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1. INLEIDING
Recente transities in het sociaal domein hebben gezorgd voor verandering in de (financierings-)
structuur van zorg en welzijn. Het huidige beleid wil hulp en ondersteuning dichterbij burgers
organiseren, aangestuurd door lokale overheden. In Purmerend wordt de transitie in het sociaal
werken in wijkteams sinds 2015 ingepast en uitgevoerd door welzijnsorganisatie Clup. Bijzonder
aan de sociale wijkteams in Purmerend is dat deze worden georganiseerd en aangestuurd vanuit
het gedachtegoed van contextgedreven werken. Bij contextgedreven werken is de vraag en de
specifieke context van burgers uitgangspunt van al het handelen (van Dinten & Schouten 2008).
De burger wordt gezien als expert van de eigen situatie en daarom dient zijn/haar wens leidend
te zijn. Vanuit het contextgedreven werken wordt er van professionals in de sociale wijkteams
verwacht dat zij werken vanuit informeel contact met bewoners en naar aanleiding van vragen,
wensen en aandachtspunten uit de wijk en niet vanuit een organisatie-logica of procedures.
Daarbij moet samenwerking worden gezocht met vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, buurtbewoners, buurtorganisaties en buurtgroepen. Vanuit contact met buurtbewoners dient het werk
zich aan. Zo “ontstaan” dingen in plaats van dat deze worden bedacht door professionals (De
Back 2015, 2017; De Back & Burger 2016). Hoewel wordt erkend dat contextgedreven werken
mogelijk tot spanningen kan leiden in de samenwerking met partners die anders werken, verwoorden de Back en & Burger (2016) de opbrengst als volgt: “werk je eenmaal op deze manier,
dan is op de oude manier werken niet meer mogelijk. Het is een zoveel meer efficiënte manier
van werken en ook is de opbrengst vele malen sneller en groter.” Om contextgedreven te leren
werken volgt een aantal werknemers van Clup een opleiding bij Sezen1. Nieuwe medewerkers
worden geselecteerd op hun potentie om op deze manier te werken.
In de omslag naar contextgedreven organiseren en werken hoort ook een zekere mate van
deprofessionalisering en de-institutionalisering. Bepaalde begrippen passen daar niet bij en die
gebruikt men binnen de sociale wijkteams in Purmerend dan ook liever niet. Dat zijn bijvoorbeeld de begrippen professional, cliënt, hulpverlening of klanten. Omwille van de leesbaarheid
gebruiken wij deze begrippen waar nodig wel. Dit doen wij als onderzoekers ook om aan te
kunnen sluiten bij het landelijk discours zoals dat nu nog gebruikelijk is. Wel zullen we dat zo
min mogelijk doen en met zoveel mogelijk oog voor de dynamische empirische werkelijkheden
die achter dergelijke begrippen liggen.

1. http://www.sezenacademy.nl/
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Achtergrond contextgedreven werken
Contextgedreven organiseren en werken in het sociaal werk sluit aan op het gedachtegoed van
kritische denkers zoals Hans Achterhuis, Jos van der Lans en Hans van Ewijk. Volgens van der
Lans (2005 pp.52-54) heeft het sociaal werk in de afgelopen decennia een ontwikkeling doorgemaakt van professionalisering, institutionalisering en bureaucratisering. Het resultaat is een
institutionele ‘introverse’ waardoor de beeldvorming en het handelen van sociaal werkers wordt
ingegeven vanuit de systeemwereld en zo een kloof ontstaat tot de leefwereld van burgers (Van
der Lans 2010 pp.37-48). Contextgedreven organiseren kan een mogelijke oplossing voor deze
problematiserende introverte oriëntatie zijn (Van Dinten & Schouten 2008). Kerngedachte is dat
elke situatie anders is en niet vergelijkbaar. Dat vraagt van de professional om afstand te nemen
van macrokennis, van vaste werkwijzen en methodieken en om vraaggestuurd te handelen. Dit
sluit aan op het pleidooi van Achterhuis (vgl. Duyvendak, 1996) om ervaringskennis in het welzijnswerk voorop te stellen als leidende zienswijze. Een dergelijke aanpak roept een beeld op van
een professional die uitsluitend vraaggericht handelt vanuit ervaringskennis, houding en intuïtie.
Er lijkt ook overeenkomst te zijn met de Best Persons-benadering van Van den Brink (2012) die
immers ook stelt dat het vak een kwestie van houding is (‘je hebt het of je hebt het niet’) en niet
uit boeken te leren is.
Naast pleidooien voor contextgedreven werken zijn er ook auteurs te vinden die pleiten voor een
‘nabije’ werkwijze, maar daarbij wel uitgaan van methodisch werken, eventueel in combinatie
met ervaringskennis. Een bekend voorbeeld is de Presentie-benadering (Baart, 2004). Engbersen en Rensen (2016) stellen dat voor het sociaal werk beproefde methoden juist nodig zijn,
naast onorthodoxe aanpakken. Dit hoeft elkaar niet uit te sluiten: “Voor onorthodoxie hoef je
niet ‘tegen de methode’ te zijn” (Ibid, p.6). De kracht kan juist zitten in het “switchen” tussen
methoden om aan te sluiten op de behoeften van de gemeenschap. Ook Marcel Spierts (2017)
pleit voor getrainde Street level democrats als beste actoren. Volgens Spierts zijn voor het sociaal
werk ervaring en enthousiasme niet genoeg. Pas in combinatie met kennis en kunde ontstaat
meerwaarde. Een professional moet meerdere bronnen van kennis – zowel praktijkkennis, als
macrokennis en theorieën - kunnen combineren, is zijn stelling. Het is in het licht van deze actuele discussie interessant om te kijken waar in Purmerend de balans tussen ervaring en methodische kennis voor deelnemers van de sociale wijkteams ligt.

Professionele opvattingen over de relatie formeel en informeel
Het huidige beleid in het sociaal domein heeft als doel om hulp en ondersteuning dichterbij
burgers in kwetsbare posities te organiseren. Sociaal werk verbreedt zich hierdoor tot een handelingsperspectief van zowel ‘nabije’ professionals als ‘nabije’ burgers. Professionals en burgers
hebben hierbij veel beoordelingsruimte gekregen, met andere woorden; de discretionaire ruimte
is toegenomen. Lipsky (1980) beziet de ruimte tussen beleidsdoelen en alledaagse praktijk in
termen van schaarste. Door een gebrek aan tijd en middelen, door stress en dilemma’s kiezen
professionals voor verschillende coping strategieën om hun alledaagse werk te doen (Veldboer,
2015). Voor die aanpassingen van beleid in de alledaagse praktijk voegt Veldboer (2015) het
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concept Micropolitiek (Willner, 2010) toe aan Lipsky. Beleidsaanpassingen door professionals
hoeven niet per se als gevolg van schaarste en stress plaats te vinden, het kan ook gaan om
bewuste beleidsaanpassingen door eigen waarden en ervaringen. Om het sociaal werk in de
sociale wijkteams in Purmerend te begrijpen is het dus van belang te kijken naar zowel de
manier waarop het werk georganiseerd wordt als de manieren waarop ‘professionals’ het werk
en de praktijk beschouwen en hoe zij invulling geven aan beleidsopdrachten zoals samenwerken
met de ‘leefwereld’.
De gemeente Purmerend participeert in de Werkplaats Sociaal Domein om antwoorden op eigen
vragen te verkrijgen en te leren van anderen. De focus ligt hierbij op ontwikkeling van het professionele werkveld, vergroting van de professionele beslisruimte – of discretionaire ruimte – en
versterking van de samenwerking tussen professionals en informele maatschappelijke partijen in
de wijk bij zorg, jeugd en maatschappelijke participatie. Binnen de Werkplaats Sociaal Domein
richten we ons voor Purmerend daarom op de volgende hoofdvraag: Hoe geven direct betrokkenen vorm aan de samenwerking tussen wijkteams en informele partijen (uit de wijk) en wat
is nodig om de samenwerking tussen deze partijen die zich richten op nabij sociaal werken te
verbeteren?
In deze studie verkennen wij de verschillende voorkeuren van waaruit professionals invulling
geven aan de puzzels in hun werk.

