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1. INLEIDING
Het huidige beleid in het sociaal domein heeft als doel 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. Zowel professionals als burgers
hebben veel beoordelingsruimte gekregen, met andere woorden: de discretionaire ruimte is
toegenomen. Discretionaire ruimte is in beginsel gebaseerd op specifieke (professionele en
humanitaire) individuele waarden, waarden die in de interactie tussen professionals en burgers
een rol spelen en van invloed zijn op de eventuele samenwerking tussen beide partijen. Professionals staan daarbij onder druk om met schaarse middelen te komen tot goede en innovatieve
oplossingen, met minder dure hulp en meer sociale antwoorden. Dit roept vragen rondom regie,
verantwoordelijkheden en kerntaken op, vragen waarmee professionals en informele partijen
puzzelen in de praktijk.
De gemeente Hoorn 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 Hoorn op de volgende hoofdvraag: Hoe geven directbetrokkenen 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?
Samenwerking formeel informeel
Onder ‘informele partijen’ verstaan we sociale netwerken, vrijwilligers, actieve buurtbewoners,
verenigingen, sociaal ondernemers en ervaringswerkers. We richten ons vooral op de vraag hoe
formele en informele partijen, die ‘nabij sociaal werken’, betekenis geven aan en omgaan met
waarden, ambivalenties en puzzels in de praktijk.
We verkennen de kwesties en keuzes in de alledaagse handelingen, in het bijzonder kwesties die
op tafel liggen bij professionals. 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 zienswijzen. Wij focussen ons op hoe zienswijzen van professionals kleur
geven aan de samenwerking tussen de formele en informele zorg binnen de context van de
gebiedsteams. 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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Via deze Q-studie en het onderscheiden van verschillende zienswijzen onder professionals van
1.Hoorn gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. We koppelen onze bevindingen
in de praktijk aan meer theoretische concepten als eigen kracht, best persons, out of the box
handelen, collectieve activering versus individuele hulpverlening en de spanning tussen afstand
en nabijheid voor de sociaal professional. Met deze analyse zijn we in staat om enkele professionele puzzels in de praktijk van sociaal werk te formuleren.
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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
onderzoekers die betrokken waren 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 Hoorn
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 dan voor zijn/haar
problemen.
9. Het is noodzakelijk om als medewerker eerst puin te ruimen om verder te kunnen.
Drang/dwang
10. Soms moet je inzetten op drang en dwang om een klant 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 kind veiligheid 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 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.
16. Samen met de klant een aanpak bepalen, leidt tot betere resultaten.
17. Klanten zijn gemotiveerd om aan hun problemen te werken.
18. Soms moet je klanten onderuit laten gaan om ze de consequenties van hun acties in te laten
zien.
19. Klanten hebben vaak geen sterk sociaal netwerk.
20. De sociale omgeving en het informele netwerk van de cliënt is vaak deel van het probleem.
21. Door het huidige beleid worden klanten 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 inzet 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 wonen, is buurtondersteuning vanuit bijvoorbeeld kerken of
sportclubs beperkt.
29. Ondersteuning vragen uit de sociale omgeving van de klant (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 gebiedsteams binnen
Hoorn. Het onderzoek richtte zich specifiek op de afgebakende doelgroep van professionals binnen 1.Hoorn.
Er zijn 3 gebiedsteams die in de volgende gebieden actief zijn:
1. Grote Waal/Hoorn-Noord/ Veenenlaankwartier/centrum
2. Kersenboogerd-Noord,-Zuid en Blokker
3. Risdam-Zuid, Risdam- Noord/ Nieuwe Steen/Zwaag/Bangert en Oosterpolder
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Elk van de drie gebiedsteams is onderverdeeld in een team Sociaal en een Team Jeugd. Jeugdwerkers maken dus, anders dan in andere steden, vast onderdeel uit van de wijkteams. In totaal
zijn er ongeveer 60 gebiedsteammedewerkers. (Knol 2016, El Feddali 2016)
De werving van respondenten is via de drie teamleiders van de verschillende gebiedsteams van
1.Hoorn verlopen. De Q-survey stond van half december tot eind januari 2017 online waarna in
totaal 44 professionals hebben deelgenomen.
Alle drie de gebieden zijn ruim vertegenwoordigd. De demografische gegevens zijn hier opvolgend weergegeven in tabel 1.
Tabel 1. Demografische gegevens
Werkgebied

Sekse

Leeftijd

Risdam

19

39%

Vrouw

31

70%

<25

Kerseboogerd

15

31%

Man

12

27%

Grote Waal

15

31%

Anders

1

2%

Totaal*

49

Totaal

44

*Enkele deelnemers gaven meerdere werkgebieden aan.

2

5%

26 t/m 40

12

27%

41 t/m 55

23

52%

7

16%

>55
Totaal

44

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 dat het mogelijk maakt deze te vergelijken met andere sorteringen. Vervolgens werden 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 (Zie bijlage 1 voor de methodologische verantwoording van de selectie).
Deze gedeelde zienswijze kan worden bestudeerd als de ‘ideaaltypische’ sortering van stellingen
door professionals die in grote mate op dezelfde manier tegen het onderwerp aankijken. Deze
gedeelde zienswijzen zijn van betekenis voorzien en uitgeschreven aan de hand van de toelichtingen die de betrokken professionals gaven.
De antwoorden op de open vragen over ideale invulling van de samenwerking in de wijk en de
verhouding tot de moederorganisatie zijn ingevoerd in analysesoftware Atlas.ti (versie 7). Alle
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antwoorden zijn gecodeerd door middel van open coding (Bryman, 2004). Dit leverde 56 codes
op die vervolgens naar onderwerp zijn geordend. In een tweede coderingsronde werden deze
groeperingen codes samengebracht onder codefamilies en geordend in een netwerkoverzicht
(zie bijlage 2). Tot slot werden drie overkoepelende thema’s geïdentificeerd die later in dit stuk
gebruikt worden om de bevindingen uit de open vragen te presenteren. Deze zijn: randvoorwaarden; partijen &samenwerking en werkvoorkeuren.
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3. RESULTATEN
De q-set had een hoge respons in Hoorn en deelnemers hebben ook uitvoerig een toelichting
gegeven. Analyse van de data liet enerzijds een grote consensus zien over een aantal stellingen
en anderzijds echt van elkaar verschillende professionele zienswijzen onder 1.Hoorn professionals. We vonden vier significante patronen ten aanzien van interactievoorkeuren (zie tabel 2).
Tabel 2. Factor character
Factor

1

2

3

4

Distinguishing statements

6

7

8

6

Defining sorts

10

6

7

4

Explained variance

15%

12%

15%

9%

Cumulative explained variance

15%

27%

42%

51%

Correlations among discourses
2 0.55
3 0.61

0.48

4 0.50

0.58

0.43

Consensus onder 1.Hoorn professionals
Over een aantal stellingen is er in Hoorn een sterke consensus onder de gehele groep deelnemende professionals rondom een algemeen thema: het eigen professionele handelen versus
het betrekken van het netwerk. Er is een uiterst negatieve sortering van de stelling ‘Kracht- en
talentgericht werken werkt niet bij de doelgroep van gebiedsteams’ (-4,-4, -3, -4) en een
uiterst positieve sortering van de stelling ‘Samen met de klant/inwoner een aanpak bepalen
leidt tot betere resultaten’ (allen 4). Wij interpreteren dit als een sterke resonantie van het eigen
kracht discours. In lijn met krachtgericht werken is er een uiterst negatieve consensus over de
stelling ‘Samenwerken met familie en buren is een extra (opgelegde) taak die weinig oplevert.’ (-3, -4, -4, -4), en een overwegend positieve consensus over de stelling ‘Ik zie buurtorganisaties (zoals kerken, sportclubs e.d.) als een goede aanvulling van mijn hulpverlening’ (3, 3,
2, 3).
Deze consensus ligt in lijn met de doelen van de 1.Hoorn, zoals bijvoorbeeld beschreven in de
tussentijdse evaluatie van de gemeente (El Feddali, 2016). Hier worden drie doelen geformuleerd: 1. Mix van informele ondersteuning en formele zorg 2. Accentverschuiving van problemen
naar mogelijkheden en 3. Bundelen van zorgvragen in de wijk.

