot een goed front van professionals, generalisten en nuchtere 
medewerkers. Zij kunnen in wijken en buurten verbindingen leggen om 
te komen tot een sterk sociaal netwerk. Zo kan voorkomen worden dat 
kwetsbare mensen in gespecialiseerde kokers terechtkomen door hen 
tijdig de juiste ondersteuning te bieden.’

Inleiding1.

1Deze beperkingen kunnen zijn: lichamelijk, verstandelijk, psychosociaal, psychiatrisch of een combinatie hiervan. 

wonen en zorg, maar ook – of mis-
schien wel juist – in sociaal opzicht, bij 
welzijn.  

Nieuwe kaarten, nieuwe kansen
Het brede veld van wonen, welzijn2 en 
zorg staat anno 2010 voor nieuwe op-
gaven en vraagstukken, zowel op lan-
delijk als op lokaal niveau. Participatie 
en zelfredzaamheid versterken – een 
belangrijke doel stelling van de Wmo 
– is zo’n nieuwe opgave. Tegelijkertijd 
zijn de vraagstukken ook omvangrij-
ker en complexer geworden. Door de 
vermaatschappelijking van de zorg en 
de vergrijzing doen meer burgers een 
beroep op de eerstelijnszorg3 en WWZ-
voorzieningen, soms met meervoudige 
hulp- en zorgvragen. Het aanbod is 
vaak versnipperd en niet alle burgers 
zijn goed in staat hier zelf keuzes in  
te maken. Dat het anders moet en  
dat samenwerking daarbij essentieel 
is, wordt breed onderschreven. Dit 
biedt kansen! 
In het programma W+W+Z=Maak het 
samen! staat het versterken van een 
integrale aanpak van wonen, welzijn en 
zorg centraal. Sinds de invoering van 
de Wmo heeft de gemeente meer mo-
gelijkheden om hierop regie te voeren. 
In verschillende gemeenten werkt men 
al gebiedsgericht samen, bijvoorbeeld 

in woonservicegebieden. Dat gaat niet 
vanzelf. Het vraagt van partijen dat ze 
elkaar weten te vinden, elkaar kennen 
en in samenwerking willen komen tot 
een goed en samenhangend aanbod. 
Onze stelling is dat in de ondersteu-
ning van ‘zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen en leven’ het welzijnswerk als 
krachtige schakel veel te bieden heeft 
in de eerste lijn. Tenminste, als het 
welzijnswerk zich richt op versterking 
van de zelfredzaamheid, de eigen 
kracht en het sociale netwerk van 
(kwetsbare) burgers. Dat levert in vele 
opzichten winst op: mensen kunnen 
langer zelfstandig blijven wonen, er 
is minder professionele zorg nodig en 
mensen voelen zich er beter bij. 

Omslag in perspectief: hoe moet 
dat eruit zien?
De rol van ‘krachtige schakel’ is nog 
niet vanzelfsprekend. Zowel voor de 
welzijnsorganisatie als voor de par-
tijen waar zij mee samenwerkt, vraagt 
dat een omslag: van dienstverlener 
naar facilitator, verbinder, netwerker 
en buurtschakel. Ook bij de gemeente 
als opdrachtgever – en veelal de 
belangrijkste financier – is een omslag 
nodig. Hoe ziet die omslag er uit en 
wat is er nodig om die verandering  
te realiseren? Aan de hand van  

2 Welzijnsdiensten kunnen worden geboden door specifieke welzijnsorganisaties maar ook door zorgorganisaties of 
woningcorporaties. 
3 De eerste lijn biedt ‘rechtstreeks toegankelijke’ ondersteuning, hulp en zorg aan burgers. Het gaat om dienst- en/of 
zorgverleners zoals de huisarts, maatschappelijk werk, ouderenadviseur, opbouwwerker, et cetera.
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onderstaande vragen houden we een 
pleidooi voor een meer uitgesproken 
sociale dimensie in een sterke,  
resultaatgericht werkende eerste lijn. 
Vervolgens doen we een aantal sug-
gesties om dat te realiseren.  

Wat kunnen de doelen van welzijns-•	
werk zijn bij het versterken van de 
eigen kracht en zelfredzaamheid in 
het dagelijks leven van ouderen en 
mensen met verstandelijke of psy-
chische beperkingen en hun sociale 
netwerk? Deze vraag komt terug in 

hoofdstuk 2. 
Hoe welzijnsorganisaties kunnen •	
bijdragen aan een gebiedsgerichte 
WWZ-aanpak zoals die in woon-
servicewijken wordt gehanteerd, 
behandelen we in hoofdstuk 3.
In hoofdstukken 3 en 5 bekijken •	
we onder welke voorwaarden het 
welzijnswerk een krachtige schakel 
in de eerste lijn kan zijn.
Wat vraagt dit van gemeenten en de •	
andere WWZ-partners? Dat komt 
aan de orde in hoofdstuk 4.

‘Welzijnsorganisaties zijn bij uitstek goed op de hoogte van wat er in buurten 
speelt. Zij kennen de lokale initiatieven en heel wat mensen in de buurt.  
Dat is een geweldige positie en die kunnen ze nog veel beter benutten!  
Zorgorganisaties hebben nauwelijks kennis van de wijk. Welzijnsorgani-
saties wel en zij kunnen dus de verbinding maken.’ 

‘Wij werken als welzijnsorganisatie continu aan onze positie. We doen dat 
door systematisch de gemeente en de WWZ-aanbieders op te zoeken, hen 
frequent te informeren en continu te werken aan het verstaan van elkaars 
taal, cultuur en werkveld. Dat voorkomt dat anderen je een rol toedichten  
en het opent de mogelijkheid om gerichter met elkaar aan het werk te zijn.’

Over welzijn gesproken2.

Deze laatste uitspraak van een direc-
teur van een welzijnsorganisatie is 
op z’n minst opvallend. De meeste 
welzijnsorganisaties werken niet zo 
gestructureerd en strategisch aan hun 
positie. Toch is dit met het oog op de 
sterk veranderende maatschappelijke 
omgeving noodzakelijk.

Wat is de inzet en positie van het wel-
zijnswerk bij het formuleren van WWZ-
beleid nú? Wat bedoelen we precies 
wanneer we spreken over welzijn?  
Hoe kan het welzijnswerk de zelfred-
zaamheid bevorderen in het dagelijks 
leven van mensen met beperkingen en 
hun sociale netwerk? 
 