Voorkeuren bij de samenwerking formeel informeel
Onder ‘informele partijen’ verstaan we sociale netwerken, vrijwilligers, actieve buurtbewoners,
verenigingen, sociaal ondernemers en ervaringswerkers. Onder ‘formele partijen’ verstaan we
betaalde professionals die deelnemen in sociale wijkteams. We richten ons vooral op hoe formele en informele partijen, die ‘nabij sociaal werken’, betekenis geven aan en omgaan met
ingewikkeldheden, waarden en ambivalenties in de praktijk. We verkennen de kwesties en keuzes in de alledaagse praktijk, in het bijzonder kwesties die op tafel liggen bij leden van het wijkteam. In steeds meer literatuur wordt benadrukt dat complicaties op de werkvloer belangrijke
leerervaringen zijn. Innoveren is complex en gaat met vallen en opstaan.
De eerste fase van dit onderzoek is een Q-studie waarin we voorkeuren van professionals verkennen. Hier bekijken we of er onder professionals gedeelde zienswijzen zijn te onderscheiden.
Door subgroepen professionals met dezelfde voorkeuren te onderscheiden, krijgen we inzicht
in verschillende interactiestijlen. Wij focussen ons op hoe interactiestijlen van professionals kleur
geven aan de samenwerking tussen de formele en informele zorgpartijen binnen de context van
de wijkteams. Wat hebben professionals nodig om hun werk te kunnen doen binnen het huidige beleidskader en nieuwe werkvormen? Hoe geven zij in de praktijk vorm aan concepten als
talentgericht werken, eigen kracht, wijkgericht werken en nabije ondersteuning? Waar hebben
professionals vertrouwen in en waar zien zij grenzen?
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Met behulp van deze Q-studie en het onderscheiden van verschillende zienswijzen onder leden
van de sociale wijkteams in Purmerend gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. We
koppelen onze bevindingen in de praktijk aan meer theoretische concepten als eigen kracht en
-verantwoordelijkheid, autonomie, collectieve activering versus individuele hulpverlening en de
spanning tussen afstand en nabijheid voor de sociaal professional.
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2. METHODOLOGIE
Procedure
In de Q methodologie is de eerste stap het opsporen van een zogenaamd concours: het geheel
van gebruikelijke kennis ten aanzien van een onderwerp en alle stellingen die hierover geuit
worden. Een concours kan begrepen worden als het geheel van discoursen waar mensen zich
van bedienen ten aanzien van een bepaald onderwerp op een bepaald moment. Het concours
voor deze studie is samengesteld op basis van eerder onderzoek uitgevoerd binnen de Hogeschool van Amsterdam (Veldboer, Hoijtink & Metze, 2016; Veldboer & Kemmeren, 2016). Uit
dit onderzoek zijn relevante thema’s en bijbehorende stellingen gehaald rondom samenwerking
in wijk- en gebiedsteams. In twee bijeenkomsten zijn per thema stellingen opgesteld met de
betrokken onderzoekers bij het voorgaande onderzoek. Aanvullend zijn de onderzoeksrapporten gecodeerd op bruikbare stellingen. In totaal vonden wij 80 stellingen. De volgende stap was
om die stellingen te selecteren die de spanningen en vraagstukken binnen het concours representeerden. Hiertoe zijn alle stellingen gecontroleerd op overlap en reikwijdte en werden kernstellingen geselecteerd voor de Q-set. De stellingen zijn getest door zowel expert-onderzoekers
als een wijkteam professional. Uiteindelijk zijn de volgende 33 stellingen gekozen die representatief waren voor het professionele discours van de wijkteams in Purmerend rondom samenwerking:
Veel/weinig gebruik discretionaire ruimte
1. Ik doe wat nodig is voor mijn klanten/inwoners, ook al past het niet binnen de regels.
2. Het wijkteam waar ik deel van uit maak is medeverantwoordelijk voor de keuzes die ik
maak.
3. Het registreren van het hulpverleningsproces is belangrijk voor mijn vak.
4. Ik geloof dat zelfsturende teams het beste werken.
5. Hoe meer beslissingsbevoegdheid ik binnen het wijkteam krijg, hoe beter ik mijn werk kan
uitvoeren.
6. Ik heb behoefte aan meer kaders binnen het wijkteam.
Talentgericht/deficiëntiegericht
7. Kracht- en talentgericht werken werkt niet bij de doelgroep van wijkteams.
8. Binnen het wijkteam heb ik meer aandacht voor de talenten van de klant/inwoner dan voor
zijn/haar problemen.
9. Het is noodzakelijk om als professional eerst puin te ruimen om verder te kunnen.
Drang/dwang
10. Soms moet je inzetten op drang en dwang om een klant/inwoner in beweging te krijgen.
11. Als er kinderen in het spel zijn, ben ik eerder geneigd over te gaan tot drang/dwang.
12. Ik heb onvoldoende middelen om de kindveiligheid te garanderen.
13. Mijn ondersteuning stopt wanneer iemand aangeeft niet meer geholpen te willen worden.
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Vertrouwend/wantrouwend in eigen kracht cliënt en sociale omgeving
14. De klant/inwoner kan het beste zelf aangeven wat nodig is, ik zie het als mijn taak om hiernaar te luisteren en handelen.
15. Voor het plan van aanpak geeft het overleg met mijn samenwerkingspartners de doorslag,
i.p.v. overleg met de klant/inwoner.
16. Samen met de klant/inwoner een aanpak bepalen, leidt tot betere resultaten.
17. Klanten/Inwoners zijn gemotiveerd om aan hun problemen te werken.
18. Soms moet je klanten/inwoners onderuit laten gaan om ze de consequenties van hun acties
in te laten zien.
19. Klanten/inwoners hebben vaak geen sterk sociaal netwerk.
20. De sociale omgeving en het informele netwerk van de klant/inwoner is vaak deel van het
probleem.
21. Door het huidige beleid worden klanten/inwoners gedwongen tot participatie terwijl ze daar
nog niet aan toe zijn.
22. Samenwerken met familie en buren is een extra (opgelegde) taak die weinig oplevert.
Soepel/stroef samenwerken formeel/informeel
23. Vrijwilligers weten vaak binnen te komen waar ik niet binnen kom.
24. Vrijwilligers kunnen veel van mijn taken overnemen.
25. Vrijwilligers kunnen vooral emotionele- en/of praktische ondersteuning bieden.
26. De inbreng van vrijwilligers is net zo belangrijk als van professionals.
27. Samenwerken met vrijwilligers gaat moeizaam, zij houden zich vaak niet aan afgesproken
plannen en doelen.
Samenwerking met de wijkgemeenschap
28. In de wijken waar mijn klanten/inwoners wonen, is buurtondersteuning vanuit bijvoorbeeld
kerken of sportclubs beperkt.
29. Ondersteuning vragen uit de sociale omgeving van de klant/inwoner (familie, naasten, vrijwilligers) leidt tot sociale controle, geroddel en schaamte.
30. De informele zorg is beperkt toegerust op de zwaarte van de problematiek van onze klanten.
31. Ik zie buurtorganisaties (zoals kerken, sportclubs e.d.) als een goede aanvulling op mijn
hulpverlening.
32. In de wijk(en) waar ik werk zijn er sterke buurtorganisaties (zoals kerken, sportclubs e.d.) die
de mogelijkheid hebben taken van mij over te nemen.
33. Een belangrijk deel van mijn werk is gericht op het versterken van de wijk en haar inwoners.
De onderzoekspopulatie bestond uit professionals die werken binnen de wijkteams binnen
Purmerend. Het onderzoek richtte zich specifiek op de afgebakende doelgroep van professionals
binnen de sociale wijkteams.
Er zijn 4 wijkteams die in de volgende gebieden actief zijn:
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1.
2.
3.
4.

Centrum en Gors
Weidevenne
Wheermolen en Overwhere
Purmer-Noord en Purmer-Zuid

De wijkteams Centrum, Gors, Weidevenne, Wheermolen en Overwhere zijn meegenomen in
dit onderzoek. Aanvankelijk is geworven in de wijkteams: Centrum, Gors, Weidevenne. Gedurende de werving ontstond het vermoeden dat er mogelijk sprake van andere zienswijzen onder
de leden van het sociaal wijkteam in Wheermolen en Overwhere. Daarom is hen in de laatste
maand van de werving ook verzocht om deel te nemen. De werving van respondenten is via
teamleiders van verschillende wijkteams verlopen. De Q-survey stond van half december tot eind
maart 2017 online waarna in totaal 27 leden van het wijkteam hebben deelgenomen. De demografische gegevens zijn hier opvolgend weergegeven in tabel 1.
Tabel 1. Demografische gegevens
Werkgebied

Sekse

Weidevenne

17

35%

Vrouw

Gors

13

27%

Centrum

14

Wheermolen
Overwhere
Totaal*

Leeftijd
21

78%

<25

1

4%

Man

6

22%

26 t/m 40

11

41%

29%

Anders

0

0%

41 t/m 55

13

48%

3

6%

Totaal

27

2

7%

2

4%

>55
Totaal

27

49

*Enkele deelnemers gaven meerdere werkgebieden aan.

Van de respondenten werd eerst gevraagd alle stellingen online te verdelen in drie stapels: eens,
oneens en neutraal. Vervolgens dienden zij de stellingen te sorteren aan de hand van een verdeling van -4 (helemaal mee oneens) tot +4 (helemaal mee eens). Op deze wijze maakten zij
hun individuele Q-sortering. Door alle stellingen in relatie tot elkaar te sorteren construeerden zij
hun persoonlijke voorkeur en zienswijze, binnen een kader waarmee het mogelijk werd deze te
vergelijken met andere sorteringen. Vervolgens werd respondenten gevraagd hun keuzes op de
uiterste einden toe te lichten.
Data-analyse
De sortering van de stellingen door een deelnemer kan worden beschouwd als haar/zijn individuele zienswijze. Alle sorteringen van de stellingen zijn in een analyseprogramma (KEN-Q) ingevoerd. Vervolgens is berekend in hoeverre deze sorteringen onderling overeenkomen en of hier
patronen in te herkennen zijn. Op statische gronden werden factoren, oftewel gedeelde zienswijzen geïdentificeerd. Een factor kan beschouwd worden als een sortering van stellingen door
professionals die dat in grote mate op dezelfde manier hebben gedaan en daarmee op gelijke
wijze tegen een onderwerp aankijken. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de synthetische of
‘ideaaltypische’ sorteringen per factor. Deze factoren zijn door de onderzoekers geïnterpreteerd
en uitgeschreven aan de hand van de toelichtingen die de respondenten gaven.
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3. RESULTATEN
Tabel 2. Factor character
Factor

1

2

3

4

5

Distinguishing statements

6

2

6

2

7

Defining sorts

5

4

5

3

3

Explained variance

16%

10%

12%

10%

10%

Cumulative explained variance

16%

26%

38%

48%

58%

Correlations among discourses
2

0.29

3

0.49

0.34

4

0.19

0.38

0.36

5

0.45

0.4

0.39

0.27

Consensus
De drie hieronder beschreven stellingen zijn door de respondenten op vrijwel dezelfde manier
gesorteerd en is statisch gezien sprake van consensus. Anders gezegd, over deze stellingen is er
onder de leden van het wijkteam die meededen aan dit onderzoek instemming:
1. De grootste instemming bestaat over de stelling: “De klant/inwoner kan het beste zelf
aangeven wat nodig is, ik zie het als mijn taak om hiernaar te luisteren en handelen.” (S14). Deze stelling is sterk positief gesorteerd. In toelichtingen komt naar voren
dat de vraag van de klant/inwoner centraal staat en luisteren een heel belangrijk onderdeel van het werk is.
2. Er is onder leden van de wijkteams in Purmerend ook een sterke instemming over de
stelling: “Kracht- en talentgericht werken werkt niet bij de doelgroep van wijkteams” (S7). Deze stelling is uitsluitend negatief gesorteerd. In een toelichting wordt
genoemd dat hierin “de energie voor duurzame oplossingen” ligt en dat, hoewel het
soms wel even zoeken is waar die kracht zit, het de moeite waard is.
3. Tot slot is er instemming over de stelling (S31) “Buurtorganisaties zijn een goede
aanvulling op de hulpverlening” (S31). Toegelicht wordt daarbij dat de professional niet
zonder de buurtorganisaties kan en dat de professional en de buurtorganisaties samen
het werk oppakken en verdelen vanuit hun eigen kwaliteiten: “wat de een niet kan, kan
de ander wel”.
Er is onder de leden van de wijkteams dus instemming over een aantal uitgangspunten. Dat kan
enerzijds wijzen op een sterk aanwezig ‘noodzakelijkheidsdiscours’ (Duyvendak en Tonkens,
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2017), maar het kan ook een gevolg zijn van sterke innerlijke motivaties. Tegelijkertijd zijn er ook
kwesties waar de meningen over verschillen. In wat volgt vindt u een beschrijving van verschillende gedeelde zienswijzen van waaruit leden van het wijkteam in Purmerend hun werk benaderen. Wij onderscheiden 5 soorten gedeelde zienswijzen.