1) In het nieuwe landelijks opleidingsprofiel Sociaal werk zijn er drie profielen: 1. Welzijn en samenleving 2. Zorg 3 Jeugd.
Onder welzijn en samenleving onderscheidt men twee assen: individueel - collectief en hulpverlening-activering. MWD zat meer
aan individuele hulpverleningskant CMW aan collectieve activering. Van nieuwe sociaal werkers wordt beiden verwacht.
(Vereniging Hogescholen, 2017)

PUZZELEN IN DE PRAKTIJK

10

Dat er consensus is onder professionals van 1. Hoorn over krachtgericht werken en de inzet van
informele netwerken in lijn met het lokale beleid, is misschien niet opvallend gezien het sterke
‘noodzakelijkheidsdiscours’ rond de veranderingen in het sociale domein (Duyvendak en Tonkens, 2017). Anderzijds zijn er ook altijd signalen geweest van weerstand die de decentralisaties
en vermaatschappelijking van zorg ook oproept onder sociaal professionals (Van Vliet 2009). Er
lijkt sprake van innovatievermogen in Hoorn. Mogelijkerwijs heeft dit te maken met de aandacht
die Gemeente Hoorn heeft gehad voor het vereiste innoverend vermogen van professionals in
wijkteams, om het eigen kracht discours in de praktijk vorm te kunnen geven. Ook in de tussentijdse evaluatie van de gemeente kwam naar voren dat professionals geloven in het bevorderen
van de eigen kracht van bewoners en het samenwerken met informele partijen, hoewel men
tegelijkertijd aangeeft dat in de praktijk nog niet altijd vorm te kunnen geven (El Feddali, 2016).
Naast deze consensus zijn er in Hoorn ook verschillende zienswijzen en voorkeuren te onderscheiden, binnen de q-methode ‘factoren’ genoemd, in wat volgt zullen deze besproken worden.

De loyale beleidswerker: factor 1
“Het vastleggen van gemaakte stappen is belangrijk voor hulpverleners,
collega’s en cliënten zelf om de hulpverlening te kunnen monitoren en om
doelgericht aan oplossingen te kunnen werken.”
Kenmerkend:
• Krachtgericht.
• Positief over samenwerken in wijk en met informele partijen.
• Past duidelijk binnen opleidingsprofiel welzijn en samenleving1: zowel collectieve activering
als individuele hulpverlening met een voorkeur voor het laatste.
• Loyaliteit in het wijkteam. Teamleider als kapitein van een netwerkend team.
• Zoekt naar structureel partnerschap, screening van samenwerkende partners, wil betrouwbare en duurzame samenwerkingsrelaties.
• Behoefte aan structuur/regels/sturing, voorkeur voor vaste werkprincipes want dat leidt tot
gelijke behandeling.
• Als professional moet je je verhouden tot beleid, kan soms lastig zijn als het voor cliënten
slecht uitpakt.
• Enige mate van instrumentalisering van wijk en vrijwilligers

Vraag leidend, samen deskundig
In factor 1 gaat het credo van krachtgericht werken samen met een opvallend hoge sortering
van de stelling ‘De klant/inwoner kan het beste zelf aangeven wat nodig is, ik zie het als mijn
taak hiernaar te luisteren en handelen’ (s14: 4). De klant wordt hierbij als ‘deskundige’ gepositioneerd. Tegelijkertijd wordt deze werkwijze ook gezien als techniek om de cliënt te motiveren,
dan is de professional juist de deskundige. Zo noemt een respondent dat goed luisteren essen-
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tieel is om tot de vraag achter de vraag te komen. In lijn met deze opmerking licht een andere
respondent de stelling ‘Samen met de klant een aanpak bepalen, leidt tot betere resultaten’
(s16: 4) toe dat een klant weet wat het doel is of dat je als hulpverlener kunt helpen dit voor de
klant duidelijk te krijgen. De klant is deskundig maar de professional zeer zeker ook.
Vertrouwen in de sociale omgeving
In factor 1 is er groot vertrouwen in de sociale omgeving. Alleen in deze factor scoort de stelling
‘Ondersteuning vragen uit de sociale omgeving (familie, naasten, vrijwilligers) leidt tot sociale
controle, geroddel en schaamte’ (s29: -4) uiterst negatief. Meerdere respondenten lichten deze
stelling toe met te benadrukken dat het netwerk juist een belangrijke bron van ondersteuning
is. Samenwerking met buren/familie wordt door professionals niet gezien als opgelegde taak die
weinig oplevert (s22: -3). Een respondent licht zelfs toe dat zonder hen erbij te betrekken haar
werk niet mogelijk is. Buurtorganisaties worden gezien als een goede aanvulling op de hulpverlening (S21: 3), en er is een lichte focus in het werk op het versterken van de wijk en haar inwoners (S33: 2).
Proto-professionele vrijwilliger als ondersteuner
Daarnaast wordt de samenwerking met vrijwilligers niet als moeizaam gezien (s27: -3). Een
respondent licht toe dat screening van vrijwilligers en hun competenties binnen vrijwilligersorganisaties problemen in de samenwerking voorkomt. Toch kunnen vrijwilligers niet veel taken overnemen (s24: -2). Een respondent licht toe dat de top van vrijwillige inzet is bereikt, het overige
werk is voor professionals.
Professional binnen beleidskaders
Alleen factor 1 wordt gekenmerkt door een waardering van werken binnen de regels (s1: -3).
Een respondent licht toe dat er anders onduidelijkheid, oneerlijkheid en ongelijke behandeling/
uitzonderingen ontstaan. Er is dan ook behoefte aan meer kaders binnen het gebiedsteam (s6:
2), en weinig geloof in zelfsturende teams (s4: -2). De teamleider faciliteert de kernwerkzaamheden, zorgt dat de professional met de cliënt aan de slag kan. Ook wordt het registreren van het
hulpverleningsproces belangrijk geacht (s3: 3). In een toelichting wordt dit geplaatst in kader van
langdurige hulpverlening, monitoring, zeker in het geval van psychiatrie of wanneer er kinderen
in het spel zijn. In deze factor is er in enige mate ook wel kritiek op het beleid te horen maar het
wordt wel gevolgd. In deze factor resoneert een beeld van een loyale beleidswerker.
Instrumentalisering van eigen kracht en de wijk?
In deze factor is zowel wat betreft het eigen kracht principe als het werken in de wijk een zekere
instrumentalisering van beide principes waar te nemen. Het lijkt erop dat professionals buurtkrachten en vrijwilligers voornamelijk beschouwen in het kader van het eigen professionele
hulpverleningsproces. Dan blijft de professional de regie voeren. Dat is te zien wanneer wordt
gesproken over samenwerking in termen van inzet en competenties, bijvoorbeeld van bewoners,
mantelzorgers, de kerk of vrijwilligers:
Een sterke wijk met sterke inwoners draagt zorg voor elkaar. Bewoners zijn
bereid elkaar te helpen en te ondersteunen waar nodig. Bewoners kennen
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elkaar, durven om hulp te vragen en kunnen elkaar helpen. Het is prettig werken in een wijk waar je bewoners kan vragen om bij te springen wanneer
dat nodig is.”
Zonder mantelzorgers bij situatie te betrekken kan ik bijna mijn werk niet doen.
Ik ben heel blij dat we ook bijv. de kerk in kunnen zetten als er echt sprake is
van te weinig eten.
Het inzetten van een maatje bijvoorbeeld de voorleesexpress, kan heel sterk
helpend zijn. Of een taalmaatje.
De beleidsparadigma-shift van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ leidt tot onzekerheden over de
eigen rol van sociaal professionals en een passend handelingsrepertoire. Wanneer neemt wie de
regie en waarom? Terwijl de landelijke overheid verwacht dat burgers minder consumptief en
meer co-productief worden in het sociale domein, is tegelijkertijd de verhouding tussen burgerinitiatieven en (landelijke) overheidssturing nog steeds onduidelijk (De Boer, 2013). De balans tussen loslaten en regelzucht is bij de overheid nog niet gevonden (Verhoeven, 2015). Die spagaat
is overgeheveld naar professionals in het sociale domein (Botman, 2015). In factor 1 weerklinkt
die spagaat, waarbij individuele hulpverlening met de professional in de regie centraal blijft staan
en het eigen kracht principe en informele verbanden in de wijk als middelen daartoe worden
ingezet.

