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Inleiding
Sinds de decentralisaties in het sociale domein staan sociaal professionals voor de uitdaging om vaker beroep te doen
op de eigen kracht en zelfredzaamheid van bewoners. Van professionals wordt verwacht dat zij hierop aansturen door
nauw samen te werken met sociale en informele netwerken. De achterliggende gedachte is dat het stimuleren en
faciliteren van deze netwerken bijdraagt aan onderlinge zorgzaamheid in wijken en vroeg signaleren van problemen
mogelijk maakt, waardoor (zwaardere) zorgvragen voorkomen kunnen worden. Vooral sociaal professionals in
stedelijke omgevingen staan hierbij voor een uitdaging. In steden wonen in verhouding meer kwetsbare individuen
en huishoudens en zijn informele steunnetwerken minder vanzelfsprekend dan op het platteland leven.
Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein van de metropoolregio Amsterdam deden wij onderzoek naar de wijze
waarop wijkprofessionals de samenwerking met informele partijen in stedelijke omgevingen vormgeven. In deze
rapportage doen wij verslag van de samenwerking tussen beide partijen in Purmerend. We hebben gekeken naar de
verwachtingen en voorkeuren die stakeholders koesteren en de wijze waarop professionals en informele partijen
invulling aan de samenwerking geven in de praktijk. Naast Purmerend is vanuit de Werkplaats Sociaal Domein
hetzelfde onderzoek uitgevoerd in Amsterdam en Hoorn.
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 1 . We verkennen de kwesties en keuzes
die ze tegenkomen in de alledaagse praktijk, in het bijzonder de 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.
Met het onderzoek beantwoorden we 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?
De hoofdvraag hebben we verder uitgewerkt in de volgende drie deelvragen:
Hoe verloopt de samenwerking tussen professionals uit wijkteams en informele partijen?
Welke kwesties en dilemma’s ervaren professionals en informele partijen m.b.t. de samenwerking?
1.
			
			
2.
3.

Hoe maken ze daarin keuzes?
a. Welke kwesties en dilemma’s ervaren professionals en informele partijen m.b.t. de samenwerking?
b. Hoe maken ze daarin keuzes?
Hoe ervaren hulpvragende burgers de samenwerking tussen formele en informele partijen?
Wat zijn de consequenties van de bevindingen voor het werkproces van de wijkteamprofessionals?

Het is van belang te vermelden dat we aan het onderzoeken van de tweede deelvraag nauwelijks aan zijn toegekomen.
Het benaderen van de stakeholders, wijkteamprofessionals en informele partijen nam meer tijd in beslag dan van
te voren ingecalculeerd. We hebben in totaal twee bewoners kunnen spreken. Door dit geringe aantal hebben wij
het perspectief van bewoners niet in een apart hoofdstuk verwerkt. De input uit deze gesprekken hebben op de
achtergrond bijgedragen. We hebben prioriteit gegeven aan de andere drie respondentgroepen, omdat deze voor
de beantwoording van de hoofdvraag cruciaal waren.

1	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.
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Onderzoeksopzet
Om tot beantwoording van de deelvragen, en uiteindelijk de hoofdvraag, te komen, hebben we in alle drie de
gemeenten (Amsterdam, Hoorn en Purmerend) dezelfde onderzoeksopzet gehanteerd. Als uitgangspunt hebben
we de ‘realistic evaluation theory’ genomen. Deze methodologie gaat uit van een fasering met als eerste stap het
spreken met stakeholders om een beeld te krijgen van de praktijk en de context. De volgende stap is het toetsen
van de eerste bevindingen met respondenten uit de praktijk. De manier waarop wij deze methodologie hebben
toegepast, is de volgende:


Fase 1: gesprekken met stakeholders, zoals teamleiders van de wijkteams, wijkmanagers, beleidsmedewerkers
en andere stakeholders die op een hoger niveau van abstractie, of vanuit beleidskaders, een visie hebben op de
samenwerking tussen wijkteamprofessionals en informele partijen.



Fase 2: gesprekken met wijkteamprofessionals om een gedetailleerd beeld te krijgen van de manier waarop
en de mate waarin zij in de verschillende fasen van de hulpverleningscyclus samenwerken met verschillende
soorten informele partijen.



Fase 3: gesprekken met verschillende soorten informele partijen (vrijwilligers(coördinatoren), actieve
buurtbewoners, etc.) om af te zetten tegen de beschrijving die de wijkteamprofessionals van de samenwerking
schetsen.



Fase 4: een vergelijking tussen de 5 onderzoekssettings (Slotervaart, de Baarsjes, Oud-Noord, Hoorn en
Purmerend), om tot beantwoording van de hoofdvraag te komen.

In Purmerend zijn vier wijkteams actief, verdeeld over zeven wijken. Op aanvraag van de gemeente Purmerend hebben
wij voor ons onderzoek uitsluitend geconcentreerd op de sociale wijkteams in Centrum & Gors en Weidevenne. Voor
dit onderzoek hebben wij 39 halfgestructureerde interviews gehouden met stakeholders, professionals, informele
partijen en twee bewoners in de periode van juli 2017 tot juli 2018. Naast interviews is er in de zomer van 2018 een
kennislunch georganiseerd waar de tussentijdse resultaten aan formele en informele partijen in Purmerend zijn
gepresenteerd. Input uit deze bijeenkomst hebben bijgedragen aan deze rapportage.
We hebben bij de drie respondentgroepen interviews afgenomen, en voor iedere respondentgroep hanteerden
we een aparte topiclijst (zie bijlagen). De interviews duurden 30 tot 90 minuten en zijn opgenomen met een
voicerecorder. De analyse vond plaats aan de hand van een topiclijst die in afstemming tussen de verschillende
gebieden/ gemeenten tot stand is gekomen, maar wel ruimte bood voor lokale accenten. De uitspraken van
respondenten, die in dit rapport zijn verwerkt, zijn zo letterlijk mogelijk weergegeven. In sommige gevallen zijn er
kleine wijzigingen aangebracht ten behoeve van de leesbaarheid.
Leeswijzer
Deze rapportage is onderverdeeld in vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt een beeld van de stad
Purmerend gegeven aan de hand van enkele cijfers en beschrijvingen die stakeholders en professionals gaven over
de mate van sociale participatie en onderlinge zorgzaamheid in de wijken Weidevenne en Centrum & Gors. We
sluiten af met een korte beschrijvingen van de ingrijpende transformaties die de stad heeft doorgemaakt sinds
de decentralisaties in het sociale domein. In het tweede hoofdstuk staat het perspectief van de stakeholders
centraal. We hebben hen gevraagd wat hun verwachtingen en voorkeuren zijn ten aanzien van het stimuleren
van netwerkvorming en onderlinge zorgzaamheid en hoe zij de samenwerking tussen formele en informele
partijen zien en zouden willen zien. In het derde en vierde hoofdstuk worden de praktijken en perspectieven van
professionals en informele partijen behandeld. In de conclusie beschouwen wij de drie perspectieven in verhouding
tot elkaar. De rapportage eindigt met een slotbeschouwing waarin een overkoepelde analyse wordt gegeven van
het wijkteamonderzoek gebaseerd op de bevindingen van Hoorn, Amsterdam en Purmerend.
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1. Het sociale landschap van Purmerend
Hoe de samenwerking tussen formele en informele partijen verloopt, kan sterk afhangen van de omgeving
waarin een samenwerking plaatsvindt. Waar in het ene gebied meer sprake is van een ouderwets buurtgevoel
met een sterke sociale controle, participeren bewoners in een ander gebied op een formelere wijze via instanties,
sportverenigingen of organisaties. Dit hoofdstuk brengt het sociale landschap van Purmerend in beeld. Hiervoor
hebben we stakeholders en professionals gevraagd een beschrijving te geven van de sociale participatie en
onderlinge zorgzaamheid in Purmerend. Onder sociale participatie verstaan we de deelname van bewoners aan
activiteiten in de wijk, zoals in buurthuizen of bewonersinitiatieven. Onderlinge zorgzaamheid zien we als het
naar elkaar omzien van burgers onderling, door bijvoorbeeld boodschappen te doen voor een buur, of op andere
manieren ondersteuning te bieden.
We beginnen met een korte beschrijving van de stad Purmerend. Vervolgens gaan we iets uitgebreider in op de
twee wijken die in dit onderzoek centraal staan: Weidevenne en Centrum & Gors. We sluiten af met een beschrijving
van het sociale domein in Purmerend en de ingrijpende veranderingen die er sinds de decentralisaties hebben
plaatsgevonden.

1.1 Sociale participatie en onderlinge zorgzaamheid
Purmerend ligt ten noorden van Amsterdam in de regio Waterland. De gemeente werd in 1957 aangewezen als
groeikern en uitgestrekte nieuwbouwwijken ontstonden. Vanaf de jaren 60 groeide de relatief kleine havenstad van
7000 inwoners naar een middelgrote stad met 79.915 inwoners in 2018. 2 Sinds 1970 is Purmerend een forenzenstad
die ‘overloop’ uit Amsterdam opvangt. Vergelijkbaar met de stad Almere kent Purmerend relatief veel ‘volgouders’,
dit zijn mensen die hun ouders en familie overhalen om te verhuizen naar Purmerend. Purmerenders zijn dan ook
positief over Purmerend als woonplaats, blijkt uit de Omnibusenquête die in 2017 is gehouden door de gemeente.
Dat geldt ook voor de leefbaarheid van de eigen buurt. De meeste Purmerenders blijven graag in Purmerend wonen,
hoewel ze voor een groot percentage elders werken. 3
Purmerend heeft zeven verschillende wijken die door hun ontstaansgeschiedenis erg van elkaar verschillen.
Het karakter van de wijken is sterk zelfvoorzienend, met scholen, buurt- en sportverenigingen en een eigen
buurtwinkelcentrum. De wijken hebben elk een eigen stedenbouwkundige opzet die kenmerkend is voor de tijd
waarin ze zijn gebouwd. 4 Qua inkomen en leeftijd zijn de buurten gemêleerd, al is er variatie tussen/in de wijken.
Enerzijds heb je de oude, wat ruwere, volkswijken zoals Purmer Noord en Gors. Er wonen veel oud-Amsterdammers
waar de buurtbetrokkenheid groot is maar waar volgens de respondenten die wij gesproken hebben, armoede
en sociale problematiek zichtbaar aanwezig is. In de nieuwe wijken ‘Vinex wijken’ zoals Weidevenne en Purmer
Zuid, schetsen de respondenten een tegenovergesteld beeld. Bewoners zijn daar, in vergelijking met de volkse
wijken, individualistischer ingesteld. De sociale problematiek is er minder groot en bewoners zijn er, volgens de
respondenten, zelfredzamer. Het idee bestaat dat zij door hun werkende bestaan relatief weinig tijd hebben om
iets voor de buurt of voor elkaar te doen.
Respondenten menen te zien dat de individualisering in Purmerend toeneemt. Bewoners, zoals ouderen,
alleenstaanden of migrantengezinnen, hebben soms weinig mensen om zich heen en leiden een teruggetrokken

2

De bron voor alle kerncijfers zijn afkomstig uit ‘Purmerend in Cijfers’, tenzij anders vermeld.

3	Ruim de helft van de Purmerenders is voor werk aangewezen op de
Amsterdamse regio ( zie Omnibusenquête 2017).
4	Monumenten in Nederland. Noord Holland (2007) https://www.dbnl.org/
tekst/sten009monu11_01/sten009monu11_01_0141.php