De autonome verbinder. Factor 1
“Doen wat nodig is daar gaat het om. Als regels hierbij niet helpend zijn, zijn we
meestal vergeten waar deze ook al weer voor bedoeld waren”
Kenmerkend:
• In deze factor ligt het accent op discretionaire ruimte van de professional en op wijkgericht
werken: men hecht belang aan de eigen professionele autonomie en vindt registratie niet
belangrijk.
• Ligt op de as individuele hulpverlening-collectieve activering meer aan de kant van het
collectief: heeft vertrouwen in de wijk. Zou mogelijk een achtergrond hebben van opbouwwerker.
• Is niet negatief over de inzet van vrijwilligers, vergeleken met de andere factoren.
Professionele ruimte nemen
Binnen deze zienswijze lijkt er een sterke waardering voor autonomie van professionals. De stelling “Hoe meer beslissingsbevoegdheid ik binnen het wijkteam krijg, hoe beter ik mijn werk kan
uitvoeren.”, is opvallend hoog gesorteerd (S5:4). Ook lijkt er voorkeur voor gebruik van discretionaire ruimte. De stelling “Ik doe wat nodig is voor mijn klanten/inwoners, ook al past het niet
binnen de regels.” is ook sterk positief gesorteerd (S1: 3). Daarbij is er een aversie voor registratie waar te nemen. De stelling “Het registreren van het hulpverleningsproces is belangrijk voor
mijn vak.” is uitzonderlijk negatief gesorteerd (S3: -4). In een toelichting benoemt een professional de spanning die hieruit voortkomt ten aanzien van verantwoording:
(s3) mijn ervaring is dat dit [registratie] vaak meer in de weg zit en veel tijd kost en
afleidt van waar het werkelijk om gaat, dat is contact met de inwoner. Registratie
als het helpend is, ik ben prima in staat om dat zelf in te richten. Uiteraard is er ook
registratie t.b.v. verantwoording aan de opdrachtgever, dat is het spanningsveld.
De stelling “Ik geloof dat zelfsturende teams het beste werken.” (S4: 2), is positief gesorteerd.
Dit gaat samen met een sterk negatieve sortering van de stelling “Ik heb behoefte aan meer
kaders binnen het wijkteam.” (S6: -3). In een toelichting over beslissingsbevoegdheid komt het
zelfregulerend vermogen van het wijkteam naar voren:
(s5) zelfsturende teams met zelfsturende medewerkers, maar wel met voldoende
‘omgeving’ voor feedback enz. ook daar kan ik zelf om vragen of al dan niet gevraagd
geven aan collega’s, we zijn/gaan uit van volwassen en taakvolwassen medewerkers.
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Wens van de klant voorop, vertrouwen in eigen kracht
Binnen deze zienswijze is de stelling “Voor het plan van aanpak geeft het overleg met mijn
samenwerkingspartners de doorslag, i.p.v. overleg met de klant/inwoner.” sterk negatief gesorteerd (S15: -3), bijvoorbeeld omdat: “eigen’ oplossingen de beste oplossingen zijn”. Een andere
professional licht toe dat er helemaal geen plan van aanpak wordt gemaakt omdat er ‘contextgedreven’ gewerkt wordt.
Dit gaat samen met een negatieve sortering van de stelling “Kracht- en talentgericht werken
werkt niet bij de doelgroep van wijkteams.” (S7: -2) en een positieve sortering van de stelling:
“Klanten/Inwoners zijn gemotiveerd om aan hun problemen te werken.” (S17: 2). Hierbij scoort
de stelling “Door het huidige beleid worden klanten/inwoners gedwongen tot participatie terwijl
ze daar nog niet aan toe zijn.” negatief (S21: -2). Men heeft dus wel vertrouwen in de ‘participatiekracht’ van inwoners. Professionals in deze factor lijken daarbij wel in de voorhoede te blijven.
De stelling “Soms moet je inzetten op drang en dwang om een klant/inwoner in beweging te
krijgen.” scoort namelijk positief (S10: 2). De stelling “Samen met de klant/inwoner een aanpak,
leidt tot betere resultaten.” is positief gesorteerd (S16: 2), maar duidelijk minder uitgesproken
dan in alle andere factoren.
Buurtgericht, sociale omgeving betrekken
Kenmerkend voor deze zienswijze is een sterke wijkgerichtheid en aandacht voor collectieve
activering. Dit blijkt uit de uiterst positieve sortering van de stelling: “Een belangrijk deel van
mijn werk is gericht op het versterken van de wijk en haar inwoners.” (S33: 4). Hiermee in lijn
wordt de stelling: “Ik zie buurtorganisaties (zoals kerken, sportclubs e.d.) als een goede aanvulling op mijn hulpverlening.” sterk positief gesorteerd (S31: 3). Ook is de stelling “In de wijken
waar mijn klanten/inwoners wonen, is buurtondersteuning vanuit bijvoorbeeld kerken of sportclubs beperkt.” negatief gesorteerd (S28: -2). Deze zienswijze gaat uit van kracht in de wijk en
ziet het belang van sociale organisatie:
(s33) Meer onderliggende contacten/relaties zorgt voor een sterkere buurt waarin mensen
op elkaar kunnen terugvallen, een praatje maken. Zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten is een belangrijke voorwaarde voor goede sociale samenhang in een buurt.

In deze zienswijze is er veel aandacht voor het directe netwerk van klanten/inwoners. De stelling
“Samenwerken met familie en buren is een extra (opgelegde) taak die weinig oplevert.” scoort
uiterst negatief (s22: -4), net zoals de stelling “Ondersteuning vragen uit de sociale omgeving van de klant/inwoner (familie, naasten, vrijwilligers) leidt tot sociale controle, geroddel en
schaamte” (S29: -3).
(s22) nee dat is juist essentieel en het uitgangspunt, wat kan de inwoner zelf, hoe kan de
omgeving daarbij helpen, dit is de meest duurzame benadering, zij blijven wij zijn passant.

Reflectie
In deze factor zien we een nadruk op contextgedreven en vraaggericht te werken, een aversie
voor registratie/verantwoording en een voorkeur voor autonoom werken ten aanzien van beleid.
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Daarnaast resoneert sterk het idee van intuïtief ervaringsgericht werken vanuit tacit knowledge
(Collins, 2001). Dit heeft de voorkeur boven geprotocolleerd werken.
Dat lijkt de facto allemaal in lijn met wat het lokale beleid juist wil. Maar met de omslag naar
het nabij sociaal werken is niet alleen de professional dichter bij de burger komen te staan maar
is ook het beleid nader tot de professional gekomen. Professionals in deze factor houden het
beleid een spiegel voor en tonen de paradox die ontstaat wanneer het beleid een nongovermentele logica als noodzakelijk ziet. In deze factor is de impliciete subtekst van de professional: Als
we het zelf moeten doen, dan hebben we ruimte nodig en geen regels. In de alledaagse praktijk
ervaart men een spanning tussen vrijheid van registratie en verantwoording. Dit is kenmerkend
voor de spanning tussen autonomie en beheersing die aanwezig is in de verhouding tussen
overheid/beleid, professionals en burgers (Verhoeven, 2015).

De ambivalente probleemoplosser: factor 2
“De ervaring leert dat het netwerk van sociaal zwakke klanten vaak net zo zwak zo
niet nog zwakker is”
Kenmerkend:
• Is ambivalent ten opzichte van beleid/ de participatiewet. Onderschrijft de idealen wel maar
ziet dat de praktijk anders is. Werkt wel talent- en krachtgericht maar niet bij mensen
die dat niet kunnen. Treedt beschermend op ten opzichte van klant, die in zijn/ haar ogen
kwetsbaar is.
• Richt zich op de hulpvrager en veel minder op andere partijen zoals vrijwilligers, de buurt,
het wijkteam.
Professionele ruimte nemen
Net als bij factor 1 komt in factor 2 een beeld naar voren van een autonome professional. Kenmerkend is daarvoor de uiterst positieve sortering van de stelling “Ik geloof dat zelfsturende
teams het beste werken.” (S4: 4). Ook de stelling “Ik doe wat nodig is voor mijn klanten/inwoners, ook al past het niet binnen de regels.” (S1: 3), wordt sterk positief gesorteerd. Hoewel
de stelling “het registreren van het hulpverleningsproces is belangrijk voor mijn vak” negatief
gesorteerd wordt (S3: -2), is het accent hier minder sterk dan in factor 1. Een ander belangrijk
verschil is de sterk negatieve sortering van de stelling: “Hoe meer beslissingsbevoegdheid ik binnen het wijkteam krijg, hoe beter ik mijn werk uit kan voeren” (S5: -3). Dit zou kunnen betekenen dat er in dit geval reeds voldoende beslissingsbevoegdheid is, of dat beslissingsbevoegdheid
irrelevant is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Deze professional neemt in ieder geval
zijn/ haar ruimte.
Probleemoplosser, Ingrijpen geoorloofd
Er is binnen deze zienswijze weinig aandacht voor, en vertrouwen in eigen kracht en informele
partijen: sociale netwerken, de buurt en vrijwilligers. De aandacht richt zich vooral op de klant
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en individuele ondersteuning waarbij de professional de regie houdt. Dit druist in tegen de algemeen landelijk beleidsopdracht en -visie en lokale ambities. Enige mate van afstand nemen van
dit beleid zien we terug in de kenmerkend positieve sortering van de stelling “Door het huidige
beleid worden klanten/inwoners gedwongen tot participatie terwijl ze daar nog niet aan toe
zijn.” (S21: 2). Dit gaat samen met een positieve sortering van de stelling “Klanten/inwoners
hebben vaak geen sterk sociaal netwerk” (S19: 2), en een negatieve sortering van de stelling
“Klanten/inwoners zijn gemotiveerd om aan hun problemen te werken” (S16: 2). Ook de stelling “Binnen het wijkteam heb ik meer aandacht voor de talenten van de klant/inwoners dan
voor zijn/haar problemen” (S8: -2) wordt negatief gesorteerd in factor 2. Dit gaat gepaard met
enig paternalisme. Zowel de stelling “Soms moet je inzetten op dwang en dwang om een klant/
inwoner in beweging te krijgen” (S10: 3), als de stelling “Als er kinderen in het spel zijn, ben ik
eerder geneigd over te gaan tot drang/dwang.” (S11: 2), zijn positief gesorteerd.
Laag vertrouwen in buurt/omgeving en vrijwilligers
Uitzonderlijk voor factor 2 is de positieve sortering van de stelling “In de wijken waar mijn klanten/inwoners wonen, is buurtondersteuning vanuit bijvoorbeeld kerken of sportclubs beperkt”
(S28: 2), in combinatie met een sterk negatieve sortering van de stelling “In de wijk(en) waar ik
werk zijn er sterke buurtorganisaties (zoals kerken, sportclubs e.d.) die de mogelijkheid hebben
taken van mij over te nemen” (S32: -3):
(s32) helaas zijn dit soort verenigingen (bijna) niet aanwezig in de wijken waarin ik
werk.
Tot slot is er binnen deze zienswijze weinig ruimte voor vrijwilligers. De stelling “Vrijwilligers
weten vaak binnen te komen waar ik niet binnen kom” (S23: -3), is sterk negatief gesorteerd.
Ook de stelling “Vrijwilligers kunnen veel van mijn taken overnemen” (S24: -4), is uiterst negatief gesorteerd. In een toelichting op deze stelling staat professionele afstand centraal:
(s24) is voor vrijwilligers vaak moeilijk om professionele afstand aan te nemen. Kunnen zich, vanuit hun goede bedoelingen, soms teveel identificeren met klant wat
ten koste kan gaan van het welzijn/welbevinden van de vrijwilliger.
Reflectie
Gezien de beoogde werkwijze in Purmerend is de aanwezigheid van deze zienswijze op
het eerste gezicht verassend. In deze zienswijze wordt er onderscheid gemaakt tussen het
alledaagse werken en de ambities. Deze professional onderschrijft het ‘eigen kracht’ discours maar geeft aan dat het in de praktijk niet past.
In plaats van het zoeken naar en maken van verbinding tussen verschillende partijen in de
wijk, lost dit type professional problemen eigenhandig op. Daarbij lijkt het idee te heersen dat
beroep doen op eigen kracht van sommige klanten/inwoners te veel gevraagd is. Dit sluit aan
op kritiek van Ostaijen, Voorberg en Putters die bevragen of alle burgers “voldoende autonoom
en omnipotent zijn en binnen hun netwerk over voldoende ‘eigen kracht’ beschikken.” (2012,
p.7). Bovendien draagt volgens Linders (2010, p.150) onderlinge solidariteit tussen kwetsbare
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burgers het risico op overbelasting mee. In deze zienswijze is het aan de professional om de
inwoner/klant zover te krijgen dat deze het weer op eigen kracht kan. De professional houdt
de regie en richt zich in het ondersteuningsproces voornamelijk op de klant. Hiermee wordt
nadrukkelijk afstand genomen van beleid dat voorschrijft beroep te doen op het netwerk van
klanten en de sociale organisatie in de wijk te bevorderen. Professionals in deze factor onderschrijven weliswaar de ambitie van autonome burgers, maar menen dat dat (nog) niet realistisch is. Een dragend netwerk speelt in het ondersteuningsproces van dit type professional een
kleine rol. Deze professional heeft in het werk van alledag andere prioriteiten dan die in beleid
geformuleerd worden en toont hiermee weerstand tegen vermaatschappelijking van de zorg
(Van Vliet 2009).
In deze zienswijze wordt uitgegaan van een professioneel regime waar informele partijen in
het beste geval een aanvullende rol kunnen spelen. Men is niet gericht op het collectief maar
op het individu. In deze zienswijze wordt voorts benoemd dat vrijwilligers professionele afstand
missen en wordt de eigen professionaliteit benadrukt. Terwijl vrijwilligers vaak worden geroemd
vanwege hun nabijheid en betrokkenheid, wordt dit hier juist geproblematiseerd. Dit komt
overeen met bevindingen van Van Bochove (2013, p.193) die stelt dat de noodzakelijke afstand
tussen vrijwilligers en cliënten niet vanzelfsprekend is en dit in de hulpverleningspraktijk veelal
om tussenkomst van een professional vraagt. Ook hier komen vraagstukken rond verantwoordelijkheid en professionaliteit naar voren. Voor wie is de professional verantwoordelijk en wat
onderscheidt de professional van de vrijwilliger?