De zelfstandige maatwerker: factor 2
“Ik ben altijd zelfstandig aan het werk geweest, dat zit in mijn systeem”
Kenmerkend:
• Past ook binnen profiel welzijn en samenleving, meer aan de individuele hulpverleningskant dan aan de collectieve activeringskant.
• Sterke nadruk op eigen professioneel handelen, zelfstandig, tikkeltje ongehoorzaam.
• Veel nadruk op discretionaire ruimte. Man/vrouw van de straat.
• Niet het probleem maar de talenten benadrukken.
• Gaat primair om de klant en professional.
• Vertrouwen in de buurt maar rol vrijwilligers beperkt.
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Talentgericht werken
Kenmerkend voor factor 2 is een voorkeur voor talentgericht werken zoals te zien is uit een sterk
negatieve sortering van de stelling ‘Het is noodzakelijk om als professional eerst puin te ruimen
om verder te kunnen.” (S9: -3), in combinatie met de een positieve sortering van de stelling ‘Binnen het gebiedsteam heb ik meer aandacht voor de talenten van de klant/inwoner dan voor zijn/
haar problemen (S8: 2).
Wens klant leidend, hulpverlening niet vrijblijvend
Ook is er sprake van een sterk positieve sortering van de stelling “De klant/inwoner kan het
beste zelf aangeven wat nodig is, ik zie het als mijn taak hiernaar te luisteren” (S14: 3). Er is
dus een voorkeur voor interactie waar het perspectief, de wensen en de talenten van de klant
leidend zijn. Er is een redelijk sterk geloof in de motivatie van de klanten aan hun problemen te
werken (S17: 2). Toch is professionele ondersteuning niet geheel vrijblijvend; de stelling “Mijn
ondersteuning stopt wanneer iemand aangeeft niet meer geholpen te willen worden.” is redelijk
negatief gesorteerd (S13: -2).
Veel discretionaire ruimte, team medeverantwoordelijk
Anders dan in factor 1, is er in deze factor sterke voorkeur voor veel discretionaire ruimte en
gebruik daarvan. Er wordt gedaan wat nodig is, ook al past het niet binnen de regels (s1: 4); hoe
meer beslissingsbevoegdheid er is, hoe beter het werk gedaan kan worden (S5: 3). Er is geen
behoefte aan meer kaders (S6: -3). Als toelichting wordt genoemd dat zo beter maatwerk kan
worden geleverd ter aanvulling van wat de klant zelf kan regelen, en dat soms cliënten tussen
wal en schip vallen en dan out-of-the-box denken en handelen nodig is. Wel wordt het team
medeverantwoordelijk geacht voor de keuzes die de professional maakt (S6: 2).
“Ik wil denken vanuit het perspectief van de bewoner en veel minder vanuit
richtlijnen van de gemeente.”
Beperkte rol vrijwilligers
Hoewel de samenwerking met vrijwilligers redelijk goed verloopt (S27: -2), wordt er sterk benadrukt dat vrijwilligers niet veel taken van de professional kunnen overnemen (S24: -3) en dat er
geen sprake van is dat vrijwilligers binnenkomen waar de professional niet binnenkomt (S23: -2).
Toegelicht wordt dat vrijwilligers van waarde zijn binnen het welzijnswerk onder coördinatie van
een professionals: “in lastige situaties kan er samen worden opgetrokken of neemt de professional het over.”
“Vrijwilligers kunnen vaak ondersteunen bij klanten die een kwetsbaar sociaal
netwerk hebben. Zij kunnen dan praktische zaken uitvoeren, maar ook een
oogje in het zeil houden.”
“Als je als professional op gelijkwaardige voet optrekt met de vrijwilliger en
duidelijke afspraken maakt loopt de samenwerking over het algemeen prima.
Bedenk hierbij wel dat de vrijwilliger geen professional is en pas je (jargon)
taal hierop aan. Vaak is in het begin wat meer investering nodig wat zich
terugverdient.”
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Vieren van verschil?
In deze factor lijkt er minder sprake van onzekerheid over de eigen rol als professional dan in
factor 1. De professional heeft de regie, zowel ten opzichte van vrijwilligers, als ten opzichte van
het gebiedsteam en beleid. Ongelijke situaties vragen om maatwerk en soms om onorthodoxe
aanpakken, en hierin weten professionals in deze factor de klant wellicht te emanciperen ten
opzichte van beleid. Juist door verschillen te erkennen creëert dit type professional vrijheid voor
zichzelf en voor klanten, zoals ook Frissen (2014) ongelijke behandeling bepleit als tegenhanger
van een verzorgingsstaat van paternalisme en regelzucht. Deze factor roept juist weer vragen
op rondom het doel: “bundelen van zorgvragen in de wijk” dat 1. Hoorn voorstaat. Hoe lever je
maatwerk in het wijkgericht werken?

De gemeenschapswerker: factor 3
“Onze taak is om ervoor te zorgen dat men weer een netwerk opbouwt, door
bijvoorbeeld cliënten te bewegen naar (gratis) activiteiten te gaan in het buurthuis, eventueel ondersteund door een buddy. Op deze manier kunnen inwoners
vanuit eigen kracht in de toekomst beter hun eigen problemen oplossen.”
Kenmerkend:
• Past binnen welzijn en samenleving en binnen jeugd. Gericht op collectieve activering en
collectieve hulpverlening.
• Het gebiedsteam richt zich primair op de wijk; preventie is de kerntaak.
• Netwerker.
• Ook gericht op het zwakste belang: kinderen; onmondigen; zorgmijders. Mensen zijn vrij
totdat zij schade aanrichten.
• Sterk normatieve professional die handelt in lijn met ideeën over burgerschap en zich richt
op gemeenschapsvorming. Veel aandacht voor jeugd.

