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1. Inleiding 

1.1 Onderdeel van een breder onderzoek naar sociaal schaduwwerk 

In de periode 2020-2021 deden wij vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving -
een samenwerkingsverband tussen HvA, Gemeente Amsterdam en andere gemeenten en 
praktijkpartners- onderzoek naar ‘sociaal schaduwwerk’. 1 

Sociaal schaduwwerk is als concept geïntroduceerd door Vlaamse onderzoekers (Schrooten et al. 
2019). Dit verwijst naar informele sociaalwerkpraktijken, die veelal worden opgestart door 
organisaties of individuen buiten het formele sociale-of zorg -en welzijnsdomein. Het gaat om 
praktijken die sterk overeenkomen met het formele sociaal werk, maar die worden uitgevoerd door 
personen of organisaties die dat niet vanuit een professionele beroepsopdracht doen, maar informeel 
of op vrijwillige basis. Vaak ontstaat een initiatief uit ‘nood’, omdat het inspeelt op een kloof die 
bepaalde (groepen) bewoners ervaren ten opzichte van formele hulp en ondersteuning. De 
aanduiding ‘schaduwwerk’ verwijst naar het feit dat deze praktijken buiten het spectrum van het 
formele zorg- en welzijnsdomein plaatsvinden. Maar ook dat er vanuit het formele domein weinig 
kennis is van en verbinding is met dat schaduwwerk. 

Ondanks die relatieve onzichtbaarheid blijkt sociaal schaduwwerk -zo tonen de Vlaamse 
onderzoekers aan- een cruciale rol te spelen bij de dagelijkse ondersteuning van personen en 
doelgroepen. Daarbij valt op dat het vooral van groot belang is voor personen en groepen die om 
verschillende redenen afstand ervaren tot het formele ondersteuningsaanbod, of die daardoor niet 
goed worden bereikt. In de grootstedelijke context gaat het hierbij vaak om personen met een 
migratie achtergrond, die onvoldoende aansluiting vinden bij of vertrouwen hebben in formele 
voorzieningen. Maar ook voor doelgroepen zonder migratie achtergrond vervult sociaal schaduwwerk 
soms een sleutelrol. 

Sociaal schaduwwerk is actueel en relevant om twee redenen. Omdat sociaal schaduwwerk binnen 
de lokale samenleving onder informele spelers of actieve bewoners tot stand komt, is het een 
schoolvoorbeeld van actief burgerschap, eigen verantwoordelijkheid en actieve solidariteit -
speerpunten van de activerende verzorgingsstaat. Maar door de relatieve onbekendheid ervan aan 
de kant van professionals en beleid wordt het niet altijd als zodanig erkend. In de tweede plaats is het 
actueel vanwege de toenemende diversiteit van steden als Amsterdam. De relatie met diversiteit zit in 
het feit dat sociaal schaduwwerk zoals gezegd vaak belangrijk is voor (groepen)bewoners met een 
migratie achtergrond. Etnische-en culturele zelforganisaties zijn hierbinnen belangrijke spelers.  

Sociaal schaduwwerk maakt onbetwist onderdeel uit van de sociale basis. Het gaat immers over 
concrete netwerken van laagdrempelige, onderlinge ondersteuning en samenredzaamheid. 
Bovendien is het een fenomeen dat raakt aan het belang van cultuursensitiviteit in de sociale basis 
(Welschen et al. 2020a).  

 
1 Penvoerder van de Werkplaats is Lex Veldboer, die als lector Stedelijk Sociaal Werken commentaar heeft geleverd op 
eerdere versies.  
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Tegelijkertijd blijkt onder meer uit ons eigen onderzoek dat de verbinding tussen sociaal schaduwwerk 
en meer formele spelers in de sociale basis moeizaam is.  

Ons onderzoeksproject naar Sociaal Schaduwwerk had meerdere doelen. Aan de ene kant hebben 
we de stand van zaken in de literatuur verkend en geanalyseerd, wat heeft geresulteerd in het 
onderzoeksrapport ‘Licht op Sociaal Schaduwwerk’ (Welschen et al. 2019). Belangrijke vraag daarbij 
was of het concept sociaal schaduwwerk bruikbaar was in de Nederlandse context, wat het toevoegt 
aan onze kennis over sociaal werk en welke kwesties en vervolgvragen er zijn rondom dit thema. 

In de tweede plaats wilden we met dit project verkennen hoe sociaal schaduwwerk er concreet in de 
praktijk van twee Amsterdamse buurten uit ziet. Dat hebben we gedaan in twee lokale casestudies. 
Eén daarvan was een uitgebreide studie onder sociaal schaduwwerkers in de wijk Holendrecht West, 
Amsterdam Zuidoost. Doel van die studie was om een verdiepend inzicht te krijgen in de 
perspectieven van informele spelers op een aantal verschillende thema’s. Een centraal 
aandachtspunt in die studie was de manier waarop informele spelers zich verhouden tot formele 
spelers en de lokale overheid, welke uitdagingen en kwesties zij daarbij tegenkomen, en of zij 
ondersteuning van deze spelers zoeken (en zo ja, in welke vorm).  

Een tweede, veel bescheidener casestudie voerden wij uit in de Jan Maijenbuurt in Amsterdam West. 
In de verkenning van het onderzoeksthema in Amsterdam en de vergelijking van de verschillende 
gebieden kwam de Jan Maijenbuurt als interessante casus naar voren. Niet zozeer omdat in deze 
buurt sprake was van (veel) sociaal schaduwwerk, maar omdat de buurt een interessant voorbeeld is 
van hoe vanuit formele organisaties en de lokale overheid ondersteuning gegeven wordt aan het 
informele domein. Het gaat hierbij dus in mindere mate om informeel sociaal werk dat onzichtbaar is 
voor, of onbekend is bij, formele spelers. Veel meer gaat het in de Jan Maijenbuurt om de vraag 
welke modellen of vormen van ondersteuning er zijn om informele spelers te erkennen en te 
ondersteunen in het vervullen van hun specifieke rol voor bewoners en de buurt. Hoe zag het proces 
van ondersteuning in de Jan Maijenbuurt eruit en welke lessen zijn hieruit te trekken voor andere 
delen van de stad? Het deelproject leverde interessante inzichten op over deze specifieke vragen, in 
aanvulling op de studie in Holendrecht die sociaal schaduwwerk in de volle breedte heeft verkend. 
Beide projecten zijn in september 2021 afgerond en gepresenteerd. 

Binnen de reikwijdte en capaciteit van het onderzoek kon het deelproject in de Jan Maijenbuurt 
slechts op bescheiden manier worden ingevuld. We hebben een kleinschalige verkenning van de 
onderzoeksvragen gedaan onder een kleine selectie van betrokken personen. 

Door de coronabeperkingen is de omvang van het onderzoek nog wat kleiner geworden dan 
aanvankelijk de bedoeling. Een groot deel van het onderzoeksproject vond plaats tijdens de 
pandemie, waardoor voorzieningen in de sociale basis niet of maar beperkt open waren, en 
groepsactiviteiten door en voor bewoners nagenoeg stillagen. Dat maakte het lastiger om data te 
verzamelen, alleen al omdat ontmoetingsplaatsen in de wijk vaak een belangrijke vindplaats zijn voor 
actieve bewoners/ informele spelers. Desondanks hebben we relevante en interessante informatie 
kunnen verzamelen, die we hebben verwerkt in dit onderzoeksverslag. 
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1.2 Operationalisatie deelonderzoek Jan Maijenbuurt 

Voor dit deelonderzoek hebben wij interviews afgenomen met vier professionals en vijf vrijwilligers die 
betrokken waren bij de extra inzet op ondersteuning van het informele domein in de Jan Maijenbuurt.2 
Uit de open, ongestructureerde gesprekken komt een beeld naar voren op het gevolgde traject in de 
Jan Maijenbuurt, zoals dat in de ogen van de meest betrokken professionals en vrijwilligers is 
ervaren. Daarmee wilden we in de eerste plaats in kaart brengen welke kenmerken van het proces de 
betrokkenen belangrijk vonden, wat volgens hen de zogenaamde ‘werkzame bestanddelen’ waren. 
Tegelijkertijd onderzochten we ook kwesties die betrokkenen bij het proces in de Jan Maijenbuurt als 
lastig hebben ervaren. Ook vroegen we alle betrokkenen om een beeld van de buurt te schetsen. 

We hebben de interviews geanalyseerd om te onderzoeken of er bepaalde patronen naar voren 
komen. In het onderstaande doen we verslag van belangrijke thema’s en patronen die in de 
interviews met professionals en vrijwilligers naar voren kwamen. In het slothoofdstuk maken we de 
balans op. Wat zijn de lessen van het traject in de Jan Maijenbuurt? Op welke manier raken deze 
inzichten aan bestaande kennis en onderzoek over de versterking van informele spelers? Wat kunnen 
deze inzichten bijdragen aan discussies of beleid in de rest van de stad en elders? 

 

 

 
2 In totaal hebben wij met 6 formele spelers en 6 informele spelers gesproken. In dit rapport zijn alleen de interviews verwerkt 
met personen die nauw betrokken waren bij de ondersteuningsaanpak.  

Formele spelers  Informele spelers (namen zijn gefingeerd, i.v.m. privacy) 

Zelfstandig participatiecoach  Bryan (vrijwilliger Tagerijn, actieve buurtbewoner) 

Gebiedsmakelaar Rosco (vrijwilliger Tagerijn) 

Beleidsadviseur Mehmed (vrijwilliger Tagerijn, buurtbaner) 

Buurtwerker Ron (vrijwilliger m.b.t. catering) 

 Laetitia (vrijwilliger, actieve bewoonster) 
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2. Omschrijving van ondersteuningsaanpak 

2.1 Een arme buurt in een gewilde wijk 

Gentrificatie en de herwaardering van wijken hebben grote impact op de ontwikkeling van een gebied. 
De Baarsjes in Amsterdam West is zo’n typische gegentrificeerde stadswijk die in een korte tijd is 
getransformeerd van ‘achtergesteld’ naar ‘hip’. Ook de cijfers tonen die verandering aan. Het 
gemiddelde inkomen stijgt, het aantal leerlingen met havo/vwo advies neemt toe en zo ook de 
gemiddelde prijs voor een koopwoning. Bewoners waarderen hun wijk steeds meer en zien ook de 
kwaliteit van de woningen verbeteren (gemeente Amsterdam, 2017). De nieuwe stedelingen maken 
de Baarsjes nog diverser in samenstelling dan de wijk al was.  

De stijging van deze ‘gemiddelden’ laten de verschillen binnen een wijk buiten beschouwing. Wie 
inzoomt ziet dat de gentrificerende trend sommige buurten en straten overslaat. De Jan van 
Galenbuurt in de Baarsjes, waarbinnen de Jan Maijenbuurt valt, is zo’n buurt. In de veelal kleine 
sociale woningbouwwoningen wonen veel alleenstaanden, is de sociale isolatie en armoede groot en 
bijna de helft van de bewoners heeft een niet-westerse afkomst (gemeente Amsterdam, 2017). Deze 
bewoners blijven zitten waar ze zitten. Niet, zo geeft één van de geïnterviewden aan, omdat ze dit 
willen, maar omdat ze niet anders kunnen. En zij die het beter doen vertrekken juist: 
 

Ze [bewoners Jan Maijenbuurt] kunnen ook eigenlijk nergens meer heen (..) ze kunnen niet 
verhuizen, ze hebben geen geld, ze blijven daar wonen, ze weten: wij blijven er wonen, de 
rest is passant. (..) Wat je ook vaak moet beseffen dat als je een buurt hebt waar veel 
armoede is dat dat natuurlijk ook met de woningen te maken heeft, met allerlei situaties. Die 
maakt dat er elke keer als mensen het beter krijgen, die proberen eruit te komen. Die gaan 
weg. (Zelfstandig participatiecoach). 