De samenwerkende beschermer: factor 3
“Zonder vrijwilligers draait de hele maatschappij geloof ik niet meer. Zeker in Zorg
en Hulpverlenersland vallen er dan grote gaten. Mijn ervaring is dat vrijwilligers
zeer betrokken, gemotiveerd en vaak ook kundig zijn. Ook hebben ze een andere
insteek, kunnen ze soms wat flexibeler zijn en hebben ze ‘out of the box’ ideeën.
Wat mij betreft dus net zo belangrijk (of wellicht nog wel belangrijker) dan
professionals.”
Kenmerkend:
• In deze factor is er een nadruk op jeugd, gezin en kindveiligheid waar te nemen. Er lijkt
daarbij sprake van een sterk juridisch denkkader.
• Tegelijkertijd is men binnen deze zienswijze opvallend positief over samenwerking met vrijwilligers, hoewel wat onduidelijk blijft hoe dit in de praktijk vorm krijgt.
• Er is ook een groot vertrouwen in eigen professionaliteit waar te nemen.
• Richt zich niet op de wijk maar op gezinshulpverlening. Niet talentgericht, maar gericht op
problemen.
• Slow waar het kan, snel waar het moet!
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Focus op kinderen en het gezin
Binnen deze factor wordt er nadruk gelegd op de veiligheid van kinderen, waarbij er sprake
lijkt te zijn van een juridisch denkkader. De stelling “Als er kinderen in het spel zijn, ben ik eerder geneigd over te gaan op drang/dwang” (S11: 3), is in deze factor sterk positief gesorteerd.
Hierbij wordt bijvoorbeeld toegelicht dat “professionals de veiligheid van de kinderen bovenaan
hun prioriteitenlijst moeten hebben staan en moeten uitgaan van de rechten van een kind”. De
stelling “Ik heb onvoldoende middelen om de kindveiligheid te garanderen” (S12: -3), is sterk
negatief gesorteerd.
Net als in zienswijze 2 klinkt hier aanvankelijk weinig lof voor het sociaal netwerk van klanten/
inwoners. De stelling “Klanten/inwoners hebben vaak geen sterk sociaal netwerk” (S19: 2) is
positief gesorteerd. Een toelichting hierbij is:
(s19) ik hoor vaak over geen contact met familie, of familieleden hebben ook problemen, er is een verstoorde relatie waardoor mensen geen beroep op hun familie
willen doen. Mensen die langdurig op een minimuminkomen leven hebben vaak
minder sociale contacten en zoeken dat dan ook steeds minder op. Mensen willen
soms ook niet een beroep doen op hun netwerk, omdat ze hun problemen liever
met een neutraal persoon bespreken en zo houden ze een schijn op richting hun
eigen netwerk.
Toch blijkt er veel aandacht te zijn voor de samenwerking tussen de professional en de sociale
omgeving van de klant, met een focus op het gezin. De stelling “Samenwerken met familie en
buren is een extra (opgelegde) taak die weinig oplevert” (S22: -3), is sterk negatief gesorteerd.
Samenwerking met familie wordt geacht veel op te leveren. Er wordt bijvoorbeeld toegelicht dat
zij een gezin en de voorgeschiedenis ‘beter kennen’ en meer zicht hebben op wat er speelt. Dit
gaat samen met een sterk negatieve sortering van de stelling “Ondersteuning vragen uit de sociale omgeving van de klant/inwoner leidt tot sociale controle geroddel en schaamte” (S29: -4). In
een toelichting wordt genoemd dat dit hooguit een ‘fantasie’ van de klanten is. In een andere
toelichting wordt naar voren gebracht dat de sociale omgeving wel wil helpen maar daartoe
beperkt is toegerust:
(S29) Vaak is er wel bereidheid om te helpen of wordt het gewaardeerd dat
iemand eerlijk is, [maar] met betrekking tot wet- en regelgeving ervaar ik dat er
vaak te weinig kennis is in het netwerk om adequaat te helpen.
Vermoedelijk in lijn met de aandacht voor kindveiligheid en focus op het gezinssysteem is er weinig ruimte voor talentgericht werken. De stelling “Binnen het wijkteam heb ik meer aandacht
voor de talenten dan voor de problemen van de klant/inwoner” (S8: -2) is negatief gesorteerd.
Ook wordt de stelling “De informele zorg is beperkt toegerust op de zwaarte van de problematiek van onze klanten” (S30: 2), positief gesorteerd.
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Uitzonderlijk vertrouwen vrijwilligers
Het meest kenmerkend voor factor 3 is de bijzonder positieve houding ten opzichte van vrijwilligers. De stelling “Samenwerken met vrijwilligers gaat moeizaam, zij houden zich niet aan
afgesproken plannen en doelen” (S27: -4) is uiterst negatief gesorteerd. Dit gaat samen met
een uiterst positieve sortering van de stelling “De inbreng van vrijwilligers is net zo belangrijk
als van professionals” (S26: 4). Sterk onderscheidend van alle andere factoren is de positieve
sortering van de stelling “Vrijwilligers kunnen veel taken van mij overnemen” (S24: 2). Wel
wordt in twee verschillende toelichtingen het vraagstuk naar voren gebracht waar in de formeel/informele verdeling van taken de eindverantwoordelijkheid ligt:
(s26) Vrijwillige inbreng is zeer belangrijk in onze huidige maatschappij. Haal één
van beide weg en ons zorg en dienstverleningssysteem valt als een kaartenhuis in
elkaar. We kunnen elkaar versterken maar moeten wel kijken tot waar ondersteuning ‘vrijwilligerswerk’ kan zijn. Hoe zit het met de verantwoordelijkheden?
Reflectie
Nog meer dan bij factor 1 en 2 is hier sprake van een professional die beleid op de werkvloer
vormgeeft, ofwel een street level bureaucrat. Binnen de handelingsvrijheid die professionals in
deze factor ervaren, hebben zij veel aandacht voor gezinssystemen en veiligheid van kinderen.
In deze zienswijze is er weinig vertrouwen in eigen kracht en autonomie van kwetsbare burgers.
Het netwerk van deze burgers wordt weliswaar als zwak gezien maar ook juist als waardevol,
vanwege de nabijheid. In het streven naar zelfredzaamheid geeft dit type professional aan cliënten te verbinden met informele partijen. Er is daarbij sprake van een uitzonderlijk grote waardering voor vrijwilligers. Er is kortom twijfel over bonding (omgang binnen het eigen netwerk met
nabije gelijkgestemden), maar veel enthousiasme over ‘bridging’ (contacten met andere netwerken) via vrijwilligers. Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er
beleidsmatig een grote rol toebedeeld aan vrijwilligers. Van Bochove et al. (2013, p.187) spreken
van een omslag van een ‘professionalsregime’ naar een ‘vrijwilligersregime’. Waar voorheen
vrijwilligers een aanvullende rol in de hulpverlening werd toebedeeld, worden zij in het nieuwe
beleidsideaal geacht een meer centrale rol te spelen en verantwoordelijkheden van de professional over te nemen. De positieve waardering voor vrijwilligers in deze zienswijze sluit aan op dit
beleidsideaal. Anders dan in factor 2 lijkt hier het onderscheid tussen professional en vrijwilliger
minder van belang, en ziet men het sociaal domein als een gedeeld domein van deskundige professionals en ‘sterke’ vrijwilligers.

Factor 4 en 5
De laatste twee factoren zijn minder onderscheidend dan de hiervoor beschreven factoren.
Omdat er weinig toelichtingen bij zijn gegeven dienen deze voorzichtig te worden geïnterpreteerd. Deze factoren lijken minder uitgesproken idealistisch of activistisch. Er lijkt hierbij sprake
te zijn van weinig beleidsbewustzijn en meer van pragmatisme.
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De talentbewaker: factor 4
Kenmerkend:
Deze factor gaat in basis uit van zelfredzame burgers in sterke sociale netwerken en werkt
talentgericht. Er wordt echter ingegrepen op het moment dat de zelfredzaamheid verstoord
wordt. Binnen deze zienswijze komt belang van sturing en structuur in het sociaal wijkteam
naar voren.
Vertrouwen in netwerken en eigen kracht.
Uitzonderlijk voor factor 4 vergeleken met de andere factoren is de uiterst negatieve sortering
van de stelling “Klanten/inwoners hebben vaak geen sterk sociaal netwerk” (S19: -4), en de
negatieve sortering van de stelling “De sociale omgeving en het informele netwerk van de klant/
inwoner is vaak deel van het probleem” (S20: -2). In dit sterke vertrouwen in netwerken van
klanten wijkt deze zienswijze sterk af van alle andere zienswijzen. Dit is ook de enige zienswijze
met een positieve sortering van de stelling “Binnen het wijkteam heb ik meer aandacht voor de
talenten van de klant/inwoner dan voor zijn/haar problemen.” (S8: 2).
Overnemen wanneer het fout gaat
Terwijl men veel vertrouwen heeft in netwerken van klanten/inwoners, benadrukken professionals met deze zienswijze ook dat ondersteuning niet geheel vrijblijvend is. De stelling “Mijn
ondersteuning stopt wanneer iemand aangeeft niet meer geholpen te willen worden”, is sterk
negatief gesorteerd (S13: -3). Hiermee in lijn is de sterk positieve sortering van de stelling “Soms
moet je inzetten op drang en dwang om een klant/inwoner in beweging te krijgen” (S10: 3).
Alleen binnen deze zienswijze speelt de aanwezigheid van kinderen hierbij geen rol, zo blijkt uit
de negatieve sortering van de stelling “Als er kinderen in het spel zijn, ben ik eerder geneigd
over te gaan op drang/dwang” (S11: -2). Dit hangt mogelijk samen met de sterk negatieve sortering van de stelling “Ik heb onvoldoende middelen om de kindveiligheid te garanderen” (S12:
-3). Het is lastig deze sorteringen over kindveiligheid te interpreteren: vinden professionals in
deze factor het niet zo belangrijk als andere professionals? Zijn er wel voldoende middelen en
geloven deze professionals niet in drang en dwang? Of komen professionals met deze zienswijze vanuit hun takenpakket niet in aanraking met kinderen? Ook lastig te interpreteren is de
positieve sortering van de stelling “Soms moet je klanten/inwoners onderuit laten gaan om ze
de consequenties van hun acties in te laten zien.” (S18: 2). Wordt onderuit laten gaan gezien als
onderdeel van nabije ondersteuning of als afstand nemen? Dergelijke verdiepende vragen kunnen in de vervolgfasen van onderzoek verder uitgewerkt worden.
Weinig uitgesproken over vrijwilligers
Vrijwilligers worden als redelijk belangrijk gezien in deze factor, zo blijkt uit de positieve sortering van de stelling “De inbreng van vrijwilligers is net zo belangrijk als van professionals”
(S26: 2). Echter lijkt er wel sprake van een taakverdeling gezien de sterk positieve sortering van
de stelling “Vrijwilligers kunnen vooral emotionele- en of praktische ondersteuning bieden”
(S25: 3). De stelling “Samenwerken met vrijwilligers gaat moeizaam, zij houden zich niet aan
afgesproken plannen en doelen.” (S27: 0), roept in tegenstelling tot de negatieve sortering in
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de eerste drie factoren geen reactie op. Ook hier is enige voorzichtigheid in de interpretatie van
deze sorteringen geboden. Opnieuw is het mogelijk dat professionals in deze factor niet in aanraking komen met vrijwilligers vanwege een specifieke taak binnen het wijkteam. Of juist wel,
en verloopt dit noch soepel noch stroef. Er zijn onvoldoende toelichtingen om hier betekenis aan
te kunnen geven.
Belang van sturing en structuur
Tot slot is dit de enige zienswijze met een sterk negatieve sortering van de stelling “Ik geloof dat
zelfsturende teams het beste werken.” (S4: -3). Dit gaat samen met een positieve sortering van
de stelling “Het registreren van het hulpverleningsproces is een belangrijk onderdeel van mijn
werk.” (S3: 2). In een toelichting wordt de nadruk gelegd op gedeelde verantwoordelijkheid binnen het wijkteam:
(s5) We doen het met elkaar en dragen met elkaar de verantwoordelijkheid voor
de klant/inwoner. Natuurlijk is er altijd iemand die de leiding heeft/neemt, maar we
doen het met elkaar.
Reflectie
Binnen deze zienswijze lijkt gewerkt te worden vanuit een idee dat mensen in de basis zelfredzaam zijn en sterke sociale netwerken hebben. Eigen kracht is er maar kan aangetast raken door
problemen. Het is aan de professional om in te grijpen wanneer de balans verstoord wordt. Hoewel de wens van de klant voorop staat, neemt in dit geval de professional de regie en is er veel
geoorloofd om de eigen kracht te herstellen.
Deze zienswijze lijkt zich te beroepen op positieve aspecten van sturing en structuur. Dit gaat
in tegen de trend van devaluatie van bureaucratisch werken in het sociaal werk. De ogenschijnlijke voorkeur voor in teamverband werken onder supervisie en het belang van registratie staat
mogelijk op gespannen voet met andere zienswijzen, bijvoorbeeld wanneer het gaat over contextgedreven werken.