Pas als je loslaat ontstaan de mooie dingen

7

leven. Anderen verwijzen naar het drukke werkende bestaan waardoor bewoners nauwelijks contact met buren
onderhouden. Eén van de professionals vertelt:
‘De bevolkingsgroep is toch heel erg individueel. De burenhulp, zoals dat voor mij gewoon was in Drenthe, dat is toch
in de provincie makkelijker dan hier. Mensen zijn hier veel individueler. Wat er achter die voordeur gebeurt, is lang
niet zo transparant. Het volkse buurtje is daar gelaten. Maar in de grote linie is toch iedereen voor zich. Om te zeggen
binnen een wijk van het lost zichzelf op of mensen zorgen voor elkaar, ik denk toch minder.’
Eén van de stakeholders merkt op dat individuele hupvragen toenemen. Er zit volgens haar een verschuiving in het
type hulpvraag wat niet alleen individueler is, maar ook complexer. Een reden is dat mensen langer thuis moeten
blijven wonen. De complexiteit van de bureaucratie en digitalisering neemt toe en voordat men het zelf doorheeft,
bouwen de – vaak – oudere mensen schulden op. Van een aantal respondenten horen wij dat naast stille armoede
en eenzaamheid, ook de schuldenproblematiek toeneemt.
Weidevenne in beeld
De Weidevenne is een nieuwbouwwijk en Vinex-locatie in Purmerend. De wijk ligt ten westen van het Noordhollands
Kanaal, tegenover de wijk Gors. De wijk bestaat ruim 20 jaar en is daarmee de jongste wijk in Purmerend. Weidevenne
heeft met een aantal van bijna 19.000 het meeste aantal inwoners. Bovendien is de wijk zeer snel groeiend.. De wijk
heeft het minst aantal vijfenzestigplussers (12%) en het grootste aandeel kinderen tot en met veertien jaar (20%
tegen 15% in Purmerend gemiddeld). Merendeel van de bewoners is van autochtone afkomt ( 71,8%). 5
In Weidevenne wonen veel jonge gezinnen en wordt door respondenten regelmatig getypeerd als een wijk waarin
mensen erg gericht zijn op hun ‘veeleisende baan om de hypotheken van de nieuwbouwwoningen op te hoesten.’
Weidevenne kent het hoogste percentage koopwoningen (74%) en een relatief laag percentage sociale huur (25%).
Op wijkniveau zien we dat Weidevenne met 19 procent het laagste percentage inwoners kent met een uitkering. 6
Het aantal AOW-uitkeringen is het laagst met 10,7 procent. Inwoners met een bijstandsuitkeringen is evenzeer laag
(0,9%). Weidevenne is (met Purmer-Zuid) ook de wijk met gemiddeld het hoogste inkomen per huishouden.
We horen regelmatig dat er veel vechtscheidingen in Weidevenne schijnen voor te komen. In de volksmond wordt de
wijk met veel tweeverdieners die ‘neergestreken zijn om in hun vrije tijd fijn te kunnen leven’ ook wel ‘Scheidevenne’
genoemd. Volgens één van de respondenten heerst er schuldenproblematiek als gevolg van de scheidingen, maar
is die problematiek minder zichtbaar aan de oppervlakte. Na de crisis in 2008 kwamen sommige bewoners van
Weidevenne in financiële problemen doordat ze hun baan verloren en de hypotheek niet meer konden betalen:
‘Tijdens de crisis was er heel veel schuldenproblematiek. Mensen kopen in een goede tijd een huis en hoge hypotheek,
iemand verliest zijn baan. Twee auto’s. Moeten op wintersport en zomervakantie. We hebben echt een verhaal gehad
van een man die gewoon in zijn pak de deur uitliep, alsof hij naar zijn werk ging, en in de bibliotheek ging zitten om
voor de buurt de schijn op te houden. (…). Dat soort dingen. Het zijn echt wel schrijnende situaties.’ (teamleider MEE)
Uit de resultaten van de Omnibus enquête (2017) zetten bewoners in Weidevenne zich iets minder vaak in voor de
leefbaarheid hun buurt dan gemiddeld. Vier procent van de bewoners geeft aan zich intensief in te zetten (tegenover
een gemiddelde van 5%) en 24 procent zet zich incidenteel in (tegenover 33% gemiddeld). De resultaten komen
overeen met de beschrijvingen van de respondenten. Zij geven aan dat op het gebied van onderlinge zorgzaamheid
en sociale participatie ‘weinig gebeurt’ en dat dit ‘te zien is in het straatbeeld.’ De buurtbetrokkenheid en informele
inzet van bewoners is in vergelijking met de volkse wijken in Purmerend volgens de respondenten minder aanwezig.
5	Een kwart van de bewoners heeft dus een migrantenachtergrond. Daarvan behoort
12% tot de eerste generatie migranten en 13% tot de tweede generatie.
6	Het werkloosheidspercentage in Purmerend in 2016 ligt iets lager dan in de rest van Nederland (5,9 tegen 6,1%
van de beroepsbevolking). In 2015 was nog 6,5% van de Purmerendse beroepsbevolking werkloos (tegen 6,9%
in Nederland gemiddeld). Het gemiddeld aantal personen met bijstandsuitkeringen ligt in 2016 in Purmerend
eveneens lager dan in Nederland (35,4 per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder tegen 41,3 personen).
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Bewoners zouden daar minder behoefte aan hebben omdat de bewoners, aldus één van de professionals: ‘hun eigen
weg wel vinden richting sportclubs ofzo.’ Respondenten schetsen een overeenkomstig beeld dat bewoners in deze
wijk individualistischer en zelfredzamer zijn ingesteld dan in andere delen van Purmerend:
‘Weidevenne; dat zijn mensen die het goed hebben, financieel, die hebben mooie huizen, grote huizen, maar die zijn
veel meer op zichzelf gericht. En veel minder samen.’( jeugdwerker Clup Welzijn)
Dat de onderlinge zorgzaamheid op buurtniveau lager is dan in andere wijken wil niet zeggen dat bewoners in
Weidevenne niet participeren of geen toegang hebben tot sociale hulpbronnen. Burgers uit een hogere sociaal
economische klasse hebben vaak andere kanalen en wegen waarin zij participeren. Volgens het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP) beschikken zij over meer ‘sociaal kapitaal’ dan burgers uit een lager sociaaleconomische klasse.
De hoogopgeleide klasse heeft niet alleen toegang tot meer sociale hulpbronnen, zij beschikken ook over meerdere
soorten kapitaal, zoals op het gebied van maatschappelijk-, economisch- en persoonskapitaal (Putters 2018).
Centrum & Gors in beeld
Centrum en Gors zijn kleinere wijken die zich midden in de stad bevinden en hebben aanzienlijk minder inwoners
dan Weidevenne. Centrum is qua inwoners het kleinst met 4401 inwoners in 2017 en Gors heeft 9034 inwoners in
datzelfde jaar. De inwoners zijn een stuk ouder: Centrum kent het grootste aandeel vijfenzestigplussers (30%).
Gors bevindt zich qua leeftijdsopbouw tussen Centrum en Weidevenne (21% ouder dan 65). De meeste inwoners in
Centrum en Gors zijn afkomstig uit Amsterdam en wonen er sinds de jaren zeventig. Zij verlaten de wijken niet en
ook hun kinderen blijven er wonen.
In Centrum heeft 36,3 procent van de bevolking een uitkering en in Gors 30,6 procent. Opvallend is het relatief hoge
aantal AOW-uitkeringen in Centrum (29,5%). Centrum kent ook een relatief hoog percentage bijstandsuitkeringen in
Purmerend: 3 procent. Gors bevindt zich tussen Weidevenne en Centrum met 1,9 procent. Gors en Centrum kennen
een gemiddelde sociale huur (respectievelijk 32% en 38%) en gemiddeld percentage koopwoningen (respectievelijk
61% en 52%).
De meeste voorbeelden van de respondenten geven een sociale participatie van bewoners aan die vanuit formele
organisaties en instanties wordt georganiseerd. Zo zijn er veel vrijwilligers die werkzaam zijn in de voorzieningen
voor ouderen. Geen enkele respondent schets een beeld van actief burgerschap waarbij initiatieven vanuit bewoners
zelf komen. Eén van de respondenten geeft aan dat er vanuit de bewoners weinig wordt georganiseerd doordat ze
het scholingsniveau missen: ‘Je moet natuurlijk wel iets kunnen overzien als je zoiets gaat beginnen.’
In Gors zegt vijf procent zich intensief in te zetten voor de leefbaarheid in de buurt en 38% zet zich incidenteel in.
Het Centrum stijgt hierboven uit met 8 procent en 43 procent. De wijkmanager uit het Centrum constateert dat de
inwoners nauw betrokken zijn bij hun omgeving en ‘het best een buurtje is die de dingen gaat regelen.’
Over de mate van onderlinge zorgzaamheid horen we diverse geluiden. Eén van de respondenten geeft de schijnbare
tegenstrijdigheid in één zin weer: ‘Aan de ene kant is er veel eenzaamheid maar aan de andere kant zie ik mensen
elkaar wel een pannetje soep brengen.’ In vergelijking met Weidevenne bestaat er volgens de meeste respondenten
meer onderlinge zorgzaamheid in Gors en het Centrum.
‘En als wij daar [in Gors] komen, dat we dan soms de sleutel kunnen gaan halen bij een buurvrouw. Dat is een beetje
de sociale controle die je dan ziet.’ (professional Clup Welzijn)
De problematiek die gepaard gaat met ouderen die langer zelfstandig blijven wonen en burgers uit een lager
sociaaleconomische klasse, zoals eenzaamheid, armoede en verward gedrag, worden daarnaast ook als kenmerkend
voor beide wijken benoemd. Eén van de respondenten zegt dat er veel huurachterstand is en de woningnood groot.
Een ander benoemt verstopte armoede als een problematiek in de wijk: ‘Eenzaamheid vind ik een onderdeel, maar
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ook de verstopte armoede onder de ouderen. En daar ben ik met mijn sociale partners nog mee bezig hoe we dat
nog beter vorm kunnen geven.’

1.2 Purmerend in transformatie
In de afgelopen jaren hebben de decentralisatie met de gepaard gaande bezuinigen in Purmerend tot herschikkingen
geleid die de invulling van het sociaal domein in Purmerend hebben veranderd. In 2011 heeft gemeente enkele
maatschappelijke organisaties gevraagd om mee te denken met het invullen van een flinke bezuinigingsdoelstelling
van 1,2 miljoen aan maatschappelijke subsidies. 7 Sindsdien zijn er ingrijpende veranderingen aangebracht in
de maatschappelijk infrastructuur. Veel kantoren en locaties van zowel de gemeente als maatschappelijke
organisaties zijn gesloten, evenals de buurt- en tienerhuizen. Daarnaast heeft het nieuwe beleid sinds de transitie
ertoe geleid dat de subsidie voor een aantal zorg- en welzijnsorganisaties zijn stopgezet en anderen moesten
fuseren. De gemeente beoogt hierbij onder andere om meer samenhang aan te brengen in de voorzieningen die
voor Purmerenders beschikbaar zijn. 8 Het nieuwe beleid van de gemeente past bij de maatschappelijke trend waarin
gehoopt wordt dat een verschraling van formele voorzieningen leidt tot een groei aan informele voorzieningen.
In 2013 zijn er ook vier sociale wijkteams van start gegaan. Opvallend in de aanpak van gemeente Purmerend is
dat zij kiest voor een organische groei. Zij laat de sociale wijkteams vrij in ontwikkeling en samenstelling van
de teams. De gemeente zegt hierin slechts een faciliterende rol aan te nemen; wijkteams beslissen zelf welke
organisaties deelnemen aan het team en welke partij het team stuurt. In elke wijk hebben de professionals zich op
een eigen wijze georganiseerd. Professionals in Purmerend geven dan ook geen eenduidig antwoord op de vraag
wie in de sociale wijkteams deelnemen. Volgens de één zijn dat slecht een aantal mensen van de twee grootste
maatschappelijke organisaties, Clup Welzijn en MEE Amstel en Zaan, en volgens anderen behoort ‘iedereen’ tot het
sociale wijkteam; zowel formele als informele netwerken, ambtenaren en actieve burgers. In de praktijk betekent
dit dat slechts een klein aantal professionals (waarvan 80% van Clup Welzijn en het overgebleven percentage
medewerkers van MEE) deelnemen aan de zogenoemde ‘kernteams’ en bevinden andere organisaties, zoals
Stichting Brijder, Spirit, GGD, thuiszorgorganisaties en andere zorgaanbieders, zich aan de zijlijn. Zij worden door
kernteamleden uit de sociale wijkteams ‘ingevlogen’ wanneer dit nodig is. In Purmerend spreekt men daarom liever
van wijknetwerken; professionals functioneren slechts in teams als een casus daarom vraagt. De sociale wijkteam
fungeren in Purmerend, in de woorden van Clup Welzijn: ‘niet als instituut, maar als een manier tot werken en
samenwerken’.9
De transformaties in het sociale domein worden in Purmerend geïnspireerd vanuit de filosofie van het
contextgedreven werken. De vraag en de specifieke context van burgers is het uitgangspunt van al het handelen
(Van Dinten & Schouten 2008). Hiervoor is het van belang dat er een sterke verbinding wordt aangegaan met
‘buiten’ (de bewoners in de wijk). Het wordt niet alleen van wijkprofessionals verwacht dat zij zichtbaar zijn in de
wijk, ook ambtenaren worden gestimuleerd om zoveel mogelijk in de wijk aanwezig zijn.
De kerngedachte van het contextgedreven werken is dat elke situatie anders is waardoor geen methodiek, vaste
werkwijzen of macrokennis het handelen van een professionals moet bepalen, maar de context waarin hij of zij
zich begeeft. De benadering keert zich tegen het systeem denken en onnodig bureaucratisch handelen en dit
heeft in Purmerend onder andere tot gevolg dat Clup Welzijn, de organisatie die 3,8 miljoen subsidie van de
gemeente ontvangt, geen formele verantwoording aflegt in jaarverslagen, niet aan registratie doet en geen
functioneringsgesprekken met medewerkers in de gebruikelijke zin houdt.10 Van professionals wordt een bepaalde

7	De transformaties in het sociale domein waren al vrij snel een financieel succes:
na een jaar was 1,2 miljoen bezuinigd. Bron: Kenniscentrum WMO (2014).
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houding en competenties verwacht (zie hoofdstuk 2). De gemeente verzorgt trainingen waarbij de denkomslag
centraal staat.11 De respondenten die deze nieuwe manier van werken tot zich hebben genomen spreken van een
‘kanteling in het sociale domein’ en een ‘point of no return.’ Contextgedreven werken blijkt geen project, methodiek
of methode, maar ‘een nieuwe manier van werken’ die tot alle niveaus doordringt.12

1.3 Resume
Purmerend is een groeistad die in directe verbinding staat met Amsterdam. Sinds de jaren 70 vertrekken jonge
gezinnen naar het waterland om te genieten van meer ruimte en groen. Purmerend is niet alleen feitelijk een
stad door het aantal inwoners, zij heeft ook ’stadse burgers’ omdat bewoners eerste, tweede of inmiddels derde
generatie Amsterdammers zijn. De sociaal werker in Purmerend begeeft dit dus duidelijk in ‘een stadse setting’
met de bijhorende uitdagingen en kwesties. Zo zijn er de volkswijken, zoals Gors en Centrum, met veelal oudAmsterdammers waar bewoners nauw met elkaar betrokken zijn, vaak lage sociaal economische klassen met
sociale problematieken. Daarnaast zijn er wijken met merendeel koopwoningen en jonge gezinnen met ouders
die overdag werken, zoals Weidevenne. Bewoners zijn individualistischer en de zelfredzaamheid is ook groter. In
Purmerend verschilt de sociale participatie en onderlinge zorgzaamheid sterk per wijk, maar over het algemeen
kunnen we concluderen dat het type problematiek waar sociaal werkers mee te maken krijgen vergelijkbaar zijn met
andere steden. Purmerend mag echter niet te gemakkelijk worden vergeleken met grote steden, zoals Amsterdam.
Een essentieel verschil is de ongelijkheidsverdeling tussen arm en rijk. In Amsterdam zijn de hele lage en hele hoge
inkomens oververtegenwoordigd en in Purmerend is precies het tegenovergestelde aan de hand; de hele hoge en
hele lage inkomens zijn ondervertegenwoordigd, maar daarentegen is de middengroep aanzienlijk groot.13
De wijze waarop Purmerend de transformaties in het sociale domein die sinds de decentralisaties plaatsvinden,
worden vormgeven zijn, in vergelijking met omliggende steden zoals Zaanstad en Amsterdam, uitzonderlijker van
aard. De gemeente en Clup Welzijn, de organisatie die grotendeels de sociale wijkteams uitvoert, doen dit vanuit
de geest van het contextgedreven werken. Sociale wijkteams ontwikkelen zich van onderaf en laten de invulling
van hun werk bepalen door de specifieke situatie.
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Bron: interviews met manager en directeur Clup Welzijn.

11	Zie rapport VNG (2013). Sommige respondenten vertellen dat sommige wijkteamprofessionals en ambtenaren
deskundigheidcursussen mogen volgen om contextgedreven werken te leren. Deze worden gegeven door Sezen Academy.
12	In ‘Praktijkperspectieven’ (Berg, J., Bergman en Veldboer 2017); een eerdere rapportage dat deel uitmaakt
van dit wijkteamonderzoek, gaan we uitgebreider in op contextgedreven werken en de theoretische
positie die deze visie inneemt tegenover andere benaderingen in het sociale domein.
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2. Het perspectief van stakeholders
In dit hoofdstuk staan de verwachtingen en voorkeuren van stakeholders ten aanzien van de samenwerking met
informele partijen centraal. Na een introductie van de respondenten in de eerste paragraaf beschrijven we in de
tweede paragraaf hoe stakeholders informele partijen definiëren en hoe zij zich volgens hen onderscheiden van
formele partijen. Vervolgens wordt het perspectief van stakeholders op de wijze waarop sociale wijkteams in
Purmerend netwerkvorming en de onderlinge zorgzaamheid stimuleren beschreven. We sluiten het hoofdstuk af
met de verwachtingen en wensen die de stakeholders voor de toekomst koesteren en wat zij denken dat hiervoor
nodig is.