 
De Jan Maijenbuurt is, zo zou je kunnen concluderen: een stabiele en arme buurt in een voortdurend 
veranderende omgeving; zowel op het gebied van renovaties, bewoners, winkels en andere publieke 
ruimten. Dit beeld wordt in de gesprekken die wij met enkele bewoners hebben gevoerd bevestigd. 
De meeste geïnterviewden die wij gesproken hebben omschrijven de buurt hoofdzakelijk met: 
‘armoede’, ‘divers’ en ‘veel huur’. Sommige geïnterviewden benoemen de veranderingen in de 
omgeving rondom de buurt als positief. Slechts één van de geïnterviewden ervaart een nadeel, 
namelijk het verdwijnen van het oude buurthuis. De meeste bewoners die wij gesproken hebben 
ervaren het wonen in de buurt over het algemeen als prettig:  
 

Maar ik moet eerlijk zeggen: ik zie geen problemen. Een klein beetje. Maar voor de rest, ik 
vind het geen slechte buurt. Misschien iemand anders wel maar ik niet. ( ..) Ik woon hier 
prettig en ik heb goede buren. Met het mooie weer zit ik op het pleintje. Geen ruzie, niks. 
(Laetitia).  

 
Eén van de bewoners geeft aan dat het fijn wonen is, ondanks de minder fraaie aspecten die hij op 
straat ziet: 
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Het is een leuke buurt. Je hebt er van alles. Winkels, parken, mercatorplein. Er gebeuren 
dingen, maar in welke buurt niet. Maar ik voel mij veilig. (Ron).  

 
Tegelijkertijd benoemen geïnterviewden juist de problemen die zij om zich heen zien. De buurtwerker 
omschrijft de Jan Maijenbuurt als een ‘armoedige’ buurt waar veel plekken zijn voor Marokkaanse en 
Turkse bewoners, zoals koffiehuizen en moskeeën, maar minder voor de Surinaamse en Antilliaanse 
bewoners. Eén van de geïnterviewden geeft aan dat het grote probleem vandaag vooral de 
hangjongeren zijn ‘die hun grenzen niet kennen’. Ook wordt dakloosheid benoemd, de rommel op 
straat of alcoholisme en andere verslavingen:  
 

Armoede? Ja. Ik wil niet zeggen dat mensen het zelf opzoeken, maar ja ik zie mensen bij het 
gokhuis. En ja, dan weet je dat ze arm worden. (Rosco).  

 
 

2.2 Een vraaggerichte impuls vanuit het stadsdeel  

De demografische gegevens uit 2015 toonden het stadsdeel in 2016 aan dat er een hardnekkig 
armoedeprobleem bestond in de Jan Maijenbuurt met relatief veel bewoners in de bijstand. Het 
stadsdeel kwam er destijds achter dat een groot deel van de bewoners met een bijstandsuitkering 
geen of nauwelijks gebruik maakte van inkomensverruimende maatregelen. Zij besloot een extra 
impuls te geven aan de buurt met als streven mensen toe te leiden naar ondersteuning en 
voorzieningen. Tegelijkertijd zou worden ingezet op het versterken van de draag- en burgerkracht in 
de buurt (Mulders en Altes Korthals, 2017). Een belangrijke vraag die volgens de betrokken 
beleidsadviseur onder andere op tafel lag was ‘hoe we de energie die er nu nog niet is wel kunnen 
generen’. Via samenwerking tussen formele en informele partijen3 en het betrekken van actieve 
bewoners is een proces in gang gezet om de juiste mensen te bereiken, informeren en activeren.  
 
Op basis van gesprekken met formele personen zoals beleidsmedewerkers en professionals in het 
veld maken we op hoe de ondersteuningsaanpak er in de praktijk uit heeft gezien. De beschrijving is 
dus een duiding achteraf. Kenmerkend aan de aanpak is namelijk dat er geen vooropgesteld plan is 
gemaakt waarin interventies staan beschreven. Het stadsdeel koos voor een procesmatige en 
vraaggerichte aanpak waarbij de inzet van informele personen voorop stond.  
 

Mensen doen al wat en de vraag is hoe kan je dáár werk van maken? Dat is de zoektocht 
geweest. (Beleidsadviseur).  

 
 

2.3 De eerste buurtbaner  

De eerste concrete actie bestond uit het inzetten van een ervaringsdeskundige die als een 
kwartiermaker aan de slag ging. De kwartiermaker moest in het bijzonder iemand zijn die contact kon 
maken met onbereikbare groepen in de buurt, iemand die bewoners kon activeren en een brug kon 
slaan ‘tussen leef- en systeemwereld.’ De kwartiermaker die in 2016 werd ingesteld is een actieve 
bewoonster die destijds al lange tijd in de bijstand zat en zeer actief was in de wijk. Zij is moeder en 
 
3 De samenwerking bestond voornamelijk uit het stadsdeel, waaronder de gebiedsmakelaar en WPI, buurtwerk van ABC 
Alliantie en informele zorg (Gemeente Amsterdam 2017).  
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initiatiefneemster van een bewonersgroep die inmiddels al ruim acht jaar inloopspreekuren 
organiseert voor medebewoners met uiteenlopende vragen in het lokale Huis van de Wijk. 

De kwartiermaker ‘armoedebestrijding in de Jan Maijenbuurt’ werd daarmee de eerste officiële 
buurtbaner in Amsterdam.4 Aanvankelijk wilde het stadsdeel een buurtcorporatie opzetten. Aangezien 
de meeste actieve bewoners in een uitkeringssituatie zaten en geen risico konden nemen om gekort 
te worden, is het idee ontstaan voor de buurtbaan ontstaan. Het idee achter de buurtbaan is dat 
actieve bewoners een traject wordt aangeboden waarin zij zich nog twee jaar actief blijven inzetten 
voor de buurt. Parallel daaraan doorlopen zij een traject waarin zij een opstap doen naar een officiële 
baan. De kwartiermaker van 2016 heeft inmiddels een formele functie bij een welzijnsorganisatie.  
 

Je vraagt bij een buurtbaan iemand die echt een verbinding wil aangaan met de buurt. Je 
vraagt niet aan iemand een bepaald project te organiseren en weer te gaan (Zelfstandig 
participatiecoach).  

 
 

2.4 De inventarisatiefase  

Onder begeleiding van de gebiedsmakelaar en de zelfstandig participatiecoach is de kwartiermaker in 
2016 gestart met een inventarisatie in de buurt. Zij heeft het landschap van formele instanties verkend 
door onder andere gesprekken te voeren met maatschappelijke organisaties en de 
woningbouwvereniging. Daarnaast is zij van start gegaan met het organiseren van gesprekken met 
bewoners om meer zicht te krijgen op de armoedeproblematiek in de buurt; of bewoners bekend zijn 
met voorzieningen en of ze zich actief voor de buurt zouden willen inzetten. Gebruikmakend van haar 
eigen netwerk heeft de kwartiermaker lunchbijeenkomsten georganiseerd voor afzonderlijk Turkse, 
Marokkaanse en Surinaamse bewoners en tot slot een gemengde groep. De gesprekken heeft zij 
gevoerd met behulp van sleutelfiguren uit de desbetreffende groepen. 

De kwartiermaker zag het hardnekkige armoedeprobleem in de buurt bevestigd in de persoonlijke 
verhalen van bewoners. Zij sprak bewoners onder andere over schulden, sociale isolatie en 
eenzaamheid, gevoel van schaamte en het gebrek aan trots, het gemis aan vrijheid en frustraties die 
zij ervaren (Mulders en Altes Korthals, 2017). Ze erachter dat bewoners wel bekend waren met 
bepaalde inkomende verruimende regelingen en ontdekte twee obstakels bij het aanvragen hiervan. 
Ten eerste vragen de bewoners de regelingen bewust niet aan, omdat zij bang zijn dat het geld 
mogelijk weer moet worden terugbetaald (Mulders en Altes Korthals, 2017). Ten tweede hadden veel 
bewoners moeite met de veelheid en complexiteit van de noodzakelijke formulieren. Het voornaamste 
probleem was dan ook geen gebrek aan bekendheid met de voorzieningen, maar bureaucratische 
obstakels en angst voor een sanctionerende overheid. Met name de Turkse groep scheen de 
overheid te wantrouwen. In het evaluatierapport werd hierbij de kostendelersnorm als voorbeeld 
genoemd: ‘de gemeente maakt je blij met een dooie mus’ (Mulders en Altes Korthals, 2017).5 
 

 
4 Inmiddels is het concept ‘Buurtbaan’ geformaliseerd en wordt het stadsbreed ingezet. Binnen deze casestudie is er bewust 
gekozen geen focus te leggen op het concept en de werkzame bestanddelen van de Buurtbaan. De interventie al flink veel 
aandacht ontvangen en is uitgebreid geëvalueerd (zie bijvoorbeeld Raadsdocument Initiatiefvoorstel ‘Van Buurtwerk naar 
Betaald Werk’, juni 2020).  
5 De kostendelersnorm houdt in dat als een bijstandsgerechtigde samenwoont met meer volwassenen, de gemeente de bijstandsuitkering daarop aanpast.   
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Het wantrouwen naar overheidsinstanties is dus laag en weerhoudt bewoners ervan om gebruik te 
maken van regelingen waar ze recht op hebben. De kwartiermaker leerde de informele 
ondersteuningsstructuur kennen waarbinnen verschillende bewonersgroepen elkaar financieel 
ondersteunen. De zelfstandig participatiecoach in de buurt bevestigt dit beeld: 
 

Mensen hebben een eigen circuitje gemaakt om ook te overleven en dan krijg je het grote 
probleem wat zich voordoet dat ze [stadsdeel] zeggen van: "Ja, maar je hebt wel 
mogelijkheden, je kan daar en daar gebruik van maken", maar dan moeten zij [bewoners] hun 
hele circuitje verlaten wat juist een bepaalde balans geeft in het leven, een bepaalde 
zekerheid waar ze op kunnen vertrouwen dat die mensen er zijn, dat ze dat met elkaar in 
stand houden.... dat grijze gebied mag dit nu wel, mag dit nu niet is lastig. (Zelfstandig 
participatiecoach).  

 
Uit de verkenningsactiviteiten identificeert de kwartiermaker twee belangrijke groepen in de buurt die 
het meest kwetsbaar zijn. Dit zijn ten eerste vrouwen met kinderen die ‘vaak onderdanig zijn en veel 
agressie in de gezinnen’ ervaren. Ten tweede signaleerde de kwartiermaker een grote groep mannen 
die alleenstaand is, waarvan sommigen met drankproblemen kampen. De inventarisatiefase in 2017 
werd afgesloten met de afspraak doelgroep-specifiek te werken met een bijzondere focus op deze 
laatste ‘onbereikbare mannengroep’. Het is een vrij onbekende groep die, vergeleken met de 
vrouwen, niet zichtbaar zijn, ook niet in het informele domein, en weinig gebruik maken van 
voorzieningen in de buurt. 