Actuele vraagstukken voor het  
welzijnswerk 
Als we kijken naar de invloed van wel-

zijnsorganisaties op het gemeentelijke 
welzijnsbeleid, dan zien we een wis-
selend beeld. Het is echter aannemelijk 
dat er een kentering zal komen in het 
huidige krachtenveld. Door de Wmo en 
programma’s als Welzijn Nieuwe Stijl 
en Beter in Meedoen wordt niet alleen 
de relatie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer in tal van gemeenten 
versterkt, maar ook de professionaliteit 
van het welzijnswerk zelf. Daardoor 
zal het welzijnswerk een sterkere en 
invloedrijkere gesprekspartner worden.

In toenemende mate zal het welzijns-
werk zich richten op het versterken 
van de participatie, zelfredzaamheid 
en eigen kracht van burgers en hun 
netwerk. Ook zal de samenwerking met 
andere partijen, bijvoorbeeld zorgorga-
nisaties en woningcorporaties, meer  
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nadruk krijgen. Dat past bij de doelstel-
ling van de Wmo. Dit betekent echter 
niet dat het werk nu met minder of 
lager gekwalificeerde mensen gedaan 
kan worden. Integendeel, deze innovatie 
vergt kwaliteit en dus een investering in 
professionaliteit en opleiding. 

Gemeenten en welzijnsorganisaties 
hebben de afgelopen jaren gewerkt  
aan het beter inzichtelijk maken en ver-
antwoorden van de resultaten van het 
welzijnswerk. Dat proces is nog volop 
gaande. In een tijd van bezuinigingen 
en een groter beroep op beschikbare 
budgetten is het extra noodzakelijk 
om goede keuzes te maken. Welzijns-
organisaties zullen hun kans moeten 
grijpen om samen met de gemeente de 
maatschappelijke agenda te bepalen. Zij 
moeten zich daarbij positioneren als een 
waardevolle partner, met kennis van de 

behoeften en kwaliteiten van bewoners 
en organisaties, als deskundige in het 
sociaal verbinden en als kenner van 
sociale interventies die werken. 

Breed is er de notie dat een verschui-
ving nodig is van kostbare individuele 
voorzieningen, bijvoorbeeld op het 
gebied van zorg, naar een goedkoper 
collectief aanbod. Veel gemeenten  
zijn op zoek naar nieuwe vormen.  
Zij investeren in een betere indicatie 
door de vraag achter de vraag te zoeken. 
Vervolgens beoordelen ze of in die 
behoefte te voorzien is, in de vorm van 
een collectieve activiteit met inzet van 
het sociaal netwerk of in de vorm van 
vrijwilligerswerk. Welzijn is daarbij niet 
de professionele uitvoerder maar de 
facilitator die burgers in staat stelt het 
zelf te regelen.

4 Lezing in het kader van landelijke presentatie van het programma Welzijn Nieuwe Stijl, september 2010

De balans van het leven
Welzijn verwijst volgens dr. Piet Houben 
(emeritus hoogleraar Toegepaste Socia-
le Gerontologie aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam, een Sluyterman van Loo 
leerstoel) naar een balans op de voor 
mensen essentiële levensdomeinen: 
gezondheid, sociaal netwerk, materiële 
zekerheid, arbeid/presteren en zinge-
ving. In deze visie op welzijn staat  
centraal dat mensen waar mogelijk zelf 
verantwoordelijk zijn voor de planning 
en sturing van hun leven. 
Om de balans in het leven te kunnen 
behouden en te kunnen bijsturen bij 
onbalans, heeft een individu stuurkracht 
nodig. Ieder individu heeft een inspire-
rende omgeving nodig, die hem uitdaagt 
tot het ontwikkelen van stuurkracht en 
capaciteiten.

Dr. Roelof Hortulanus (bijzonder hoog-
leraar Sociale interventies en lokaal 
sociaal beleid, Universiteit voor Huma-
nistiek) onderscheidt drie perspectie-
ven in relatie tot de Wmo4. Ten eerste 
het individuele perspectief, waarbij het 
gaat om meedoen vanuit de behoefte 
om de eigen competenties in te zetten. 
Ten tweede het collectieve perspec-
tief, waarbij het gaat om erbij horen 
vanuit de behoefte tot samenleven. En 
ten derde het perspectief van sociale 
cohesie: vanuit collectieven samen ver-
antwoordelijkheid nemen voor de eigen 

leefomgeving. Deze perspectieven zijn 
relevant voor het welzijnswerk binnen 
wonen-welzijn-zorg. 
 
De betekenis van het welzijnswerk 

‘Wij zien de burger als cliënt én copro-
ducent van welzijnswerk.’

‘Identificeer je beste medewerkers en 
geef hen de kans en het mandaat de 
bakens te verzetten. Daar gebeurt het.’

Maslovs piramide van menselijke 
behoeften gaat er vanuit dat wanneer 
aan een behoefte voldaan is, het individu 
opschuift naar een hoger niveau, een 
hogere trede. Oplopend van: lichame-
lijke behoeften, behoefte aan veiligheid 
en zekerheid naar behoefte aan sociaal 
contact, behoefte aan waardering en 
erkenning en tot slot zelfontplooiing.
Wanneer een trede ontbreekt of 
wegvalt, zal iemand opnieuw aan deze 
behoefte moeten voldoen voordat hij 
weer kan stijgen. Het is niet mogelijk 
om bepaalde niveaus over te slaan. 

Woningcorporaties en zorgaanbieders 
werken in principe voor de eerste en 
tweede trede (dak boven het hoofd en 
gezondheid). Het welzijnswerk biedt 
steun aan burgers die niet zelfstandig 
in de verschillende behoeften kunnen 
voorzien. Voor kwetsbare burgers zal 
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het vaak gaan om het ‘op orde’ krijgen 
en houden van de dagelijkse primaire 
levensbehoeften, pas daarna is er 
ruimte voor participatie en zelfontplooi-
ing. Burgers worden in eerste instantie 
aangesproken op hun eigen kracht en 
zelfredzaamheid. Lukt het niet alleen, 
dan komt het eigen sociale netwerk in 
beeld. Zijn er ondersteunende voorzie-
ningen nodig, dan gaan algemene en/
of collectieve voorzieningen voor het 
gebruik van individuele voorzieningen. 