2.1 De respondenten
We beginnen met een overzicht van de functies en werkzaamheden van stakeholders (n=11). Alle stakeholders
zijn op een directe of indirecte wijze betrokken bij de sociale wijkteams, maar geen van de stakeholders neemt
uitvoerend, zoals de professionals in volgend hoofdstuk wel doen, deel aan de sociale wijkteams. Wij hebben
gesproken met:
Twee beleidsmedewerkers van de gemeente die verantwoordelijk zijn voor alle sociale wijkteams in Purmerend.
Zij spelen hierin naar eigen zeggen ‘een verbindende rol tussen alles wat er buiten gebeurt en wat er binnen het
stadhuis speelt en bedacht wordt’. De beleidsmedewerkers voeren gesprekken met vrijwilligersorganisaties en
wijkteamprofessionals om erachter te komen wat er speelt in de wijk. De beleidsmedewerkers nemen ook een
uitvoerende rol aan omdat ze trekkers zijn van de wijkteams in Purmer Noord/Zuid en Wheermolen/Overwhere.
De directeur/bestuurder Clup Welzijn. Clup Welzijn is de grootste uitvoerende partij in de sociale wijkteams.
De organisatie werkt samen met 700 vrijwilligers en ‘bossen aan bewoners.’ Clup Welzijn is van oudsher een
welzijnsorganisatie en heeft sinds 2017 het Purmerends deel van de maatschappelijke dienstverlening van SMDZW (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland) overgenomen. De gemeente en Clup
Welzijn werken nauw samen en omarmen beide het contextgedreven werken. De directeur probeert door middel
van gesprekken en verhalen de resultaten in beeld te krijgen en de grote som aan subsidie die ze van de gemeente
krijgt te verantwoorden. De directeur van Clup Welzijn is opgeleid tot maatschappelijk werker en heeft zelf gewerkt
bij reclassering en de sociale dienst.
De manager van Clup Welzijn geeft leiding aan zestig betaalde krachten met diverse opleidingen en achtergronden;
CMV, MWD, SPH, SJD, maar ook GGZ en uit de sporthoek. De manager is trekker van wijkteam Centrum & Gors.
Hij benadrukt in zijn interview de vergaande autonomie van medewerkers: ‘We werken eigenlijk met 60 ZZP’ers.’
Hij verwacht van zijn medewerkers een ondernemende houding. Als er iets is dan weten ze hem te vinden en niet
andersom. Daarnaast probeert hij het contact met de professionals en bewoners sociaal en informeel te houden. Hij
werkt bijvoorbeeld niet met formele overlegstructuren. Zodra hij een mail van professionals of bewoners ontvangt
gaat hij ernaar toe in plaats van online te antwoorden. De manager heeft geen vaste werkplek en fietst zelf veel
rond in de wijk.
De teamleider van MEE Amstel en Zaan is trekker van wijkteam Weidevenne, of zoals zij dat zelf verwoordt:
‘degene die daar gewoon de boel een beetje regelt.’ Ze organiseert, in tegenstelling tot de manager in Centrum & Gors,
vergaderingen, beantwoordt mails en zet ze uit bij de juist mensen die in het sociaal wijkteam werken. Ook onderhoudt zij
het contact met de gemeente over visie en het vormgeven van het sociaal wijkteam. Of beter gezegd: ‘een netwerkgroep,
want we zijn geen wijkteam’.
Twee wijkmanagers zijn belangrijke aanspreekpunten in de wijk voor bewoners en professionals. De wijkmanager
in Gors noemt zichzelf: ‘een brug tussen de wijk; een soort verbinder naar het stadhuis’. Als wijkmanager moet je
volgens hem in principe alles weten wat er op sociaal en fysiek gebied speelt in de wijk. De wijkmanager in Centrum
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zegt dat zij de ‘oren, ogen en de voelsprieten’ van de wijken proberen te zijn. Ze moeten volgens hem goed kijken
wat de context is, en van daaruit ‘de juiste verbindingen maken’.
De wijkagent is al acht jaar wijkagent in Purmerend; voorheen in Purmerend Noord en sinds twee maanden in
het Centrum. Hij fiets veel rond in de wijk en heeft contact met diverse partijen, zoals met het sociaal wijkteam.
Hij bouwt relaties op met bewoners en maakt hiervoor gebruik van WhatsApp-groepen. De wijkagent benadrukt
dat hij, in tegenstelling tot de wijkmanagers en andere wijkprofessionals, veel meer aan het strafrechtverhaal
gebonden is.
Integraal casemanager van Werk en Inkomen begon dertien jaar geleden als statistisch medewerker bij de gemeente
en is sinds twee jaar integraal casemanager. Ze voert het re-integratietraject uit en gaat over het toekennen van
een uitkering en bijzondere bijstand. Zij is contactpersoon van de mensen die bij haar komen. Haar leidinggevende
heeft haar vanaf het begin gestimuleerd om naar buiten te gaan naar de mensen toe in plaats van dat mensen naar
haar moeten komen.
De preventieadviseur Armoede en Schulden begon acht jaar geleden als casemanager bij de gemeente en
is sinds 2014 preventieadviseur. Zij heeft vanuit deze functie een pilot opgezet om in samenwerking met
netwerkpartners bewoners met financiële problemen tijdig te ondersteunen. Eén van de projecten die zij heeft
opgezet is huisbezoeken bij bewoners die 2,5 maand huurachterstand hebben. Dit project is in samenwerking
met de woningcorporatie Interimaris en bleek een groot succes. Binnen één jaar waren de ontruimingen gedaald
van dertig naar maar liefst drie per jaar; een groot succes dus. Van de tweehonderd huisbezoeken heeft ze slechts
toen huishoudens doorgestuurd naar schuldhulpverlening; de rest is opgelost samen met de sociaal wijkteams.
De preventieadviseur benadrukt in haar interview het belang van maatwerk, samenwerking tussen partners en
‘verbindingen leggen.’
De mantelzorgregisseur werkte voorheen bij het WMO loket van de gemeente en is nu verantwoordelijk voor
regulering en ondersteuning van mantelzorgers. Zij probeert mantelzorgers in beeld te krijgen en te registeren.
Daarnaast stuurt zij professionals aan om mantelzorgers te ondersteunen in hun werk en probeert zij meer
bekendheid te geven aan deze groep.

2.1 Definities van informele ondersteuning
Om zeker te weten wat de respondenten onder informele partijen verstaan hebben wij hen gevraagd een definitie
te geven. De term wordt door de stakeholder breed ingevuld waarbij enerzijds, en vooral, de nadruk gelegd wordt
op het sociale netwerk rondom bewoners, zoals familie, buren en ‘anderen in de naaste omgeving die een helpende
hand kunnen bieden’, en anderzijds wordt er gerefereerd aan vrijwilligers die werkzaam zijn bij organisaties zoals
Humanitas, Schuldhulpmaatje of Zonnebloem.
Drie onderscheidende kenmerken formeel/informeel
In de interviews met de stakeholders zijn drie kenmerken benoemd die formele partijen van informele partijen van
elkaar onderscheiden. Het eerste kenmerk is het onderscheid tussen een betaalde en niet betaalde werker.
Het tweede kernmerk dat formele partijen van informele partijen van elkaar onderscheidt is volgens de stakeholders
deskundigheid. Volgens de wijkagent bijvoorbeeld, kunnen informele partijen, die volgens hem bestaan uit
‘alle participanten in de wijk’ waaronder kerken, scholen, kleine en grote bedrijven: ‘de dingen niet vanuit een
professionele benadering veranderen.’ Vanuit deze zienswijze wordt de grens tussen informeel en formeel
vaak onderbouwd met het wel of niet te hebben gevolgd van een opleiding waarbij je bepaalde competenties
hebt aangeleerd. Familie en buren spelen volgens beide wijkmanagers een belangrijke rol in het signaleren en
doorverwijzen, maar de professional is degene die volgens de wijkagent ‘de zaak serieus behoort aan t pakken.’
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Tegelijkertijd komt het beeld naar voren dat stakeholders zich enigszins ongemakkelijk voelen om formeel en
informeel van elkaar te scheiden op basis van professionaliteit. Verschillende respondenten geven op directe
of indirecte wijze aan dat de ‘echte‘ kennis en expertise bij bewoners zelf liggen en niet bij de professionals.
De wijkmanager Centrum vertelt bijvoorbeeld dat hij vrijwilligers en bewoners als zijn ‘collega’s’ ziet. Toen een
aantal collega’s tijdens een ‘sociaal wijknetwerkoverleg’ over ‘professionals’ spraken zei hij: ‘wie zijn nu precies de
professionals? (..) weten jullie dat hier 80000 professionals buiten wonen? (..). Die weten meer van hunzelf dan wij.
Dus wat maakt ons professional?’
Het derde onderscheid richt zich op kenmerken die informele partijen bezitten. Volgens de casemanager zijn
informele partijen laagdrempeliger dan professionals waardoor zij bewoners soms beter kunnen stimuleren of
activeren. Ook de mantelzorgregisseur benadrukt dat het voor bewoners ‘prettiger is’ als een informele partij aan
de voordeur staat dan een professional en daarom ook makkelijker binnenkomt. De beleidsmakers zeggen dat
informele partijen belangrijk zijn omdat zij het vertrouwen van mensen weten te winnen. Vanuit de informele
positie die vrijwilliger hebben kunnen zij volgens de beleidsmedewerkers soms meer bereiken dan professionals:
‘Wij vinden dat de vrijwilligers soms veel meer doen en veel meer tewerkstellingen in een situatie dan een professional.
Wat is dan het verschil tussen een professional en iemand die vrijwillig ergens aan de slag is? Het woord maakt soms
zo een soort waardeverschil tussen werkers die totaal in de praktijk anders liggen.’ (beleidsmedewerker gemeente)
Erosie formeel/informeel
Een opvallend en kenmerkend antwoord voor Purmerend is de opmerking van de manager van Clup Welzijn die
aangeeft liever niet in dergelijke termen te willen praten. ‘Professional, expertise, informeel /formeel’ zijn woorden
die ze binnen Clup volgens hem proberen te vermijden om te kunnen levelen met bewoners. De grens tussen het
formele en informele wordt doelbewust losgelaten om de afstand tussen professionals en bewoners te verkleinen.
In de woorden van de manager van Clup Welzijn:
‘Voor je het weet denkt die moeder dat je ook van jeugdbescherming bent. Nou wat gebeurt er dan? Dan krijg je een
formele relatie. En dat is precies wat we niet willen.’
De manager van Clup Welzijn vindt het van belang dat professionals geen formele relaties aangaan met burgers
maar ‘in het sociale raken.’ Ze hebben bij Clup Welzijn geen aparte werktelefoons en geven hun eigen 06-nummer
aan bewoners zodat ze, ook in de avonden, altijd bereikbaar zijn. Stakeholders en wijkprofessionals maken op
deze manier zelf uit van informele netwerken in de wijk. Sociaal professionals van Clup Welzijn maskeren hun
beroepsidentiteit en bewegen zich binnen het informeel circuit. Ze staan niet op een afstand van bewoners, maar
ernaast: ‘We hebben geen cape om en mensen voelen dat’.