Om deze mannen te bereiken en beter te leren kennen ontstond het idee activiteiten en 
bijeenkomsten te organiseren en bewoners persoonlijk uit te nodigen. De gebiedsmakelaar gaf tijdens 
het interview aan dat de bijeenkomsten enerzijds een middel waren om informatie verstrekken over 
voorzieningen en regelingen, en anderzijds een plek waar bewoners elkaar leerden kennen en 
gestimuleerd werden om actief bij te dragen. Door de afstand tussen bewoners en formeel aanbod te 
verkleinen hoopte de initiatiefnemers dat het vertrouwen in formele organisaties geleidelijk aan zou 
toenemen. 

De kwartiermaker heeft vervolgens de doelgroep-specifieke benadering zo concreet en gericht 
mogelijk opgezet. Zij heeft aan de afdeling Werk, Participatie en Inkomen van stadsdeel West een lijst 
opgevraagd met de contactgegevens van mannen in de Jan Maijenbuurt die een bijstandsuitkering 
ontvangen. Met deze lijst in de hand is zij met haar samenwerkingspartners op pad gegaan.  
 
 

2.5 Een gezamenlijke aanpak 

Iedereen was bezig met van alles, we deden alles samen. (Buurtwerker).  
 
Uit de gesprekken met de geïnterviewden ontstaat het beeld dat de volgende fase zich kenmerkt door 
een gezamenlijke inspanning waarbij iedere speler zijn of haar eigen inbreng heeft toegevoegd. 
Tijdens de activiteiten die de kwartiermaker organiseerde - zoals de wekelijkse koffieochtenden in de 
Jeruzalemkerk, bingo en rommelmarkten – grepen de gebiedsmakelaar en de WPI klantmanager de 
kans om voorlichting te geven. Op alle mogelijke plekken en manieren verstrekten zij informatie over 
voorzieningen en regelingen. Soms vanuit eigen persoon en soms via andere personen, zoals 
informele sleutelfiguren of professionals van buurtwerk of maatschappelijk werk. De gebiedsmakelaar 
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nam daarnaast het initiatief om een overlegstructuur op te zetten waarbij actieve bewoners en 
professionals samenkomen om buurt- en bewonersgerelateerde kwesties te bespreken. Naast de 
vaste groep die bestond uit een buurtwerker, maatschappelijk dienstverleners, een WPI medewerker, 
de gebiedsmakelaar, de buurtbaner en een buurtbewoners werden er bewonersoverleggen 
georganiseerd. 

Tijdens de overleggen werd naar de behoeften van bewoners gevraagd om meteen gezamenlijke 
actie te ondernemen. Vanuit deze overleggen zijn een aantal collectieve activiteiten opgezet, zoals 
een kookgroep, een computercursus, een klusgroep, een naaicursus en een bewegingsgroep. De 
buurtwerker benadrukt in zijn gesprek de mate waarin bewoners serieus zijn genomen:  
 

Wij hadden twee soorten overleg. Wij hadden een stuurgroep, daarin zitten [onhoorbaar] en 
die ambtenaren, en die nemen beslissingen. Maar we hadden ook een groot overleg met de 
bewoners, met de mannen samen. Daar namen wij de belangrijke beslissingen. En wij gaan 
alleen naar de stuurgroep, naar de ambtenaren, om te zeggen: "die mannen willen het zo". 
(Buurtwerker). 

 
Uit het interview met de buurtwerker van ABC alliantie komt de intensiteit naar voren van de 
outreachende aanpak om de juiste bewoners te bereiken. Er is een ‘Erop-af’- aanpak ingezet om de 
zeventig WPI mannen te bereiken. Daarnaast zijn een maand lang huis-aan-huis bezoeken afgelegd 
om actieve bewoners te vinden. Ook zijn er folders verspreid en vindplekken bezocht om bewoners 
uit te nodigen, zoals de kapperszaak, Turkse koffiebars, moskeeën en op pleinen. 

De proactieve benadering leverde inzicht op in de ‘onbereikbare mannen’ doelgroep. Volgens de 
buurtwerker zijn uiteindelijk drie groepen mannen in de Jan Maijenbuurt te onderscheiden. De eerste 
groep is actief en betrokken. Zij hebben bijgedragen aan het organiseren van de bijeenkomsten 
samen met de kwartiermaker en zijn momenteel nog steeds actief bij het organiseren van de 
collectieve activiteiten en cursussen. 
 

De eerste maanden deden we alles zelf. Deur openen, koffie en thee zetten. Langzaam 
begonnen daarna twee vrijwilligers dat te doen. (..) Ze doen zelf open, maken schoon en 
regelen dat er geen ruzie komt. Dit type mensen begint zichzelf ineens te ontplooien. 
(Buurtwerker). 

 
De tweede en derde groep behelst een groter aantal mannen uit de buurt. Een groep mannen die 
deelneemt aan activiteiten, of koffieochtend langskomt of aanschuift om te kaarten. De derde groep 
mannen zijn minder goed zichtbaar, die hebben alcoholproblemen en leven sociaal geïsoleerd. Uit 
gesprekken blijkt schaamte over armoede, die soms gepaard met verslaving. Deze groep heeft 
volgens de buurtwerker extra individuele aandacht nodig waarbij maatschappelijk werk betrokken 
wordt. 

In de periode van intensieve aanpak waarin activiteit en voorlichting centraal stonden bleek de 
kwartiermaker in dit alles de spil tussen formele en informele spelers. Zij organiseerde de activiteiten 
en onderhield het contact met buurtbewoners. 

Het informele netwerk werd ook aangeboord en ondersteund door de participatiecoach, die vanuit 
haar zelfstandige onderneming eerder een platform had opgericht waarbij informele sleutelfiguren 
samenkomen. Naast de kwartiermaker begeleidde zij vrijwilligers en onderhield het contact met 
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andere informele sleutelfiguren in de wijk. Daarnaast fungeerde zij, net als de gebiedsmakelaar en de 
buurtwerker, als een schakel tussen stadsdeel en bewoners. 

De gebiedsmakelaar geeft aan dat het geheel aan interventies een aanpak is die zich eerder 
kenmerkt als een programma dan project, omdat het niet is (of wordt) afgerond: ‘het heeft geen begin 
en geen eind(doel). Ideeën blijven komen en de samenwerking zal zich voortzetten:  
 

Als je elkaar goed vasthoudt en gezamenlijk dingen bedenkt, dan komen dat soort dingen 
[goede ideeën] vaak naar boven. (Gebiedsmakelaar). 

 
Sinds corona ligt de ondersteuningsaanpak in de Jan Maijenbuurt nagenoeg stil. De activiteiten van 
de informele spelers zijn afhankelijk van de voorzieningen en infrastructuur van formele organisaties. 
En dit heeft grote gevolgen gehad voor de continuïteit van de ondersteuningsaanpak: 
 

Maar ja, de corona perst zo langzamerhand alles contacten uit de buurt, die knelt dat er 
gewoon helemaal eruit. Ook omdat de wijkcentra vaak een vrij strak beleid hebben, mag 
alleen op afspraak. (Zelfstandig participatiecoach). 

 
De impact van de lockdown is een onderwerp dat met name tijdens de gesprekken met informele 
spelers ter sprake kwam. Zij hebben er het meest last van en geven aan dat de angst en 
eenzaamheid bij medebewoners groeit: 
 

Ja, ze zijn eenzaam. Ze kunnen niks doen. Ze zijn eenzamer. In de zomer kwamen ze wel. 
Want veel mensen met een scootmobiel, met een invalide wagentje... kwamen ze bij ons. 
Maar nu zitten ze thuis. Maar ja, je kunt niks doen. Het is door corona, die mensen zitten 
thuis. Jammer. Ik vind het erg maar, jammer. Ik kan niks doen. (Laetitia).  

 
Maar ik voel me niet goed. Ik voel me helemaal niet goed. En thuis, wat doe ik thuis? Daar ga 
je achter de buis zitten of je gaat vreten. En door achter de buis zitten en eten is mijn suiker 
omhooggegaan, mijn cholesterol, kilo's en hoge bloeddruk. Al die tijd – drie, vier uurtjes, twee 
uurtjes, hier in het buurthuis, of met vrienden of familie hier – ben ik allemaal kwijt. (Ron).  
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3. Perspectief formele spelers in de 
Jan Maijenbuurt 

 
3.1 Werkzame bestanddelen van de gevolgde aanpak volgens 

professionele betrokkenen  

Betrokken professionals evalueren de gevolgde aanpak over het algemeen als positief en als 
succesvol. Tegelijkertijd zijn zij terughoudend als het gaat om het presenteren van de Jan Maijenbuurt 
als een ‘best practice’ die eenvoudig uit te rollen zou zijn over de hele stad. Ze hebben een 
genuanceerd beeld van de succesvolle onderdelen en de lastigere kwesties in het gevolgde traject, 
en zijn bescheiden en terughoudend in het uitdragen van een eendimensionaal succesverhaal. 

Wel komt uit de verschillende interviews een duidelijk beeld naar voren van onderdelen van de 
gevolgde aanpak, die door de verschillende betrokkenen worden gezien als factoren die hebben 
bijgedragen aan het succes. We schetsen in dit gedeelte eerst wat volgens de professionele 
geïnterviewden die succesfactoren zijn. 

We beschreven hiervoor al dat de buurt volgens betrokken professionals wordt gekenmerkt door een 
laag vertrouwen in instanties – zowel in formele organisaties als de lokale overheid. Uit de interviews 
komt een duidelijk beeld naar voren van de aanpak die is gekozen om een doelgroep, die slecht 
bereikt werd door de sociale basisvoorzieningen, te bereiken, tot participatie aan te zetten en hun 
hulpvragen beter te adresseren. De belangrijkste kenmerken van de geschetste aanpak zijn: tijd 
nemen, responsief werken, nabijheid, een collectieve en outreachend benaderingswijze, 
sleutelfiguren inzetten, teamwork tussen formeel en informeel dat gekenmerkt wordt door 
transparantie en gelijkwaardigheid en het inzetten van democratische overlegstructuren. Hieronder 
bespreken we hoe betrokken professionals die verschillende kenmerken van de aanpak beschrijven. 
 
 

3.2 Slow social work: tijd en responsiviteit om vertrouwen op te bouwen 

Betrokken professionals schetsen een beeld van een nieuw of hersteld vertrouwen van de doelgroep 
in formele instanties en de lokale overheid, dat alleen kon worden opgebouwd door veel tijd te 
investeren, en op een laagdrempelige manier simpelweg aanwezig te zijn in de wijk. De buurtwerker 
vertelt:  
 

Sowieso met onze mannen [onhoorbaar] we zijn twee jaar bezig eigenlijk met de groep. 
[onhoorbaar] was alleen maar verkenning gewoon, wij stonden elke week met koffiekar op 
straat. [onhoorbaar] één jaar echt intensief, alleen daar aanwezig zijn, vertrouwen winnen. 
Dat duurt [onhoorbaar]. En uiteindelijk na één jaar hebben wij de mensen kunnen bereiken 
dat ze willen meedoen. [onhoorbaar] beginnen echt de activiteiten. (Buurtwerker). 

