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‘Voor onze opleiding geldt: samenwerken 
met informele zorg hoort erbij’

De opleidingen SPH en MWD van hogeschool Inholland worden – net als op veel andere 
hogescholen – momenteel getransformeerd tot een nieuwe opleiding: Social Work. Om 
die reden werkt de hogeschool aan een nieuw curriculum, waarin het thema informele 
zorg een belangrijke plek zal krijgen. Het is de bedoeling dat in 2018 het eerste en het 
derde leerjaar van de nieuwe opleiding starten. Het jaar daarop volgen leerjaar twee en 
vier. Anita Roodenburg, docent en coördinator beroepspraktijkvorming aan de locatie 
Haarlem, vertelt over dit proces: ‘In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met de 
vernieuwing. Er is een projectgroep in het leven geroepen en we hebben verschillende 
bijeenkomsten gehouden om een nieuwe missie en visie te formuleren. Daarbij is er 
ook volop contact geweest met het werkveld. Deze eerste fase is afgerond. We zijn dit 
schooljaar onder andere bezig met het formuleren van de leeruitkomsten per leerjaar.’

Het huidige curriculum
Ook in het huidige curriculum – waarbij er veel overlap is tussen SPH en MWD – 
komen onderwerpen als buurthulp, vrijwilligerswerk, mantelzorg en zelfhulp terug. 
‘Voor de gehele opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij’, zegt 
Anita. Vrijwilligerswerk is het meest nadrukkelijk aanwezig, ziet ze. ‘Van oudsher is 

voor MWD het begeleiden van vrijwilligers essentieel. Aandacht voor bijvoorbeeld 
mantelzorg is minder expliciet. Het komt aan de orde bij systeemgericht werken 
en de netwerkbenadering. Maar het uitgangspunt is dan vaak de cliënt en niet de 
mantelzorger.’

	 	Studenten	onderzoeken	in	twee	organisaties		
hoe	deze	omgaan	met	vrijwilligers

Ook al vindt Anita dat informele zorg momenteel nog te weinig aan bod komt, ze 
kan toch heel wat voorbeelden geven van hoe het terugkomt in de huidige colleges, 
trainingen, projecten, opdrachten en stages van SPH en MWD. ‘In het eerste jaar is er een 
blok ‘ouderen’. Dan komt samenwerken met mantelzorg vanzelfsprekend aan de orde, 
ook in de toets. Studenten lopen in dat jaar ook een halve dag in de week stage. Dat is 
vaak op het niveau van vrijwilligerswerk. Soms verlenen ze respijtzorg, via een steunpunt 
mantelzorg. Ze komen op deze manier in aanraking met informele zorg.’

Samenwerken met informele zorg, en vooral met vrijwilligers, komt volop aan bod in de opleidingen SPH en MWD (straks: Social Work) van de hogeschool 

Inholland. Volgens docente Anita Roodenburg lijkt het curriculum echter nog wat op een ‘lappendeken’. Haar droom is dat in het nieuwe lesprogramma 

dat nu ontwikkeld wordt, een heldere lijn komt. ‘Het startpunt voor de social worker is mensen ondersteunen in het eigen netwerk.’
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In het tweede jaar krijgen MWD-studenten een opdracht rondom het thema samen- 
werken met vrijwilligers. Anita: ‘Ze doen in groepjes onderzoek in twee organisaties.  
Ze vergelijken de manier waarop deze omgaan met vrijwilligers. Dit is een mooie, sub-
stantiële opdracht van 5 EC. Ook volgen tweedejaarsstudenten een training netwerk- 
benadering en doen ze onderzoek in een blok dat gaat over participatie.’

	 	Binnen	de	afstudeerrichting	‘Werken	in	de	wijk’		
is	er	een	blok	dat	voor	een	belangrijk	deel	gaat	
over	informele	zorg

Werken in de wijk
Het huidige derde jaar bestaat voor een groot deel uit stage. In het vierde jaar kunnen 
zowel SPH- als MWD-studenten kiezen voor de afstudeerrichting ‘Werken in de wijk’ 
waarin Anita lesgeeft. Deze zal straks, in de nieuwe opleiding, de afstudeerrichting ‘Wel-
zijn en samenleving’ worden. Binnen de huidige richting ‘Werken in de wijk’ is er een blok 
dat voor een belangrijk deel gaat over informele zorg. Studenten werken in het vierde jaar 
bovendien in opdracht van een instelling aan een innovatief project, dat vaak gaat over 
informele zorg. Thema’s zijn bijvoorbeeld het coördineren van burenhulp of het organise-
ren van wijktafels. Anita: ‘Instellingen werken samen om deze wijktafels te organiseren. 
Studenten doen er deelopdrachten in. Ze werken ook mee: ze verzorgen de pr en organi-
seren de startbijeenkomst. Daarnaast doen ze onderzoek: ze relateren dat wat ze doen 
aan theorie en verzamelen good practices van elders in het land.’

Voorbeeld van opdracht voor jaar 4, afstudeerrichting 
‘Werken in de wijk’

Wijkgericht werken betekent voor sociaal werkers dat zij naast de directe 
uitvoerende activiteiten met burgers die hulp vragen, tevens activiteiten 
ontwikkelen die aansluiten bij de opdracht van de Wmo. Voorbeelden 
daarvan zijn het organiseren van collectieve arrangementen, het versterken 
van onderlinge steun tussen burgers en het optimaliseren van de 
samenwerking tussen formele en informele zorg. In de onderwijseenheden 
Analyse wijkcontext in periode 1 en Advies wijkcontext in periode 2 gaan 
jullie aan de slag met het ontwikkelen van vernieuwende activiteiten. 
Hiervoor zijn in overleg met organisaties in de praktijk (dit kunnen 
welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en gemeenten zijn) 
opdrachten geformuleerd waarmee jullie een bijdrage leveren aan een 
vernieuwend project in de beroepspraktijk van het sociaal werk. Sommige 
opdrachten zijn een vervolg op projecten uit voorgaande jaren. 