Samen een plan maken motiveert
Net als in de andere factoren wordt er onderschreven dat samen met de klant het plan van
aanpak bepalen leidt tot betere resultaten (S16: 4), en dat overleg de met de klant de doorslag
geeft boven overleg met samenwerkingspartners (S15:-4). Uit de toelichtingen in deze factor
blijkt dat het samen opstellen van het plan vooral een middel is om de cliënt te motiveren. Uitsluitend in deze factor lijkt er niet zo’n sterk vertrouwen in de motivatie van de klant (S17: 0)
(maar ook geen wantrouwen).
Ingrijpen waar nodig, aandacht voor kinderen
Kenmerkend voor factor 2 is dat het soms geoorloofd wordt geacht mensen onderuit te laten
gaan om ze de consequenties van hun handelen in te laten zien (s18: 3). Dit gaat gepaard met
een ondersteuning die niet vrijblijvend is, c.q. niet stopt wanneer iemand aangeeft niet meer
geholpen te willen worden (S13: -3). Hierbij wordt toegelicht dat in dit geval sprake kan zijn van
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zorgmijders of dat de professional op zoek moet naar de vraag achter de vraag. Ook wordt toegelicht dat het zeker niet ter sprake is wanneer er kinderen in het spel zijn. Wanneer er kinderen
in het spel zijn, is men eerder geneigd om op drang/dwang over te gaan (S18: 3). In deze factor
is opvallend veel aandacht voor kinderen en jeugd.
Vertrouwen in buurtorganisaties
Uitzonderlijk voor deze factor is dat een belangrijk deel van het werk is gericht op het versterken
van de wijk en haar inwoners (S33: 4). Mensen in de wijk zelfredzaam maken wordt in de toelichting als een preventief doel benoemd. Ook wordt het treffen van voorzieningen in de wijk,
die aan de vraag van bewoners voldoen, genoemd. In deze factor gaat het vertrouwen in buurtorganisaties als aanvulling op de hulpverlening (S31: 2) samen met een vertrouwen dat deze
ondersteuning ook aanwezig is in de wijken waar zij actief zijn (S28: -2). De kerk en buurtcentra
worden hier expliciet genoemd.
Netwerkversterking voor lange termijn
In deze factor ziet men zeer duidelijk het belang van sociale netwerken. Er wordt weliswaar
genoemd dat klanten vaak geen sterk sociaal netwerk hebben (S19: 2). Echter samenwerken
met familie en buren wordt niet gezien als een taak die weinig oplevert (S22: -4). Er wordt zorg
gedragen voor het versterken van het ‘eigen’ netwerk omdat dit om lange termijn het meeste
oplevert:
“Professionals zijn er altijd maar tijdelijk, zijn in sommige gevallen een soort
symptoombestrijders. Terwijl je met empowerment (het versterken van de eigen
kracht en het eigen netwerk) de oorzaak kan bestrijden en ervoor kan zorgen
dat iemand zichzelf kan helpen.”
Inbreng (Proto-professionele) vrijwilligers is belangrijk
Tot slot is er een sterke waardering voor vrijwilligers. De samenwerking gaat goed (S27: -3) en
alleen in deze factor wordt de stelling “De inbreng van vrijwilligers is net zo belangrijk als die
van professionals.”, sterk positief beoordeeld (S26: 3). Toegelicht wordt dat vrijwilligers betrouwbaar zijn, zij “kiezen niet voor niets voor het ‘vak’ van vrijwilliger” en er wordt benoemd dat
vrijwilligers een “contract, intervisie of begeleiding” hebben en hun taak serieus nemen. “Je niet
mag laten blijken dat je als professional beter en meer bent, we zijn allemaal gelijkwaardig”. Dit
is de enige factor waar de stelling “Vrijwilligers kunnen veel van mijn taken overnemen” niet
(sterk) negatief maar neutraal wordt beoordeeld (S24: 0).
Bescheiden professie?
In deze factor is de aandacht voor preventie, kinderen en jeugd en netwerken opvallend. De
rol van sociaal professional lijkt men hier in te vullen met een rol van gemeenschapswerker. Als
zodanig werkt men op gelijkwaardige voet samen met vrijwilligers. Sociaal werk is in deze factor
te bezien als bescheiden professie zoals ook Trappenburg (2014) dat omschrijft, maar men grijpt
wel in als dat moet zoals bij zorgmijders of als er kinderen in het spel zijn. In deze bescheiden rol
van sociaal werk lijkt men in deze factor de mix van informele ondersteuning en formele zorg
helder te bezien. Hoewel bescheiden lijkt men over de eigen rol als professional niet onzeker.
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Ik en de cliënt. Factor 4
“Er komen veel complexe zaken binnen bij 1.Hoorn, waarbij ook veiligheid
van kinderen en/of volwassenen een belangrijk thema is. De informele zorg
is beperkt toegerust om de zwaarte van deze problematiek aan te kunnen.
Kennen hierin de routes niet (altijd), hebben niet de mogelijkheden om hier
voldoende naar te handelen.”
Kenmerkend:
• Past binnen profiel welzijn en samenleving en ook zorg. Richt zich op individuele activering
en hulpverlening en niet op het collectieve.
• Zeer autonome professional, tikkeltje paternalistisch.
• Benadrukt meerwaarde professionele ervaring en kennis. Eigenwijs ten opzichte van beleid.
• Heeft weinig vertrouwen in het dragend vermogen van het eigen netwerk. Ook beperkte
inzet in vrijwilligers. Voorkeur in samenwerking met meest nabije partijen want die kunnen
info leveren; familie en buren zijn handige oren en ogen voor de professional.