 
Ook de gebiedsmakelaar van het stadsdeel ging de straat op met een koffiekar. Hij benoemt wel dat 
het zijn persoonlijke keuze is om veel tijd te investeren in dat soort activiteiten:  
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En dat is dan dat is dan de vraag inderdaad hoeveel… hoeveel tijd je daarvoor zelf neemt als 
gebiedsmakelaar. En daar neem ik iets meer tijd voor, omdat ik vind dat dat wel bij mijn werk 
hoort. En andere collega's die vinden dat wat minder bij hun werk horen.[…]: Dus die zullen 
wat minder echt verbinden op straat of achter de koffiekar gaan staan of dat soort dingen. 
(Buurtwerker). 

 
In de beschrijving van de geïnterviewden zijn bekende elementen uit bestaande aanpakken in het 
sociaal werk te herkennen die bij uitstek geschikt zijn voor het bereiken van geïsoleerde groepen, 
zoals de presentiemethode (Baart 2007), outreachend werken (Omlo 2017), responsief of situationeel 
handelen en een nadruk op samenlevingsopbouw. Maar het beeld doet ook sterk denken aan het 
zogenaamde ‘slow social work’ zoals Engbersen en Lupi dat introduceerden als aanduiding van een 
aanpak waarin verschillende (bestaande) werkzame bestanddelen worden gecombineerd. In de 
woorden van de auteurs:  
 

‘slow social work [kiest] radicaal voor de richting en het tempo dat bewoners aangeven. Ook 
hier heeft de expert in de gedaante van een sociale professional (welzijnswerker, 
corporatiemedewerkers, wijkagent) een terughoudende rol’ (Engbersen en Lupi, 2017: 76) 

 
In de aanpak in de Jan Maijenbuurt zoals professionele betrokken die schetsen zien we deze 
bestanddelen terug – hoewel moet worden benadrukt dat de geïnterviewden zelf niet naar bestaande 
methodieken en interventies verwezen. Zo zien een duidelijke inzet van een collectieve 
benaderingswijze. Uit literatuurstudies weten we dat collectieve interventies vaak meerdere vliegen in 
één klap slaan (Brinkhorst, 2016). Deelname is laagdrempelig omdat groepsactiviteiten vaak een 
positieve insteek hebben waarbij individuele problemen niet expliciet aandacht krijgen en worden 
geproblematiseerd. Tegelijkertijd is het een plek waar bewoners hulpvragen kunnen neerleggen en 
tegelijkertijd komen sociale netwerken tot stand. In de Jan Maijenbuurt zijn groepsactiviteiten 
georganiseerd om de sociale cohesie in de buurt te versterken, als eerste stap naar het vergroten van 
vertrouwen onder individuele bewoners en als aanzet tot het adresseren van stille problematiek. De 
gebiedsmakelaar vertelt: 
 

En daar zijn natuurlijk heel veel activiteiten ook op gericht geweest, waarbij mensen zijn 
ingezet om daar actief aan bij te dragen. Activiteiten zijn georganiseerd om, ja, om mensen 
elkaar te brengen, elkaar te leren kennen en om, ja goed, dus dan ook om te informeren over 
de regelingen en ja, te weten dat mensen vertrouwen kunnen hebben in je en in de 
organisaties. (Gebiedsmakelaar). 

 
Een veel genoemde factor is de wijze waarop professionele betrokkenen zich hebben opgesteld. 
Engbersen en Lupi spreken al over een ‘terughoudende professional’. Cruciaal is volgens de 
geïnterviewde professionals dat bewoners leidend zijn als het gaat om het bedenken en uitvoeren van 
activiteiten - ook al zijn ze in eerste instantie tot participatie bewogen door professionals. Daarbij lijkt 
responsiviteit een grote rol te spelen: responsiviteit in het sociaal werk gaat over ‘het vermogen van 
een professional om in te schatten wat werkelijk voor de ander van betekenis is’ (Bakker Klein 2019). 
De betrokken professionals vertellen: 
 

Niet zo'n up-down aanpak. Ze mogen zelf zeggen wat ze willen. (Buurtwerker).  
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Het lastige is: als je een overheidsinterventie gaat doen, dan gaat het waarschijnlijk niet 
lukken. Maar de overheid heeft gereageerd op wat er zich aandiende en waar behoefte aan 
was. Dat heeft ze toen gefaciliteerd, maar dat is een andere route en dat is essentieel. 
(Zelfstandig participatiecoach). 

 
Die responsieve aanpak vraagt per definitie tijd:  
 

Je moet er oog en rust voor hebben. Je moet wachten en niet te hard willen versnellen. Ik zeg 
dit ook omdat ik van mezelf ook weet dat ik daar moeite mee heb. Je ziet allerlei kansen en 
mogelijkheden, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat zij het gevoel hebben dat zij in 
de lead zijn en dat zij denken dat ze dit nu nodig hebben. Je kan ze kansen en suggesties 
geven, maar zij moeten het aankaarten en zij moeten het zo willen. (Zelfstandig 
participatiecoach).  

 
 

3.3 Soepel samenspel formele en informele spelers  

Een ander element dat uit de interviews met betrokken professionals naar voren komt, is de soepele 
samenwerking tussen formele en informele spelers. De betrokken professionals schetsen een beeld 
van een samenwerking die gekenmerkt wordt door hecht teamwork, vertrouwen en gelijkwaardigheid 
tussen formele en informele spelers. Dat is een beeld dat afwijkt van veel bestaand onderzoek over 
de samenwerking tussen formeel en informeel op wijkniveau in de sociale basis- waaronder ons 
eigen wijkteamonderzoek uit 2018. Het is met nadruk het specifieke perspectief van de professionele 
betrokkenen, in het tweede deel van dit hoofdstuk zullen we verkennen of de betrokken informele 
spelers dat op dezelfde manier hebben ervaren.  
 
Het is heel duidelijk dat de geïnterviewde professionals de meerwaarde erkennen van informele 
spelers als het gaat om het bereiken van de doelgroep. De betrokken participatiecoach vertelt over de 
zogenaamde ‘sleutelvrouwen’: 
 

Ja, die hebben wel een brugfunctie, omdat ze eigenlijk iets beter in de in de systeemwereld 
passen. Dat klinkt wel heel erg, alsof je poppetjes schuift van de één naar de ander, maar die 
hebben iets meer kennis om zich om zich staande te houden in de systeemwereld en die 
worden ook wat slimmer in: hoe gebruik ik de systeemwereld dan? Als zij dat kunnen, als 
daar geld voor is om dat om Engelse les te doen, nou, dan ga ik dat organiseren, dan ga ik ... 
Ik weet welke mensen dat willen en als jullie de leraar leveren, dan hup brengen we dat bij 
mekaar. Dat is zo'n een klassiek voorbeeld van sleutelvrouwen die ... Het zijn vaak vrouwen – 
niet altijd – maar die de vraag op kunnen halen, hier is behoefte aan, en die door kunnen 
spelen naar formeel en dan kan het kan het z'n werking hebben. (Zelfstandig 
participatiecoach). 

 
Met de introductie van de buurtbaan is in de Jan Maijenbuurt een stap gezet naar het formaliseren 
van de erkenning van de belangrijke rol van informele sleutelfiguren. Het inzetten van een buurtbaner 
is een concreet voorbeeld van geformaliseerde erkenning. De zelfstandig participatiecoach vertelt: 
 

Iedereen in de buurt was het erover eens: [naam] moet dat doen. Natuurlijk, dit is voor [..] die 
doet al jaren. Al jaren helpt ze ons met van alles en nog wat. Het is haar gegund. Dat moet je 
... rekening mee houden. Het is ingewikkeld, want dat is helemaal niet formeel denken. Het is 
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heel erg, deze is al ... heeft het ... Die heeft al bepaalde kracht in de buurt en die, die gunnen 
we dat. (Zelfstandig participatiecoach). 

 
Korte lijnen, grensvervaging en gelijkwaardigheid 

Wat betreft de samenwerking tussen formeel en informeel lijken er korte lijnen te zijn tussen informele 
spelers en (bepaalde) professionals. Wat daar sterk toe bijdraagt, aldus de geïnterviewden, is dat 
professionals een informele werkwijze kozen, waardoor de grenzen tussen ‘formeel’ en ‘informeel’ op 
de werkvloer min of meer verdwenen: 
 

We gedroegen ons niet als een vertegenwoordiger van een professionele organisatie. Ik deed 
dat niet, mijn collega van stadsdeel niet, de politie niet. Wij waren eigenlijk één van hen. 
(Buurtwerker).  
 
Andere collega's, ook de WPI, gedroegen zich zo. Onze wijkregisseur komt koffie zetten met 
zijn politie uniform. Wij gedragen ons anders dan de professionele ambtenaren. Het is niet zo 
ambtelijk. (Buurtwerker). 

 
Persoonlijke werkwijze specifieke professionals  

Uit de interviews klinkt door dat verschillende betrokken professionals heel bewust voor een 
informele, laagdrempelige en sterk responsieve werkwijze kozen. Soms is het daarvoor nodig om 
enigszins af te wijken van de strikte taakomschrijving die bij de professionele rol in kwestie hoort. Zo 
zegt de gebiedsmakelaar, als hij vertelt over de frequente en laagdrempelige overleggen die hij had 
met groepen actieve bewoners: 
 

Dat is dat is niet helemaal mijn rol als gebiedsmakelaar hoor. In die zin dat dat dat als vanuit 
de andere collega's niet als rol van de gebiedsmakelaar gezien wordt. (Gebiedsmakelaar).  
 

Dat afwijken van de formele functiebeschrijving doet denken aan de beschrijving van Van den Brink et 
al (2012) van zogenaamde ‘best persons’: mensen (professionals of vrijwilligers) die verschil maken 
in achterstandswijken. Die ‘buiten de lijntjes kleuren en initiatieven met anderen verbinden, ook als 
dat niet in hun functieomschrijving staat’ (geciteerd in Van Hulst en Matelski, 2021). De geïnterviewde 
buurtwerker beschrijft datzelfde fenomeen: 
 

Wij werkten heel goed samen met WPI met [onhoorbaar], met het stadsdeel, met de 
welzijnsorganisaties als Buurtwerk. Wij hadden een team en deden alles samen. Een leuk 
voorbeeld: een collega van de WPI deed zondag de trekking van de bingo. Zijn baas had de 
foto's gezien en zei tegen hem: "dat is niet jouw taak, waarom doe jij dat soort dingen? 
(Buurtwerker). 

 

Horizontale overlegstructuur en hechte samenwerking  

Uit de interviews komt bovendien naar voren dat er een sterk gevoel van samenwerking in 
teamverband was, en dat er binnen het team van professionals en vrijwillige spelers korte lijnen en 
horizontale verhoudingen waren.  
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Maar wij waren ook open. Wat ik zei; het belangrijkste is dat een heel groot deel van de 
doelgroep, niet alleen de mannen, geen vertrouwen meer heeft in de instanties. Onze 
houding was open en we vertelden ook alles transparant. "Jongens, jullie willen dit, maar we 
hebben geen geld". Dan gaan we samen iets anders zoeken. We gaan bijvoorbeeld een 
sponsor zoeken bij de ondernemers. Dus van stadsdeel is er geen geld, maar we gaan bij de 
winkeliers langs. We deden alles en zo hebben we het vertrouwen van de mensen 
gewonnen. (Buurtwerker). 

 
Die soepele samenwerking heeft voor een belangrijk deel te maken met de opstelling van specifieke 
personen- zowel aan formele als informele zijde:  
 

Je ziet dan dus ook wel dat het bij bepaalde personen zit. Het zit bij informele personen, maar 
ook bij organisaties en ook bij bepaalde persoon van de gemeente. Als het in een soort mix 
komt waar je elkaar begrijpt, gaat het heel snel. (Zelfstandig participatiecoach). 
 