2.3 Faciliteren en stimuleren van netwerkvorming en onderlinge zorgzaamheid
We vroegen de stakeholders naar hun beeld en de manier waarop wijkprofessionals in Purmerend de netwerkvorming
en onderlinge zorgzaamheid in Purmerend stimuleren. Aan de hand van een thematische indeling zijn de
perspectieven van de stakeholders samengebracht.
Het betrekken van het sociale en informele netwerk
Stakeholders benadrukken allen het belang van het in kaart en beweging brengen van ‘het voorveld’, oftewel het
netwerk van inwoners. Vanuit hun visie en het beleid wordt aangestuurd op samenwerking met het sociale netwerk
in de preventieve fase van de hulpverlening. Daarnaast geven meerdere respondenten aan dat er bij ‘een eerste
huisbezoek’ en ‘fase van indicatie’ standaard wordt gevraagd hoe het sociaal netwerk van de individuele bewoners
eruit ziet en wie wat kan betekenen. Het ziet ernaar uit dat in Purmerend routinematig het sociaal netwerk van
burgers betrokken wordt omdat dit, in de woorden van één de beleidsmedewerkers 'duurzamer en efficiënter is dan
het inschakelen van professionals’.
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‘Als wij situaties bespreken, casuïstiek, dan is één van de eerste vragen altijd: is de vader nog in het spel, zijn er
buren die wat betekenen in het gezin? Gaan de mensen naar de moskee toe? (…) Het is uiteindelijk voor een soort
van duurzaamheid veel beter dat mensen die dichtbij je staan op de één of andere manier kunnen helpen in plaats
van dat ze constant een vreemde professional over de vloer komt om jou te helpen met hetgeen waar je mee zit.’
(teamleider MEE)
Kwestie in de praktijk
Eén van de wijkmanagers geeft aan dat hij signaleert dat professionals familie, buren en vrienden proberen te
betrekken, maar wel alleen als het nodig is en niet als situaties daar niet om vragen. ‘Soms is het sociale netwerk
van bewoners juist de oorzaak van het probleem’, zegt een andere respondent. Sommige respondenten geven aan
dat sommige mensen nauwelijks tot geen sociaal netwerk hebben of dat bewoners hun naasten niet willen vragen
voor ondersteuning. De casemanager vindt om deze reden dat het betrekken van het sociale netwerk ‘een hele
mooie gedachte is, maar in de praktijk soms lastiger toe te passen dan van ons wordt verwacht.’ De teamleider
van MEE zegt dat elk mens een sociaal netwerk heeft; ‘je hebt iemand en die iemand heeft ook vast iemand.’ Een
obstakel is volgens haar als burgers weigeren familie of buren te benaderen voor ondersteuning: ‘Want uiteindelijk
is diegene die bij ons binnenkomt, de burger, verantwoordelijk voor zijn eigen proces en keuzes die die maakt. Wij
mogen niet zomaar alle informatie doorspelen. Je moet er wel toestemming voor hebben.’
De professional als verbindingswerker
Termen die stakeholders veelal gebruiken om de kerntaken van een professional te omschrijven bij het stimuleren
van onderlinge zorgzaamheid en netwerkvorming zijn ‘verbindingen maken’, ‘snel kunnen schakelen’, en
‘waarnemen.’ Zowel de beleidsmedewerker als de manager van Clup Welzijn spreken over het vinden van ‘haakjes’
in de wijk: ‘En om die haakjes te vinden moet je ter plaatse zijn’.
Wat de professional concreet doet verschilt per situatie en is, in de woorden van de manager, ‘moeilijk te
veralgemeniseren omdat elk geval anders is’. De manager benadrukt dat ze bij Clup Welzijn geen plannen maken,
of aan pilots en projecten doen, want die begrippen insinueren dat zij zouden weten wat goed is voor de burger.
Je organiseert niets, maar iets ‘raakt georganiseerd’, legt hij uit, ‘en vervolgens ontstaan de mooiste dingen.’ De
traditionele sociaal cultureel werker die graag buurtfeesten organiseert, inlopen houdt, en ‘flyert’ zal in Purmerend
geen plek vinden. Volgens de stakeholders werkt het contraproductief als een professional activiteiten voor
bewoners organiseert:
‘Als je gaat zeggen van wij Clup Welzijn gaan een buurfeest organiseren, dat hebben we gedaan he, die tijden hebben
we gehad, de gratis barbecues en de slager wilde wel het vlees betalen, zo ging het dan, maar uiteindelijk gebeurt er
niks. (..) Er gebeurt al heel veel en je moet niet meer doen dan een beetje zaaien en oogsten, een beetje snoeien, het is
meer tuinieren dan dat je heel erg gaat bouwen.’ (manager Clup Welzijn)
Uit de voorbeelden van de teamleider van MEE blijkt dat de professional in Purmerend soms sturend optreedt.
Professionals spannen zich in om lotgenoten bij elkaar te brengen en verbindingen te faciliteren. De teamleider van
MEE vertelt over een groepje gescheiden mannen uit Weidevenne die door een professional bij elkaar zijn gebracht.
Een ander voorbeeld is een activiteit waarbij bewoners met elkaar ‘speeddaten’ om zo het contact tussen bewoners
te stimuleren. Het project is bedacht door professionals maar wordt georganiseerd door een vrijwilliger. Een ander
voorbeeld is het ‘matchen’ van bewoners: ‘iemand is eenzaam, en een ander ook. Dus wat zou het leuk zijn als die
twee dames nu eens samen koffie zouden gaan drinken. Dan regelen we dat en als het goed is dan hebben we wel
zo van die succesverhalen.’
Verwachtingsloos werken
‘(…) wat we een beetje zijn verleerd door alle expertise, is dat we dat niet meer waarnemen en dan krijg je dus dat
mensen gaan pacifiëren want wij gaan nu vertellen wat ze moeten doen. En zeker mensen die in een kwetsbare
situatie verkeren, ja die neigen heel snel om maar te gaan denken van ‘hij doet de afwas wel’.’ (manager Clup Welzijn)
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Zowel de teamleider van MEE als de manager en directeur van Clup Welzijn evenals de beleidsmedewerker van
de gemeente benadrukken allen dat het belangrijk is dat er bij bewoners niet de verwachting gecreëerd moet
worden dat sociale wijkteams ‘gaan hulpverlenen’. Zo geeft de teamleider van MEE aan dat dat ze liever niet spreekt
over ‘sociale wijkteams;’ omdat dit de verwachting kan opwekken dat zij als team bestaan om problemen op de
lossen, terwijl zij advies willen geven aan burgers. De focus moet liggen op het activeren van sociale netwerk van
personen in plaats van het oplossen van de problemen. Interventies vanuit professionele hulpverleners zouden zo
lang mogelijk uitgesteld moeten worden. Het idee dat gepoogd moet worden om zo lang mogelijk te wachten met
het inschakelen van hulpverlening wordt breed gedeeld en ook uitgedragen door de wijkmanager Centrum:
‘Als zo’n kind op een sportvereniging zit en hij kan het goed met zijn trainer hebben, schakel dan liever die trainer in
dan dat we weer de hulpverlening erop zetten. Dat vind ik ook een belangrijk iets. Om het georganiseerd te hebben met
een vrijwilligersinstelling of bewoners die vrijwillig dingen doen, vind ik dat ook belangrijk om te kijken van wat zit er
in de omgeving van die mensen die we direct kunnen inzetten. Is er een oom die veel meer kan betekenen, dan daarin
in te zoeken. Dat proberen we ook wel de werkers buiten mee te geven. Dus niet direct hulpverlening inschakelen.’
‘Pas als je stopt met hulpverlenen ontstaan de mooie dingen’ legt de manager van Clup Welzijn uit. Hij voegt hieraan
toe dat je als professional niet de mensen bij de hand moeten nemen en moet zeggen ‘oh wat erg voor je’ en dan
aan komt met ‘substituut-vrienden als maatjes en vrijwilligers’. Het gaat er volgens hem juist om dat professionals
‘verwachtingsloos werken’. Volgens de manager is het van belang dat professionals niet de verwachting wekken
dat zij de zorg overnemen omdat je daardoor de sociale samenhang juist weghaalt:
‘Op het moment dat je een interventie gaat doen, dan haal je dat [de sociale samenhang] weg. (..) Terwijl als je dat
informeel doet van ‘he, hoe is het’ dan heb je wel je gezicht laten zien. Vroeger zouden we dan een interventie hebben
gedaan en dan was er een casus en dan gingen we daar met z’n allen wat van vinden, terwijl nu zeg je hartstikke fijn
dat de buren een beetje voor elkaar zorgen. Dan doen we niks, maar je bent wel heel hard aan het werk.’ (manager
Cup Welzijn).
Kwestie in de praktijk
Zowel de manager van Clup Welzijn als de directeur vertellen dat het voor sommige maatschappelijke werkers (en
helemaal degene die net afgestudeerd zijn) nog best lastig kan zijn om niet hulp te gaan verlenen. De directeur van
Clup Welzijn grijpt in als ze dit ziet gebeuren: ‘Dan pak je iemand bij de lurven ‘die zijn eigen werk doet en denkt
een hulpverlener te zijn’ terwijl ze eigenlijk aan het pamperen zijn en dus iemand niet helpt.’
Doen wat nodig is
Uit de interviews met stakeholders en professionals blijkt dat professionals veel vrijheid en autonomie van bovenaf
krijgen om hun werk naar eigen inzicht zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Hierbij hebben zij wel een duidelijke
opdracht meegekregen, namelijk om de verantwoordelijkheid en zeggenschap zoveel mogelijk bij burgers terug te
leggen en onderlinge zorgzaamheid te stimuleren. Van stakeholders kregen wij vaker te horen dat professionals
hierbij ‘doen wat nodig is’. ‘Het belangrijkste is’, vertelt één van de stakeholders, ‘dat je het nooit erger maakt dan
het is.’ Van professionals wordt hierbij verwacht dat zij zich bescheiden opstellen: ‘Liever doen ze niets’, aldus de
manager van Centrum & Gors.
Het teruggeven van zeggenschap bij burgers wordt door de mantelzorgregisseur geïllustreerd met een voorbeeld:
‘Als je een gezin hebt met multiproblematiek, en er is nauwelijks geld en de kinderen komen altijd te laat en de kinderen
hebben gedragsproblematiek op school. Dan vraag je aan zo een gezin van wat heb je nodig? Dan zegt die moeder als
ik een nieuwe koelkast heb, (…) Dan is de koelkast dus een oplossing voor een probleem. Dan kan jij als professional
denken van ‘dag, als die koelkast er staat en dan koop jij nog steeds geen eten, dan komen die kinderen nog steeds te
laat en gaan die te laat naar bed, dan blijven die problemen bestaan’. Dat kan je bedenken, maar je kan ook bedenken:
als die mevrouw dat zegt dat dit de oplossing is, dan is dit waarschijnlijk de oplossing.’ (mantelzorgregisseur)
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Dat van professionals wordt verwacht dat zij zo weinig mogelijk doen, betekent niet dat professionals achterover
kunnen leunen. Stakeholders verwachten van professionals dat zij de ruimte pakken die zij nodig denken te hebben,
en open staan en ‘evolutionair denken’. Dat betekent dat zij de dingen ‘laten ontstaan’. Niet een plan, maar het
moment is hierbij leidend. De manager benadrukt dat professionals niet alleen hun vak goed moeten kennen, zij
moeten ook sociaal en slim zijn om op deze manier te kunnen werken. Het is volgens hem een manier van werken
waar veel onzekerheid bij komt kijken. Hij legt uit dat het ook belangrijk is dat professionals vastberaden zijn want:
‘de macht van interne organisaties, die is heel sterk’. Daarom is het volgens hem nodig dat professionals kunnen
zeggen, als het om registreren gaat bijvoorbeeld: ‘dat doen we gewoon niet’.
Soms betekent ‘doen wat nodig is’ dat professionals creatieve oplossingen zoeken en hierbij mag je, volgens een
andere respondent, afwijken van regelgeving als de situatie daarom vraagt. ‘Alles is passend’, voegt ze hieraan
toe. De preventieadviseur van de gemeente zegt dat ‘doen wat nodig is’ voor haarzelf betekent dat ze datgene
wat ze doet voor zichzelf kan onderbouwen en verantwoorden. Niet regels of wetten zijn leidend, maar haar
eigen oordeel. Zij signaleert waar behoefte aan is door bij mensen langs te gaan en werkt vervolgens samen met
partnerorganisaties aan oplossingen.14
Ook de directeur van Clup Welzijn geeft aan dat ‘doen wat nodig is’ betekent dat je je niet door alle regels laat leiden
maar gebruikt maakt van de discretionaire ruimte waarin jij probeert het goede te doen. Zij geeft een voorbeeld
waarbij professionals bewoners zonder indicatie naar de Voedselbank sturen terwijl dit officieel tegen de regels
in is: ‘Ga gewoon om 16u dan is er vast voedsel over. Dat krijg je heus wel mee. Dat ga je niet opschrijven.’ Clup
Welzijn regelt sinds kort onderdak voor dakloze jongeren zonder dat hier indicatie voor nodig is. De manager van
Clup Welzijn vertelt over een casus waarbij hij tegen te regels in ging. Daarvoor nam hij eerst contact op met een
beleidsmedewerker om deze in te lichten. Het ging over een minderjarige jongen die met zijn broer gevlucht was en
Clup Welzijn onderdak wilde verlenen. Clup Welzijn werd strafbaar gesteld omdat het tegen de procedures inging.
De directeur reageerde volgens de manager ontspannen omdat ook zij vond dat Clup Welzijn juist had gehandeld,
al hadden ze iets gedaan wat wettelijk niet toegestaan is.
Kwesties in de praktijk
Van meerdere stakeholders krijgen we te horen dat wetten, regels en interne organisatiestructuren of de mentaliteit
van sommige collega’s, obstakels vormen om te doen wat zij in het moment nodig achten.
De preventieadviseur loopt tegen voorwaarden en procedures aan, zoals aanvraagtermijnen van budgetten,
waardoor ze niet altijd snel kan schakelen en bewoners tegemoet kan komen wanneer zij denkt dat dit nodig is.
De manager van Clup Welzijn vertelt dat zij nogal eens botsen met de nieuwe jeugdwetgeving of de obstakels van
indicaties bij partnerorganisaties en hun lange wachttijden. Meerdere stakeholders, zoals de wijkmanager van Gors,
de preventieadviseur en de respondenten van Clup, benoemen de mentaliteit van collega’s als obstakels omdat zij,
soms vanuit onwetendheid of desinteresse, over de nieuwe manier van werken ‘soms nog erg systeem gedreven’
zijn.
Daar staat tegenover dat de teamleider van MEE, die te maken heeft met landelijke vereisten vanuit haar
organisaties, juist wel eens botst met de ‘losse’ manier van werken in Purmerend. Omdat de gemeente en Clup
Welzijn bijvoorbeeld niet registeren of samenwerkingsplannen maken, maar dit vanuit haar organisatie wel wordt
vereist:
‘Wij zijn wel ISO-gecertificeerd omdat opdrachtgevers dat vragen van ons. Dat betekent dat wij aan allerlei dingen
moeten voldoen die haaks staan op hoe wij werken in Purmerend. Dat is wel eens lastig. Mijn mensen in de wijk moeten
een samenwerkingsplan maken, terwijl je in Purmerend moet doen wat nodig is, wat de burger nodig heeft, dus ja,
daar hoort geen samenwerkingsplan bij. Gewoon doen wat je moet doen. Maar goed, als ik geen samenwerkingsplan
met handtekening heb, dan krijgen we een kruisje want dat moet dan opgelost worden.’

Pas als je loslaat ontstaan de mooie dingen

17

Daarnaast geeft de teamleider van MEE aan dat zij positief is over de verregaande autonomie die zij en haar
medewerkers in Purmerend krijgt, maar ervaart dit tegelijkertijd als een kwestie dat schuurt met de praktijk waarin
er wel degelijks spelregels zijn waaraan je je moet houden. Al zijn de spelregels minimaal, het is voor haar soms
ingewikkeld:
‘De beleidsmedewerker [tevens trekker van twee sociale wijkteams] heeft ook de portemonnee met geld in haar kontzak.
Als ik subsidie nodig heb, dan zit ik wel met haar om tafel en met mijn leidinggevende. Ik ben altijd afhankelijk van
[naam beleidsmedewerker]. Als ik een misstap maak dan heeft dat soms wel consequenties. Daarmee is de vrijheid in
je handen soms ingewikkeld.’