Het gesprek met de burger gaat dus 
over de feitelijke situatie en hoe deze tot 
stand is gekomen. Samen met de pro-
fessional bekijkt de burger wat hij zelf 
kan doen. De professional brengt kennis 
en ervaring in om de verantwoordelijk-
heid van de burger bespreek baar te 
maken. Vervolgens kan uit het gesprek 
naar voren komen dat iemand hulp 
nodig heeft om de situatie om te buigen 
naar een accep tabele toestand. Dat kan 
met hulp van de directe omgeving of van 
professionals. De professional gaat na of 
de (kwetsbare) burger een sociaal net-
werk in de directe omgeving heeft waar 
hij in eerste instantie op kan terugvallen 
voor hulp of zorg. Dat kunnen mantel-
zorgers, familie en vrienden zijn, maar 
ook vrijwilligers. Wanneer in aanvulling 
hierop algemene voorzieningen nodig 
zijn, worden die opgezocht. Voorbeelden 

daarvan zijn telefooncirkels, formulie-
renbrigades, gezamenlijke maaltijden in 
een buurthuiskamer of een restaurant 
van een zorgorganisatie. Pas als het dan 
niet (meer) lukt, is er professionele on-
dersteuning, collectief of individueel, in 
natura of in de vorm van een persoons-
gebonden budget (PGB).

Mensen die ondersteuning nodig heb-
ben, melden zich lang niet altijd voor 
activiteiten of hulp. Dat is jammer, want 
vaak kunnen zij met een extra zetje snel 
weer aan de slag of bijvoorbeeld hun 
schulden saneren. Erop af gaan is dan 
des te belangrijker. Tijdig de juiste steun 
bieden en voorkomen dat zelfstandig 
wonende kwetsbare burgers in gespe-
cialiseerde kokers terechtkomen. Hoe 
kan het welzijnswerk nu de krachtige 
schakel zijn in de eerste lijn? Een belang-
rijke voorwaarde is dat het juiste type 
sociaal werker5 wordt ingezet. Met een 
duidelijke opdracht en de ruimte en mid-
delen om die uit te voeren. Dit vraagt van 
de sociaal werker dat hij kennis opbouwt 
over het aanbod en de werkwijze van 
netwerkpartners als woningcorporaties 
en zorgorganisaties maar ook vrijwil-
ligersorganisaties. Dat hij inclusief werkt 
en niet primair denkt in doelgroepen. Van 
der Lans6 en Giltay Veth7 geven aan dat 
welzijnswerkers moeten ‘ontspecialise-
ren en ontinstitutionaliseren’. 

De nieuwe sociale professional heeft 
een breed mandaat om de regie te 
voeren en te houden in een probleemsi-
tuatie en schakelt zo nodig specialisten 
in. Hij of zij werkt gebiedsgericht, in 
kleinschalige eerstelijnsteams met 
andere WWZ-partners. Dat betekent 
beslist niet dat er nu nieuwe functies 
moeten komen. Het gaat erom binnen 
de bestaande functies en met de hui-
dige professionals te komen tot nieuwe 
attitudes en werkwijzen.  

Van de welzijnsorganisatie vraagt dit:
Een gedragen gezamenlijke visie •	
over het wat, waarom en waartoe 
(dus niet het ‘hoe’, want dat vult de 
professional in).
Het mobiliseren van innovatiekracht: •	
tijd en financiële ruimte voor de 
professional om ervaring op te doen, 

te experimenteren én te reflecteren 
op persoonlijke overtuigingen en 
waarden. 
Opleiding en intervisie; niet eenma-•	
lig maar continu, zodat de verande-
ring wordt geborgd. 
Het ontwikkelen en toetsen van •	
nieuwe werkwijzen in samenwerking 
met WWZ-partners. Daarbij komt 
expliciet aan de orde waar de grens 
ligt van het welzijnswerk en waar 
anderen aan zet zijn. 

Ook is steun van de opdrachtgever/
financier van belang. Diens keuze om 
te investeren in deze nieuwe werkwijze 
is essentieel. Belangrijke voorwaarde 
is dat er niet incidenteel maar structu-
reel op wordt ingezet. Dit verkleint het 
risico van een voortdurend draaiende 
projectencarrousel8. 

5 Dit kunnen verschillende werkers zijn: opbouwwerker, ouderenadviseur, maatschappelijk werker.
6 Lans, van der J. (2010). Erop af!)  
7 Veth, G. (2009). Het rendement van zalmgedrag 8 Veth, G. (2009). Het rendement van zalmgedrag

Welzijn op recept
In Nieuwegein experimenteren een eerstelijnsgezondheidscentrum en het wel-
zijnswerk met een nieuwe aanpak van gezondheidsproblemen. Het gaat hier om 
problemen die niet uitsluitend met medicijnen verholpen kunnen worden, maar 
samenhangen met sociale of psychische problematiek of een ongezonde leefstijl. 
Mensen met bijvoorbeeld stress, depressie en eenzaamheid worden niet meer 
alleen doorverwezen naar de ggz, maar kunnen (deels) ook via het welzijnswerk 
geholpen worden met cursussen, (vrijwilligers)activiteiten en ondersteuning. Het 
welzijnswerk werkt in Welzijn op recept duidelijk aan kwaliteitsverbetering: een 
inzichtelijk aanbod, goede terugkoppeling naar de huisarts en meetbare resultaten. 
Met deze aanpak verschuift de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en leefstijl.
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‘Binnen het welzijnswerk lijkt het verstandig het doelgroepdenken weg te 
laten. We hebben het over kwetsbare mensen die minstens één ding ge-
meen hebben: de behoefte aan ondersteuning bij de alledaagse activiteiten. 
Door kwetsbare mensen tijdig de juiste steun te bieden, voorkom je dat zij in 
gespecialiseerde kokers terecht komen.’                                                                                       

‘Belangrijke opgave voor welzijn is te werken met goede frontmedewerkers. 
De generalist is de professional die nodig is in de eerste lijn. Geef deze de 
ruimte zonder dat hij last heeft van de organisatie.’

Het alledaagse mogelijk maken3.