Je kunt een prachtig beleid maken, maar als je niet de passende personen hebt kan je het 
helemaal vergeten. (Zelfstandig participatiecoach). 

 
 

3.4 Uitdagingen en lastige kwesties volgens formele spelers 

Naast deze positieve punten reflecteren de geïnterviewden ook op enkele uitdagingen en lastige 
kwesties in het traject in de Jan Maijenbuurt.  
 
Lage participatiegraad en beperkte zelfredzaamheid  

Zo worden zorgen geuit over de beperkte zelfredzaamheid van de doelgroep, met name van de slecht 
bereikbare mannengroepen. Dat schuurt soms met ambitie om responsief te werken, en vooral te 
reageren op wat bewoners zelf willen. Bewoners die een lage mate van participatie laten zien, 
moeten immers actief aangejaagd, geactiveerd en ondersteund worden, aldus de geïnterviewde 
professionals.  
 

Ze zijn het helemaal niet gewend dat ze zelf iets moeten doen en dat ze op eigen kracht 
moeten denken. Ze komen gewoon voor een bevestiging. (..) Ze leggen eigenlijk alles bij jou. 
Formeel zeggen we dat ze zelfredzaam moeten worden. Deze man is 72, wat wil je nou? Het 
gaat niet meer, maar het is wel beangstigend beeld voor hen. Ik begrijp best wel dat je je ook 
verloren voelt. (Zelfstandig participatiecoach). 

En mensen die niet vaardig zijn, hé, want [naam collega] zegt al van je hebt twee een beetje 
twee groepen, mensen die het heel makkelijk zelf kunnen. Maar mensen die het helemaal 
niet zelf kunnen, die worden dan wel begeleid door Combiwel hoor, door de buurtwerkers. 
(Gebiedsmakelaar). 

 
Duurzaamheid van aanpak en van informele inzet 

Bovengenoemde uitdaging heeft ook consequenties voor de continuïteit van de informele inzet. Een 
grote vraag voor de betrokken professionals is de duurzaamheid van de aanpak in de Jan 
Maijenbuurt. Uit het voorgaande komt een beeld naar voren dat de Jan Maijenbuurt onderwerp is 
geweest van een extra inzet, waarbij middelen beschikbaar waren en professionals soms een inzet 
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toonden die verder ging dan hun strikte taakopvatting. Maar die extra professionele inzet is schaars, 
en de beleidsaandacht verplaatst met de tijd onvermijdelijk naar een andere wijk. De 
gebiedsmakelaar laat blijken dat de professionele inzet tijdelijk is:  
 

Dus daarmee gezegd dat de focus al een beetje weg is bij de Jan Maijenbuurt. 
(Gebiedsmakelaar). 

 
Het onderliggende ideaal lijkt te zijn dat informele spelers de aanpak op den duur zelf kunnen dragen 
en continueren.  
 

Ik heb mezelf in een vrijere omgeving gemanoeuvreerd om meer te kunnen doen en om meer 
in te gaan op datgene waarvan ik denk dat bewoners het nodig hebben. Ik weet ook dat ze 
het langzaam zelf moeten kunnen. (…) Het is ook de reden waarom ik denk dat het uit 
monteren zo belangrijk is, want er is heel veel. Laten we nou ervoor zorgen dat zij het gaan 
doen, want zij zijn de continuïteit. (Zelfstandig participatiecoach). 

 
Tegelijkertijd staat dit soms op gespannen voet met de inschatting van de beperkte zelfredzaamheid 
van -in ieder geval een deel van- de doelgroep.  
 

Ik geloof niet zo dat de informele groep zelfstandig is; er is altijd een duwtje nodig. Altijd 
ondersteuning. […] Het is heel leuk op papier, dat de informele groep het zelf allemaal doet, 
maar die moet door een welzijnsorganisatie, door een professionele organisatie, gefaciliteerd 
worden. (Buurtwerker). 

 
Professionals benoemen wel verschillende typen bewoners – bewoners die redelijk makkelijk te 
activeren zijn, ‘iets kunnen’, en vaak al een duidelijke rol hebben als informeel trekker, en de 
eerdergenoemde doelgroep die lastig te bereiken en te activeren is. Maar het blijkt lastig om die beide 
groepen duurzaam aan elkaar te verbinden:  
 

En ook een algemeen bewonersoverleg hoor met de hele buurt, want dat was eigenlijk – en 
dat is niet helemaal uitgekomen met het ultieme doel – om natuurlijk de bewoners die iets 
kunnen, ook te verbinden met de bewoners die minder capaciteit hebben. 
(Gebiedsmakelaar). 
 

Afhankelijkheid van specifieke individuen maakt de aanpak kwetsbaar  

We beschreven dat de samenwerking tussen formeel en informeel als soepel wordt ervaren, maar dat 
dat voor een groot deel afhankelijk is van de aanpak en werkwijze van specifieke betrokkenen – 
zowel formeel als informeel. Ook dat vormt een kwetsbaarheid in de aanpak. Als specifieke personen 
om verschillende redenen uit beeld raken, is het niet vanzelfsprekend dat de samenwerking op 
dezelfde voet verder gaat: 
 

Je ziet dat er elke keer weer een andere laag [professionals] tussenkomt, waar sleutelfiguren 
vaak afhankelijk van zijn. Als ze een goede relatie hebben met iemand in het stadsdeel of in 
de organisatie, dan gaat het goed. Ze kunnen dan allerlei dingen regelen. Op het moment dat 
die mensen weg zijn, blijkt dat het helemaal niet wordt overgenomen en zij het gevoel hebben 
dat ze weer terug bij af zijn. (Zelfstandig participatiecoach). 
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Professionals die hun eigen aanpak kiezen, als best person opereren en hun takenpakket ruimer 
opvatten dan strikt omschreven, zijn vaak lastig op te volgen. De contacten en het vertrouwen dat zij 
hebben opgebouwd komt voor een belangrijk deel door hun eigen aanpak en werkwijze, die niet 
zomaar overdraagbaar is. Dat valt in de Jan Maijenbuurt ook meteen op als de buurtwerker om 
gezondheidsredenen niet langer in de buurt werkt: 
 

Dat valt dan meteen weg, hoor. Als er iemand wegvalt dat- dat- die zijn…. Zeker als er 
iemand ziek wordt en niet meer terugkomt. Dan is het helemaal niet meer overdraagbaar en 
bovendien [had hij een specifieke (migratie-)achtergrond] en dat is ook nog weer verschillend. 
(Zelfstandig participatiecoach). 

 
In een gesprek benadrukt de participatiecoach het belang van het faciliteren van een sterk 
voorzieningenstructuur, helemaal in tijden wanneer het formele faciliteiten niet beschikbaar zijn (zoals 
tijdens een lockdown), voor informele partijen: 
 

Eigenlijk moet je meteen kunnen zeggen bij mensen die sleutelfiguren zijn, bam die krijgen dit 
dat en dat [refereert naar computers, telefoons, ruimte]. Daar hebben wij partners voor nodig 
want de gemeente gaat dit niet allemaal doen. (Zelfstandig participatiecoach). 
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4. Perspectief van informele spelers op de 
ondersteuningsaanpak in de 
Jan Maijenbuurt 

 
4.1 Werkzame bestanddelen van de ondersteuningsaanpak 

De interviews met informele spelers weerspiegelen voor een belangrijk deel het beeld dat bij de 
professionals naar voren kwam. Een aantal van de door professionals genoemde werkzame 
bestanddelen van de ondersteuning in de Jan Maijenbuurt- waaronder een responsieve aanpak, korte 
lijnen en informele samenwerking tussen professionals en vrijwilligers- wordt hierin bevestigd. 
Tegelijkertijd plaatsen sommige informele spelers ook kritische kanttekeningen bij de ondersteuning 
die zij vanuit het formele domein (hebben) ervaren.  
 
 

4.2 Erkenning op inhoudelijk niveau  

Wat opvalt aan de geïnterviewde informele spelers in de Jan Maijenbuurt, is dat zij zich inhoudelijk 
erkend en ondersteund voelen door het vertrouwen dat zij van professionals ontvangen:  
 

Geld is belangrijk, maar als mensen je vertrouwen… dat doet heel veel goed. Dan voel je je 
prettig. Je wordt echt gewaardeerd (Rosco). 

 
Uit gesprekken met informele spelers blijkt dat de waardering ook voelen door de manier waarop hun 
inhoudelijke ideeën voor de buurt serieus genomen worden en worden overgenomen. Uit meerdere 
interviews komt naar voren dat informele spelers ervaren dat zij ruimte en (financieel) ondersteuning 
krijgen als het gaat om inhoudelijke ideeën.  
 

Als het idee goed is willen ze [gemeente, Tagerijn] gewoon meewerken. (Rosco). 
 
Een vaste vrijwilliger in het Huis van de Wijk die daar ook meerdere spreekuren draait, zegt hierover:  
 

Nee, ik hoef me in principe niet druk te maken. Het stadsdeel ondersteunt mijn projecten. Als 
ik een idee hebt, wordt het altijd ondersteund. Want ik kom niet zomaar met een idee, ik 
onderbouw hem goed. (Bryan). 

 
Dat wijst op erkenning van de deskundigheid van informele spelers: formele spelers vertrouwen erop 
dat (specifieke) informele spelers goed weten welke aanpak of projecten goed aanslaan in de buurt. 
Het onderschrijft bovendien het idee van de responsieve aanpak, waarbij professionals vooral 
reageren op de inhoudelijke plannen van bewoners en die zoveel mogelijk faciliteren. Dat blijkt ook uit 
voorbeelden waarin formele spelers makkelijk meebewegen met informele spelers: 
 

…dat was wel een goede samenwerking die ik had met [de gebiedsmakelaar] van het 
stadsdeel. Hij heeft een ruimte waar hij zit, en die kon ik dan gebruiken. (Bryan).  
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Naast de expliciete erkenning van inhoudelijke deskundigheid, noemen verschillende informele 
spelers dus dat zij de waardering ervaren door het vertrouwen dat in hen wordt gesteld. Uit ons 
eerdere onderzoek (o.a. Welschen et al. 2020b en de deelstudie in Holendrecht, t.b.p.) weten we dat 
die combinatie van inhoudelijk de ruimte krijgen en vertrouwen voelen cruciaal is voor het gevoel van 
erkenning dat informele spelers ervaren, en voor hun zingeving en motivatie. Uit onderstaand 
voorbeeld komt een mate van wederzijds vertrouwen naar voren tussen formele en informele spelers 
door het erkennen van deskundigheid: 
 

Ik kan met iedereen opschieten. Ik zie bijna niet dat ze mij zien als vrijwilliger. Ik word 
volwaardig beschouwd. En dat vind ik leuk. Ik heb de sleutel. Ik mag gaan wanneer ik wil. 
Maar dat geldt niet voor iedereen. Men weet dat je op mij kan rekenen. (Rosco).  

 
Informele spelers die wij hebben gesproken voelen zich over het algemeen voldoende erkend op 
inhoudelijk niveau. Opmerkelijk is dat twee spelers expliciet aangeven dit – erkenning door 
vertrouwen – te prefereren boven financiële compensatie. Een andere vrijwilligers benadrukt hierbij 
dat het zijn intrinsieke motivatie is die hem actief maakt en niet de vergoeding. 
 