2.4 Samenwerken met informele partijen
We hebben stakeholders gevraagd hoe er wordt samengewerkt tussen formele en informele partijen en wat hun
voorkeuren zijn. De meeste stakeholders spreken hun voorkeur uit voor een informele samenwerking met actieve
en betrokken buurtbewoners boven dat van vrijwilligers die verbonden zijn aan formele organisaties. Uit de
interviews komt het beeld naar voren dat er wel samengewerkt wordt met vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas
en Schuldhulpmaatje, maar de meeste stakeholders lijken hier minder zicht op te hebben.
Een voorkeur voor actieve en betrokken buren
Zoals vaker is benoemd, is het uitgangspunt van het werk van wijkprofessionals het stimuleren van onderlinge
zorgzaamheid onder bewoners zodat zij elkaar maatschappelijk kunnen ondersteunen. Van belang is dat
professionals in dit informele circuit bewegen en relaties aangaan met buurtbewoners. Purmer Noord; een wijk
dat bekend staat als een slechte wijk met veel sociale problematiek en hoge percentage werklozen, wordt door
de stakeholders opvallend vaak als rolmodel aangewezen. De vrijwillige inzet en buurtbetrokkenheid is er groot,
maar niet formeel georganiseerd. Buurtbewoners noemen zichzelf geen vrijwilligers, maar ‘gewoon bewoners.’ Je
hebt er een actieve wijkkerngroep die over allerlei zaken meedenkt en gemakkelijk te bereiken is voor vragen. De
bewoners beheren zelf een buurthuis en hebben korte en persoonlijke lijntjes met professionals. Zodra er vragen,
geld of faciliteiten nodig zijn dan worden professionals gevraagd (via de app, of ‘een belletje’) om te ondersteunen.
In deze samenwerkingsrelatie heeft de bewoner de zeggenschap en verantwoordelijkheid en is de professional daar
in wezen dus ondergeschikt aan.
De directeur van Clup vertelt dat ze in andere wijken ook hebben geprobeerd bewoners het beheer van buurthuizen
te geven, maar dat dit daar niet goed van de grond kwam. De buurtbetrokkenheid en collectieve inzet die Purmer
Noord kenmerken, zijn niet aanwezig in de wijken Weidevenne en Centrum & Gors. We weten dat er wijkkerngroepen
bestonden, zoals in Weidevenne (zie hoofdstuk 5), maar de meeste zijn opgehouden te bestaan. ‘Al is een bepaald
project een succes in de ene wijk’, zo stelt één van de beleidsmedewerkers, ‘is het niet de regel in Purmerend dat
het ook opgezet wordt in een andere wijk.’ Stakeholders zijn van mening dat als er weinig burgerinitiatief in een
buurt bestaat, dat het niet de rol van de professional is om dat wel iets te organiseren of te mobiliseren: ‘Blijkbaar
is het dan niet nodig.’ Volgens de stakeholders is het namelijk duurzamer en effectieven als een initiatief vanuit
bewoners zelf komt en heeft het weinig zin om zelf als professional iets op de zetten:
‘Je kan heel veel willen, maar op het moment dat personen daar zelf niet aan willen, dan kan je trekken en sleuren
vanuit een wijkteam of vanuit welke professional dan ook, dan komt het niet van de grond.’
(beleidsmedewerker gemeente)

14	Tijdens het interview vertelt de preventieadviseur dat ze vaak is benaderd door andere gemeenten over haar preventieproject.
Zij reageerden vaak verbaasd over het feit dat zij onaangekondigd bij huishoudens met 2,5 jaar huurachterstand langs is
gegaan. Privacy en andere wetgeving vormen obstakels bij de collega’s, in Purmerend ‘zijn ze het gewoon gaan doen.’
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In Purmerend worden bewoners actief betrokken bij het vormgeven van de fysieke ruimte met het bijkomstige (of
uiteindelijke) doel om onderlinge relaties tussen bewoners te activeren. De wijkmanagers gaan regelmatig met
bewoners in gesprek wanneer er iets verandert in de fysieke omgeving van bewoners, zoals een speelpek, een stukje
groen of een parkeergarage. De wijkmanager in centrum betrekt bewoners in vergaande mate met het bedenken en
uitvoeren van een plan, omdat, zoals hij het zelf verwoordt: ‘Zij zijn die wijk’ (..), niet wij’. Hij geeft een voorbeeld
van een samenwerking met bewoners bij een stukje groenvoorziening:
‘Het is nu niet meer van ons. Het is van hun. Er was ook een verzoek gedaan om plantenbakken in plaats van
betonblokken neer te zetten. Zij stellen dan een budgetje beschikbaar zodat bewoners zelf de beplantingen kunnen
doen terwijl de gemeente de bakken aanschaft. Bewoners dienen dan de bak te onderhouden. Daarvoor tekenen ze
een soort overeenkomstje of een contractje, want als ze het niet onderhouden of ze verwaarlozen het, dan halen we
het gewoon weg. Een gevolg hiervan is dat de sociale cohesie verbetert. Dat vind ik eigenlijk het mooiste eindproduct.
Eigenlijk is het groen een verbindingsmiddel om de oude en de nieuwe bewoners met elkaar in contact te laten komen.’
(wijkmanager Centrum).
Uit de interviews met professionals en dat van één van de wijkmanagers, komt het beeld naar voren dat dat de
samenwerking rondom fysieke projecten zoals een groenstrook vaak eindigt in een mislukking of zelf tot grote
burenruzies leidt. Zij uiten zich dan ook sceptischer over de resultaten van dergelijke projecten, dan de wijkmanager
die hierboven aan het woord is. De wijkmanager in het Centrum ziet dergelijke samenwerkingspogingen als
experimenten die een ander doel nastreven, namelijk de verantwoordelijkheid teruggeven aan bewoners en het
vertrouwen in de overheid vergroten. Dat het beheer van het groen in de praktijk is mislukt, is volgens hem niet erg
omdat het altijd weer leidt tot andere dingen: ‘Je spreekt weer met elkaar of je weet toch weer tot een oplossing te
komen. En als dat dan mislukt dan maakt de gemeente er gewoon gras van.’
Vrijwilligers ter ondersteuning
‘Ik word hiervoor betaald en ik vind het leuk, maar ik heb ondertussen wel 100 mensen die ik moet helpen. Een
vrijwilliger, die bijvoorbeeld maar drie mensen heeft, die kan zich wat meer inzetten dan ik dat kan misschien. Dat
gevoel heb ik gewoon daarbij. Ik denk dat dat ook wel helpt.’ (casemanager Werk en Inkomen).
In de ideale samenwerking, zoals hierboven is beschreven, staat het bewonersinitiatief centraal en nemen de
professionals een ondersteunende en faciliterende rol aan. Hoewel de gemeente en Clup Welzijn hierop aansturen,
is dit niet het volledige beeld. Uit de interviews met professionals, en ook met enkele stakeholders, komt het
beeld naar voren dat er ook veel samenwerkingsrelaties bestaan waarbij de vrijwilliger, al dan niet onder de
vlag van een formele organisatie, aanvullende en ondersteunende taken uitvoert en waarbij het initiatief en de
verantwoordelijkheid bij de professional ligt. De preventieadviseur van de gemeente geeft hier enkele voorbeelden
van. Zij werkt met informele partijen samen en zegt bij de samenwerking te letten op de expertise van de informele
partij. Als bijvoorbeeld een bewoner met financiële problemen ondersteuning nodig heeft met aangiftes of
administratie, dan vraagt ze een vrijwilliger van Humantas. Schuldhulpmaatjes schakelt ze bijvoorbeeld in als ze
een vrijwilliger zoekt die informeler en laagdrempeliger is.
Netwerkend samenwerken
Professionals uit de kernteams van de sociale wijkteams organiseren netwerkbijeenkomsten waar formele en
informele partijen elkaar ontmoeten en leren kennen. In Centrum & Gors is dit twee keer in de maand, in Weidevenne
eenmaal. Het is de bedoeling dat formele en informele partijen op individueel niveau contact met elkaar opnemen
wanneer een situatie daar om vraagt: ‘Korte lijnen en weten wie je moet bellen. Geen teams, maar netwerken, zowel
formeel als informeel.’ (wijkmanager Centrum)
De stakeholders schetsen een overeenkomstig beeld van een samenwerking waarin formele en informele partijen
op gelijke voet staan met elkaar. De beleidsmedewerkers van de gemeente geven in hun interview bijvoorbeeld

Pas als je loslaat ontstaan de mooie dingen

19

nadrukkelijk aan dat in de samenwerking met informele partijen ‘de één niet boven de ander staat’. Er is in hun visie
dus geen sprake van verticale relaties, maar horizontale samenwerking. De voorbeelden die zij hierbij geven zijn
instanties met levensbeschouwelijke inslag zoals de moskee of Caritas. Zij benadrukken hierbij dat de waarde van
vrijwilligers niet te onderschatten is: ‘Als je het hebt over krachten van vrijwilligers. Er lopen echt pareltjes rond!’
Zij refereren hier aan een van de vrijwilligers van Caritas ( zie hoofdstuk 5).
Over het algemeen schetsen stakeholders een beeld van professionals die hun eigen netwerk hebben. Die netwerken
bestaan weer uit verschillende informele partijen of individuele vrijwilligers. Zij weten elkaar te vinden als het
nodig is. De manager van Clup Welzijn zegt hierover dat ‘iedereen zo zijn contacten heeft.’ Of een vrijwilliger wordt
ingezet en wie dat dan is of welke organisatie wordt ingeschakeld hangt hierdoor sterk af van het netwerk van de
sociaal professional waarmee je contact hebt.
Van mens tot mens
‘Je ziet wel weer iedere keer dat er nieuwe initiatieven ontstaan, vrijwilligersgroepen. Maar toch zie of hoor je heel vaak
dat het een verdienmodel is. Mensen willen toch hun eigen welzijnsstichting met iets moois opzetten. (…) Uiteindelijk
willen ze daar toch subsidie voor hebben. Dus willen ze een ding worden.’ (directeur)
Vanuit Club Welzijn wordt ingezet op het bevorderen van persoonlijke relaties, zowel tussen formele en informele
partijen. De reden dat een aantal stakeholders liever samenwerken op persoonlijk niveau in plaats van op
organisatieniveau, is omdat de focus van organisaties te veel kan liggen op het behoud van de eigen identiteit en
stichting. Zodra vrijwilligers zich formeel gaan organiseren wordt geld in het bestaan van de organisatie gestoken
terwijl dat volgens een aantal stakeholders beter en direct, zonder institutionele tussenlagen, voor de bewoners
beschikbaar kan worden gesteld, zoals in Purmer Noord gebeurt.
Kwesties en verbeterpunten in de praktijk
Sociaal professionals lopen er in Weidevenne volgens de teamleider van MEE tegenaan dat bewoners wel iets willen
doen, maar alleen vrijblijvend of met beperkingen: ‘We zeggen altijd van de actieve senior die wil wel wat doen,
maar hij wil van april tot augustus wat doen en dan gaat hij naar de camping.’ Volgens de teamleider zijn het vaak
dezelfde mensen die participeren en dat de vijver waaruit ze vissen erg klein is: ‘Die kom je overal tegen. En je wilt
juist dat er ook wat nieuwe gezichten komen.’
Een aantal respondenten, waaronder één van de beleidsmedewerkers, zouden graag zien dat vrijwilligers en/
of actieve buurtbewoners in de toekomst vaker credits krijgen voor wat ze doen zodat zij het gevoel hebben
gewaardeerd te worden en ergens bij te horen. De teamleider van MEE denkt dat het goed is als mensen bijvoorbeeld
een kerstcadeau krijgen of een kaartje als ze jarig zijn. Volgens haar haken mensen zonder kleine gebaren van
waardering eerder af.
Hoewel een aantal stakeholders de voorkeur heeft voor een samenwerking waarbij wijkprofessionals vooral in
contact staan met actieve buurtbewoners, zijn er ook stakeholders die vinden dat professionals hun blik moeten
verbreden en verder moeten kijken dan alleen hun eigen kring van actieve bewoners en vrijwilligers. Volgens de
preventieadviseur van de gemeente werken wijkprofessionals voornamelijk met hun eigen kring buurtbewoners en
vrijwilligers. Iedere partij heeft volgens haar zijn eigen competenties en daardoor zou meer samengewerkt moeten
worden met andere organisaties. Op dit gebied bemerken wij enge frictie. Waar de preventieadviseur pleit voor een
‘verbreding’ en meer samenwerking met andere organisaties, ‘juist door de verschillende competenties’, krijgen
wij van de respondenten van Clup Welzijn het beeld dat zij juist die verscheidenheid aan verschillenden partijen,
formeel of informeel, niet ideaal achten omdat organisaties ‘hun eigen identiteit willen behouden.’ De directeur
van Clup Welzijn vertelt in het interview van Clup Welzijn de organisatie is die vrijwilligers coördineert en dat ‘het
mis gaat’ als ook andere organisaties dit doen en hier subsidie voor willen: ‘Mensen willen allemaal hun eigen
identiteit en stichting zijn, en ze willen niet bij Clup.’
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De casemanager van Werk en Inkomen geeft aan dat zij de informele partijen nu niet altijd goed weet te vinden
hoewel zij dat erg belangrijk vindt. Ook zij denkt dat er nog veel te behalen valt bij het bewerkstellingen van een
intensievere samenwerking tussen formele en informele partijen. Beide partijen moeten elkaar beter leren kennen.
De mantelzorgregisseur benadrukt dat hoewel de samenwerking tussen formeel en informeel verbeterd is, er nog
wel op gestuurd moet worden omdat het nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is:
‘Ik had van de week een vraag van een maatschappelijk werkster die een verhoging van de indicatie vroeg voor iemand
(..). En dat ik denk van ja, in plaats van dat ze elkaar dan vinden en met elkaar het gesprek aan gaan, gaan ze eerst
een indicatie aanvragen. Toen heb ik ze wel weer terug verwezen van ga eens in je wijkteam praten met je collega’s
van een andere organisatie, want Humanitas kan hier wat in doen. Dan moet er toch nog een klein beetje op gestuurd
worden, omdat het allemaal nog niet zo vanzelfsprekend is. Maar ik merk wel dat er verbetering in zit, mensen weten
elkaar wel beter te vinden.’
De wijkagent merkt op dat de professionals uit de sociale wijkteams nog meer kunnen halen uit de samenwerking
met sport en andere verenigingen. Hij ziet dit niet of nauwelijks gebeuren en vindt het een gemiste kans.
Tot slot geeft de directeur van Clup Welzijn aan dat zij een spanningsveld ziet tussen betaalde en niet-betaalde
werkers. Het voelt voor haar niet goed dat veel mensen onbetaald ‘best heel veel werk’ verrichten. Ze hebben
bij Triton, een groot wijkplein in Wheermolen, bijvoorbeeld geen receptioniste en geen telefoniste meer, maar
gastvrouwen die dit werk onbetaald uitvoeren. De directeur vindt dat ‘ongemakkelijk’. Het zijn dames die volgens
haar eerder bij de V&D hebben gewerkt tot dat failliet ging en ze nu vrijwilligerswerk doen.