De teamspeler: factor 5
Kenmerkend:
Werkt vanuit hechte samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid binnen het wijkteam.
Beschouwt de motivatie van klanten gering en de sociale netwerken als zwak.
Veel vertrouwen in buurtondersteuning en ook gericht op versterken van de sociale samenhang in de wijk.
Het wijkteam voorop
Binnen deze zienswijze lijkt er sprake van een voorkeur voor werken in teamverband en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De stelling “Het wijkteam waar ik deel van uit maak is medeverantwoordelijk voor de keuzes die ik maak.” (S2: 2), is positief gesorteerd. Opvallend is ook
dat alleen in deze factor niet sterk gereageerd wordt op de stelling: “Voor het plan van aanpak

PRAKTIJKPERSPECTIEVEN

20

geeft overleg met de klant de doorslag boven overleg met team” (S15: 0). Een toelichting hierbij
verduidelijkt dit wat:
(s2) Ik overleg met regelmaat mijn casussen met collegae, twee weten meer dan
een. Het brengt me geregeld op nieuwe ideeën WB voortgang in de begeleiding.
De stellingen “Het registreren van het hulpverleningsproces is belangrijk voor mijn vak” (S3: 2),
en “Ik doe wat nodig is voor mijn klanten/inwoners, ook al past het niet binnen de regels.” (S1:
2), zijn beide positief gesorteerd. Op andere factoren wordt een hoge waardering voor registratie veelal toegelicht vanuit de meerwaarde voor de samenwerking met andere teamleden/professionals, of voor de verantwoording. Mogelijk speelt deze motivatie ook hier een rol. Buiten de
regels omgaan wordt vaak toegelicht als middel om doelen van de cliënt of professional te bereiken. Het is niet helemaal duidelijk wat de betekenis van de sortering in deze factor is. Mogelijk
leren we daar meer over in het vervolgonderzoek.
Wantrouwig in eigen kracht
Kenmerkend voor deze zienswijze is enig wantrouwen wat betreft de eigen kracht van de klant/
inwoner. De stelling “Klanten/inwoners zijn gemotiveerd om aan hun problemen te werken”,
is negatief gesorteerd (S17: -2). Daarnaast is de stelling “Klanten/inwoners hebben vaak geen
sterk sociaal netwerk”, uiterst positief gesorteerd (S19: 4). In een toelichting hierbij wordt een
relatie gelegd tussen milieu, gezin en kinderen:
(s19) Problematische gezinnen komen vaak uit een milieu waar veel aan de hand is,
daarbij als er een netwerk is dan is deze niet altijd sterk genoeg om de ondersteuning te bieden. Vaak willen we kinderen niet belasten bij de problemen van ouders.
Hiermee in lijn is de sterk negatieve sortering van de stelling “Mijn ondersteuning stopt wanneer
iemand aangeeft niet meer geholpen te willen worden.” (S13 -3). Mogelijk leidt de perceptie
van ongemotiveerde klanten zonder sterk netwerk in deze factor juist tot betrokkenheid van de
professionals in het wijkteam. Het wijkteam wordt kortom als ‘de’ regisseur gezien. Dat hoeft
niet te betekenen dat de professional taken overneemt of de klant in bescherming neemt. De
stelling “Het is noodzakelijk om als professional eerst puin te ruimen om verder te kunnen” (S9:
-2), is negatief gesorteerd, net al de stelling “Door het huidige beleid worden inwoners/klanten
gedwongen tot participatie terwijl ze er nog niet aan toe zijn” (S21: -2).
Aandacht voor buurtorganisaties en wijk
Hoewel er in deze factor weinig vertrouwen in het sociale netwerk van de klant/inwoner is, is er
juist veel vertrouwen in buurtondersteuning. Er is sprake van een uiterst negatieve sortering van
de stelling “In de wijken waar mijn klanten/inwoners wonen, is buurtondersteuning vanuit bijvoorbeeld kerken of sportclubs beperkt.” (S28: -4). Tevens is er een sterk positieve sortering van
de stelling “Ik zie buurtorganisaties (zoals kerken, sportclubs e.d.) als een goede aanvulling op
mijn hulpverlening” (S31: 3). Ook lijkt er aandacht voor collectieve activering/preventief werken,
zo blijkt uit de positieve sortering van de stelling “Een belangrijk deel van mijn werk is gericht op
het versterken van de wijk en haar inwoners.” (S33: 2).
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Inzet vrijwilligers beperkt
Voor vrijwilligers klinkt in deze zienswijze minder lof. Er is een sterk negatieve sortering van de
stelling “Vrijwilligers weten vaak binnen te komen waar ik niet binnen kom” (S23: -3). Tevens is
er sprake een uiterst negatieve sortering van de stelling “Vrijwilligers kunnen veel van mijn taken
overnemen” (S24: -4). In een van de toelichtingen op deze stelling klinkt een zekere bedreiging
van vrijwilligers door.
(s24) in de praktijk blijkt dat vrijwilligers vaak geïnstrueerd moeten worden, niet
elke vrijwilliger heeft de potentie de burger te ondersteunen als het gaat om zware
problematiek. Vrijwilligers kunnen ondersteunen bij praktische enkelvoudige vraagstukken maar niet de professie ontnemen.
Reflectie
Deze zienswijze lijkt sceptisch over ‘eigen kracht’ als uitgangspunt en is daarmee in uiterste
tegenstelling tot factor 4. Er lijkt uit te worden gegaan van Wicked problems (Rittel & Webber
1973), problemen die vrijwel onmogelijk te voorkomen zijn en lastig zijn om op te lossen. Waar
landelijk het beleid de opdracht geeft het op te lossen lijkt deze professional te zeggen: “nee,
deze problemen zijn er nu eenmaal”. Er lijkt in deze zienswijze weinig sprake van professionele
bescheidenheid. Er klinkt wantrouwen over het idee dat het werk gedaan kan worden door vrijwilligers. Integraal samenwerken binnen het wijkteam staat voorop, het samen doen met ondersteuning van organisaties in de wijk. Tot slot komt deze zienswijze op een aantal punten overeen
met factor 4, die op gespannen voet staan met de lokale organisatiestructuur: er wordt belang
gehecht aan de registratie van de hulpverlening, er is er niet veel vertrouwen in zelfsturende
teams en de ondersteuning is niet vrijblijvend.
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4. SAMENVATTEND EN BESCHOUWING
De professionals van de sociale wijkteams in Purmerend die als respondenten hebben deelgenomen aan de Q-survey stemmen grotendeels in met de centrale gedachten achter de transitie
zoals vraaggericht werken, eigen regie en een mix van formele en informele ondersteuning.
We zien evenwel in de q-sortering verschillende manieren van denken over de alledaagse
vormgeving van het nieuwe handelingsdomein. Er worden als het ware bij het nadenken over
alledaags handelen andere accenten gelegd en/of andere invullingen gegeven aan de beleidsconcepten. Heel precies geformuleerd: gesteld voor allerlei dilemma’s en kwesties in de qsortering, zien we bij ‘subgroepen’ van de professionals bepaalde zienswijzen die onderling te
onderscheiden zijn.
In dit onderzoek zijn 5 factoren of zienswijzen beschreven: de autonome verbinder, de ambivalente probleemoplosser, de samenwerkende beschermer, de talentbewaker en de teamspeler.
Deze factoren verschillen van elkaar in de mate van autonomie van professionals ten opzichte
van beleid, de gemeente en de gebiedsteams, de mate van regie van de professional ten
opzichte van burgers, de as collectieve activering-individuele hulpverlening en het vertrouwen in
het dragende vermogen van buurten.
De autonome verbinder, factor 1, is sterk autonoom ten opzichte van het wijkteam en de
gemeente, vertrouwt in zelfregulatie en heeft een aversie van registratie. De vraag van de
inwoner staat voorop en er lijkt een sterk vertrouwen in burgerkracht. Deze professional heeft
veel vertrouwen in de krachten in de wijk en richt zich op collectieve activering. Sluit aan bij
de ambitie in Purmerend om contextgedreven te werken en dit wordt in toelichtingen ook
genoemd, mogelijk door werknemers die de cursus hebben gevolgd. Tegelijkertijd keert men
zich dus tegen bemoeienis vanuit het beleid.
De ambivalente probleemoplosser, factor 2, biedt vanuit een autonome positie enige mate
van weerstand tegen het beleid. In deze zienswijze is er weinig vertrouwen in burgerkracht,
krachten uit de wijk en de inzet van vrijwilligers. Individuele ondersteuning wordt gezien als
kerntaak, waarbij de professional de regie houdt. Hier is mogelijk wat spanning wat betreft
contextgedreven werken en de beoogde samenwerking met informele partijen.
De samenwerkende beschermer, factor 3, richt zich op gezinsondersteuning en kindveiligheid; het zwakste belang. De directe sociale omgeving wordt veelal zwak geacht maar de
naasten worden wel betrokken- en van belang geacht bij de hulpverlening. In deze zienswijze
is er niet veel aandacht voor informele partijen in het algemeen waar te nemen, maar juist wel
weer waardering voor het werken met vrijwilligers. Het vraagstuk rond de verdeling van verantwoordelijkheden bij samenwerking tussen formele en informele partijen is in deze factor sterk
aanwezig.
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De talentbewaker, factor 4, toont veel vertrouwen in de zelfredzaamheid van inwoners en in
hun sociale omgeving. In deze zienswijze grijpt men pas in wanneer de zelfredzaamheid verstoord wordt. Professionals in deze factor geven aan belang te hechten aan werkstructuur en
registratie en de positieve aspecten van bureaucratie.
De teamspeler, factor 5, laat weinig vertrouwen in de zelfredzaamheid van inwoners en in
hun sociale omgeving zien. Gedeelde verantwoordelijkheid en werken in teamverband (team als
regisseur) komen in deze factor als sterke voorkeuren naar voren. In deze zienswijze heeft men
veel vertrouwen in buurtondersteuning- en organisaties en richt men zich ook op collectieve
activering.
Deze verschillende zienswijzen zijn niet per se het gevolg van allerlei ‘ideologische’ verfijningen
die professionals willen aanbrengen in het discours. In de praktijk gaat het vooral om het op
een bepaalde manier ordenen, doordenken en prioriteren van de beleidsconcepten. Deels als
een reactie op randvoorwaarden en mogelijkheden die vanuit het beleid geboden worden (vgl.
Lipsky, 1980), deels vanuit bepaalde eigen professionele waarden, kennis en ervaringen (Willner, 2010). De Q-sortering laat als het ware verschillende vormen van professioneel wikken
en wegen zien. Afwegingen die in voortdurende interactie staan met beleid (Veldboer, 2015).
Subgroepen van professionals, professionals met verschillende zienswijzen, lossen dus op andere
manieren de puzzel op van hoe beleidsconcepten te vertalen naar de uitvoeringspraktijk (vgl.
van der Aa, 2017).
In deze Q-sortering zien we bij de factoren de volgende vier terugkerende puzzels:
(Zie bijlage 2 voor een overzicht van zienswijzen en professionele puzzels).
De professionele autonomiepuzzel.
De professionele autonomiepuzzel richt zich op de vraag hoe om te gaan met sturing en randvoorwaarden vanuit het lokale beleid. C.q. welke ruimte is er voor professionele zelfstandigheid,