Op pagina 8 noemden we stuurkracht, 
een inspirerende omgeving, meedoen en 
erbij horen, collectieve verantwoordelijk-
heid voor de leefomgeving als voorwaar-
den om balans in het leven te houden. 
Wat betekenen deze perspectieven 
voor aanbieders van welzijn en zorg 
als zij het alledaagse mogelijk willen 
maken? Ze brengen een heel scala van 
collectieve activiteiten met zich mee: 
het stimuleren van burgers om deel 
te nemen aan de maatschappij, het 
versterken van sociale netwerken, het 
verbinden van mensen met mensen, 
van mensen met organisaties en van 
organisaties met organisaties. Op het 
individuele vlak gaat het om: deskundige 
ondersteuning, vanuit een combinatie 
van vakdisciplines en met kennis van 
werkzame interventies. Een indrukwek-
kende, bijna onuitvoerbare lijst, waar 
niet alleen welzijn invulling aan geeft 
maar ook sectoren als wonen en zorg. 

Een goede afstemming en samenwer-
king met gemeente en WWZ-partners, 
bijvoorbeeld in woonservicewijken, is 
van essentieel belang.

De rol van welzijn bij een  
gebiedsgerichte aanpak 

‘Voor een integrale aanpak gericht 
op samenwerking is het allemaal te 
ingewikkeld geworden: wettelijke 
kaders, indicatieprotocollen, methoden 
van vraagverheldering, registratiesys-
temen. Al deze stappen hebben vooral 
verkokering tot gevolg. En veel burgers 
zien door de bomen het bos niet meer.’

Organisaties op het terrein van wonen-
welzijn-zorg werken op tal van plekken 
samen om woonservicegebieden of 
levensloopbestendige wijken en dorpen 
te realiseren. Soms is dat gebieds-
gericht werken onderdeel van een  

intensieve herontwikkeling van vast-
goed. De opgave is steeds om het voor-
zieningenaanbod (woningen, dienstver-
lening, activiteiten en zorg) goed toe te 
snijden op de verschillende ‘bijzondere’ 
burgers die in de wijk wonen of er wil-
len komen wonen. 
Werken aan ‘wel-zijn’ is daarbij zeker 
niet voorbehouden aan het welzijns-
werk. Ook medewerkers van woning-
corporaties, zorgorganisaties, vrijwil-
ligersorganisaties, centra voor werk 
en inkomen en gemeentelijke diensten 
zijn bezig met deze vraagstukken. 

Woningcorporaties en zorgorganisaties 
zoeken de samenwerking met welzijns-
organisaties steeds meer op en omge-
keerd. Zij zien de relevantie van welzijn 
en beseffen dat de grenzen tussen de 
gebieden dun zijn. Voor woningcorpora-
ties, zorgorganisaties en de gemeente 
kan deze samenwerking veel opleveren; 
met het welzijnswerk hebben zij een 
professionele partner in huis die actief 
kennis inbrengt over de bewoners en 
netwerken in wijk of dorp. 

Rollen van het welzijnswerk
Van de welzijnsorganisatie  wordt ver-
wacht dat zij de volgende rollen invult:
 
A. Netwerker en kennisdeler

Het welzijnswerk dient bij het geza-
menlijk ‘ontwerpen’ en inrichten van 
woonservicegebieden zijn kennis 
over de bewoners in te brengen. 
De kennis die in de hoofden van 

welzijnswerkers zit, wordt vaak 
niet gedeeld in bijvoorbeeld klein-
schalige wijkteams. De casuïstiek 
is niet toegespitst op behoeften 
en problemen van bepaalde (groe-
pen) bewoners. Het welzijnswerk 
kan deze kennis van de wijk meer 
etaleren, ook wanneer dat soms tot 
controverses leidt. En wanneer het 
welzijnswerk zelf geen oplossingen 
kan bieden, is het goed om signalen 
uit de wijk of het dorp te bundelen, 
te benoemen en aan de samenwer-
kingspartners voor te leggen. 

 
B. Verbinder 

De welzijnsorganisatie kan bij  
het ontwerpen en inrichten van 
woonservicegebieden haar verbin-
dende rol als sociaal werker ook 
uitstekend inzetten om bewoners 
onderling én bewoners en orga-
nisaties bijeen te brengen. Daarbij 
hoort ook het ondersteunen van 
burger initiatieven die onderlinge 
dienstverlening en contact willen 
bevorderen, bijvoorbeeld burenhulp 
en buurttafels.

 
C. Aanjager van een aantal 

ontwikkelingen  
Het versterken van de ontmoe-•	
tingsfunctie in de wijk of het dorp: 
wanneer mensen elkaar echt  
kennen, is de kans groter dat ze  
iets voor elkaar willen betekenen. 
Het welzijnswerk beschikt vaak over 
ruimtes waar burgers zelf activi-
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teiten kunnen starten. Ook kan de 
welzijnswerker ‘kwartier maken’ 
voor bewoners die hun weg niet 
gevonden hebben naar de algemene 
wijkvoorzieningen.
Het integreren van bewoners van •	
bijzondere woonzorgvormen in de 
wijk of het dorp. Niet alleen door 
kwartier te maken, maar ook door 
samen met woningcorporaties en/of 
zorgorganisaties de bewoners van 
bijzondere woonzorgvormen (meer) 
met elkaar in contact te brengen. 
Het begeleiden van probleemsitua-•	
ties op het vlak van veiligheid in de 

openbare ruimte en verdraagzaam-
heid, die zich soms bij bijzondere 
woonzorgvormen voordoen.
Het stimuleren en ondersteunen •	
van vrijwilligerswerk en mantelzorg, 
voor en door kwetsbare bewoners. 
Ervaringsdeskundige vrijwilligers 
worden geschoold en ingezet bij 
bepaalde groepen en lotgenoten-
contact wordt gestimuleerd. 
Het begeleiden naar organisaties •	
die de burger met beperkingen  
kunnen ondersteunen op het gebied 
van werk, opleiding, vrijwilligers-
werk of inkomen. 

Bevorderen contact en onderlinge dienstverlening
In de meeste gemeenten lopen vrijwilligersprojecten die erop zijn gericht 
buurtbewoners met een beperking te ondersteunen bij allerlei klusjes in 
en om het huis. Een voorbeeld is Buurthulp Nijmegen. Dit project in vier 
Nijmeegse wijken heeft als doel de buurman of -vrouw te helpen als deze 
het even zelf niet kan. Bijvoorbeeld helpen bij het instellen van technische 
apparaten, het onderhoud van de tuin, een boodschap doen of voorlezen 
voor iemand die slecht kan zien. Zie ook: www.vrijwilligerswerkregionaal.
nl/nijmegen/vwc_nijmegen/projecten/buurthulp

‘Gemeenten kunnen meer en sterker de regie op zich nemen: wat we nodig 
hebben zijn bevlogen wethouders en ambtenaren die hun nek uitsteken.’