2.5 Verwachtingen ten aanzien van ontwikkelingen
Wat verwachten de stakeholders van de toekomst en hoe zal de samenwerking tussen formele en informele partijen
zich de komende jaren ontwikkelen? Hieronder gaan we in op verwachtingen en wensen van stakeholders ten
aanzien van de samenwerking tussen informele en formele netwerken. Vervolgens besteden we aandacht aan een
aantal punten die volgens de stakeholders nodig zijn om dit te bewerkstellingen.
Toekomstverwachtingen en wensen
De stakeholders hebben overwegend vertrouwen in de toekomst en schetsen een positief beeld waarin de
samenwerking tussen formele en informele netwerken intensiever is dan nu. De verwachting is dat professionals
hun netwerk verbreden, formele en informele netwerken elkaar steeds beter weten de vinden en dat de korte
lijnen ervoor zorgen dat ze sneller kunnen handelen en dus de bewoners beter kunnen ondersteunen. Een aantal
stakeholders benadrukt hierbij dat zij hopen dat de contacten in de toekomst niet meer op het niveau van de
organisaties verlopen, maar dat zij persoonlijker en informeler worden: ‘van mens tot mens.’ Volgens de meeste
respondenten is Purmerend al goed op weg. Volgens de mantelzorgregisseur gaan verschillende partijen meer met
elkaar in gesprek dan voorheen:
‘Als je kijkt naar de wijkteams zelf, die hebben al een hele ontwikkeling doorgemaakt. Van even plat gezegd van ‘we
leggen hier een casus op tafel neer en wie is de snelste erbij en wie haalt het binnen en die haalt het geld binnen’ naar
meer samenwerking. Ik denk dat de informele partijen daar nu ook steeds meer bijkomen. Het ontwikkelt zich en ook
heel snel.’
Daarnaast wordt verwacht dat zowel professionals als ambtenaren meer in de wijk aanwezig zullen zijn zodat
ze dichterbij de burger staan. De verwachting is dat het wijkgerichte werken ervoor zorgt dat er beter wordt
gesignaleerd zodat er preventief opgetreden kan worden. Zowel de mantelzorgregisseur als de wijkagent hopen
dat burgers in de toekomst meer naar elkaar omkijken en betrokken zijn met elkaar. De mantelzorgregisseur schets
hierbij een beeld waarin mensen zich actief opstellen als ze iets signaleren: ‘Op de mens afstappen van ‘ik help je
vandaag even’.’ Doordat de focus in Purmerend sterk ligt op het versterken van sociale netwerken van bewoners
verwachten stakeholders dat de onderlinge zorgzaamheid in de toekomst zal toenemen.
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De wijkmanager Centrum droomt van een toekomst waarbij hij en zijn collega’s zichzelf geheel overbodig hebben
gemaakt. Dat het zo gereguleerd is dat de gemeente het vanzelfsprekend vindt om directe contacten met ‘buiten’ te
onderhouden. En bereid zijn om de signalen die ze binnenkrijgen te vertalen naar wat nodig is. Hij wenst daarnaast
dat alle burgers zich medeverantwoordelijk voelen voor de fysieke en sociale omgeving. Hij voegt er meteen aan
toe dat deze droom geen werkelijkheid zal worden:
‘Dan krijg je een levensstijl waarbij mensen gewoon medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen omgeving. Maar
ook voor hunzelf. En het niet meer over de schutting kunnen gooien naar een gemeentelijke organisatie of naar een
instelling doordat je die verbinding heel goed geregeld hebt, wordt het een gezamenlijk iets. Dan moet je ook niet meer
zorgen dat er mensen tussen zitten. Maar dat gaat niet gebeuren. Dat zie ik niet.’
De mantelzorgregisseur verwacht dat de rollen tussen professionals uit de sociale wijkteams en burgers straks
omgedraaid worden. Nu hebben de sociale wijkteams nog een sturende rol als het gaat om het stimuleren van
sociale participatie en onderlinge zorgzaamheid en in de toekomst wenst zij dat vragen vanuit de maatschappij
komen in plaats van andersom. In de ideale situatie van de teamleider MEE wordt er bij het contact tussen sociaal
professionals en burgers gekeken naar wederkerigheid:
‘Ik zou wel heel graag willen als je bij ons komt, maar dat doen we nog eigenlijk niet, zo van als jij als burger bij mij
komt, en je zegt van ik heb iets nodig dan zou ik aan jouw moeten vragen wat kan jij dan voor onze wijk betekenen?
Heb jij ook iets te bieden voor ons?’
Het wederkerigheidsprincipe komt ook naar voren in de wensen van de manager van Clup Welzijn. Hij vindt het belangrijk
om met mensen in gesprek te gaan en te vragen wat zij zelf kunnen, en door te vragen over de buurt waarin zij wonen.
Door de decentralisaties ziet hij wel het één en ander in de maatschappij veranderen. Hij hoopt en wenst dat de oude
manier van hulpverlenen waar ‘veel energie weg is gehaald bij bewoners door te gaan helpen’, verleden tijd wordt.
Wat hiervoor nodig is
Tijd en continuïteit
Stakeholders geven aan dat er vooral tijd nodig is voordat de verwachtingen en wensen die zij voor de toekomst
koesteren, realiteit wordt. De directeur van Clup Welzijn benadrukt hierbij het belang van continuïteit. Sociaal
professionals hebben tijd nodig om een netwerk op te bouwen en geworteld te raken in een wijk. Het is daarom
van belang zo weinig mogelijk verloop onder professionals te hebben. Dat veranderingsprocessen een aantal jaren
duren en geduld vragen horen we ook van de teamleider van MEE:
‘Ik denk dat de mensen die er nu zitten, die hebben allemaal wel hetzelfde vizier. Ze zijn positief en we willen soms
te veel en soms te snel en dan moeten we gewoon weer een stapje terug. We zijn gewoon heel erg enthousiast. Soms
moet je dat afremmen omdat we dan te snel gaan en dan struikelen we. Dan worden we teleurgesteld en dan moeten
we weer drie stappen terug. In ons hoofd zitten we al in 2020 hoe we het willen hebben, maar we zitten in 2017 en daar
hebben we natuurlijk ook met de gemeente te maken. Dat zijn ook spelregels waar we ons aan moeten houden ook al
zijn ze minimaal. Die zijn er wel.’
Een rol voor informele partijen bij sociale wijkteams
Verschillende respondenten, zoals de preventieadviseur, de teamleider MEE en de mantelzorgregisseur, geven aan
dat het goed zou zijn als informele partijen een actievere rol moeten krijgen in de sociale wijkteams. Informele
partijen, zoals vrijwilligers en actieve buurtbewoners, zouden volgens hen bijvoorbeeld deel kunnen aan
wijkteamoverleggen. Zij zien dit als een ‘win-win- situatie’. Informele partijen doen namelijk veel informatie op;
kunnen beter signaleren en het is een manier voor professionals om hen en de bewoners beter te leren kennen.
Daarnaast kunnen professionals de informele partijen ondersteunen, complimenteren en hen het gevoel geven dat
ze er niet alleen voor staan. De teamleider van MEE geeft aan dat het daarbij van belang is dat overleggen in de
avond worden georganiseerd omdat veel mensen overdag werken.
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Bereikbaarheid sociale wijkteams
De wijkagent en de wijkmanager Gors pleiten er allebei voor dat de sociale wijkteams toegankelijker en bereikbaarder
zouden moeten zijn voor bewoners. Beide respondenten benadrukken dat het voor bewoners belangrijk is als er
één aanspreekpunt is waar bewoners terecht zouden kunnen met psychosociale vragen. Zij geven allebei aan dat
een centraal telefoonnummer hierbij zou helpen. De wijkagent vertelt dat bewoners vaak de politie bellen als
ze bezorgd zijn terwijl het beter zou zijn als ze direct in contact komen met sociaal professionals. Volgens de
wijkmanager zou een centraal aanspreekpunt er ook voor kunnen zorgen dat sociaal werkers vroegtijdig signalen
binnen krijgen waardoor ze in de preventieve fase in kunnen grijpen:
‘Dus meer bekendheid, meer toegankelijk maken van waar mensen hun hulpvraag kunnen neerleggen. En ook het idee
krijgen van als ik [als bewoner] dat dan doe, dan weet ik ook dat het nut heeft. (…)Dat er ook discreet mee omgegaan
wordt. Dat ook de juiste hulp geboden wordt.’
De wijkagent voegt hieraan toe dat het van belang is dat de sociale wijkteams een gezicht krijgen en meer in de wijk
aanwezig zijn. Hij is van mening dat sommige wijkteams nog in de ‘oude stijl werken.’ Hij vindt het ouderwets dat
ze sommige teams nog vergaderen: ‘Het is goed om mekaar te kunnen vinden, maar de vraag is van moet je daarvoor
bij mekaar komen. Dat is niet handig.’
De wijkmanagers benadrukken allebei ook het belang van sociale professionals die zich niet als team gedragen,
maar in een netwerk bewegen: ‘Je hebt geen team nodig om te kunnen handelen’ benadrukt de wijkmanager
Gors. De netwerkuurtjes zijn volgens hem belangrijk om elkaar te leren kennen en zo te weten wie je moet bellen
en knelpunten te bespreken. Hij voegt hieraan toe dat zodra sociale professionals meer bekendheid hebben en
bereikbaarder zijn dat mensen vanzelf weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag.
Regie vanuit de gemeente en het faciliteren van randvoorwaarden
De teamleider van MEE ervaart botsingen tussen haar eigen organisatie en het beleid in Purmerend. Zij pleit zij ervoor
dat de gemeente de regie gaat nemen over alle vier de wijkteams. Aangezien in Purmerend nog allerlei organisaties
actief zijn werkt dit volgens haar concurrentie en botsingen van verschillende visies van moederorganisaties in de
hand. Daarnaast zou zij graag willen zien dat de gemeente faciliteert en de nodige middelen ter beschikking stelt:
‘Ik zou gewoon heel graag willen dat er gewoon één iemand is die de regie heeft over al de vier de wijkteams. Dat
is iemand vanuit de gemeente in mijn beleving. Ik denk als je gewoon iedereen detacheert naar de gemeente en één
team van allerlei expertises en daar iets mee kan opbouwen, maar dat ook echt de vraag bij het team komt en niet
dat je zegt van wij zijn een wijknetwerkgroep en wij overleggen alleen maar. Het echte team moet het oppakken en het
uitzetten en dat kan op alle manieren. Dat er per team een soort coördinator is die de boel regelt en dat het allemaal
gefaciliteerd is. Als je bij ons in het wijkteam komt, wij hebben niks. Wij hebben zelf een paar bureaus neergezet waar
ik met een laptop, het hoeft ook allemaal niet. Het hoeft niet gezellig te zijn, maar vanuit de gemeente is er niks
gefaciliteerd. We doen het gewoon omdat we vinden dat we die burgers moeten helpen, maar de waardering van de
gemeente daarin is minimaal. Maar dat geeft ook heel veel vrijheid want we kunnen doen en laten wat we willen.’
Houding van collega’s
Stakeholders geven aan dat de nieuwe manier van werken om een mentaliteit en houding vraag die zij nog niet
bij alle collega’s aanwezig zien. Zoals eerder in dit hoofdstuk is beschreven wordt van professionals en sommige
ambtenaren verwacht dat zij fysiek in de wijk zijn, huisbezoeken afleggen, het sociale netwerk betrekken, ‘niet
gaan hulpverlenen’ en context- en procesmatig te werk gaan. De directeur en manager van Clup Welzijn zeggen
allebei dat dit voor sommige maatschappelijk werkers nog onwennig kan zijn. De manager van Clup Welzijn
geeft daarnaast aan dat hij vindt dat het wat hem betreft nog te weinig gebeurt dat professionals naar bewoners
toestappen om te kijken wat er moet gebeuren. De wijkmanagers en de preventieadviseur van de gemeente zien
dat collega’s binnen de gemeente soms nog een systeemgerichte mindset hebben en erg op regels en procedures
zitten, tenzij een contextgerichte houding om meer flexibiliteit vraagt.
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Eén van de beleidsmedewerker zou graag zien dat mensen op de werkvloer ‘de mouwen opstropen en laagdrempelig
zijn en verder kijken dan hun neus lang is.’ Zij ziet dat collega’s bewoners afschuiven naar andere collega’s als de
hulpvraag niet binnen hun eigen gebied ligt: ‘niet zeggen van voor schulden moet u bij mijn collega van het sociaal
werk zijn, maar ‘waar kan ik u mee helpen? Vindt u het goed als ik daar een collega voor meeneem want die is daar
veel beter in dan ik. Samen met uw partner of met uw buurvrouw kunnen we misschien kijken’ (..)’.
De mantelzorgregisseur vindt dat professionals het idee los moeten laten dat zij ‘de wijsheid in pacht’ hebben.
Ze kunnen juist veel leren van informele partijen. Ook zouden professionals gevoeliger moeten zijn voor de
standaarden van mensen die zij helpen. Hun ideale plaatje voor een cliënt, hoeft niet dat van de cliënt zelf te zijn
want, voegt ze toe: ‘Wie zijn professionals om daarover te oordelen?’ Gaandeweg moeten professionals volgens
haar het idee loslaten dat iedereen te redden is: ‘Niet iedereen is te redden en niet iedereen is te genezen. Dat geldt
ook voor de professionals in de wijkteams, niet alles is op te lossen, niet elk huis is spik en span te krijgen. Niet elk
gezin zal zo leven zoals jij met jouw gezin zou willen leven.’ Ook de wijkmanager Centrum zegt dat het belangrijk
is dat sociaal werkers en ambtenaren niet moeten denken dat zij ‘alwetende zijn.’ Het is volgens hem de grootste
valkuil die er is. Hij pleit ervoor dat beleidsmakers en sociaal werkers hun oordelen loslaten. Tegen collega’s zegt hij
dat de kennis buiten ligt en niet binnen: ‘In de straat ligt meer deskundigheid dan wat je hebt geleerd.’
Beter afstemming interne en externe systemen
Door de nieuwe manier van werken die in Purmerend een paar jaar geleden is ingevoerd, ervaren stakeholders soms
botsingen met oude systemen, regelgeving, intern gedreven organisaties en collega’s die de verandering nog niet
kennen of geheel toepassen. De preventieadviseur van de gemeente loopt vaak tegen beleid en regels aan die haar
beletten om daadwerkelijk maatwerk te bieden. Zij pleit voor een maatwerk budget zodat in korte tijd geld op kan
nemen zonder eerst aanvragen moet indienen zodat ze meteen kan schakelen als dit nodig is.
De wijkmanager Gors schets een soortgelijk beeld. De transitie is volgens hem nog niet overal goed doorgevoerd.
Hij voegt eraan toe dat het een beetje zoeken is en dat het tijd nodig heeft ‘voordat alle tandwielen meedraaien.’
Het systeem gedreven werken en contextgedreven werken botst af en toe omdat de interne organisatie van de
gemeente nog niet geheel hierop ingericht is en collega’s niet allemaal op de hoogte zijn of nog niet gewend zijn
om op deze nieuwe manier te werken.
‘(…) en ik merk dat, we zitten nog erg in het systeem, hier, budgetten die vastliggen, die productnummers hebben, en
de wijk vraagt eigenlijk naar een snelle en korte aanpak. Als je dan zit met systemen, en vaste budgetten en ja, dat
helpt dan niet echt mee in de snelle aanpak die we eigenlijk willen. Dat wordt een beetje losweken. (…) Ik denk dat alle
collega’s intern goed geïnformeerd moeten worden, en de belangrijkheid verteld moet worden, dat deze manier van
werken niet alleen wenselijk is maar ook echt noodzakelijk is.’
De casemanager van Werk en Inkomen vindt het belangrijk dat externe partners uiteindelijk ook contextgedreven
werken. Zij ervaart obstakels als externe organisaties bijvoorbeeld moeilijk doen met indicaties waardoor zij niet
altijd snel kan handelen.