.. daar [financiële compensatie] zit ik niet op te wachten. Het is mijn eigen initiatief. Dat houdt 
mij bezig. Meer hoef ik niet. Daar hou van. Ik ben altijd zo geweest. Ochtendmens. 
Netwerker. Ik ben niet iemand die te televisie aanzet. Ik vind het leuk, anders had ik het niet 
gedaan. Ik vind het uitstekend. Het is mijn tweede huis [Tagerijn]. (Mehmet) 

 
 

4.3 Soepel samenspel formele en informele spelers  

Korte lijnen tussen professionals en informele spelers 

Uit de gesprekken komt daarnaast naar voren dat informele spelers het contact met verschillende 
betrokken professionals als laagdrempelig en toegankelijk ervaren.  
 

‘Want eigenlijk heeft u een netwerk van vrijwilligers om u heen?’ 
Respondent: Ja, een netwerk van vrijwilligers en professionals. Als iemand vastloopt weet ik 
wie ik van de MaDi moet bellen. Laatst duurde het te lang bij de MaDi buiten MaDi's schuld 
om, het was de schuld van Cordaan en twee anderen dat een ziek persoon geen hulp had 
gekregen. Ik heb het toen zelf gedaan, omdat ik mijn netwerk heb. Ik heb door de jaren heen 
een eigen netwerk opgebouwd in de reguliere wereld. Toen heb ik gebeld, en terwijl ik aan de 
telefoon was maakte degene die me moest bellen al contact. Dan kan mijn dag niet meer 
stuk. (Bryan).  

 
Horizontale verhoudingen, samenwerking en overlegstructuur 

Onderdeel van de ondersteuningsaanpak in de Jan Maijenbuurt was, zo lazen we in het vorige 
hoofdstuk, een horizontale, transparante overlegstructuur en een soepele samenwerking tussen 
formele en informele spelers. Ook informele spelers in de wijk benoemen dat als één van de redenen 
waarom de aanpak in hun ogen succesvol was:  

 
Ja, doordat we met verschillende mensen aan tafel zaten, ging het makkelijk. En ik hoop dat 
het zo doorgaat. Want er gaan dingen veranderen, ik probeer positief te blijven. (Bryan). 
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Informele spelers ervaren de horizontale samenwerking als positief. Een van hen omschrijft dit als 
een aparte ervaring dat goed werkt:  

 
Maar dat [een probleem] bespreken we in de groep. Alles met de groep. Niemand is hier de 
baas. Het is heel apart. We vergaderen iedere donderdag. Van 13u tot 15u over van alles: 
hoe gaat het? Wat kan beter? (Mehmet) 

 
Persoonlijk vertrouwen tussen formeel en informeel leidt tot algeheel vertrouwen  

In de aanpak in de Jan Maijenbuurt lijkt de persoonlijke invulling van de aanpak van betrokken 
professionals verschil te hebben gemaakt. Zo zagen we dat betrokken professionals soms duidelijk 
kenmerken vertoonden van wat in de literatuur wordt aangeduid als ‘best persons’. Dat was met 
name te zien in de eigen invulling van de taakopdracht, met ruimte voor flexibiliteit, en in de informele 
werkwijze, waarbij grenzen tussen professioneel en infomeel vervaagden. Wat zien we hiervan terug 
in de interviews met informele spelers? 

In de eerste plaats is het beeld, zoals gezegd, dat er veel wederzijds vertrouwen is tussen formele en 
informele spelers die direct betrokken zijn bij de alledaagse praktijk in de sociale basis in de Jan 
Maijenbuurt. We schetsten al dat informele spelers inhoudelijke erkenning ervaren. In de interviews 
klinkt ook vertrouwen door in specifieke betrokken professionals. In de gesprekken wordt vaak de 
voornamen van professionals gebruikt en lijken vrijwilligers niet bewust van de functies. Uit 
onderstaande citaat van een vrijwilliger blijkt dat de laagdrempelige en informele aanpak dat 
vertrouwen opwekt ook geldt voor ‘gewone bewoners’ die op bezoek kwamen bij activiteiten.  
 

Ze [bezoekers/bewoners] konden daar ook gezellig zitten. En dan vertellen ze hun idee. Oh, 
dat is goed. En dan vertellen we het aan [naam gebiedsmakelaar]. En dan zegt [naam 
gebiedsmakelaar] “dan moeten we erover praten om te kijken”. Zo gaat het. Dit vindt hij goed. 
Dat vindt hij goed. ‘Oh, dan doen we dat’ (Laetitia).  

 
De laagdrempelige, informele en responsieve aanpak van specifieke betrokken professionals lijkt aan 
dat vertrouwen te hebben bijgedragen. Uit de gesprekken met vrijwilligers komt naar voren dat juist dit 
samenspel waarbij de informele en formele spelers samenwerken bewoners wisten te bereiken:  
 

We gingen ze ook stimuleren, bijvoorbeeld, mensen die problemen hadden. We hadden daar 
folders. Die mensen schaamden zich. Later begonnen ze hun verhaal. […] Er waren daar 
hele tafels met folders. Maar niet alle mensen kijken naar die folders. (…) Dus dan gingen ik 
en nog een paar mensen naar die mensen om ze te wijzen op die folder. Dan had je [naam 
gebiedsmakelaar] en [naam buurtwerker]. En dan zei ik als ze komen dan maak je een 
afspraak. Ga met ze praten. En dan gingen ze met ze praten. (Laetitia).  

 
De grensvervaging die we in het vorige hoofdstuk beschreven, waarbij professionals zich sterk 
informeel opstelden en informeel en formeel heel soepel samenwerkten- zien we gespiegeld terug bij 
een enkele informele speler.  
 

Die mensen waren in de buurt aan het klagen van "jullie doen niets van het stadsdeel". Ik 
moet altijd uitleggen dat ik niet bij het stadsdeel werk, ik hoor bij niemand. In hun ogen werk ik 
voor het stadsdeel, maar ik werk niet bij het stadsdeel. (Bryan).  
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4.4 Slow social work maar ook interne kritiek op de doelgroep  

In het eerste hoofdstuk van dit verslag schetsten we de context van de Jan Maijenbuurt, met als 
belangrijk kenmerk het lage vertrouwen onder bewoners van de Jan Maijenbuurt in instanties en het 
onderbereik door diezelfde instanties. We beschreven hoe betrokken professionals met een aanpak 
die als slow social work kan worden omschreven vertrouwen herwonnen bij bewoners. 

Ook bij de geïnterviewde informele spelers zien we die aanpak terug. Het is een aanpak die goed 
aansluit bij wat we elders hebben beschreven als ‘sociaal schaduwwerk’, waarbij vertrouwen wordt 
opgebouwd in de context van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten. Binnen die setting kan 
vervolgens ruimte ontstaan voor bewoners om hulpvragen te formuleren, en voor andere bewoners 
om lichte vormen van ondersteuning te bieden. 

Sommige informele spelers die wij interviewden hanteerden inderdaad precies deze aanpak: 
 

Degene zat in de les. (..) Ik zag hem beetje stilletjes afwezig niet meedoen. Heb ik hem apart 
geroepen. Heb ik hem gesproken. Toen haalde hij dat papier boven: Ik moet morgen uit mijn 
huis. Heb ik iemand anders laten overnemen. Heb ik de MaDi 6 gelijk ingeschakeld. (..) De 
persoon was bekend bij ons. Veelal zijn mensen niet eerlijk vanuit schaamte. (Bryan). 

 
Tegelijkertijd observeerden we bij de informele spelers in de Jan Maijenbuurt iets interessants. Uit 
eerder onderzoek en ons eigen onderzoek elders komt naar voren dat informele sleutelfiguren zich 
vaak identificeren met hun doelgroep: ze maken soms onderdeel uit van dezelfde groep, hebben 
ervaring met soortgelijke problemen, of hebben veel nabije kennis over de doelgroep. In de literatuur 
wordt ook wel gesproken van ‘community connectedness’ (Fretwell et al. 2018) die ervoor zorgt dat 
aanbieders van sociaal schaduwwerk dicht bij hun doelgroep staan en noden en behoeften vanuit de 
doelgroep vaak snel herkennen. Soms leidt die nauwe verbondenheid ertoe dat informele trekkers het 
wantrouwen van de doelgroep in formele instanties herkennen en (deels) onderschrijven. 

In de Jan Maijenbuurt zien we iets anders. Informele spelers die wij interviewden lijken het 
wantrouwen van bewoners in formele instanties niet altijd te delen. In plaats daarvan zijn sommige 
van hen eerder kritisch op bewoners, die in hun ogen zelf onvoldoende verantwoordelijkheid nemen 
voor hun leven en onvoldoende gebruik maken van de mogelijkheden die formele instanties bieden. 
Voor een deel komt dat overeen met de zorgen die betrokken professionals uitten over de in hun 
ogen beperkte zelfredzaamheid van -met name- enkele mannengroepen in de wijk. Maar het gaat iets 
verder. Vanuit hun vertrouwenspositie, die deels gebaseerd is op community connectedness met de 
doelgroep, zijn sommige informele spelers expliciet kritisch op de mannen die ze ondersteunen: 
 

Ik ga niet steeds maar trekken aan een volwassen man, ik bied je dingen aan en dan kom je 
met tegenzin. En je wilt alleen een spelletje doen. Je mag een spelletje doen, het is 
ontspanning. Ik begrijp dat je moet ontspannen naast al je problemen, maar werk aan je 
situatie. Wacht niet tot je uit huis wordt gezet of je elektriciteit wordt afgesloten. Alles had de 
gemeente geregeld, de WPI en MaDi zat er, en iemand van Buurtwerk. En iemand van 
stadsdeel kwam ook, en ik was daar als bewoner. Dus er zijn genoeg mogelijkheden, en dan 
kom je opeens met een probleem bij het spreekuur terwijl je elke week komt om te kaarten. Ik 
zeg altijd "als je je schaamt, kom met me praten", (..) als je me elke dag ziet, waarom schiet 
je niet op mij of een andere collega af: "Hallo, kun je me helpen?". Maar je wacht gewoon tot 

 
6 Madi staat voor Maatschappelijke dienstverlening 
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het te laat is. En aan dat soort dingen werken we, mensen heropvoeden. Niet wachten met je 
dingen. 

 
Later in het interview klinkt die kritische houding opnieuw door:  
 

Interviewer: En hebben die mannen ook een eigen cirkel van mensen die elkaar 
ondersteunen? 
 
Bryan: Ja, ze ondersteunen elkaar in de positieve of negatieve zin, het is maar hoe je het 
bekijkt, door elkaar geld te lenen. Ze lenen bij elkaar, en dan steeds ruzie maken, Je hoort die 
dingen via geroddel of wat dan ook. En ik zeg ze gewoon waar het op slaat: "Ik ben blij dat 
dat gebeurt, want dat voelt niet lekker toch? Ga wat aan je situatie doen, je hoeft geen geld te 
lenen" 

 
Het is de keerzijde van de diepe vertrouwensrelatie die ze met bewoners hebben; vanuit hun grote 
nabijheid en community connectedness zijn informele spelers in de positie om zich in hen te 
verplaatsen, hen te ondersteunen, vertrouwen te winnen, maar ook om te bekritiseren en mensen ‘tot 
de orde te roepen’. Eén van de geïnterviewden merkt hierbij op dat hij een hardere aanpak zou 
hanteren dan hij de professionals in het buurthuis ziet doen: 
 

Moeilijke dingen zijn de zieke mensen. Agressieve mensen. En dat geef je door aan 
professionele mensen. Die komen dan in actie. Er was een tijdje een moeilijke man. In de 
Tagerijn zijn ze dan wel te aardig. Gaan veel in gesprek. Ik vind, hij mag gewoon een jaar niet 
komen. (Mehmet).  