controle en zeggenschap over het werk? Een onderliggende vraag is, hoe invulling te geven aan
het begrip professional in the lead? Houdt dat in dat professionals het accent leggen op gestructureerd (methodisch) kenniswerken of op zelfstandig (onorthodox) maatwerk als ‘best person’,
gebaseerd op houding, ervaringskennis en kennis van specifieke contexten? En hoe om te gaan
met de ‘beleidsopdracht’ om onorthodox te werken?
Alle gevonden zienswijzen geven op een eigen manier creatief invulling aan de beleidsopdracht.
De autonome verbinder toont daarbij het paradoxale karakter van de beleidsopdracht: ‘neem
afstand van de beleidslogica’. De ambivalente probleemoplosser gebruikt de ruimte vanuit het
beleid daarentegen om afstand van dat beleid te nemen, lost zelf problemen op vanuit het idee
dat de verwachtingen van beleid niet realistisch zijn. De samenwerkende beschermer lijkt een
beleidsvriendelijke street level bureacrat die vooral de aandacht voor informele partijen oppakt.
De zienswijzen van de ambivalente probleemoplosser en de samenwerkende beschermer laten
zien dat wanneer er sprake is van onmondige inwoners of de kindveiligheid centraal staat, het
contextgedreven werken mogelijk dient samen te gaan met een met meer probleemgerichte
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of methodische aanpak. Soms vraagt de context om methodisch werken of een methodische
werker. Dit sluit aan op het betoog van Engbersen en Rensen (2016) dat de veranderlijke aard
van het sociaal werk om werknemers vraagt die verschillende werkwijzen of methoden kunnen
hanteren. In ieder geval bieden de bevindingen aanknopingspunten om het gesprek aan te
gaan. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de vraag of pluriformiteit binnen de sociale wijkteams
wenselijk is. Wat betekent het dat de visies van professionals niet geheel overeenkomen met de
beleidsidealen en de beoogde werkwijze? Moeten professionals hun visie en werkwijzen aanpassen, of vereist het beleid aandacht of nuancering? Hoe breng je dit dichter bij elkaar?
De eigen regiepuzzel.
Bij de eigen regiepuzzel speelt de onderliggende vraag wat realistische perspectieven zijn op het
concept van eigen regie van klanten/ inwoners. Waar liggen de grenzen bij ‘werken gericht op
eigen regie’? Vaak wordt door respondenten de grens getrokken als de eigen regie van klanten
schadelijk is voor anderen, zoals bijvoorbeeld bij schadelijke gevolgen voor de kinderen in een
gezin. Een veel lastiger afweging betreft de puzzel hoe kan worden beoordeeld of zelfregie wel
of niet haalbaar is bij cliënten. En ook de vraag of eigen regie boven de regie van de professional gaat (u vraagt, wij draaien?) leidt vaak tot wikken en wegen. Tot slot speelt de vraag wat te
doen met mensen met onvoldoende vermogen tot eigen regie om hun vraag bij de wijkteams te
articuleren.
Hoewel er onder de deelnemende leden van de sociale wijkteams in Purmerend instemming
waar te nemen is over de waarde van vraaggericht werken, betekent dit niet per se dat de regie
in handen is van de cliënt. De verschillende zienswijzen laten zien hoe op verschillende manieren
de grenzen van het concept ‘eigen regie’ worden bepaald. De ambivalente probleemoplosser
neem de regie over om hardnekkige problemen het hoofd te bieden. Dit is in lijn met de literatuur die spreekt over Wicked problems (Rittel & Webber 1973); langlopende problemen die
vrijwel onmogelijk te voorkomen zijn en lastig zijn om op te lossen. Voor de samenwerkende
beschermer wordt de grens van eigen regie bepaald binnen gezinsrelaties. De talentbewaker laat
juist een beeld zien van krachtige zelfredzame cliënten, met veel eigen regie en deze professional grijpt pas in op het moment dat het zelfregulerend vermogen verstoord wordt.
De kerntakenpuzzel.
Een belangrijke vraag waar op gepuzzeld wordt, is of ondersteuning en activering van de sociale
organisatie van de omgeving van de cliënt (community building voor samenredzaamheid) ook
tot de kerntaken behoort. Vaststaat dat alle respondenten het ondersteunen en activeren tot
zelfredzaamheid van individuele cliënten zien als kerntaak en in veel minder gericht zijn op collectieve activering.
De ambivalente probleemoplosser en samenwerkende beschermer richten zich op het oplossen
van individuele problemen. De talentbewaker waakt over de zelfredzaamheid van individuen.
Alleen de autonome verbinder en de teamspeler zien daarnaast collectieve activering als kerntaak.
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De handelingsdomeinpuzzel.
De vierde puzzel is in zekere zin een afgeleide van de kerntakenpuzzel. Sociaal werk wordt in
het beleid niet meer strikt opgevat als het handelingsdomein van een bepaalde beroepsgroep,
maar als het handelingsdomein van allerlei actoren naast professionals, zoals het bestaande
netwerk, buurtorganisaties, ervaringsdeskundigen etc. Dit roept bij professionals vragen op of
van deze partijen reëel kan worden verwacht dat zij een substantieel deel van de ondersteuning
op zich nemen. En is de rol van informele partijen aanvullend, gelijkwaardig of dominant ten
opzichte van de professionele ondersteuning? Wie heeft de rol van architect in het handelingsdomein? Hoeveel vertrouwen in het dragend vermogen van netwerken en wijken is reëel te noemen? En worden informele partijen in zekere zin door samen te werken verlengstuk (instrument)
van het beleid?
De invulling van de handelingsdomeinpuzzel is vanwege de vele mogelijke partijen een lastige
exercitie. In Purmerend is in beginsel veel verschil waar te nemen in het vertrouwen in de eigen
kracht en het sociale netwerk van cliënten dat professionals hebben. De autonome verbinder en
talentbewaker gaan uit van krachtige burgers met veel motivatie en een sterk sociaal netwerk.
De ambivalente probleemoplosser, de samenwerkende beschermer en de teamspeler zien echter
grote problemen, zwakke netwerken en geringe motivatie. Ook over de vraag welke actoren
een rol toebedeeld krijgen zijn er verschillen waar te nemen. De autonome verbinder richt zich
op directe sociale netwerken van klanten en op buurtorganisaties. De samenwerkende beschermer zoekt samenwerking met familie/buren en zet de vrijwilliger in het sociaal werk voorop. De
talentbewaker lijkt daarentegen terughoudend over de inzet van vrijwilligers en de teamspeler is
negatief over zowel de rol van vrijwilligers als over buurtondersteuning in het sociaal domein.
Slotbeschouwing: een bepaalde manier van zien
Professionals moeten steeds grote abstracte beleidsdoelen vertalen naar hun alledaagse praktijken. We zien bij de sociale wijkteams in Purmerend dat er instemming bestaat onder de professionals over krachtgericht en wijkgericht werken. Dit onderzoek laat ook zien dat de visie van
sommige professionals afwijkt van landelijk en lokaal beleid. Er is in Purmerend veel instemming
met de ambitie van contextgedreven werken, tegelijkertijd zien we in de verschillende zienswijzen dat er ook andere uitvoeringsvoorkeuren bestaan onder professionals in Purmerend. Wij
onderscheiden drie redenen van professionals om van lokaal beleid af te wijken:
1. Eigen regie is beperkt wanneer het zwakste belang in het geding is.
Het welzijn en de veiligheid van het kind staan voorop.
2. Deze manier van werken is een mooi wensbeeld maar werkt in de praktijk niet.
3. Contextgericht werken kan verworden tot methodiek (interne inconsistentie)
In Purmerend streeft men, in lijn met het contextgedreven werken, na om niet te denken in termen van professionals, klanten, hulpverlening en/of methoden. De context en de expertise van
de burger moeten leidend zijn en niet een instrumentele denk- en handelswijze. Zoals gezegd
past contextgedreven werken in een school waarbij macrokennis en methodieken worden gerelativeerd, en die vaak ook als beperkend, controlerend en stigmatiserend worden gezien voor de
burger. Het grootste contrapunt is daarbij het ‘evidenced based’ werken dat niet uit gaat van de
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‘unieke kenmerken van de deelnemers en de dialoog’ (De Vries, 2017). De de-professionalisering
en de-institutionalisering in het taalgebruik in Purmerend moeten er toe bijdragen dat er in dialoog en handelen beter wordt aangesloten op de leefwereld van de burgers.
Toch is er mogelijk ook een keerzijde aan deze manier van praten, denken en handelen. Volgens Dahl (2012), die onderzoek deed naar empowerment als dominant discours in het sociale
domein, brengt een bepaalde manier van spreken het risico met zich mee dat andere concepten
(zoals bijvoorbeeld kwetsbaarheid en afhankelijkheid) op de achtergrond raken en dat wanneer
deze niet worden benoemd, ze ook niet meer worden (h)erkend. Onbesproken in het discours
maakt dus ook ongezien. Ook macrokennis die ongezien blijft –bijvoorbeeld cijfers over hoge
laaggeletterdheid in een gebied – leidt er mogelijk toe dat professionals patronen niet signaleren
omdat ze alleen kijken naar voor hen zichtbare, unieke, individuele personen. Contextgericht
werken en nabij werken claimen de leefwereld van huishoudens in kwetsbare posities te zien,
maar de hamvraag is of dit beeld compleet is. Uit recent landelijk onderzoek van (Toezicht Sociaal Domein 2017) blijkt dat wijkteams de meest kwetsbare huishoudens niet goed bereiken en
bijvoorbeeld relatief weinig mensen uit allochtone groepen ondersteunen, terwijl bijvoorbeeld
bij deze groepen de maatschappelijke en sociale participatie relatief achterblijft in vergelijking
tot andere populaties. Een interessant vraagstuk is hoe de innovatieve werkwijze in Purmerend
zich hiertoe verhoudt, worden hier ook groepen ‘gemist’ of ziet men juist meer dan andere
wijkteams? Of juist anders? En als men mensen wel bereikt, hoe dan om te gaan met vragen die
niet heel expliciet zijn en die mogelijk toch vragen om een nadere analyse. Zijn dan naast directe
contacten ook registratie en macro-kennis wel degelijk behulpzaam als aanvullende pluriforme
bronnen van kennis waar naar geswitcht kan worden? De factoren of zienswijzen die in dit rapport zijn beschreven, kunnen veel aanknooppunten voor reflectie bieden op dit soort vragen.
De complexe praktijk van het sociaal werk in Purmerend vraagt om verdere uitdieping van de
verschillende manieren van puzzelen door professionals en andere actoren in het sociale domein.
Deze vraagstukken en inzichten nemen wij mee als uitgangspunt voor ons vervolgonderzoek.
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BIJLAGE 1. SYNTHETISCHE SORTERING FACTOREN
4 = helemaal mee eens
-4 = helemaal mee oneens

De autonome verbinder: factor 1
stelling stelling
nr.

sortering

Z-score

33

Een belangrijk deel van mijn werk is gericht op het versterken van de wijk en
haar inwoners.