‘We weten veel en er kan ook veel gemeten worden. Maar de tijd moet ons 
gegund worden om over langere tijd te meten.’ 

‘Het denken in termen van producten is mede een gevolg van de Wmo, maar 
staat haaks op het werken vanuit de leefwereld van mensen, sociale proces-
sen en vragen als “hoe krijg je beweging in een wijk”?’

Hoe versterkt een gemeente de 
eerste lijn in WWZ-beleid? 

4.

De roep om regie en vertrouwen in de 
deskundigheid van maatschappelijke 
partners zijn duidelijke signalen in de 
richting van de gemeente. Terecht, zij 
heeft bij de ontwikkeling en totstand-
koming van het lokale WWZ-beleid een 
bepalende (regie)rol. De relatie van de 
gemeente met de welzijnsorganisatie 
is, vanwege de subsidieverstrekking, 
veelal die van opdrachtgever met 
opdrachtnemer. Vanuit het stimule-
ringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl 
wordt gewerkt aan een verdere pro-
fessionalisering van de samenwerking 
tussen de gemeente en de welzijnsor-
ganisatie. Mede door de invoering van 
de Wmo in 2007 zijn de mogelijkheden 
en (wettelijke) randvoorwaarden voor 
de gemeente om een sturende rol te 
spelen in WWZ-beleid in de afgelopen 
jaren sterk toegenomen. Dat geldt 

sterker voor het welzijnswerk dan 
voor de andere WWZ-partners, onder 
andere vanwege de subsidierelatie 
die er meestal is. Ook heeft de Wmo 
andere ontwikkelingen in gang gezet, 
zoals inclusief beleid. 

Inclusief beleid 
 
‘Kijk ook wat groepen voor elkaar  
kunnen betekenen.’

Met inclusief beleid maakt de ge-
meente algemene voorzieningen 
ook bereikbaar voor mensen met 
beperkingen. Inclusief beleid houdt 
vooraf rekening met de verschillende 
mogelijkheden en beperkingen van 
mensen. Dat komt bijvoorbeeld tot 
uitdrukking in levensloopbestendige 
woningen, een adequate inrichting van 
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9Peters, A., Tanja, A., Wilbrink, A. (2010). Handreiking voor lokaal beleid voor ondersteuning van mensen met een beperking

de openbare ruimte en een goede toe-
gankelijkheid van vervoer en openbare 
gebouwen. Ook hier wordt de sociale 
dimensie steeds belangrijker. 

Bij de vormgeving van inclusief beleid9 
heeft de gemeente haar partners hard 
nodig. Welzijnsorganisaties, zorgor-
ganisaties, woningcorporaties en ook 
sport- en andere verenigingen bieden 
mensen met beperkingen steeds meer 
mogelijkheden om mee te doen.  
Zij richten zich daarbij niet alleen op de 
ondersteuning van mensen met beper-
kingen, maar stimuleren ook de parti-
cipatie van deze mensen, bijvoorbeeld 
in het vrijwilligerswerk. Dit draagt bij 
aan het vergroten van eigen kracht en 
de participatie.

De rol van de gemeente

‘Misschien moeten gemeenten juist 
meer vertrouwen hebben in de rol van 
de maatschappelijke partners en hen 
vooral daarop aanspreken. Ten slotte 
is de burger veelal steeds dezelfde: 
een huurder van een corporatie, de 
zorg vrager van een thuiszorginstelling, 
de klant van een welzijnsinstelling, et 
cetera. De maatschappelijke organi-
saties zullen hun specifieke kennis en 
ervaring breder in moeten zetten voor 
alle burgers en niet alleen voor hun 
eigen doelgroep.’

Een sterkere rol van welzijn brengt 
dus ook een nieuwe invulling van de 
rol van de gemeente met zich mee én 
een nieuwe invulling van de samen-
werkingsrelatie tussen gemeente en 
welzijnsorganisatie.

Dit vraagt het volgende van de  
gemeente en de welzijnsorganisatie.    
 
A. Samen de maatschappelijke agenda 

opmaken
De relatie tussen de lokale overheid 
als opdrachtgever en het welzijns-
werk als opdrachtnemer is in veel 
gemeenten voor verbetering vatbaar. 
Prioriteiten in het welzijnsbeleid van 
gemeenten wisselen regelmatig  
en ieder jaar moet de welzijnsorga-
nisatie weer (bijgestelde) plannen 
indienen. 
Het is wenselijk dat de stakeholders 
(burgers, maatschappelijke organi-
saties en de gemeente) samen de 
maatschappelijke agenda opmaken, 
de lokale situatie en opgaven in beeld 
brengen, een gedeelde visie ontwik-
kelen op belangrijke vraagstukken en 
vervolgens een integrale en oplos-
singsgerichte aanpak uitwerken. De 
Wmo is hier een goede kapstok voor. 

 
B. Meer beleidsterreinen betrekken 

De gemeente kan vanuit het alge-
meen belang meer beleidsterreinen 

overzien en daarop beleid ontwik-
kelen. WWZ-beleid is geen interne 
of sectorspecifieke aangelegenheid. 
Het kan zich alleen goed ontwik-
kelen als het zich op juiste wijze 
verhoudt tot bijvoorbeeld sectoren 
als onderwijs, veiligheid/politie en 
werk. Ook andere, nieuwe organi-
saties kunnen betrokken worden bij 
de uitvoering: kerken en moskeeën, 
sportclubs en culturele organisaties 
bijvoorbeeld. De gemeente kan die 
verbindingen gemakkelijk leggen. 
Het is aan de gemeente om te bepa-
len voor welke strategie zij kiest:

zelf beleid en keuzes maken, de •	
regie voeren en WWZ-partners 
vragen om de uitvoering op te 
pakken (sturen) of
samen met WWZ-partners de •	
uitgangspunten voor beleid 
opstellen en keuzes uitwerken 
(aansluiten).