Problemen doelgroep te zwaar voor informele zorg
Karakteristiek en uitzonderlijk voor deze factor is de visie dat de informele zorg beperkt is toegerust op de zwaarte van de problematiek van de klanten (S30: 4). In het kader hiervan kunnen
vrijwilligers geen taken overnemen (S24: -3) en is er geen sprake dat zij binnenkomen waar de
professional niet binnenkomt (S23: -2). Er wordt toegelicht dat dit te veel gevraagd is, vrijwilligers “laten het afweten wanneer het te complex wordt”. Ook wordt genoemd dat vrijwilligers
niet verantwoordelijk zijn voor de continuering van de hulpverlening. Er moet eerst besproken
worden wat de mogelijkheden/kwaliteiten van de informele zorg zijn en gekeken worden naar
de mogelijkheden “deze te verder te begeleiden in de toerusting”. In factor 4 krijgen vrijwilligers
specifieke taken toegedicht zoals emotionele en praktische ondersteuning.
Draagkracht buurtorganisaties beperkt
In lijn met het voorgaande is dit de enige factor waar naar voren komt dat de professionals in de
wijken waarin zij werken geen sterke buurtorganisaties zien die de mogelijkheid hebben taken
over te nemen (S32: -3). Buurtorganisaties worden gezien als een goede aanvulling op de hulpverlening (S31: 3) Maar het werk richt zich ook niet op het versterken van de wijk en haar inwoners (S33: -2).
Professional neemt de verantwoordelijkheid, gericht op veiligheid
Hoewel registreren van het hulpverleningsproces belangrijk geacht wordt voor het hulpverleningsproces (S3: 3), wordt er ook gesteld dat meer beslissingsbevoegdheid leidt tot beter en
sneller uit kunnen voeren van de werkzaamheden. Het team wordt in deze factor niet gezien als
medeverantwoordelijk voor de keuzes die de professional maakt (S2: -2). Wanneer er kinderen
in het spel zijn wordt er eerder geneigd om over te gaan op drang/dwang (S11: 2).
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“Er komen veel complexe zaken binnen bij 1.Hoorn, waarbij ook veiligheid
van kinderen en/of volwassenen een belangrijk thema is. De informele zorg is
beperkt toegerust om de zwaarte van de problematiek aan te kunnen.”
Toelichting bij ideale invulling: “Hulpverlener als coördinator of verwijzer
en waar mogelijk bij lichtere problematiek de inzet van vrijwilligers, ook
lotgenotengroepen waarin ouders elkaar kunnen ondersteunen. Wel onder
leiding van professionals.”
In deze factor is er een sterke voorkeur voor de regie bij de professional waar te nemen.
Sociale omgeving als monitor
Samenwerking met familie en/of buren wordt wel geacht veel op te leveren (S22: -4) en ondersteuning uit de sociale omgeving wordt niet (echt) geacht te leiden tot sociale controle of
schaamte (S29: -2). Toegelicht wordt dat het netwerk potentie heeft en kan worden ingezet
voor monitoring, om de veiligheid bewaken en om te ontlasten, maar “je kunt niets opleggen”.
Men ziet opnieuw zichzelf al professional duidelijk in de regie, de sociale omgeving krijgt specifieke taken als monitoren, net als bij vrijwilligers.
Moet iedereen mee?
Eerder is beschreven dat er onder professionals van 1.Hoorn consensus lijkt te bestaan over het
belang van krachtgericht en wijkgericht werken. Een discours dat aansluit bij beleidsdoelen van
1.Hoorn: een mix van formele en informele ondersteuning, van problemen naar mogelijkheden
en het bundelen van zorgvragen in de wijk. Gemeente Hoorn heeft aandacht gehad voor het
innoverende vermogen van professionals in gebiedsteams om deze doelen in de praktijk vorm
te kunnen geven. In de laatste factor lijkt dat toch niet het geval, hier is juist een beeld van een
sociaal werker die vooral gericht is op zichzelf en de klant in het individuele hulpverleningsproces. De regie ligt bij de professional en het ideaal van burgers als co-producent is in deze factor
juist niet te herkennen. Hier klinkt eigenwijsheid ten opzichte van beleid. Vraag is of dat erg is,
of dat juist discussie in gebiedsteams door professionals als constructief wordt gezien.