4

1,822

5

Hoe meer beslissingsbevoegdheid ik binnen het wijkteam krijg, hoe beter ik
mijn werk kan uitvoeren.

4

1,556

14

De klant/inwoner kan het beste zelf aangeven wat nodig is, ik zie het als
mijn taak om hiernaar te luisteren en handelen.

3

1,381

31

Ik zie buurtorganisaties (zoals kerken, sportclubs e.d.) als een goede aanvulling op mijn hulpverlening.

3

1,339

1

Ik doe wat nodig is voor mijn klanten/inwoners, ook al past het niet binnen
de regels.

3

1,317

16

Samen met de klant/inwoner een aanpak bepalen, leidt tot betere resultaten.

2

1,002

4

Ik geloof dat zelfsturende teams het beste werken.

2

0,995

10

Soms moet je inzetten op drang en dwang om een klant/inwoner in beweging te krijgen.

2

0,933

17

Klanten/Inwoners zijn gemotiveerd om aan hun problemen te werken.

2

0,765

19

Klanten/inwoners hebben vaak geen sterk sociaal netwerk.

1

0,599

32

In de wijk(en) waar ik werk zijn er sterke buurtorganisaties (zoals kerken,
sportclubs e.d.)die de mogelijkheid hebben taken van mij over te nemen.

1

0,568

18

Soms moet je klanten/inwoners onderuit laten gaan om ze de consequenties
van hun acties in te laten zien.

1

0,564

23

Vrijwilligers weten vaak binnen te komen waar ik niet binnen kom.

1

0,301

8

Binnen het wijkteam heb ik meer aandacht voor de talenten van de klant/
inwoner dan voor zijn/haar problemen.

1

0,144

9

Het is noodzakelijk om als professional eerst puin te ruimen om verder te
kunnen.

0

0,087

2

Het wijkteam waar ik deel van uit maak is medeverantwoordelijk voor de
keuzes die ik maak.

0

0,055

26

De inbreng van vrijwilligers is net zo belangrijk als van professionals.

0

-0,012

11

Als er kinderen in het spel zijn, ben ik eerder geneigd over te gaan tot drang/
dwang.

0

-0,045

20

De sociale omgeving en het informele netwerk van de klant/inwoner is vaak
deel van het probleem.

0

-0,174

13

Mijn ondersteuning stopt wanneer iemand aangeeft niet meer geholpen te
willen worden.

-1

-0,188

24

Vrijwilligers kunnen veel van mijn taken overnemen.

-1

-0,265

25

Vrijwilligers kunnen vooral emotionele- en/of praktische ondersteuning bieden.

-1

-0,317
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stelling stelling
nr.

sortering

Z-score

30

De informele zorg is beperkt toegerust op de zwaarte van de problematiek
van onze klanten.

-1

-0,425

12

Ik heb onvoldoende middelen om de kindveiligheid te garanderen.

-1

-0,591

27

Samenwerken met vrijwilligers gaat moeizaam, zij houden zich vaak niet aan
afgesproken plannen en doelen.

-2

-0,892

21

Door het huidige beleid worden klanten/inwoners gedwongen tot participatie terwijl ze daar nog niet aan toe zijn.

-2

-0,937

28

In de wijken waar mijn klanten/inwoners wonen, is buurtondersteuning vanuit bijvoorbeeld kerken of sportclubs beperkt.

-2

-0,943

7

Kracht- en talentgericht werken werkt niet bij de doelgroep van wijkteams.

-2

-1,013

15

Voor het plan van aanpak geeft het overleg met mijn samenwerkingspartners de doorslag, i.p.v. overleg met de klant/inwoner.

-3

-1,216

29

Ondersteuning vragen uit de sociale omgeving van de klant/inwoner (familie,
naasten, vrijwilligers) leidt tot sociale controle, geroddel en schaamte.

-3

-1,385

6

Ik heb behoefte aan meer kaders binnen het wijkteam.

-3

-1,457

3

Het registreren van het hulpverleningsproces is belangrijk voor mijn vak.

-4

-1,776

22

Samenwerken met familie en buren is een extra (opgelegde) taak die weinig
oplevert.

-4

-1,794

sortering

Z-score

De ambivalente probleemoplosser: factor 2
stelling stelling
nr.
16

Samen met de klant/inwoner een aanpak bepalen, leidt tot betere resultaten.

4

2,094

4

Ik geloof dat zelfsturende teams het beste werken.

4

1,516

1

Ik doe wat nodig is voor mijn klanten/inwoners, ook al past het niet binnen
de regels.

3

1,313

10

Soms moet je inzetten op drang en dwang om een klant/inwoner in beweging te krijgen.

3

1,157

14

De klant/inwoner kan het beste zelf aangeven wat nodig is, ik zie het als
mijn taak om hiernaar te luisteren en handelen.

3

1,108

11

Als er kinderen in het spel zijn, ben ik eerder geneigd over te gaan tot drang/
dwang.

2

1,085

28

In de wijken waar mijn klanten/inwoners wonen, is buurtondersteuning vanuit bijvoorbeeld kerken of sportclubs beperkt.

2

1,004

19

Klanten/inwoners hebben vaak geen sterk sociaal netwerk.

2

0,933

21

Door het huidige beleid worden klanten/inwoners gedwongen tot participatie terwijl ze daar nog niet aan toe zijn.

2

0,575

31

Ik zie buurtorganisaties (zoals kerken, sportclubs e.d.) als een goede aanvulling op mijn hulpverlening.

1

0,508

33

Een belangrijk deel van mijn werk is gericht op het versterken van de wijk en
haar inwoners.

1

0,252

6

Ik heb behoefte aan meer kaders binnen het wijkteam.

1

0,229
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stelling stelling
nr.

sortering

Z-score

30

De informele zorg is beperkt toegerust op de zwaarte van de problematiek
van onze klanten.

1

0,206

13

Mijn ondersteuning stopt wanneer iemand aangeeft niet meer geholpen te
willen worden.

1

0,145

18

Soms moet je klanten/inwoners onderuit laten gaan om ze de consequenties
van hun acties in te laten zien.

0

0,121

20

De sociale omgeving en het informele netwerk van de klant/inwoner is vaak
deel van het probleem.

0

0,083

29

Ondersteuning vragen uit de sociale omgeving van de klant/inwoner (familie,
naasten, vrijwilligers) leidt tot sociale controle, geroddel en schaamte.

0

-0,024

25

Vrijwilligers kunnen vooral emotionele- en/of praktische ondersteuning bieden.

0

-0,043

22

Samenwerken met familie en buren is een extra (opgelegde) taak die weinig
oplevert.

0

-0,062

2

Het wijkteam waar ik deel van uit maak is medeverantwoordelijk voor de
keuzes die ik maak.

-1

-0,071

26

De inbreng van vrijwilligers is net zo belangrijk als van professionals.

-1

-0,119

12

Ik heb onvoldoende middelen om de kindveiligheid te garanderen.

-1

-0,23

9

Het is noodzakelijk om als professional eerst puin te ruimen om verder te
kunnen.

-1

-0,247

7

Kracht- en talentgericht werken werkt niet bij de doelgroep van wijkteams.

-1

-0,276

17

Klanten/Inwoners zijn gemotiveerd om aan hun problemen te werken.

-2

-0,548

3

Het registreren van het hulpverleningsproces is belangrijk voor mijn vak.

-2

-0,595

27

Samenwerken met vrijwilligers gaat moeizaam, zij houden zich vaak niet aan
afgesproken plannen en doelen.

-2

-0,811

8

Binnen het wijkteam heb ik meer aandacht voor de talenten van de klant/
inwoner dan voor zijn/haar problemen.

-2

-0,959

5

Hoe meer beslissingsbevoegdheid ik binnen het wijkteam krijg, hoe beter ik
mijn werk kan uitvoeren.

-3

-1,021

23

Vrijwilligers weten vaak binnen te komen waar ik niet binnen kom.

-3

-1,402

32

In de wijk(en) waar ik werk zijn er sterke buurtorganisaties (zoals kerken,
sportclubs e.d.)die de mogelijkheid hebben taken van mij over te nemen.

-3

-1,843

15

Voor het plan van aanpak geeft het overleg met mijn samenwerkingspartners de doorslag, i.p.v. overleg met de klant/inwoner.

-4

-1,944

24

Vrijwilligers kunnen veel van mijn taken overnemen.

-4

-2,133
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De samenwerkende beschermer: factor 3
stelling stelling
nr.

sortering

Z-score

26

De inbreng van vrijwilligers is net zo belangrijk als van professionals.

4

1,765

16

Samen met de klant/inwoner een aanpak bepalen, leidt tot betere resultaten.

4

1,567

14

De klant/inwoner kan het beste zelf aangeven wat nodig is, ik zie het als
mijn taak om hiernaar te luisteren en handelen.

3

1,317

31

Ik zie buurtorganisaties (zoals kerken, sportclubs e.d.) als een goede aanvulling op mijn hulpverlening.

3

1,198

11

Als er kinderen in het spel zijn, ben ik eerder geneigd over te gaan tot drang/
dwang.

3

1,165

30

De informele zorg is beperkt toegerust op de zwaarte van de problematiek
van onze klanten.

2

1,075

19

Klanten/inwoners hebben vaak geen sterk sociaal netwerk.

2

0,832

25

Vrijwilligers kunnen vooral emotionele- en/of praktische ondersteuning bieden.

2

0,803

24

Vrijwilligers kunnen veel van mijn taken overnemen.

2

0,722

17

Klanten/Inwoners zijn gemotiveerd om aan hun problemen te werken.

1

0,698

5

Hoe meer beslissingsbevoegdheid ik binnen het wijkteam krijg, hoe beter ik
mijn werk kan uitvoeren.

1

0,632

3

Het registreren van het hulpverleningsproces is belangrijk voor mijn vak.

1

0,571

4

Ik geloof dat zelfsturende teams het beste werken.

1

0,51

13

Mijn ondersteuning stopt wanneer iemand aangeeft niet meer geholpen te
willen worden.

1

0,309

9

Het is noodzakelijk om als professional eerst puin te ruimen om verder te
kunnen.

0

0,302

18

Soms moet je klanten/inwoners onderuit laten gaan om ze de consequenties
van hun acties in te laten zien.

0

0,258

10

Soms moet je inzetten op drang en dwang om een klant/inwoner in beweging te krijgen.

0

0,223

20

De sociale omgeving en het informele netwerk van de klant/inwoner is vaak
deel van het probleem.

0

0,198

32

In de wijk(en) waar ik werk zijn er sterke buurtorganisaties (zoals kerken,
sportclubs e.d.)die de mogelijkheid hebben taken van mij over te nemen.

0

-0,401

33

Een belangrijk deel van mijn werk is gericht op het versterken van de wijk en
haar inwoners.

-1

-0,43

21

Door het huidige beleid worden klanten/inwoners gedwongen tot participatie terwijl ze daar nog niet aan toe zijn.

-1

-0,534

2

Het wijkteam waar ik deel van uit maak is medeverantwoordelijk voor de
keuzes die ik maak.

-1

-0,545

23

Vrijwilligers weten vaak binnen te komen waar ik niet binnen kom.

-1

-0,58

28

In de wijken waar mijn klanten/inwoners wonen, is buurtondersteuning vanuit bijvoorbeeld kerken of sportclubs beperkt.