2.6 Resume
Stakeholders maken enerzijds een onderscheid tussen formele en informele partijen aan de hand de kenmerken zoals
betaald/onbetaald, professionaliteit van formele partijen en laagdrempeligheid van informele partijen. Anderzijds
zien we een voorkeur en verwachting dat de grens tussen beide werelden in de toekomst geheel samensmelten.
De voorkeuren en verwachtingen van stakeholders ten aanzien van het stimuleren van onderlinge zorgzaamheid
en netwerkvorming zijn opvallend eensgezind. Uit de interviews komt het beeld naar voren van een professional
die informele relaties aangaat met bewoners, haakjes vindt en verbindingen maakt, niet organiseert maar
zich op de achtergrond bescheiden opstelt en slechts faciliteert. Professionals worden gestimuleerd om de
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hulpverlenershouding los te laten en zoveel mogelijk te werken met de sociale omgeving van bewoners en cliënten.
Eén van de stakeholders plaatst hierbij wel de kanttekening dat dit in de praktijk nog behoorlijk lastig kan zijn
doordat een (sterk) sociaal netwerk soms juist ontbreekt. Van professionals wordt ook verwacht dat zij ‘doen wat
nodig is.’ Hiervoor krijgen zij veel discretionaire ruimte en mogen, wanneer nodig, voorbij regels en procedures
werken.
Uit de interviews met de stakeholders vallen een aantal dingen op die gezegd zijn over de samenwerking tussen
formele en informele partijen. Ten eerste wordt er een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een samenwerking met
actieve buurtbewoners, boven dat van vrijwilligers die verbonden zijn aan organisaties. Ten tweede wordt binnen
die samenwerking de zeggenschap en verantwoordelijkheid teruggeven aan buurtbewoners. De professionals is
op de achtergrond aanwezig en lijkt hierbij een ondersteunende rol aan te nemen. Ten derde is er een voorkeur
van persoonlijke contact waarbij informele en formele partijen van ‘mens tot mens’ contact onderhouden en niet
op het niveau van organisaties. Professionals werken ‘netwerkend’ en nemen contact op met de juiste personen,
formeel of informeel, wanneer de situatie daarom vraagt.
Deze drie punten schetsen echter niet het volledige beeld. Van enkele stakeholders, met name de ambtenaren
die zich met financiële problematiek bezighouden, wensen juist dat professionals intensiever gaan netwerken
met verschillende partijen waaronder vrijwilligers(organisaties) die ondersteunend zijn aan professionals en dat
‘extra’ beetje hulp bieden. Anderen wijzen collectieve verbanden, zoals sportclubs en kerken, aan als een vorm van
samenwerken waar meer geïnvesteerd in kan worden.
Sinds de invoering van de sociale wijkteams en de bijbehorende netwerkbijeenkomsten is de samenwerking
tussen formele en informele partijen volgens stakeholders verbeterd. Stakeholders geven tegelijkertijd enkele
verbeterpunten: een rol voor informele partijen in de sociale wijkteams, meer zichtbaarheid en bereikbaarheid
van sociale wijkteams voor burgers, en meer regie vanuit de gemeente om sociale wijkteams beter vorm te geven.
De meeste van de stakeholders uiten zich enthousiast over de weg die in Purmerend is ingeslagen, maar ervaren
tegelijkertijd botsingen met oude systemen en werkwijzen. Zij benoemen ‘intern gedreven organisaties’,
bureaucratische regels en procedures, wetgeving en de houding van collega’s of hulpverleners als kwesties uit
de praktijk. Hierbij moet wel de kanttekening geplaats worden dat er ook kritische geluiden zijn over de koers die
de gemeente heeft ingeslagen. Een voorbeeld is de botsing tussen de organische en losse manier van werken in
Purmerend, en vereisten van landelijke organisaties.
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3. De praktijken en perspectieven van wijkprofessionals
Waar in het vorige hoofdstuk de verwachtingen en voorkeuren van stakeholders centraal stonden, ligt de focus in
dit hoofdstuk op de praktijken en perspectieven van professionals. We beschrijven de verschillende functies die zij
vervullen, hoe zij vorm geven aan netwerken in de wijk, en welke samenwerkingsverbanden er zijn tussen henzelf
en informele partijen en personen in de wijk. Ook richten we ons op dilemma’s die zij tijdens het samenwerken met
informele partijen tegenkomen en welke wensen ze rondom deze thema’s voor de toekomst hebben.

3.1 De respondenten
We hebben in totaal met twaalf professionals gesproken. Er is een onderscheid te maken tussen professionals
die in de eerste of tweede schil van sociale wijkteams zitten. In de eerste schil zitten de medewerkers van Clup
Welzijn en MEE die de ‘kerngroep’ vormen van de sociale wijkteams. De tweede schil bestaat uit professionals
van partnerorganisaties die ‘ingevlogen’ worden wanneer dat nodig is. We hebben met de volgende professionals
gesproken:
Een sociaal werker van Clup Welzijn, verbonden aan het sociaal wijkteam Centrum & Gors, die bewoners met
eenvoudige en meervoudige problematiek ondersteunt ‘in het breedste zin van het woord.’ Dan kan individueel
zijn, als groepen bewoners die iets willen initiëren.
Een jeugdwerker van Clup Welzijn, verbonden aan het sociaal wijkteam Centrum & Gors, maar ook op stedelijk
niveau actief is. Ze werkt met verschillende doelgroepen zoals kinderen met autisme, kinderen uit Internationale
Schakelklassen en organiseert vakantieweken voor kinderen die wegens financiële redenen of gezinsproblematiek
zelf niet op vakantie gaan. Daarnaast ‘doet ze alles wat er op haar pad komt.‘
Een maatschappelijk werker van Clup Welzijn die ook verbonden is aan het sociaal wijkteam in Centrum & Gors
en voorheen een werkzaam was bij Stichting Maatschappelijke Dienstverlening totdat het werd overgenomen door
Clup Welzijn. Zij richt zich met name op bewoners met meervoudige problematiek.
Een pas afgestudeerd maatschappelijk werker die als cliëntondersteuner werkzaam is bij Stichting MEE. Ze werkt
in Centrum & Gors en richt zich voornamelijk op bewoners met een fysieke of cognitieve beperking.
Een sociaal raadsvrouw die werkzaam was bij Stichting Maatschappelijke Dienstverlening totdat de organisatie
werd overgenomen door Clup Welzijn. Sinds ze bij Clup Welzijn in dienst is werkt ze zowel specialistisch als ‘breder’
vanuit het sociale wijkteam in Centrum & Gors.
Een mantelzorgondersteuner en maatschappelijk werker werkzaam bij Clup Welzijn. Ze werkt ‘bovenwijks’ en dus
samen met professionals uit alle vier de wijkteams. Als mantelzorgondersteuner ondersteunt en stimuleert zij
mantelzorgers. Daarnaast coördineert zij vrijwilligers die huisbezoeken doen bij bewoners 75+ om te kijken hoe het
gaat en welke ondersteuning zij nodig hebben.
Een buurtsportcoach die werkzaam is bij Spurd; een organisatie die al het spel en sport in Purmerend organiseert.
Als wijkteamprofessional werkt hij voornamelijk in Centrum & Gors.
Een jeugdmaatschappelijk werker van Spirit. Ze is sinds ruim drie maanden verbonden aan het sociaal wijkteam
Centrum & Gors. Ze begeleidt drie jongeren (tussen 14 en 18 jaar) die in aanraking zijn met de leerplicht en te
maken hebben met schooluitval. Ze helpt hen met het zoeken van een nieuwe baan en hun problemen thuis.
Als aanmeldingen bij Spirit binnenkomen is het niet zo dat Spirit de aanmeldingen wijkgericht verdeelt, dus de
jeugdmaatschappelijk werker komt bij gezinnen thuis in heel Purmerend.
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Een preventiewerker in de verslavingszorg bij Brijder. Ze richt zich in het bijzonder op jongeren en hun ouders. Zij
geeft voorlichting op scholen, trainingen aan wijkteams. Zij wordt door wijkprofessionals ‘ingevlogen’ als er een
casus met verslavingsproblematiek is en deel aan overleggen en netwerkbijeenkomsten.
Een wijkverpleegkundige die 24 jaar in het vak zit. Ooit begonnen bij Evian en heeft recent een zelfsturende team
van Buurtzorg in Purmerend opgezet. Ze werkt momenteel in Gors, Weidevenne, Neck oude stad, Wijdewormer en
Purmerland (Landsmeer). Haar cliënten bestaan voornamelijk uit kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen
die in hun laatste levensfase zitten.
Een jeugdverpleegkundige werkzaam bij het consultatiebureau van de GGD. Ze houdt spreekuren en doet
huisbezoeken. Ze komt thuis bij gezinnen in het Centrum & Gors en Weidevenne.
Een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige die werkzaam is als ondersteuner bij een huisartsenpraktijk in
Purmer Noord en doet veelal huisbezoeken bij bewoners in heel Purmerend. Zij neemt met regelmaat deel aan
casuïstiekbesprekingen van sociale wijkteams wanneer één van haar cliënten op de agenda staat.