 
Wat daarnaast mee zou kunnen spelen, is dat actieve bewoners het wantrouwen in instanties dat de 
doelgroep heeft niet langer delen, dankzij het herstel van vertrouwen door de ondersteuningsaanpak.  
 

Er is een goede band [tussen stadsdeel en bewoners]. Vroeger was dit alles er niet. De 
gemeente doet zijn best. We kunnen alles. Voetballen. Er is een buurthuis, iedereen is 
welkom. Je kunt hier -buiten corona- veel doen, van alles. Als ik het vergelijk met jaren ‘90 
dan is het echt beter. Ik vind echt, gemeente doet het echt goed. (Mehmet).  

 
Deze geïnterviewde wijst, net als enkele andere, op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners: ‘als 
ze het niet willen, dan niet.’ We kunnen hier op basis van deze kleinschalige studie geen stevige 
uitspraken over doen. Bovendien zijn informele spelers ook ambivalent op dit punt, en wisselen zij 
kritiek op de bewoners soms gemakkelijk af met kritiek op de werkwijze van formele instanties. Uit het 
volgende citaat komt wel degelijk een klassiek gedeeld wantrouwen richting formeel van informele 
trekker en bewoner naar voren: 
 

En je wordt niet geholpen. Dus dat ik dit werk doe, werd voor mij eigenlijk een soort strijd. 
Mijn persoonlijke strijd tegen het overheidsapparaat, door mensen te helpen. 
Een paar mensen zijn teleurgesteld in het overheidsapparaat, en terecht. Het gedrag van 
bepaalde mensen die bij die loketten zitten, ik heb af en toe gedacht van 'kom naar buiten', 
toen was ik nog steviger. Want je doet alsof je een God of Godin bent. (Bryan).  
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4.5 Uitdagingen en lastige kwesties volgens informele spelers 

Continuïteit en uitval formele spelers 

Bij het opgebouwde vertrouwen zijn wel enkele kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Omdat dat 
vertrouwen voor een belangrijk deel is gebaseerd op de aanpak van en relaties tussen specifieke 
individuen, is de continuïteit daarvan niet vanzelfsprekend. Zo vreest een vrijwilliger dat de 
horizontale samenwerkingsrelaties die hij als positief heeft ervaren, onder druk komen te staan zodra 
er iets verandert in die relaties. Het inloopspreekuur dat in het Huis van de Wijk wordt verzorgd door 
vrijwilligers zal onder toezicht van de maatschappelijke dienstverlening komen te staan. Hij vreest een 
verlies aan vertrouwen en ruimte om zijn eigen aanpak voort te zetten: 
 

In het verleden probeerden ze de overhand te krijgen of regels te gaan bepalen. Om met 
tijden en afspraken te werken, wordt al jaren gevraagd. (Bryan).  

 
Daarnaast kunnen professionals om verschillende redenen (nieuwe functie, ontwikkelingen in het 
privéleven) op afstand komen te staan, waarmee de continuïteit van de aanpak in het gedrang kan 
komen. Dit blijkt ook ervaringen met de lockdown waardoor de inzet van informele spelers die wij 
hebben gesproken grotendeels stil is gevallen omdat zij afhankelijk zijn van het formele infrastructuur, 
regels en besluiten: 
 

Je hebt ook te maken met het formele domein die met ziekte uitval van professionals zitten. 
Informeel heeft te maken met dat professionals afschalen en dat ze daar moeite mee hebben. 
Alles stapelt op elkaar waardoor je een stilte krijgt. Je ziet de dynamieken en wat er speelt 
niet meer. Alle dingen waar mensen bij elkaar kwamen is allemaal weg. Uitgedrukt door de 
regels. Dan ben je de mensen heel snel kwijt. (Zelfstandig participatiecoach).  

 
Continuïteit en uitval informele spelers  

Het succes van de ondersteuningsaanpak lijkt afhankelijk van de opstelling van specifieke 
professionals, maar dat niet alleen. Ook de rol van specifieke informele spelers kan groot verschil 
maken, net als het verloop onder informele spelers. Informele spelers zijn, zo stellen sommige 
professionals, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, een vrij constante factor in de wijk. De 
zelfstandig participatiecoach geeft aan dat zij al jaren probeert aan te geven bij het stadsdeel dat juist 
de actieve bewoners en de vrijwilligers de constante factor zijn in tegenstelling tot formele spelers. 

Tegelijkertijd komen uit onze interviews met informele spelers ook de grenzen aan die continuïteit 
naar voren. Opmerkelijk is dat een aantal spelers duidelijk hun grenzen kennen een aangaven. De 
vrijwilligers die wij hebben gesproken en zelf geen verantwoordelijkheid hebben voor activiteiten, 
maar slechts meehelpen lijken hun grenzen het beste te kennen: 
 

Bepaalde (activiteiten) vind ik leuk, dan doe ik mee. Met bepaalde dingen komen ze bij jou: 
"Kom een handje helpen." Dan denk ik: ja, maar dat vind ik helemaal niets, deze situatie, 
deze persoon. Dan zeg ik: "Ja, jammer, dit wil ik niet meer doen. Als je volgende keer met 
iets anders komt, dan wil ik meedoen. (Ron).  

 
Voor sommigen is de rol van informeel sleutelfiguur dermate intensief, dat een zware tol wordt gelegd 
op hun privéleven. Het risico op overbelasting van vrijwilligers is een thema dat uit ons eerdere 
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onderzoek duidelijk naar voren komt (Welschen et al. 2018). Informele spelers hanteren vaak een 
werkwijze die gekenmerkt wordt door permanente beschikbaarheid, direct willen helpen, en een grote 
persoonlijke betrokkenheid bij de bewoners die zij helpen (Welschen et al. 2020a). Het trekken van 
grenzen als actieve bewoner is vaak een worsteling: 
 

Ik ben gestopt met op straat zeggen: "Geef die papieren, dan ga ik bellen en dingen regelen". 
Nee daar ben ik mee gestopt, want je hebt geen sociaal leven. Want ik kan niet vrij lopen in 
de supermarkt, want als ik bepaalde mensen zie ga ik hier mijn boodschappen niet halen. Of 
als ik een bepaalde stem hoor, vlucht ik uit de supermarkt. (..) Ik heb het eigenlijk zelf te bont 
gemaakt, het zijn niet die mensen. […] Ja, ik deed het verkeerd omdat ik overal hielp. Of het 
op het Mercatorplein of hier op de Jan Evertsenstraat is, dan zoek ik een bankje zitten en dan 
ga ik bellen, dan pakte ik je papieren. Maar nu pak ik het slimmer aan met verwijzen. (Bryan). 

 
Actieve bewoners kunnen door privé omstandigheden niet meer in staat zijn om hun rol in de wijk met 
dezelfde intensiteit te blijven vervullen. In een van onze interviews kwam de continuïteit van de eigen 
inzet en het belang van overdracht daarvan, expliciet naar voren. De geïnterviewde moet zelf gas 
terugnemen wegens medische omstandigheden, en denkt na over de continuïteit van zijn werk:  
 

Als ik met een project kom, ik heb genoeg dingen op papier. Ik heb alles op een laag pitje, 
maar ik probeer overdracht te doen. Diegene moet gemotiveerd zijn. (Bryan).  

 
 
4.6 Kritische kanttekeningen bij de ondersteuningsaanpak 

Hoewel de meeste informele spelers die wij spraken positief waren over de ondersteuning die zij 
hebben ervaren van het stadsdeel en formele spelers, kraken sommigen toch ook kritische noten. Met 
name voor één van hen is een pijnpunt het gebrek aan materiële erkenning van de bijdrage van 
vrijwilligers. Hoewel hij aangeeft inhoudelijke erkenning te ervaren, zit dit hem toch dwars. 

 
En heel veel mensen zeggen het ook als er wat wordt weggegeven: "Die [Bryan] hoeft het 
niet, die kan het missen.” Hoe weet je of ik het wel of niet kan missen? Ik heb mijn trots, ik 
heb altijd gewerkt, ik wil mijn hand niet ophouden. Dus ik ga geen dingen vragen. Maar hoe 
weet je of ik het kan missen, je kan dat niet voor me bepalen. Ik had laatst een gesprek met 
iemand van de gemeente over de waardering, en die zei "niet zeuren, je zeurt altijd". Maar er 
werd geen vrijwilligersvergoeding gegeven aan een paar mensen. Ik heb me ook hard voor 
dat soort dingen gemaakt. Ik zeg: "Als iemand een probleem heeft, heb ik vaak uit mijzelf ook 
vrijwilligers moeten helpen. En waarvoor zijn die mensen dan bezig?" Die mensen zijn al 
jaren bezig voor ik hier begon, ze hebben een kapotte wasmachine of fornuis of koelkast. En 
dan leggen ze uit: "Had je niet kunnen sparen?", waarvan? (Bryan).  

 
Dit raakt aan een lastige kwestie die wij in eerder onderzoek ook al optekenden (Welschen et al. 
2020a). Waar met de decentralisaties en de vermaatschappelijking steeds meer verantwoordelijkheid 
is komen te liggen in het informele domein, wringt het dat daar meestal geen evenredige financiële 
compensatie tegenover staat. Het raakt ook aan de vraag tot hoever we kunnen gaan in het vragen 
om vrijwillige inzet van bewoners. Het is tekenend dat juist de informele speler die de meest actieve 
rol lijkt de hebben in de wijk, deze onvrede ook het duidelijkste tot uiting brengt. Bij hem lijkt de grens 
wat wel en niet van actieve bewoners verwacht en gevraagd kan worden eerder in beeld te komen 
dan bij sommige andere geïnterviewden.  
 
Ook raakt dit aan een fundamentele spanning die inherent is aan elke samenwerkingsrelatie tussen 
formele en informele spelers. Hoe informeel de werkwijze ook is die professionals zich aanmeten, hoe 
horizontaal de samenwerkingsrelaties ook zijn, een structurele ongelijkheid tussen formele en 
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informele spelers zal altijd in bepaalde mate aan de orde blijven. Formele spelers ontvangen een 
salaris voor hun inzet, en beschikken over sociaal en cultureel kapitaal in de vorm van 
wetenschappelijke en/ of klinische kennis.  
 
Informele spelers ontvangen geen salaris, en beschikken over een andere vorm van kennis – in het 
deelonderzoek in Holendrecht door ons beschreven als ‘nabije kennis’. Die factoren maken dat 
informele en formele spelers nooit op basis van gelijkwaardigheid in een samenwerkingsrelatie zitten. 
Volledige gelijkwaardigheid is niet zomaar realistisch en wellicht zelfs ook niet wenselijk. Maar het 
besef van die ongelijkwaardigheid maakt de kritische noten, die informele spelers bij tijd en wijle 
zullen plaatsen, wel beter te begrijpen.  
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5. Tot slot: Ondersteuning van informeel 
initiatief: slow social work als model 

Het deelonderzoek in de Jan Maijenbuurt waarvan we hier verslag doen, maakt deel uit van het 
bredere onderzoeksproject van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam naar sociaal 
schaduwwerk. Sociaal schaduwwerk verwijst, zo beschreven we in de inleiding, naar informele 
sociaalwerkpraktijken die worden opgestart door individuen of organisaties buiten het formele zorg- of 
welzijnsdomein. Daarnaast is kenmerkend dat er vanuit het formele domein weinig kennis is van en 
verbinding met sociaal schaduwwerk.  