 
C. Samen prioriteiten stellen

Welzijns- en andere (zorg)organisa-
ties en gemeenten moeten scherpe 
keuzes maken. Er komen namelijk 
niet meer middelen maar wel meer 
en zwaardere vragen. Wordt het 
doormodderen met kaasschaven en 
indirect burgers teleurstellen? Of 
pakken de WWZ-partners hun kans 
om toekomstgerichte keuzes te ma-
ken die burgers ten goede komen? 

 
D. Financiën bundelen 

In steeds meer gemeenten ervaren 

de WWZ-partners en het lokale 
bestuur hinder van de verkokerde 
financieringsstromen. Er is nau-
welijks een prikkel om tegen te 
gaan dat vragen bij een professio-
nele (AWBZ) tweedelijnsaanbieder 
blijven, omdat dit voor de gemeente 
en de eerste lijn financieel aantrek-
kelijker is. Dit staat haaks op de 
wens om te werken aan verbindende 
integrale arrangementen. 

 
E. Samenwerking als criterium                                                                                                                           

De gemeente kan integraal WWZ-
beleid als criterium opnemen in de 
toekenning van financiering/subsidie 
of in het bestek van aanbestedingen. 
Om de eerste lijn echt te kunnen 
versterken is het wenselijk om alle 
financieringsvormen bij elkaar te 
voegen en het totale beschikbare 
budget als uitgangspunt te nemen. 
Dat vereist een gemeente die de 
regie naar zich toe wil trekken en de 
verkokerde financieringsstructuur 
durft te doorbreken.

 
F. Maatschappelijk effect bepalen 

Gemeenten kopen welzijndiensten 
nu vaak in als losse producten, 
gekoppeld aan te verantwoorden 
prestaties. Maar activiteiten als 
huisbezoek en overleg met het 
sociaal netwerk van de cliënt zijn 
arbeidsintensief en verdragen 
zich minder goed met afgemeten 
productie-eisen, zoals een x-aantal 
cliëntencontacten per maand. Er is 
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tot nu toe weinig aandacht voor  
verantwoording van het maatschap-
pelijke effect van het welzijnswerk. 
De vraag of het probleem van de 
burger verminderd of verholpen 
is, wordt te weinig gesteld. Het 
beantwoorden van dit soort vragen 
vereist afstemming en inzicht in de 
kwaliteit en het effect van dienst-
verlening en interventies.

 
G. Outcome samen bepalen

Bij wonen, welzijn en zorg is een 
gebiedsgerichte aanpak van belang. 
De doelen worden dan niet zozeer 
op stedelijk niveau, maar vooral op 
het niveau van wijk of dorp gefor-
muleerd, zo concreet en meetbaar 
mogelijk. Nu formuleert vaak nog 
ieder voor zich doelen per sec-
tor. Het benoemen van output en 
outcome is in het welzijnswerk 
lastiger dan in de andere sectoren. 
Ook hebben woningcorporaties en 
zorgorganisaties meer traditie in 

het maken van meetbare prestatie- 
en productieafspraken. Het zou niet 
alleen de welzijnsorganisaties maar 
ook de andere samenwerkingspart-
ners helpen, wanneer de meetbaar-
heid een gezamenlijk punt wordt. 
Een punt van aandacht daarbij is  
dat de administratieve last van het 
meten en registreren niet onevenre-
dig groot moet worden.

 
H. Nieuw sociaal ondernemerschap 

stimuleren 
Op steeds meer plekken in Ne-
derland starten professionals van 
diverse pluimage zelf sociale onder-
nemingen die een laagdrempelig 
alternatief bieden voor het aanbod 
van gevestigde aanbieders. Vanuit 
het adagium iedereen kan meedoen 
spreken zij nieuwe groepen mensen 
in de wijk of het dorp aan om te ko-
men tot, en een bijdrage te leveren 
aan, de nieuwe onderneming. 

Nieuw sociaal ondernemerschap 
Een voorbeeld van sociaal ondernemen is het eigentijdse woonproject Bon 
Vie in de nieuwbouwwijk Parijsch in Culemborg. Behalve de functie wonen 
zijn hierin verschillende activiteiten en vormen van zorg voor alle leeftijden 
geïntegreerd. Het project is opgezet door professionals. Eind 2008 is Bon Vie 
geopend en kreeg ‘het goede leven’ daadwerkelijk de ruimte. Niet alleen voor 
de bewoners van de appartementen binnen het complex, maar voor de hele 
wijk, voor heel Culemborg, is een breed scala aan zorg- en welzijnsfaciliteiten 
beschikbaar. Het kloppend hart is het restaurant De Ontmoeting.
De woonappartementen zijn levensloopbestendig en voorzien van technische 
faciliteiten om optimale zorg te kunnen verlenen. De zorg- en welzijnsvoorzie-
ningen zijn optimaal toegerust. De zorg- en welzijnsorganisaties zijn enthou-
siast aan de slag gegaan om een wijkservicepunt op te zetten dat producten 
levert waar de bewoners behoefte aan hebben. Grensoverschrijdend denken en 
integraal werken op individuele maat gesneden, dat is het uitgangspunt.  
De verschillende zorg- en welzijnsvoorzieningen blijken ieder afzonderlijk al in 
een grote behoefte te voorzien. Daarnaast wordt ook de meerwaarde zichtbaar 
van (integrale) samenwerking van verschillende organisaties. Zie ook:
www.kcwz.nl/dossiers/samenwerking/samenwerking_loont_in_culemborg.
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‘Welzijnsprofessionals verbinden om sociale cohesie te bevorderen  
en ertoe bij te dragen dat de wijk voor zichzelf kan zorgen. En initiatieven 
ontplooit op sociaal en economisch vlak.’

‘Vraag niet als professional: “Wat kan ik voor u doen?” maar: “Wat kunt  
u er zelf aan doen?” en “Hoe denkt u dat anderen of ik u daarmee  
kunnen helpen”?’

Maak het samen: welzijn binnen 
wonen-welzijn-zorg

5.

Deze uitspraken illustreren waar wel-
zijnswerk zich op kan richten.

Welzijnswerk bevordert als soci-•	
aal professional de civil society, 
stimuleert het eigen initiatief en 
het verantwoordelijkheidsgevoel 
van de burger(s), zodat mensen 
in de buurt naar elkaar omkij-
ken en elkaar tot steun zijn. Ook 
kwetsbare burgers doen naar 
vermogen mee.
Welzijnswerk biedt naar behoefte •	
deskundig, individueel advies en 
ondersteuning aan de (minder 
zelfredzame) burger die daardoor 
mee kan blijven doen, via profes-
sionele of vrijwillige inzet. 