Doel van de opdracht
•  De student verdiept zich in de zich vernieuwende praktijken van het 

wijkgericht sociaal werk.
•  De student levert in groepsverband een bijdrage aan een vernieuwend 

project gerelateerd aan het sociaal werk.
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Samenwerken met Verpleegkunde
De opleidingen SPH en MWD vallen binnen Inholland onder het cluster Gezondheid, 
Sport en Welzijn. Binnen dit cluster werken verschillende opleidingen samen in een 
projectgroep Interdisciplinair samenwerken. Ook de lectoraten ‘Dynamiek van de stad’ en 
‘Multimorbiditeit’ zijn daarbij betrokken. In dit project hebben de opleidingen SPH, MWD 
en Verpleegkunde een gemeenschappelijke training ontwikkeld: interdisciplinair samen-
werken in de wijk. Studenten van beide opleidingen volgen deze. Anita: ‘In de praktijk 
hebben ze immers veel met elkaar te maken. De samenwerking tussen de verschillende 
disciplines moet ten dienste staan van de cliënt. Je ontkomt er dan niet aan dat het ook 
gaat over samenwerken met informele zorg. Het gaat erom dat alle betrokkenen naar 
elkaar luisteren en met elkaar samenwerken om de cliënt verder te helpen.’

	 	Het	vormgeven	van	een	nieuw	curriculum	is	
ingewikkeld.	Als	er	tijd	verdeeld	moet	worden,	
wordt	het	spannend

De toekomst
Volgens Anita is het huidige curriculum vooral een ‘lappendeken’. De uitdaging voor de 
toekomst is dat in het nieuwe curriculum van de opleiding Social Work een duidelijke lijn 
komt en dat informele zorg daarin een vanzelfsprekende basisplek krijgt. Anita noemt 
zichzelf aanjager – ‘samenwerken met informele zorg is mijn stokpaardje’ – en zit in de 
projectgroep die de leeruitkomsten formuleert. ‘Ik ben één dag in de week vrij geroosterd 
hiervoor. Elk lid van de projectgroep heeft een groep mensen achter zich, die helpen bij 
het ontwikkelen van het nieuwe onderwijsprogramma.’

Inspiratie: waardevolle literatuur
•  Linders, L. (2010). De betekenis van nabijheid. Een onderzoek naar 

informele zorg in een volksbuurt. Den Haag: Sdu Uitgevers
•  Penninx, K. (2015). Kiezen en verbonden blijven. Krachtgericht werken met 

ouderen in de wijk. Bussum: Coutinho.
•  Scheffers, M. (2015). Sterk met een vitaal netwerk. Empowerment en de 

sociaal netwerkmethodiek. Bussum: Coutinho.
•  Tonkens, E. (2013). Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk. 

Amsterdam: Van Gennep
•  Publicaties van de Werkplaatsen Sociaal Domein, zie:  

www.werkplaatsensociaaldomein.nl/publicaties.

Visie op informele zorg en de rol van de professional

In de integrale benadering staat de burger centraal. In De Gezonde 
Samenleving (Inholland, 2015) verwoordt de opleidingen en lectoraten 
binnen het domein Gezondheidszorg, Sport en Welzijn hun visie als volgt: 
‘Kwaliteit van zorg en welzijn neemt toe door een bredere aanpak, waarin 
de burger met al zijn verweven levensdomeinen centraal staat en niet de 
afzonderlijke problemen waar deze tegenaan loopt. Zeker als we daarbij 
ook kijken naar de rol van de sociale omgeving en de maatschappelijke 
structuren waarin burgers functioneren’.
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‘Gelijkwaardigheid in de samenwerking is mijn speerpunt’, gaat ze verder. ‘We zijn daar 
met elkaar ook wel van overtuigd. Maar het vormgeven van het nieuwe curriculum is 
een ingewikkeld proces. Als er straks tijd verdeeld moet worden, wordt het spannend. De 
uitdaging is zowel de deskundigheidsrol van de social worker als de deskundigheidsrol 
van het netwerk een goede plaats te geven.  Daarbij hebben we natuurlijk ook te maken 
met landelijke ontwikkelingen, die moeten we volgen, zoals het rapport Meer van waarde. 
Ideeën over wederkerigheid, gelijkwaardigheid en empowerment nemen we mee.’

	 	Vroeger	dacht	men	nog	weleens:	dat	netwerk	is	
maar	lastig.	Dat	idee	moet	180	graden	draaien

Anita’s droom voor de nieuwe opleiding? ‘Dat het thema informele zorg door de oplei-
ding heen ademt’, zegt ze. ‘Het startpunt voor de social worker is dat hij mensen onder-
steunt in hun eigen netwerk. Soms wordt wel gezegd: de social worker is expert van het 
gewone. Dat wil zeggen dat je zo veel mogelijk moet aansluiten bij het gewone leven van 
mensen, en dus ook bij informele zorg. Dat moet vanzelfsprekend zijn. Vroeger dacht 
men nog weleens: die mensen uit het netwerk zijn maar lastig. Dat idee moet 180 graden 
gekanteld worden.’

Tekst: Elleke van den Burg-Poortvliet & Evert van Rest

Meer weten?
Neem contact op met Anita Roodenburg,  
e-mail anita.roodenburg@inholland.nl of  
telefoon 06-15 27 96 23.
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