In het licht van die beschrijving van het concept kunnen we met recht de vraag stellen, in hoeverre het 
informele initiatief in de Jan Maijenbuurt een voorbeeld is van sociaal schaduwwerk. Het informeel 
initiatief dat wij hier hebben beschreven, is namelijk niet ontstaan buiten het formele welzijnsdomein 
om, maar is actief door formele partijen in de Jan Maijenbuurt ‘aangejaagd’. Van onbekendheid 
tussen formele en informele spelers is bovendien zeker geen sprake; zoals we beschreven was er 
sprake van een soepel samenspel tussen formele en informele spelers. Kunnen we in de Jan 
Maijenbuurt dan wel spreken van sociaal schaduwwerk, en welke verschillen zijn er met het sociaal 
schaduwwerk dat wij beschreven in ons onderzoek in Holendrecht, Amsterdam Zuidoost? 

5.1 Overeenkomsten en verschillen tussen Holendrecht en de Jan 
Maijenbuurt 

Er zijn grote verschillen tussen beide deelprojecten- maar ook overeenkomsten.  

Allereerst een overeenkomst. In beide wijken zijn er bewoners of doelgroepen met sociale 
problematiek, die slecht bereikt worden door formele organisaties en voorzieningen: er is zogeheten 
’onderbereik’. Informeel initiatief in Holendrecht (en ook in de voorbeelden van sociaal schaduwwerk 
uit de literatuur, zie bijv. Schrooten et al. 2019) lijkt vaak zelfstandig te ontstaan als reactie op een 
dergelijk onderbereik.  

In de Jan Maijenbuurt heeft de lokale overheid echter samen met professionals in de praktijk actief 
ingezet op het stimuleren van informeel initiatief, in een context waarin dat vooralsnog ontbrak. Dat 
was in een bewuste aanpak om een moeilijk bereikbare doelgroep – bewoners en in het bijzonder 
mannen met een bijstandsuitkering- aan te zetten tot participatie in de buurt (en daardoor 
mogelijkheden te creëren om hen toe te leiden naar ondersteunende voorzieningen). Een duidelijk 
verschil is dus de ontstaanswijze van het informele initiatief – autonoom, los van het formele domein 
of aangejaagd door en in nauwe samenwerking met het formele domein.  

Als we kijken naar de werkzame bestanddelen van de aanpak in de Jan Maijenbuurt, dan is er wel 
degelijk sprake van overeenkomsten met de werkzame bestanddelen van sociaal schaduwwerk. We 
zagen in Holendrecht dat het sociaal schaduwwerk gekenmerkt wordt door het nemen van tijd en een 
responsieve houding, waarin meebewogen wordt met de bewoner of hulpvrager. Datzelfde zien we 
terug in de werkzame bestanddelen van de aanpak in de Jan Maijenbuurt die professionals en 
informele spelers benoemen. We beschreven al eerder (Welschen et al. 2020b) dat de scheidslijn 
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tussen informele spelers er formele spelers niet altijd even scherp te trekken is, en dat formele 
spelers soms een informele aanpak kiezen. Sommige werkzame bestanddelen van sociaal 
schaduwwerk zijn dan ook niet uniek voor schaduwwerkers, maar kunnen ook door professionele 
spelers worden ingezet. Het is een interessante vraag voor reflectie tot hoever dat zo is, en of 
bepaalde kenmerken -zoals nabije kennis- wel specifiek zijn voor sociaal schaduwwerkers. 

Dat het ontstaan van het informele initiatief in de Jan Maijenbuurt wezenlijk verschilt met wat wij 
beschreven in Holendrecht, verklaart ook waarom onze bevindingen op enkele belangrijke thema’s in 
de beide studies verschillen. 

Zo kwam uit het onderzoek in Holendrecht het dilemma tussen autonomie van informele spelers en 
hun behoefte aan ondersteuning duidelijk naar voren. In de Jan Maijenbuurt is het informele initiatief 
vanaf het begin ingebed in formele structuren -omdat het initiatief er simpelweg niet was en vanaf de 
grond moest worden ‘aangejaagd’. Het genoemde dilemma tussen autonomie en ondersteuning is 
minder prominent aanwezig. Van een diepe vertrouwenskloof tussen het formele domein en informele 
spelers is in de Jan Maijenbuurt ook geen sprake. 

Dat betekent niet dat informele spelers in de Jan Maijenbuurt niet gehecht zijn aan hun eigenheid en 
hun eigen werkwijze, of aan de inbreng van hun eigen kennis. Het lijkt er eerder op dat in de aanpak 
in de Jan Maijenbuurt een manier is gevonden om te ondersteunen met behoud van autonomie, en 
met de opbouw van vertrouwen tussen formeel en informeel. Succesfactoren daarbinnen zijn veel 
ruimte voor de eigen ideeën van informele spelers en een horizontale, gelijkwaardige 
overlegstructuur. Informele spelers zijn onderdeel van een aanpak die mede wordt vormgegeven door 
formele spelers, maar waarbinnen zij zich -tot op grote hoogte- erkend voelen. Dat maakt de aanpak 
in de Jan Maijenbuurt wel degelijk een interessante casus die inzichten kan opleveren voor elders in 
de stad. 

Er zijn ook kwetsbaarheden in de aanpak naar voren gekomen. Zo is de verduurzaming en de 
continuïteit van het informele initiatief lastig gebleken. Dat heeft deels te maken met de sterke 
afhankelijkheid van de rol van specifieke personen; zowel aan formele als informele kant; als zij van 
plek wisselen, komt de continuïteit snel in het gedrang. Daarnaast is de vraag of het in een context 
als de Jan Maijenbuurt haalbaar is om professionele betrokkenheid in de loop van de tijd af te 
bouwen, of dat er altijd een sterke aanjagende rol vanuit het professionele domein nodig zal zijn. Ook 
zagen we het belang in de Jan Maijenbuurt van een infrastructuur die informele spelers ondersteunt, 
het Huis van de Wijk de Tagerijn vervult daarin een sleutelrol. De coronacrisis en de tijdelijke sluiting 
van het Huis van de Wijk maakte nog sterker duidelijk hoe belangrijk die infrastructuur voor informele 
spelers kan zijn. Door de sluiting en het stopzetten van groepsactiviteiten viel het informele initiatief 
ook grotendeels stil. 

5.2 Lessen uit de Jan Maijenbuurt voor elders in de stad  

Wat zijn dan de lessen die we kunnen trekken uit de casus in de Jan Maijenbuurt? 

Sommige onderdelen -zoals de buurtbaan- zijn eenvoudiger te verplaatsen naar andere contexten 
dan andere, als ze helder afgebakend en beschreven zijn. De buurtbaner kan een interessant model 
zijn voor meer structurele ondersteuning van het informele domein – de details daarvan zijn voor een 
ander onderzoek. Daarnaast komt ‘slow social work’ in dit onderzoek naar voren als een interessante 
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aanpak voor de ondersteuning van sociaal schaduwwerk/informeel sociaal werk vanuit het formele 
domein. 

Ons onderzoek maakt vooral duidelijk dat er geen simpele blauwdruk te maken is van ondersteuning 
van informeel initiatief die over de stad kan worden uitgerold. Het gaat juist om de optelsom van 
specifieke factoren in een gebied en in de aanpak van formele spelers, die het kader vormen 
waarbinnen sociaal schaduwwerk of informeel initiatief op een bepaalde manier kan floreren. 
Factoren zijn bijvoorbeeld de uitgangssituatie – is er al veel maatschappelijk initiatief of niet, wat zijn 
de specifieke uitdagingen in de wijk? Vervolgens gaat het erom dat lokale beleidsmakers en sociale 
professionals de ruimte krijgen én nemen om een responsief proces in te richten. 

Het gaat daarbij niet simpelweg om ‘vraaggericht’ werken. Juist in een wijk met veel complexe 
problematiek en weinig maatschappelijk initiatief ligt er immers niet direct een bewonersvraag, of een 
bewonersinitiatief waarop formele partijen kunnen inspelen. Het in kaart brengen van de vraag heeft 
tijd en ruimte nodig. Dat laatste geldt ook voor de Jan Maijenbuurt. Onder specifieke mannengroepen 
in de Jan Maijenbuurt was er, zo zagen we in de casebeschrijving, bij aanvang sprake complexe 
sociale problematiek in combinatie met laag maatschappelijk/ informeel initiatief. Dat past goed bij het 
handelingsperspectief van ‘slow social work’. 

5.3 Slow social work voor de ondersteuning van sociaal schaduwwerk 

In het in de Jan Maijenbuurt gevolgde proces herkenden wij elementen van dit handelingsperspectief 
terug, ook al is het door spelers in het veld niet expliciet als aanpak gekozen. De eerste 
sleutelcomponent van slow social work is: een stabiele ondersteuningsstructuur met tijd en rust voor 
vertrouwde professionals, die langere tijd in de wijk werken, en zo bewoners en wijk echt goed leren 
kennen. Het tweede is een aanpak waarbij ‘radicaal’ gekozen wordt voor de richting en het tempo dat 
door de bewoners wordt aangegeven (Engbersen en Lupi 2015: 76). Met die bestanddelen is het 
mogelijk om een sterke verbinding aan te gaan met informele netwerken, of met sociaal 
schaduwwerk. En juist dat, zo betogen Engbersen en Lupi, is nodig in wijken met veel bewoners met 
complexe problematiek. Op deze manier kunnen de meest kwetsbare groepen op den duur ook 
worden bereikt.  

Of actief aanjagen wenselijk is, of liever juist een terughoudende houding die informele spelers veel 
autonomie geeft – dat soort afwegingen vergt een vingertoppengevoel dat lokale professionals 
moeten ontwikkelen. Daarbij moet er zeker ook ruimte zijn voor improvisatie. In de Jan Maijenbuurt 
zagen we dat niet alle activiteiten die uiteindelijk aansloegen op voorhand in de aanpak voorzien 
waren. 

Soms is enige afstand juist gewenst. We zagen in de Jan Maijenbuurt dat belangrijke informele 
spelers niet altijd alleen maar in nabijheid met of vanuit sterke identificatie met de doelgroep werkten, 
maar soms ook juist een wat kritische houding over de doelgroep innamen. In een slow social work-
aanpak moet ruimte zijn voor een combinatie van enerzijds nabijheid en anderzijds ook afstand. Slow 
social workers weten enerzijds uit eerste hand hoe bewoners en informele spelers alledaags 
betekenis geven aan gebeurtenissen en activiteiten, ze zijn dus streetwise. Tegelijkertijd hebben ze 
ook oog voor grotere stedelijke processen zoals verarming van wijken, of superdiversiteit. Ze weten 
dus de blik van onderen te combineren met een blik van boven en hebben idealiter een multifocale 
kennisbasis (Schrooten en Veldboer, 2021: 337). 
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Een dergelijke aanpak van ‘slow social work’ is een best practice die wel degelijk verplaatst kan 
worden naar andere contexten – maar de essentie van een responsief proces is dat de uitkomsten 
van dat proces niet op voorhand te voorspellen zijn.  
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