-1

-0,699

6

Ik heb behoefte aan meer kaders binnen het wijkteam.

-2

-0,725

1

Ik doe wat nodig is voor mijn klanten/inwoners, ook al past het niet binnen
de regels.

-2

-0,758

7

Kracht- en talentgericht werken werkt niet bij de doelgroep van wijkteams.

-2

-0,82
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stelling stelling
nr.

sortering

Z-score

8

Binnen het wijkteam heb ik meer aandacht voor de talenten van de klant/
inwoner dan voor zijn/haar problemen.

-2

-0,904

22

Samenwerken met familie en buren is een extra (opgelegde) taak die weinig
oplevert.

-3

-1,131

12

Ik heb onvoldoende middelen om de kindveiligheid te garanderen.

-3

-1,165

15

Voor het plan van aanpak geeft het overleg met mijn samenwerkingspartners de doorslag, i.p.v. overleg met de klant/inwoner.

-3

-1,494

27

Samenwerken met vrijwilligers gaat moeizaam, zij houden zich vaak niet aan
afgesproken plannen en doelen.

-4

-1,878

29

Ondersteuning vragen uit de sociale omgeving van de klant/inwoner (familie,
naasten, vrijwilligers) leidt tot sociale controle, geroddel en schaamte.

-4

-2,082

sortering

Z-score

De talentbewaker: factor 4
stelling stelling
nr.
16

Samen met de klant/inwoner een aanpak bepalen, leidt tot betere resultaten.

4

2,404

14

De klant/inwoner kan het beste zelf aangeven wat nodig is, ik zie het als
mijn taak om hiernaar te luisteren en handelen.

4

1,966

25

Vrijwilligers kunnen vooral emotionele- en/of praktische ondersteuning bieden.

3

1,298

10

Soms moet je inzetten op drang en dwang om een klant/inwoner in beweging te krijgen.

3

1,201

31

Ik zie buurtorganisaties (zoals kerken, sportclubs e.d.) als een goede aanvulling op mijn hulpverlening.

3

1,201

3

Het registreren van het hulpverleningsproces is belangrijk voor mijn vak.

2

1,059

18

Soms moet je klanten/inwoners onderuit laten gaan om ze de consequenties
van hun acties in te laten zien.

2

1,014

26

De inbreng van vrijwilligers is net zo belangrijk als van professionals.

2

0,667

8

Binnen het wijkteam heb ik meer aandacht voor de talenten van de klant/
inwoner dan voor zijn/haar problemen.

2

0,631

1

Ik doe wat nodig is voor mijn klanten/inwoners, ook al past het niet binnen
de regels.

1

0,435

28

In de wijken waar mijn klanten/inwoners wonen, is buurtondersteuning vanuit bijvoorbeeld kerken of sportclubs beperkt.

1

0,409

6

Ik heb behoefte aan meer kaders binnen het wijkteam.

1

0,239

21

Door het huidige beleid worden klanten/inwoners gedwongen tot participatie terwijl ze daar nog niet aan toe zijn.

1

0,192

30

De informele zorg is beperkt toegerust op de zwaarte van de problematiek
van onze klanten.

1

0,162

27

Samenwerken met vrijwilligers gaat moeizaam, zij houden zich vaak niet aan
afgesproken plannen en doelen.

0

0

22

Samenwerken met familie en buren is een extra (opgelegde) taak die weinig
oplevert.

0

-0,047
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stelling stelling
nr.

sortering

Z-score

33

Een belangrijk deel van mijn werk is gericht op het versterken van de wijk en
haar inwoners.

0

-0,115

9

Het is noodzakelijk om als professional eerst puin te ruimen om verder te
kunnen.

0

-0,135

17

Klanten/Inwoners zijn gemotiveerd om aan hun problemen te werken.

0

-0,173

24

Vrijwilligers kunnen veel van mijn taken overnemen.

-1

-0,266

29

Ondersteuning vragen uit de sociale omgeving van de klant/inwoner (familie,
naasten, vrijwilligers) leidt tot sociale controle, geroddel en schaamte.

-1

-0,266

2

Het wijkteam waar ik deel van uit maak is medeverantwoordelijk voor de
keuzes die ik maak.

-1

-0,286

23

Vrijwilligers weten vaak binnen te komen waar ik niet binnen kom.

-1

-0,477

5

Hoe meer beslissingsbevoegdheid ik binnen het wijkteam krijg, hoe beter ik
mijn werk kan uitvoeren.

-1

-0,571

7

Kracht- en talentgericht werken werkt niet bij de doelgroep van wijkteams.

-2

-0,697

20

De sociale omgeving en het informele netwerk van de klant/inwoner is vaak
deel van het probleem.

-2

-0,775

11

Als er kinderen in het spel zijn, ben ik eerder geneigd over te gaan tot drang/
dwang.

-2

-0,963

32

In de wijk(en) waar ik werk zijn er sterke buurtorganisaties (zoals kerken,
sportclubs e.d.)die de mogelijkheid hebben taken van mij over te nemen.

-2

-1,04

13

Mijn ondersteuning stopt wanneer iemand aangeeft niet meer geholpen te
willen worden.

-3

-1,048

12

Ik heb onvoldoende middelen om de kindveiligheid te garanderen.

-3

-1,261

4

Ik geloof dat zelfsturende teams het beste werken.

-3

-1,287

19

Klanten/inwoners hebben vaak geen sterk sociaal netwerk.

-4

-1,718

15

Voor het plan van aanpak geeft het overleg met mijn samenwerkingspartners de doorslag, i.p.v. overleg met de klant/inwoner.

-4

-1,756

sortering

Z-score

De teamspeler: factor 5
stelling stelling
nr.
14

De klant/inwoner kan het beste zelf aangeven wat nodig is, ik zie het als
mijn taak om hiernaar te luisteren en handelen.

4

1,933

19

Klanten/inwoners hebben vaak geen sterk sociaal netwerk.

4

1,836

16

Samen met de klant/inwoner een aanpak bepalen, leidt tot betere resultaten.

3

1,643

31

Ik zie buurtorganisaties (zoals kerken, sportclubs e.d.) als een goede aanvulling op mijn hulpverlening.

3

1,33

30

De informele zorg is beperkt toegerust op de zwaarte van de problematiek
van onze klanten.

3

1,279

2

Het wijkteam waar ik deel van uit maak is medeverantwoordelijk voor de
keuzes die ik maak.

2

1,09

33

Een belangrijk deel van mijn werk is gericht op het versterken van de wijk en
haar inwoners.

2

0,99
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stelling stelling
nr.

sortering

Z-score

1

Ik doe wat nodig is voor mijn klanten/inwoners, ook al past het niet binnen
de regels.

2

0,748

3

Het registreren van het hulpverleningsproces is belangrijk voor mijn vak.

2

0,724

26

De inbreng van vrijwilligers is net zo belangrijk als van professionals.

1

0,651

20

De sociale omgeving en het informele netwerk van de klant/inwoner is vaak
deel van het probleem.

1

0,532

5

Hoe meer beslissingsbevoegdheid ik binnen het wijkteam krijg, hoe beter ik
mijn werk kan uitvoeren.

1

0,484

10

Soms moet je inzetten op drang en dwang om een klant/inwoner in beweging te krijgen.

1

0,313

6

Ik heb behoefte aan meer kaders binnen het wijkteam.

1

0,047

12

Ik heb onvoldoende middelen om de kindveiligheid te garanderen.

0

-0,024

32

In de wijk(en) waar ik werk zijn er sterke buurtorganisaties (zoals kerken,
sportclubs e.d.)die de mogelijkheid hebben taken van mij over te nemen.

0

-0,05

27

Samenwerken met vrijwilligers gaat moeizaam, zij houden zich vaak niet aan
afgesproken plannen en doelen.

0

-0,098

15

Voor het plan van aanpak geeft het overleg met mijn samenwerkingspartners de doorslag, i.p.v. overleg met de klant/inwoner.

0

-0,19

11

Als er kinderen in het spel zijn, ben ik eerder geneigd over te gaan tot drang/
dwang.

0

-0,266

4

Ik geloof dat zelfsturende teams het beste werken.

-1

-0,408

29

Ondersteuning vragen uit de sociale omgeving van de klant/inwoner (familie,
naasten, vrijwilligers) leidt tot sociale controle, geroddel en schaamte.

-1

-0,434

8

Binnen het wijkteam heb ik meer aandacht voor de talenten van de klant/
inwoner dan voor zijn/haar problemen.

-1

-0,653

25

Vrijwilligers kunnen vooral emotionele- en/of praktische ondersteuning bieden.

-1

-0,674

18

Soms moet je klanten/inwoners onderuit laten gaan om ze de consequenties
van hun acties in te laten zien.

-1

-0,704

9

Het is noodzakelijk om als professional eerst puin te ruimen om verder te
kunnen.

-2

-0,748

21

Door het huidige beleid worden klanten/inwoners gedwongen tot participatie terwijl ze daar nog niet aan toe zijn.

-2

-0,774

7

Kracht- en talentgericht werken werkt niet bij de doelgroep van wijkteams.

-2

-0,868

17

Klanten/Inwoners zijn gemotiveerd om aan hun problemen te werken.

-2

-0,966

23

Vrijwilligers weten vaak binnen te komen waar ik niet binnen kom.

-3

-0,966

13

Mijn ondersteuning stopt wanneer iemand aangeeft niet meer geholpen te
willen worden.

-3

-0,993

22

Samenwerken met familie en buren is een extra (opgelegde) taak die weinig
oplevert.

-3

-1,185

24

Vrijwilligers kunnen veel van mijn taken overnemen.

-4

-1,788

28

In de wijken waar mijn klanten/inwoners wonen, is buurtondersteuning vanuit bijvoorbeeld kerken of sportclubs beperkt.

-4

-1,812
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BIJLAGE 2: TABEL PROFESSIONEEL PUZZELEN IN PURMEREND
Professioneel puzzelen in Purmerend
Puzzels Professionele
autonomie
Typologieen

Eigen regie

Kerntaken

Handelingsdomein/
perceptive
draagkracht

Autonome
verbinder

Werkt autonoom
t.a.v. beleid & doet
wat beleid voorschrijft: contrextgedreven werken.

Gericht op vraag
en eigen regie
burger, maar
overnemen
wanneer nodig.

Individuele
ondersteuning
& collectieve
activering

Veel vertrouwen
in kracht burger.
Uitgesproken
verbinding directe
sociale omgeving
& buurtorganisaties.

Ambivalente
probleemoplosser

Sterk autonoom
t.a.v. beleid: werkt
probleemgericht
en weet zelf wat
werkt.

Professionele
regie, de boel
overnemen.

Individuele
ondersteuning.

Ongemotiveerde
klanten met zwak
netwerk. Buurtondersteuning beperkt. Vrijwilligers
kunnen weinig.

Samenwerkende
beschermer

Niet bijzonder
uitgesproken
autonoom:
probleemgericht
werken met focus
op familiesysteem

Niet uitgesproken

Individuele
ondersteuning

Klanten hebben
zware problemen
en een zwak
netwerk. Zoekt
samenwerking
familie/buren.
Grote rol vrijwilligers: kunnen
overnemen.

Talentbewaker

Behoefte aan
sturing en registratie. Talentgericht
werken in teamverband.

Professionele
regie: overnemen
wanneer het fout
gaat.

Individuele
ondersteuning

Klanten hebben
een sterk eigen
netwerk. Ambigue
over vrijwilligers.

Teamspeler

Sterk gericht op
werken in teamverband. Registratie belangrijk.
Regels buigen.

Professionele regie

Individuele
ondersteuning
& collectieve
activering

Ongemotiveerde
klanten met zwak
netwerk. Veel
vertrouwen in
buurtondersteuning. Negatief over
rol vrijwilligers.
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