Samenwerken in de wijk
In de analyse van de q-sortering van stellingen zijn er vier factoren waar te nemen: de loyale
beleidswerker, de zelfstandige maatwerker, de gemeenschapswerker en de professional die zich
vooral richt op het hulpverlenersproces met de cliënt. Deze factoren onderscheiden zich onder
meer op 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 verschillen in percepties onder professionals van 1. Hoorn bieden vragen voor verder onderzoek en kansen voor reflectie onder de professionals. De verschillen in percepties zijn in deze
fase van onderzoek al wat verder uitgediept door ook twee open vragen te stellen. Deze luidden: Wat zou voor u de ideale invulling van uw werk zijn binnen het samenwerken in de wijk
(denk aan samenwerking vrijwilligers/andere professionals/organisaties en actieve burgers in de
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wijk)? Hoe verhoudt dit ideaal zich tot het werken in uw moederorganisatie? 43 van de 44
respondenten vulden deze open vragen in.
Algemeen: randvoorwaarden, korte lijnen en overzicht
In hun antwoorden op de open vraag naar ideale samenwerking in de wijk benoemen veel
professionals randvoorwaarden om tot samenwerking te komen. Zo wordt er benoemd dat
er vanuit de werkgever voldoende tijd, ruimte en rust moet worden geboden, alsook dat het
belangrijk is om 100% van de werktijd in één team actief te zijn. Ook wordt genoemd dat het
voor de samenwerking met andere partijen belangrijk is om te werken vanuit één vaste locatie in
de wijk. Dit sluit aan bij de wens beter vindbaar en meer zichtbaar te zijn, die meermaals wordt
genoemd.
Opvallend vaak wordt er gesproken over ‘korte lijnen’. Sommige respondenten zien korte lijnen
met de gemeente als noodzakelijk. Samenwerking tussen beleidsmakers en medewerkers van
het gebiedsteam wordt nodig geacht om er samen voor te zorgen dat het beleid ten dienste
staat van de praktijk en niet andersom. Andere respondenten prijzen juist de kans op korte
lijnen die gebiedsteams bieden: “Ideaal vind ik samenwerking met professionals, wijkcentra,
vrijwilligers en dan korte lijnen”. De lijnen met professionals buiten gebiedsteams zouden korter
kunnen, zoals met huisartsen.
Tot slot wordt het belang van een overzicht van de mogelijkheden binnen de gemeente benadrukt. Er lijkt hier sprake van toch nog wat onwennigheid rondom het werken in de wijk:
“Wel vind ik dat wij (gebiedsteam) ons meer moeten laten zien in de wijk, outreachend
werken. Signalen moeten krijgen van instanties over bv. zorgmijders etc. Kennen wij
eigenlijk alle organisaties wel goed genoeg in de wijk, zijn er organisaties die actief zijn
waar wij het niet van weten?”
Een inlooppunt en een goede sociale kaart zouden professionals en vrijwilligers kunnen helpen
om elkaar te vinden.
Partijen: vrijwilligers, organisaties en bewoners
In de open vraag naar samenwerken in de wijk werden verschillende partijen als voorbeeld
gegeven: vrijwilligers, andere professionals en professionele organisaties, buurt- en wijkorganisaties, en met inwoners en burgers.
De samenwerking met vrijwilligers blijkt een grote plek te hebben in de ideale invulling van
het samenwerken binnen de wijk, deze wordt vaak genoemd. Er lijken verschillende ideeën te
bestaan over rollen die vrijwilligers in de hulpverlening zouden moeten of kunnen spelen. Het
idee leeft dat door meer vrijwilligers in te zetten de inzet van professionals minder nodig zal zijn
in de wijk. Tegelijkertijd zijn er ook bedenkingen over de inzet van vrijwilligers. Zo noemt een
professional dat zij/hij “vanuit de aard en verantwoordelijkheid voor minderjarigen” niet denkt
dat alle zorg overgelaten kan worden aan vrijwilligers, wel kunnen buddy’s of maatjes van meerwaarde zijn in ondersteuning. Dit ligt in lijn met een voorkeur van andere professionals die bij
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de inzet van vrijwilligers denken aan “vriendschappelijk huisbezoek”. Een manier om te bepalen
welke rol vrijwilligersorganisaties in de zorg rond bewoners kunnen nemen, is door hen periodiek deel te laten nemen aan vergaderingen waarin casussen (anoniem) worden besproken.
Wanneer gesproken wordt over professionals en professionele organisaties gaat het bijvoorbeeld om de huisarts of de gemeente en woningbouw:
Over het algemeen weten we elkaar al aardig te vinden, tenminste de
organisaties waarbij zorg is ingekocht. Bij organisaties zoals een gemeente,
woningbouwvereniging is het vaak moeilijk door te dringen. Zij zitten nog
echt op een “eilandje” met hun eigen regels en wetten. De ontschotting die
1. Hoorn nastreeft is bij deze organisaties ver zoek.
Ook wordt gesproken over de inzet van ketenpartners om te kunnen zorgen dat mensen langer
thuis kunnen blijven wonen. Wanneer gesproken wordt over buurtorganisaties gaat het zowel
over professionals en vrijwilligers, of het onderscheid vervaagt. In dit kader wordt bijvoorbeeld
gesproken over samenwerking tussen verschillende partijen binnen wijkcentra.
Andere professionals richten zich meer op de samenwerking met ‘inwoners’ en/of ‘burgers’.
Zij willen bijvoorbeeld samenwerking met ‘actieve burgers in de wijk’, of mensen in de wijk
verbinden/samenbrengen om het netwerk te versterken. Zo beantwoordt een professional de
vraag bijvoorbeeld met:
“Samenwerken met inwoners. Daar liggen vaak hele mooie ideeën en initiatieven. Actief benaderen, zonder te “pushen”.
Om meer verbinding te kunnen maken is het nodig om de bekendheid en zichtbaarheid van de
wijkteams te vergroten, zo schrijven respondenten. Daarbij zou het helpen als professionals meer
‘netwerken’. Ook zou het helpen om contactpersonen bij de verschillende betrokken partijen
aan te wijzen.
Werkvoorkeuren en -invulling
In de kanteling van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ is er veel discussie geweest over de gewenste
werkinvulling van sociaal werkers. Van Deur et. al (2013) beschrijven dat ook experimenteervrijheid en professionele ruimte nodig zijn om tot innovatie te komen. Welke voorkeuren benoemen professionals van 1. Hoorn als het gaat om de invulling van hun werk?
Een voorkeur die relatief veel beschreven wordt is die van wijkgericht en preventief werken.
Er wordt door een respondent genoemd dat 1.Hoorn zich nog te veel richt op individuele
hulpvragen. In lijn hiermee wordt tevens een voorkeur voor ‘outreachend werken’ naar voren
gebracht: achter de pc vandaan en de wijk in om meer zichtbaar/vindbaar te zijn en om
actieve burgers te benaderen. Om meer preventief te kunnen werken worden als voorwaarden
genoemd: goede samenwerking tussen buurtorganisaties, vrijwilligers, en professionals, en laagdrempelig zijn en draagvlak hebben bij burgers.
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Ook wordt het belang benadrukt om als professional eerst te kijken naar de mogelijkheden
die mensen zelf, of hun netwerk hebben in plaats van direct een vrijwilliger in te zetten. De
vrijwilliger kan dan eventueel ondersteunend functioneren. Een andere gewenste rol van de professional is er een die als leidinggevende of coördinator optreedt van informele partijen, zoals
vrijwilligers:
Ik zou meer willen coördineren in de samenwerking. Met name op het gebied
van vrijwilligers. Ik denk dat deze taak meer vanuit de wijkteams zou moeten
worden opgepakt i.p.v. dit beleggen bij een zusterorganisatie.
Een schijnbaar tegengestelde werkvoorkeur richt zich met name op kinderen volgens het credo:
“ieder kind veilig”. Ter illustratie benoemt een respondent de spanning tussen de visie en handelingswijze vanuit (1) de moederorganisatie: zo vroeg mogelijk de juiste behandeling starten
zodat behandeling op latere leeftijd niet nodig is, tegenover (2) de visie van wijkteams: zo lang
mogelijk gebruik maken van voorliggende voorzieningen. Een ander wijkteamprofessional
benoemt dat vanwege de aard en verantwoordelijkheid voor minderjarigen niet alle zorg overgelaten kan worden aan vrijwilligers.
Bij deze voorkeuren is het de vraag of professionals het binnen hun eigen invloedssfeer zien om
deze vorm te geven of dat zij het idee hebben dat dit juist buiten de eigen invloedssfeer ligt.
Omdat het sociale domein zo in beweging is geraakt, wellicht gedwongen, door nationaal en
lokaal beleid, hebben professionals er moeite mee om zich eigenaar te voelen van hun werk zo
blijkt ook uit eerder onderzoek (Botman, 2015).
Moederorganisatie
De vraag naar de rol van de moederorganisatie bij het samenwerken in de wijk leverde veel