Voor het welzijnswerk horen daar 
twee rollen bij: die van sociaal make-
laar (verbinder, netwerker) en die van 
deskundige. De kunst is om deze twee 
rollen op elkaar te laten aansluiten.

De sociaal makelaar brengt mensen bij 
elkaar, verbindt mensen en stimu-
leert deelname aan de maatschappij, 
bijvoorbeeld door het versterken van 
sociale netwerken en outreachend 
werken. Hij kent de sociale kaart en de 
bewoners van wijk of dorp. 
De welzijnswerker als deskundige 
biedt individuele ondersteuning en 
concrete hulp vanuit een combinatie 
van vakdisciplines en met kennis van 
werkzame interventies. 

Welke taken heeft de sociaal  
makelaar? 

‘We laten ons als welzijnsorgani - 
saties teveel naar de zorgkant  
manoeuvreren. Wij zijn er juist  
voor de participatie.’

De inzet van welzijnswerk wordt tot nu 
toe vaak bepaald door incidenten die 

een risico opleveren voor de samenle-
ving. Bijvoorbeeld hangjongeren die de 
buurt verzieken, mensen met een psy-
chiatrisch probleem die buren bang 
maken. Nu steeds meer ouderen, 
mensen met een beperking en men-
sen met sociale problemen zelfstandig 
blijven wonen, is er een nieuwe taak 
weggelegd voor het welzijnswerk.  
Als sociaal makelaar zoekt de wel-
zijnswerker deze kwetsbare mensen 
op – al dan niet in samenwerking met 
zorgorganisaties en corporaties – en 
versterkt hen in hun eigen kracht. Het 
is de bedoeling dat zij er volwaardig bij 
horen en meedoen. 

De sociaal makelaar activeert het 
sociale netwerk en voert niet uit wat 
de burger zelf (nog) kan. De makelaar 
is een verbinder/netwerker die:

het opbouwen van duurzame •	
relaties in de buurt of het dorp 
bevordert 

de leefwereld van burgers scha-•	
kelt en verbindt met organisaties 
en/of instellingen, bijvoorbeeld 
aanbieders van wonen, welzijns-
diensten en zorg 
zich richt op bijvoorbeeld het •	
laagdrempelig toegankelijk  
maken van voorzieningen, zodat 
ook mensen met beperkingen 
daar welkom zijn en zich maat-
schappelijk kunnen inzetten 
de opzet en voortgang van bur-•	
gerinitiatieven bevordert en sti-
muleert, zoals vrij willigerswerk 
en onderlinge hulp in buurt  
en dorp 
waar nodig problemen door  •	
overlast en onveiligheid oppakt 
burgers die individueel advies •	
of ondersteuning nodig hebben 
verwijst naar deskundigen  
in het welzijnswerk of een  
andere sector. 

Kwartiermakers in Eindhoven
In de gemeente Eindhoven legt een (professionele) ‘kwartiermaker’ contact 
met de cliënt, familie en vrijwilligers die het persoonlijke netwerk kunnen 
versterken en met professionals, zoals woonconsulenten en de thuiszorg. 
Onderdeel van de aanpak is de inzet van ervaringsdeskundigen, die door hun 
ervaring gemakkelijker een band kunnen opbouwen met de cliënt. De kwartier-
maker organiseert lotgenotengroepen, waarin cliënten steun vinden bij elkaar. 
Gezamenlijk onderzoeken zij wat nodig is om zich beter thuis te voelen in de 
wijk en zetten zij daartoe stappen.
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Welke taken heeft de deskundige 
ondersteuner en adviseur?
Met haar diversiteit aan professionals 
kan het welzijnswerk de eerste lijn 
versterken door bruggen te slaan naar 
andere disciplines. 
Zo is deskundig informeren en advise-
ren bijvoorbeeld een belangrijke taak 
van de ouderenadviseurs, maatschap-
pelijk werkers, sociaal raadslieden en 
ambulante jongerenwerkers. Zij wer-
ken vanuit het schema van eigen kracht 
tot en met individuele voorzieningen. 
Deze deskundigen ondersteunen ook 
de informele hulp en zorg door vrijwilli-
gers, want ‘wat de vrijwilligers kunnen, 
doet de professional niet’. Zij verwijzen 
naar of zoeken samenwerking met het 
Wmo-loket, huisarts, schuldhulpverle-
ning, woningcorporatie, zorgorganisa-
tie, vrijwilligersorganisatie, et cetera.

Integraal aanbod
In de nieuwe aanpak wordt de samen-
werking van de betrokken profes-
sionals niet langer georganiseerd als 
een keten van organisaties, waarbij 
de burger de verschillende schakels 
doorloopt of zich bij verschillende 
instanties vervoegt. Echter, er wordt 
een integraal steun- en hulpaanbod 
georganiseerd om aan de vraag van de 
burger te voldoen. Belangrijk is dat de 
afzonderlijke professionals niet ieder 
hun eigen diagnose stellen en vervol-
gens vanuit hun organisatie daarmee 
aan de slag gaan (risico van verkoke-
ring). Ze zouden beter samen én in ge-
sprek met de hulpvrager een integrale 
diagnose kunnen stellen. Bij voorkeur 
is één sociale professional het eerste 
aanspreek- of coördinatiepunt voor 
de burger, zodat deze het overzicht 
houdt. Zo wordt zowel versnippering 
als een te ruim professioneel aanbod 
voorkomen. Daarnaast is van belang 
dat de sociale professional in zijn rol 
geaccepteerd wordt door de samen-
werkende organisaties.

In
dividuele voorzieningen

Al
ge

mene voorzieningen

So

ciaal netwerk

Ei
ge

n kracht

Maatschappelijke steunsystemen
In een aantal Nederlandse gemeenten zijn maatschappelijke steunsystemen 
opgezet voor mensen die kwetsbaar zijn vanwege meervoudige problematiek: 
psychische problemen, sociaal isolement, verslaving en dergelijke. Door de 
AWBZ-pakketmaatregelen is voor een deel van hen de ondersteunende bege-
leiding en dagbesteding komen te vervallen die tot 2009 vaak vanuit de 
(O)GGZ werd geboden. Zonder een steunsysteem redden deze mensen het niet 
om zelfstandig te wonen. Verzwaring van de problemen is slechts een kwestie 
van tijd. Het is van belang om het persoonlijke steunnetwerk te versterken, 
omdat de kwetsbare burgers geen of slechts een zeer klein netwerk hebben, of 
omdat hun kleine netwerk overbelast is. 