minder rijke informatie op. Een deel van de professionals van 1. Hoorn heeft namelijk geen moederorganisatie. De professionals die er wel een hebben zijn dan weer onder te verdelen in twee
groepen. Een deel geeft namelijk aan dat de moederorganisatie dezelfde omslag in denken en
handeling aan het maken is, zoals de gemeente/ 1.Hoorn die van professionals vraagt:
Moederorganisatie werkt in opdracht. Uitvoerend en na afstemming met
gebiedsteam en cliënt. Ook bij de moederorganisatie is daarin omslag in
denken te ontdekken en waar te nemen.
Relatief veel professionals noemen de kansen die het werken in een gebiedsteam hen biedt:
meer onafhankelijkheid, meer vrijheid, nieuwe vaardigheden leren en veel samenwerken met
andere professionals. Voor hen geeft de verhouding moederorganisatie geen spanning.
Voor een ander wat kleiner deel, geeft die verhouding wel spanning. Bijvoorbeeld als de visie of
werkwijze van de moederorganisatie niet overeenkomt met die van gebiedsteams:
“In mijn moederorganisatie wordt er weinig gewerkt met vrijwilligers. Andere
organisaties zijn wel belangrijke samenwerkingspartners.”
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Om het organisatorisch goed te regelen tussen gemeente en moederorganisatie heeft tijd
gekost, zo geven enkele professionals aan. Soms is het nog niet goed geregeld, zo schrijft een
professional:
“Het geeft spanning dat er problemen zijn tussen de inkoopafspraken met de
gemeente en mijn moederorganisatie. Dit geeft onveiligheid en ook spanning
met betrekking tot mijn vertrouwen en motivatie. Het gevoel een nummer te
zijn staat mij dan in de weg om 100% mijn inzet te tonen in het wijkteam. Dit
vind ik erg bezwaarlijk en zou ik heel graag anders willen zien”
Al met al lijkt de samenwerking tussen gebiedsteam en moederorganisatie voor het merendeel
van de professionals van 1. Hoorn goed te verlopen, terwijl deze voor een klein deel van de professionals nog aandacht behoeft.
Concluderend vallen in de antwoorden op de open vragen rondom samenwerking in de wijk
met name de behoefte aan overzicht en korte lijnen, de verschillen in mogelijke samenwerkingspartijen die professionals zien en de voorkeur voor wijkgericht en preventief werken op. Een
zekere spanning tussen denken in mogelijkheden en drang of dwang is waarneembaar.
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4. SAMENVATTEND EN REFLECTIES
Er is onder de professionals van 1. Hoorn consensus over het belang van krachtgericht werken
en de inzet van informele netwerken zoals ook het huidige beleidsparadigma voorstaat. Er zijn
ook verschillen waar te nemen in zienswijze. In de q-studie hebben wij vier factoren onderscheiden, die te interpreteren zijn als verschillende ideaaltypische zienswijzen die er bestaan onder
professionals van 1.Hoorn. De vier factoren zijn: de loyale beleidswerker, de zelfstandige maatwerker, de gemeenschapswerker, en de professional die werkt vanuit “ik en de cliënt”. 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 loyale Beleidswerker, factor 1, neemt weinig autonomie maar verhoudt zich juist tot wat
beleid van hem of haar vraagt, heeft voorkeuren voor krachtgericht en wijkgericht werken en
het betrekken van het netwerk en houdt zich zowel met het collectief als met individuele burgers bezig. In de toelichtingen was een zekere mate van instrumentalisering van wijkgericht werken en het werken met vrijwilligers waar te nemen.
De zelfstandige maatwerker, factor 2, neemt meer autonomie en hecht belang aan discretionaire ruimte voor de professional. In deze factor richt men zich iets meer op het individuele
hulpverleningsproces dan op het collectief. Er is een voorkeur voor krachtgericht werken maar
het vertrouwen in vrijwilligers en buurten is beperkt. In de toelichtingen was te lezen dat professionals puzzelen met de balans tussen leveren van maatwerk en wijkgericht werken.
De gemeenschapswerker, factor 3, houdt zich niet zo bezig met beleid. In deze factor is een
voorkeur voor collectieve activering, preventie en opkomen voor het belang van het kind waar
te nemen. De professional neemt hier weinig regie en heeft juist een sterke waardering voor
vrijwilligers en informele netwerken. Hier is mogelijk sprake van een bescheiden professional, die
wel ingrijpt als dat nodig is, bijvoorbeeld bij zorgmijders en als de veiligheid van kinderen in het
geding is.
De vierde factor hebben we ‘ik en de cliënt’ genoemd. In deze factor is een grote mate van
autonomie van de professional waar te nemen. De professional houdt veel regie ten opzichte
van burgers en richt zich op individuele hulpverlening. Hier is weinig vertrouwen in informele
netwerken en de inzet van vrijwilligers te zien. Deze factor wijkt het meest af van de eerdergenoemde consensus onder professionals van 1. Hoorn over krachtgericht en wijkgericht werken.
Hoe kunnen de resultaten uit de Q-studie onder professionals van 1. Hoorn nu geduid worden?
In wat volgt zullen we enkele theoretische noties rondom samenwerking en sociaal werk toepassen op de resultaten.
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Hoewel er onderlinge verschillen zijn is er consensus onder professionals van 1. Hoorn over het
belang van kracht- en talentgericht werken en over het dragend vermogen van buurten en netwerken, geheel in lijn met het beleid van Gemeente Hoorn. Professionals van 1. Hoorn zijn geselecteerd op hun innoverend vermogen. In het debat rondom samenlevingsopbouw bepleitten
Van den Brink et al. (2012) dat er vaker naar ‘best persons’ gekeken moet worden in plaats van
‘best practices’. Het zijn juist vaak personen met bepaalde eigenschappen, zoals ondernemend
en gecommitteerd zijn, die verbindingen in een wijk weten te maken. In hoeverre is er sprake
in Hoorn van selectie op best persons? Een ‘best person’ is een type dat zowel ondernemend
als empathisch is en andere mensen aan zichzelf en aan anderen weet te binden. Het zijn mensen die creatief om kunnen gaan met regels en protocollen, kunnen improviseren, informeel
leiderschap tonen en een verschil kunnen maken in een buurt of wijk. Best persons weten een
verbinding te maken tussen systeem- en leefwereld. Dit is terug te zien in de consensus onder
professionals, maar er zijn ook verschillen. De loyale beleidswerker is ondernemend en gecommitteerd, maar mist wellicht het improviserend en creatief vermogen. De zelfstandige maatwerker weet dan juist wel weer creatief om te gaan met regels, maar lijkt nog wat weinig op de
krachten in een wijk gericht. De gemeenschapswerker lijkt het dichtst bij het beeld van ‘best
person’ zoals Van den Brink et al. (2012) dat schetsen te komen: sterk in het leggen van verbindingen in de wijk, ondernemend en mensen aan zich bindend. Echter waar het jeugd betreft
houdt de gemeenschapswerker zich wel aan regels en protocollen, wat niet wil zeggen dat dit
type er niet creatief mee om weet te gaan in gevallen waar het kan.
De verschillen in zienswijzen onder professionals hoeven geenszins een probleem te zijn, professionals van 1. Hoorn lijken veel van elkaar te kunnen leren. Het denken in ‘best persons’ helpt
daar mogelijk bij, ook bij evaluaties van het werken in gebiedsteams. Wanneer men in ‘best
persons’ denkt zoekt men niet naar structuren: praktijken die overal het beste werken, maar
naar juist naar agency: personen die in een specifieke situatie het meest goede doen. Dit strookt
met een benadering van professionaliteit waar naast objectieve inzichten of vaardigheden ook
subjectieve waarden en idealen onder vallen (Brink et al. 2012, p.13). Deze benadering is echter
ook bekritiseerd. In de Marie Kamphuis lezing 2017 zet Spierts (2017) zich af tegen een Best
Persons-benadering zoals die van Van de Brink et al. (2012). In een Best Person-benadering
gaat het al snel om pragmatische en creatieve ervaringsdeskundigheid en een ondernemende
enthousiaste houding. Volgens Van de Brink et al (2012) is dat niet aan te leren: je hebt het of je
hebt het niet. Spierts (2017) benadrukt terecht dat ervaring en enthousiasme niet genoeg zijn.
Pas in combinatie met kennis en kunde ontstaat meerwaarde voor sociaal professionals. Hij pleit
daarom voor getrainde beleidsbewuste professionals als ‘beste actoren’ in het sociaal werk. Voor
nabije sociaal professionals zijn zowel objectieve vaardigheden als subjectieve waarden belangrijk om discretionaire ruimte te kunnen benutten. Factor 3, de gemeenschapswerker lijkt die
kennis, kunde en ervaring goed te kunnen combineren. Voor 1. Hoorn is het interessante stof