10 Boer de, R. (2010). Het arrangement in de Wmo. Maatwerk voor de burger met een beperking.

Schema 1. Opbouw van ondersteunings-
arrangement: van binnenuit 10

22 23



Oppasdienst in Cuijk en omstreken
De Oppasdienst van Stichting Welzijn Ouderen Cuijk biedt hulp in Cuijk en enkele 
omliggende dorpen. Vrijwilligers van de Oppasdienst bieden aanwezigheidshulp 
thuis ter ondersteuning van mantelzorgers die zorgen voor iemand die langdu-
rige zorg nodig heeft. Om die zorg vol te kunnen houden, is het belangrijk dat de 
mantelzorger er af en toe ‘even tussenuit’ kan. Rustig boodschappen doen, een 
vriend of vriendin bezoeken, fietsen of sporten, naar de kapper gaan, een cursus 
volgen, et cetera. Zie ook: www.swocuijk.nl > Diensten > Aanwezigheidshulp 
 

Participatiecoaches ‘Meedoen dat doe je zelf’
In Arnhem worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, 
waaronder veel mensen met psychische en psychiatrische problematiek, 
door participatiecoaches terzijde gestaan. Deze mensen helpen hen om 
weer aan het werk te gaan, een studie op te pakken of deel te nemen aan 
(vrijwilligers)activiteiten in de wijk. De participatiecoach komt bij de bewoner 
thuis op bezoek en gaat met hem of haar in gesprek: Wat wil je, wat kun 
je en vooral hoe kun je dat bereiken? Begeleid door de participatiecoach 
maakt de bewoner zelf zijn eigen ontwikkelplan richting participatie of werk. 
Dit initiatief tot het versterken van (economische) zelfstandigheid, door de 
gemeente in samenwerking met het UWV Werkbedrijf gestart in 2009, is 
Welzijn Nieuwe Stijl avant la lettre.

Om welke professionals gaat het? 
Welke professionals kunnen nu de rol 
en taken van sociaal makelaar vervul-
len? In het landelijke discours komen 
we vooral opbouwwerkers en maat-
schappelijk werkers tegen. Volgens 
ons zijn echter ook preven tiewerkers, 
sociaal-cultureel werkers en oude  -
ren adviseurs aan zet. Zij hebben  
een signalerende taak; iedereen  
in een uitvoerende functie is immers 
‘de ogen en de oren van de buurt’.  
Zo komt bijvoorbeeld de straathoek-  

of pleinwerker allerlei mensen tegen; 
van overlastgevers tot mensen met 
stille (psychische) problematiek. 
Wanneer de signalen in een wijk- of 
dorpsgericht team samenkomen, kan 
daar bepaald worden wie er het beste 
mee aan de slag kan gaan. Wanneer 
daarbij de samenwerking met bij-
voorbeeld buurtbeheerders, politie 
of huisarts wordt gezocht, kan niet 
alleen de groep beter bereikt worden 
maar komen ook nieuwe oplossingen 
in beeld. Maak het samen!

W+W+Z= Maak het samen! Niet voor 
niets kreeg het ondersteuningspro-
gramma waarbinnen deze brochure 
is ontwikkeld die enthousiasmerende 
titel. Door de kennis en ervaring die 
aanwezig is op het brede terrein  
van WWZ optimaal te benutten en 
de samenwerking goed te regisse-

ren, kan de gemeente haar burgers 
in de toekomst nog beter bedienen, 
ook de kwetsbaren onder hen. Het 
welzijnswerk heeft de potentie om uit 
te groeien tot een krachtige schakel 
in de eerste lijn. Wij hebben met het 
schrijven van deze brochure een bij-
drage aan dat proces willen leveren. 
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MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor 
maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare kennis, 
adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstuk-
ken op het terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale 
veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema’s centraal: 
huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, leefbaar-
heid, mantelzorg en vrijwillige inzet.
 
We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van 
burgers. We doen dit door maatschappelijke organisaties, 
overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burger-
initiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen 
te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk 
en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun profes-
sionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen.

www.movisie.nl

MOVISIE Kennis en advies voor 
maatschappelijke ontwikkeling

Deze publicatie maakt deel uit van het ondersteuningsprogramma 
Wonen, Welzijn en Zorg: W+W+Z=Maak het samen! Dit samenwer-
kingsproject van MOVISIE, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 
en Vilans, is gericht op het versterken van regie en samenwerking en 
vormt een onderdeel van het Actieplan Beter (t)huis in de buurt van  
de ministeries van VWS en VROM/WWI. Kijk voor meer informatie op 
www.wwzmaakhetsamen.nl.
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Voor de sectoren wonen, welzijn en zorg ligt er de opgave om 
samen een eigentijds en integraal zorgaanbod vorm te geven. 
Op veel plekken in Nederland geven welzijnsorganisaties 
samen met zorgorganisaties, woningcorporaties en nieuwe 
spelers in het veld hier invulling aan. Maar de behoefte aan 
vernieuwing en samenhang is groot. Wat hebben welzijns-
organisaties nodig om een krachtige schakel te worden
binnen wonen-welzijn-zorg? En wat betekent dit voor hun  
samenwerkingspartners en de gemeente? Daarover gaat  
deze brochure.

Dit pleidooi maakt onderdeel uit van een reeks publicaties uit 
het ondersteuningsprogramma W+W+Z=Maak het samen! 
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Vilans 
voeren het programma uit, dat financieel mogelijk wordt 
gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het program-
ma is onderdeel van het actieplan ‘Beter (t)huis in de buurt. 
Samen werken aan wonen, welzijn en zorg’ van de ministeries. 
Met W+W+Z=Maak het samen! willen de ministeries ervaringen 
en kennis over regievoering op de beleidsterreinen van wonen, 
welzijn en zorg bij gemeenten versterken. Daarbij gaat het om 
het realiseren van een integrale aanpak op wonen, welzijn en 
zorg met relevante lokale partners, zoals woningcorporaties, 
zorg- en welzijnsorganisaties.

www.wwzmaakhetsamen.nl