voor onderlinge discussie welke balans tussen kennis en subjectieve waarden wenselijk is in het
handelen van professionals in de gebiedsteams.
In deze studie kwam ook naar voren dat er in Hoorn verschillende zienswijzen bestaan over de
mate van regie die de professional neemt in de samenwerking met informele partijen. Aan de
ene kant van het spectrum is er de professional die zich hoofdzakelijk richt op zichzelf en de
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cliënt, deze professional behoudt zelf veel regie en vindt dat vrijwilligers geen taken kunnen
overnemen omdat de problematiek van cliënten daarvoor te complex is. Daarentegen heeft het
type ‘gemeenschapswerker’ juist veel vertrouwen in het ondersteunend (dragend) vermogen van
burgers, netwerken, vrijwilligers in de wijk en geeft aan deze informele partijen gelijkwaardige
regie. De geconstateerde pluriformiteit sluit enigszins aan bij de analyse van Van Bochove, Verhoeven en Roggeveen (2014, pp. 18-39). Zij onderscheiden drie typen samenwerkingspatronen
tussen professionals en vrijwilligers. Zij spreken van ‘professionele verantwoordelijkheid’ wanneer de professional hoofdzakelijk verantwoordelijk is en de vrijwilliger vooral een ondersteunende rol heeft, zoals het Hoornse type ‘zelfstandige maatwerker’ dat ook ziet. Er is sprake van
‘gedeelde verantwoordelijkheid’ wanneer vrijwilligers bepaalde taken van professionals overnemen en rollen overlappen, dit is terug te zien bij de gemeenschapswerker. In het geval van
‘vrijwillige verantwoordelijkheid’ nemen vrijwilligers de meeste taken van de professional over
en staat deze meer op afstand. Of dit in Hoorn voorkomt is op basis van deze studie niet te zeggen. Van Bochove, Verhoeven en Roggeveen (ibid.) concluderen dat de samenwerkingspatronen
samenhangen met het type diensten van organisaties (bij zorg meer professionele verantwoordelijkheid, bij welzijn meer vrijwillige verantwoordelijkheid) en de kenmerken van beschikbare
vrijwilligers (bereidheid en kundigheid).
Tot slot blijkt uit deze studie dat professionals van 1. Hoorn verschillende voorkeuren of zienswijzen hebben wat betreft hun discretionaire ruimte. Waar de zelfstandige maatwerkers gericht
zijn op het individuele hulpverleningsproces van de cliënt en veel autonomie ten opzichte van
(gemeente) beleid laten zien in hun werkvoorkeuren, doen de gemeenschapswerker en de loyale
beleidswerker dat juist weer niet.
Het vervolgonderzoek zal op bovengenoemde kwesties waar het gaat om samenwerking tussen
formele en informele partijen dieper ingaan. Er is meer kennis nodig over de alledaagse handelingen en afwegingen van professionals (Veldboer, 2015). Wat zijn de professionele puzzels in de
praktijk en hoe worden ze gelegd?
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5. SLOTBESCHOUWING:
PUZZELEN IN DE PRAKTIJK
Professionals van 1.Hoorn 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.
Om de ruimte tussen beleidsdoelen en alledaagse handelingen van professionals te duiden
wordt vaak verwezen naar het concept street level bureaucrats van Micheal Lipsky (1980). Professionals moeten steeds grote abstracte beleidsdoelen vertalen naar hun alledaagse praktijken.
We zien bij 1. Hoorn dat met name over de “mix informeel- formeel” en “het bundelen van
zorgvragen in de wijk” sommige professionals in hun voorkeuren afwijken van beleid. Lipsky
(1980) beziet de ruimte tussen beleidsdoelen en alledaagse praktijken 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). Plat gezegd
volgt de ene professional in Hoorn nogal instrumenteel het beleid, terwijl de andere het beleid
naar eigen behoefte aanpast.
Deze verschillende zienswijzen en voorkeuren 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 de randvoorwaarden en mogelijkheden die vanuit het beleid
geboden worden (vgl. Lipsky, 1980), deels vanuit bepaalde 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 het beleid
(Veldboer, 2015). In de toelichtingen van professionals is die voorkeur voor beleidsaanpassing en
-beïnvloeding bij sommigen zeker waar te nemen. Professionals nemen dan meer eigenaarschap
(agency). In die zin zou er bij 1. Hoorn sprake kunnen zijn van street level agents (Veldboer,
2015).
Subgroepen van professionals lossen dus op andere manieren de puzzel (van der Aa, 2017) op
hoe ze beleidsconcepten vertalen naar de uitvoeringspraktijk. In deze Q-sortering onder professionals van 1.Hoorn zien we bij de factoren de volgende vier terugkerende puzzels:
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1. 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 concept 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?
2. De eigen regiepuzzel. Hierbij is de onderliggende vraag wat realistische perspectieven zijn
op het concept van eigen regie door de cliënt, waar liggen de grenzen bij ‘werken gericht op
eigen regie’? Vaak wordt door de respondenten de grens getrokken als de eigen regie van
cliënten schadelijk is voor anderen, zoals bijvoorbeeld bij schadelijke gevolgen voor de kinderen in een gezin. Een veel lastiger afweging betreft de puzzel rond de vraag hoe de professional kan beoordelen of zelfregie wel of niet haalbaar is bij cliënten. En ook de vraag of eigen
regie gaat boven de regie van de professional (u vraagt, wij draaien?) leidt vaak tot wikken en
wegen. Ook speelt hier de vraag wat te doen met mensen met onvoldoende eigen regie om
hun vraag bij de wijkteams te articuleren.
3. De kerntakenpuzzel. Vaststaat dat alle respondenten het ondersteunen en activeren tot
zelfredzaamheid van individuele cliënten zien als een kerntaak. 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. En als dat zo is, hebben sociaal professionals de kennis en kunde om beide te kunnen doen?
4. 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. Worden zij daarmee (net als
professionals) in zekere zin verlengstuk van beleid? 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?
In het vervolg van dit onderzoek wordt veel dieper ingezoomd op hoe in de praktijk van wijkteams deze professionele puzzels uitpakken. We diepen de puzzels uit door middel van kwalitatief onderzoek via interviews met professionals, stakeholders en cliënten.
Als zeer voorlopige tussenbalans willen we wel alvast stilstaan bij de vraag of de in de Q-sortering gevonden verdeeldheid bij het doordenken van de gedeelde concepten aanleiding geeft
tot zorg. De accentverschillen laten in elk geval zien dat er nog veel discussies gevoerd moeten
worden, dat er veel ruimte is voor reflectie over alle kwesties en dilemma’s. De pluriformiteit in
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antwoorden is echter zeker niet op voorhand problematisch. Ten aanzien van de professionele
autonomiepuzzel stellen Engbersen en Rensen (2016) bijvoorbeeld dat om in te spelen op de
uiteenlopende vragen en behoeften een breed handelingsrepertoire nodig is, van orthodox tot
beproefde methoden: “Voor onorthodoxie hoef je niet ‘tegen de methode’ te zijn”. De kracht
kan dus juist ook zitten in het “switchen” tussen werkwijzen. De veranderlijke aard van het
sociaal werk vraagt mogelijk om werknemers die verschillende werkwijzen of methoden kunnen
hanteren, om vormen van ‘multifocaliteit’. Een pluriformiteit van puzzelaars kan dus mogelijk
ook kansen bieden.
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BIJLAGE 1. TECHNISCHE VERANTWOORDING DATAVERZAMELING EN -ANALYSE
Q-SORTERING

De stellingen in de Q-set zijn geïmporteerd in de online Q-tool HTMLQ (https://github.com/
aproxima/htmlq).
De database met alle Q-sorteringen is ingevoerd in KENQ (https://shawnbanasick.github.io/
ken-q-analysis) voor verdere analyse. Allereerst is een correlatiematrix gemaakt die informatie
gaf over relaties tussen de verschillende Q-sorteringen. Deze matrix is vervolgens onderworpen
aan een centroid factor analyse, met varimax rotatie, om onderliggende patronen te identificeren. Het aantal te behouden factoren werd bepaald aan de hand van het Kaiser-Guttman
criterium (Kaiser, 1970), wat voorschrijft alleen factoren met een eigenwaarde van meer dan 1
te behouden en waar minstens 3 sorteringen significant op laden (Watts & Stenner 2012). Voor
de interpretatie analyseerden wij de typische configuratie, of synthetische sorteringen van de
verschillende factoren in combinatie met de toelichtingen die respondenten behorende bij de
factor gaven.
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BIJLAGE 2. CODEFAMILIES ANALYSE OPEN VRAGEN
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