3.2 Stimuleren en faciliteren van netwerkvorming en onderlinge zorgzaamheid
Sociaal netwerk rondom individuele casussen
Professionals verwijzen voornamelijk naar het betrekken van het sociaal netwerk rondom bewoners als we vragen
naar de wijze waarop zij onderlinge zorgzaamheid en netwerkvorming stimuleren, en ze proberen het sociale
netwerk te betrekken wanneer dit mogelijk is. De jeugdmaatschappelijk werker bij Spirit vertelt dat het versterken
van onderlinge zorgzaamheid ingebakken zit in haar werk. Als het even niet lekker gaat in het gezin worden
steevast ‘naasten’ ingeschakeld om te ondersteunen. Als ze op huisbezoek is stimuleert en activeert zij bewoners
door ideeën te opperen zoals een kijkje te nemen in het wijkcentrum of deel te nemen aan sportactiviteiten in de
buurt. Ook de wijkverpleegkundige en huisartsondersteuner geven aan dat het in hun werk ‘ de normaalste zaak is’
om familie en buren van cliënten en patiënten te betrekken, helemaal wanneer blijkt dat iemand geïsoleerd leeft.
Van de respondenten, zoals de maatschappelijk werkers, de sociale raadsvrouw en de jeugdverpleegkundige, krijgen
wij het beeld dat het betrekken en vergroten van een sociaal netwerk rondom bewoners ook wordt gedaan omdat
het nodig is voor het ondersteunen bij de zorgvraag en, zoals één van de respondenten het verwoordt: ‘Zodat de
hulpverlening afgerond kan worden.’
Het betrekken van een sociaal netwerk dient niet alleen altijd als extra ondersteuning, maar heeft soms ook het doel
om de situatie die voor problemen zorgt te verbeteren omdat het netwerk soms juist oorzaak van het probleem is. De
jeugdwerker van Clup Welzijn benadrukt hoe belangrijk het is om de omgeving van het kind of jongere mee te nemen
in de ondersteuning die zij biedt: ‘In kleine stappen gaan zij ook inzien dat hun manier van handelen er toe doet.’
Dat professionals allereerst refereren aan het betrekken van het sociale netwerk kan verklaard worden door het feit
dat de meeste professionals die wij gesproken hebben caseworkers zijn; zij werken rondom individuele casussen. De
sociale raadsvrouw en één van de maatschappelijk werkers geven bijvoorbeeld aan het netwerk rondom specifieke
cliënt te stimuleren als ze bijvoorbeeld merken dat iemand eenzaam is of zich verveelt. Collectieve netwerkvorming
daarentegen, zoals actief stimuleren van buurtbetrokkenheid of het verbinden van bewoners, zijn zij als een taak
van collega’s. Zodra een cliënt een behoefte heeft aan contact met lotgenoten of buurtbewoners dan zetten zij
deze vraag uit naar collega sociaal werkers, omdat zij netwerkvorming niet als hun expertise zien: ‘Clup Welzijn is
meer van dat.’
Kwesties in de praktijk
Professionals zien het als hun taak om samen met cliënten opzoek te gaan naar ondersteuning in hun nabije
omgeving zoals bij familie, vrienden en buren omgeving. Eén van de belangrijke belemmerende factoren die de
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professionals noemen bij het betrekken van het sociale netwerk is dat een sterk netwerk vaak ontbreekt of dat
mensen niet om hulp durven te vragen. Bewoners zouden anderen daar niet mee willen belasten. De jeugdwerker
van Clup zegt: ‘Mensen die een sterk en goed ondersteunend netwerk hebben, hebben vaak geen zorg nodig.’
Sommige professionals zeggen zelf de ondersteuningstaken op te nemen als een netwerk ontbreekt. De sociale
raadsvrouw zegt dat ze zelf werkzaamheden rondom casussen uitvoert omdat ze niet wil dat de ondersteuning
stagneert. Ze geeft aan dat ze het moeilijk vindt om netwerken te stimuleren omdat ze zelf vooral bezig is met de
praktische ondersteuning. Ook de cliëntondersteuner van MEE geeft aan dat zij het moeilijk vindt om te taken los
te laten als ze ziet dat er niemand in de omgeving is die kan helpen of wanneer cliënten hun omgeving niet willen
belasten. Ze zegt hierin ‘nog te moeten leren.’ De sociaal werker geeft aan dat ze het moeilijk vindt om ‘netwerkend
te werken’: ‘Ik merk toch dat ik vaak zelf het netwerk wordt.’
Een kwestie die hierop aansluit is dat de houding van sommige professionals volgens een aantal respondenten in
de weg staat om zelf- en samenredzaamheid bij bewoners te stimuleren. Sommige professionals zijn nog te vaak
‘aan het hulpverlenen’ en hebben ‘moeite met loslaten’. Zij maken volgens de wijkverpleegkundige en jeugdwerker
van Clup welzijn onderscheid tussen een ‘oude’ manier van hulpverlenen en de ‘nieuwe’.
‘Sommige mensen zitten nog heel erg op van ‘het kan niet’. De regels zijn zo en wat gebeurt er als je de mensen vrij
laat want zij hebben zorg nodig en ze kunnen niet zonder ons. Allerlei angsten. En ook weerstand. (...) We komen ten
slotte uit een hulpverlenersgeneratie, dus het zal nog wel even duren.’ (Jeugdwerker Clup Welzijn).
Een derde kwestie die professionals in de praktijk tegenkomen is het stimuleren van onderlinge zorgzaamheid tussen
buren: ‘Want het is natuurlijk hartstikke mooi om iets voor je buurvrouwtje te doen, maar dat is makkelijker gezegd dan
gedaan.’ Professionals dragen verschillende redenen aan. Van enkelen horen wij dat het niet ‘Nederlands’ is om elkaar
te helpen, dat mensen elkaar niet kennen, geen tijd of zin hebben om elkaar te helpen of het nut er niet van inzien. De
wijkverpleegkundige staat kritisch tegenover het idee om buren in te schakelen voor hulp. Zij geeft een voorbeeld van
kwetsbare ouderen met beginnende dementie en een pot geld: ‘Dan kun je niet zomaar iedereen binnen laten.‘
Verbindingswerken
‘Natuurlijk, dat [onderlinge zorgzaamheid stimuleren] is typisch iets voor het sociaal wijkteam, zo van iemand houdt
van bakken en bakt dan nog taart bij iemand.’ (mantelzorgondersteuner)
Uit de interviews met professionals komen meerdere voorbeelden aan bod die erop wijzen dat sommige van hen
bewust inzetten op het verbinden en koppelen van bewoners. Dit zijn vaak de professionals die deze opdracht
in hun takenpakket hebben zitten. We kunnen onderscheid maken tussen professionals die mensen uit een
gelijksoortige situatie met elkaar verbinden (bonding) en professionals die bruggen slaan tussen mensen die van
achtergrond verschillen en vaak sprake is van een ongelijkwaardige en verticale (pupil- mentor) relatie (bridging).
Uit de gesprekken met de stakeholders kunnen we opmaken dat er een voorkeur van de gemeente bestaat voor
bonding, het verbinden van mensen die nabij staan en waaruit een gelijkwaardige, wederkerige (bijna familiare)
relatie ontstaat. De huisartsondersteuner ziet dit om haar heen gebeuren:
‘Ik denk dat de collega’s die zich daar echt mee bezighouden, en de één is daar al wat beter in dan de ander, daar
steeds actiever in zijn. Niet alleen maar op de eigen vrijwilligersbestand terugvallen, maar meer de mensen met elkaar
verbinden. Ik denk dat dat toch wel het doel is hier in Purmerend.’
Professionals proberen mensen te koppelen als zij een match zien. Het is onduidelijk in hoeverre dit gebeurt, of
dat de voorbeelden die ze aandragen uitzonderlijk zijn. Zo vertelt de maatschappelijk werker dat ze een vrouw
ontmoette die op zoek was naar iemand om haar vuilnisbak buiten te zetten. De maatschappelijk werker zette
een oproep op facebook en ‘binnen een uur’ had ze een reactie van een overbuurvrouw die de bak voortaan wilde
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buitenzetten. Een ander voorbeeld is van een jonge meisje dat geen netwerk had en waarbij de jeugdwerker van
Clup Welzijn andere meiden uit haar klas had gestimuleerd om met elkaar af te spreken. Sindsdien koken ze soms
samen of luisteren ze naar muziek.
Een ander voorbeeld komt van de sociaal werker en sluit aan bij het verhaal van de stakeholders (zie hoofdstuk
2.3). Ook zij vertelt over het samenbrengen van een groep bewoners die verantwoordelijk zijn geworden voor een
groenstrook. De praktijk viel haar tegen:
‘Het is toch hartstikke mooi om met elkaar in contact te komen. Om te zeggen van één keer in de maand gaan we
samen tuinieren en drinken we met elkaar daarna een kopje koffie. Maar dat is een beetje een sprookje. Het zou heel
mooi zijn als dat lukt, maar dat lukt vaker niet dan wel.’
De jeugdwerker van Clup geeft enkele voorbeelden van bridging; zo koppelt zij maatjes aan kinderen met autisme
of andere beperkingen, of bijvoorbeeld aan kinderen uit Internationale Schakelklassen die een taalachterstand
hebben. Een voorbeeld dat tussen bridging en bonding instaat, is dat van de sociaal werker die vorig jaar van de
casemanager van Werk en Inkomen een vrouw ontmoette die vrijwilligerswerk moest gaan doen. Ze kwam erachter
dat de vrouw elke dag Pilatesoefeningen thuis deed. De sociaal werker heeft samen met de vrouw een Pilatesgroep
opgericht en sindsdien geeft de vrouw onbetaald Pilatesles aan andere vrouwen in de wijk. De sociaal werker
benadrukt bij dit voorbeeld het belang van het ontbreken van formaliteiten bij een dergelijke relatie: ‘Het is een
win-win. Je hoeft natuurlijk niet te zeggen dat het vrijwilligerswerk is.’
Kwestie in de praktijk
Verbindingen leggen tussen buurtbewoners is net zoals het betrekken van een sociaal netwerk makkelijker
gezegd dan gedaan: ‘Het is gewoon lastig mensen te vinden vaak’, aldus de sociaal werker van Clup Welzijn. De
maatschappelijk werker bij MEE ervaart obstakels bij collega’s. Ze krijgt weinig respons als zij cliënten aandraagt
voor mogelijke koppelingen. Zij verklaart dit aan de schaarse tijd die professionals hebben door hun eigen caseload
waardoor netwerkverbinding niet als prioriteit wordt gezien.
Netwerkvorming; geen taak van iedere professional
Het leggen van verbindingen en netwerkvorming hangt sterk af van de organisatie waar je werkt en de functie
die je bekleedt. Professionals verwijzen allemaal naar Clup Welzijn als de organisatie die hier expertise in heeft.
De mantelzorgondersteuner: ‘Er zitten mensen van Club die dat allemaal in de gaten houden. Die dat combineren.
Mensen die iets aanbieden en die iets vragen.’ De medewerker van MEE zegt iets soortgelijks: ‘wat ik vaak doe als
ik een bewoner krijg die aansluiting moet zoeken in de wijk, activiteiten wil doen in de wijk, dat is dat haar dan
doorverwijs naar een collega van Clup Welzijn. Die is daar echt voor aangewezen. Die doet dat. Dat is echt haar werk
om cliënten in de wijk wat bekender te maken met activiteiten en dergelijke.’
Binnen Clup Welzijn maken medewerkers onderscheid in functie. De maatschappelijk werker en de sociale raadsvrouw
die beide werkzaam zijn bij Clup Welzijn zien netwerkvorming niet als hun taak: ‘over die netwerkvorming moet
ik zeggen dat ik niet veel doe, daar zijn meer sociaal werkers die daar mee bezig houden.’ Een professional uit de
tweede schil verklaart waarom professionals deze taken zelf niet opnemen: ‘Iedereen zit voornamelijk in het doen
wat je doen kan. In het redden, in het oplossen van wat er nu ligt.’
Groepswerk als bindmiddel
Een ander voorbeeld die professionals aanreiken op de vraag of en wat zij doen aan netwerkvorming en het
stimuleren van onderlinge zorgzaamheid is het organiseren van groepsactiviteiten. De buurtsportcoach reikt de
meeste voorbeelden aan waarbij hij door middel van sport en spel activiteiten organiseert voor kinderen, jongeren,
ouderen of wijkbewoners. Hij ziet de activiteiten als bindmiddel en probeert waar mogelijk de sociale omgeving te
betrekken. Soms stimuleert hij dit door een kleine interventie te plegen. Een voorbeeld is het plaatsen van bankjes
bij sportactiviteiten voor kinderen. Sindsdien blijven ouders vaker ‘hangen’ en leren zij elkaar kennen.
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De buurtsportcoach is één van de weinige professionals die aangeeft groepsactiviteiten te faciliteren die ontstaan
zijn vanuit bewoners zelf. Hij heeft samen met zijn collega’s een buurtonderzoek gedaan om ideeën van bewoners
en samen met hen uit te voeren. Zo is hij met ‘twee actieve Purmerenders’ met cabbage ball begonnen. Dit is een
balspel waar iedereen aan mee kan doen, ongeacht hoe goed je bent of hoeveel ervaring je hebt. De vraag werd
bij hem neergelegd of hij een familiedag rondom dit spel wilde organiseren. Hij heeft het idee ondersteund en
naar eigen zeggen ‘geprofessionaliseerd’. Hij heeft aan promotie gedaan, mensen geworven en sindsdien is het
gegroeid tot een groot evenement dat maandelijks plaatsvindt. Een ander voorbeeld dat hij aandraagt en waarbij
hetzelfde proces zich heeft doorlopen (bewoners komen met het idee en hij professionaliseert de activiteit) is een
verbroederingsevenement voor Purmerenders en vluchtelingen.
Gebruik van sociale media
Uit de interviews ontstaat het beeld dat sociale media een belangrijke functie hebben in het versterken van
netwerken bij bewoners. Zo bestaat er een overkoepelde facebookpagina ‘Elkaar Helpen Purmerend’ waar berichtjes
voor klusjes worden geplaatst. Een ander voorbeeld zijn de facebookwijkgroepen waar bewoners oproepen
plaatsten en contact onderhouden. De één biedt iets aan en de ander heeft iets nodig. Hierdoor ontstaan soms
verbindingen tussen burgers zonder dat een professional een rol heeft. Volgens één van de respondenten stimuleert
internet wederkerigheid in het contact tussen bewoners; het type sociale participatie en onderlinge zorgzaamheid
die stakeholders en professionals graag zien.

3.3 Samenwerken met informele partijen
Professionals noemen uiteenlopende partijen als we vragen naar de samenwerking met informele partijen.
Geregeld noemen de professionals vrijwilligers, buurtbewoners, maatjes en/of mentoren, Humanitas, kerken,
ervaringsdeskundigen van Brijder, mantelzorgers, anderen familieleden en vrienden van gezin.
Een voorkeur van actieve buurtbewoners
Eén van de maatschappelijke werkers die werkzaam is bij Clup Welzijn benadrukt, conform de visie van de
stakeholders, dat ze in Purmerend een voorkeur hebben om informele relaties aan te gaan met buurtbewoners,
dan samen te werken via formele kanalen, met vrijwilligers:
‘Wij zijn op een andere manier aan het kijken naar vrijwilligers. Wij proberen veel meer bewoners in de buurt te
activeren door iets voor een medebewoner te doen. Dus als ik iemand nodig heb ergens ter ondersteuning van een
mantelzorger dan zet ik geen advertentie meer ‘vrijwilliger gezocht’ die dat wilt doen, maar dan kijk ik in de buurt wie
dat eventueel zou kunnen doen en dan is het ineens ook veel minder formeel.’
Kwesties in de prakrijk
Drie medewerkers uit de kerngroep van de sociale wijkteams, waaronder de professional die hierboven aan het
woord is, geven tegelijkertijd aan dat het samenwerken met burenbewoners makkelijker is dan gedaan. Zoals eerder
beschreven missen bewoners volgens hen soms de bereidwilligheid om elkaar te helpen. De mantelzorgondersteuner
denkt hierover dat mensen misschien wel iets voor elkaar willen doen, maar niet structureel. De preventieadviseur
van Brijder heeft een andere opvatting en vermoedt juist dat bewoners die zich in willen zetten eerder aankloppen
bij een vrijwilligersorganisatie: ‘Ik denk toch de mensen die echt vrijwilligerswerk willen doen, dat die zich hebben
verbonden aan zo’n organisatie. (…) Er is toch een moederorganisatie nodig om dat te waarborgen.’
De collega als tussenpersoon
De meeste concrete voorbeelden van samenwerken met informele partijen die door professionals worden gegeven
ontstaan doordat ze contact opnemen met collega’s, vaak vrijwilligerscoördinatoren, van partnerorganisaties. Clup
Welzijn en Humanitas zijn de twee organisaties die het meest worden genoemd en waarschijnlijk ook het meest
worden ingeschakeld als er informele ondersteuning nodig is: ‘Ik signaleer iets als er nodig is ik weet vervolgens
mijn mannetje binnen het wijkteam te vinden waarvan ik weet dat die er meer over weet dan ik.’ Professionals die
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hun collega’s benaderen als zij ondersteuning zoeken van een informele partij zijn vaak de professionals uit de
tweede schil.
Samenwerking in verschillende fases
Van de meeste professionals die één op één werken bij gezinnen en cliënten thuis (zoals de maatschappelijk
werker, wijk- en jeugdverpleegkundige), krijgen wij het beeld dat samengewerkt wordt met informele partijen en/
of vrijwilligers zodra de eerste kennismakingsgesprekken gevoerd zijn en de hulpvraag bij hen bekend is. Informele
ondersteuning vindt hierdoor overwegend plaats tijdens de uitvoerings- en afrondingsfase.
Professionals dragen voorbeelden aan waarbij duidelijk wordt dat zij niet van informele partijen verwachten dat zij
hun werk gaan ‘overnemen’, maar dat de vrijwilliger extra ondersteuning biedt op momenten en gebieden waar zij
zelf geen tijd voor hebben of vrij voor kunnen maken. Zoals een vrijwilliger van Home Start die kinderen ‘leren buiten
spelen.’
Professionals benadrukken dat de informele ondersteuning ook van belang is nadat het hulpverleningstraject is
afgerond of tijdens de afrondingsfase: ‘Ik probeer dingen in kaart te brengen. En dan probeer ik die informele
netwerken te gebruiken. Langzaam wordt iemand weer zelfstandig. En dan kan er weer een nieuwe cliënt komen.’
Ongeveer dezelfde reden geeft de wijkverpleegkundige. Het is voor haar makkelijker om de professionele
ondersteuning los te laten als ze weet dat er informele ondersteuning het overneemt of nog aanwezig is: ‘Als je dan
samenwerkt dan kan je later eens kijken van hoe gaat het? Zonder dat je dan meteen weer allerlei dingen opstart
en allemaal conclusies gaat verbinden.’
Professionals, met name uit de tweede schil, maken duidelijk onderscheid tussen taken van vrijwilligers en
professionals. Eén van de professionals gaf bijvoorbeeld aan dat het niet de bedoeling is dat vrijwilligers te maken
krijgen met complexe problematiek en/of ingezet worden als professionele hulpverlening geen mankracht heeft:
‘Je moet goed gebruik maken van je informele dienstverlening. Maar het is niet voor alles geschikt. Je kan ook de
informele sector overbelasten met dingen die er eigenlijk niet horen, omdat de formele niet beschikbaar zijn. Dat kan
in mijn optiek niet de bedoeling zijn.’
Volgens de sociale raadsvrouw en sportbuurcoach ziet de samenwerking met informeel er anders uit. Zij werken
allebei met een eigen groep vrijwilligers. De sociale raadsvrouw heeft een groep vrijwilligers die dinsdagochtend
bij haar op kantoor zit en administratieve taken uitvoert. De meeste van hen hebben een financiële of juridische
achtergrond en voeren afgebakende taken uit onder haar begeleiding en op aanvraag van bewoners. Zij zegt verder
niet meer met andere informele partijen samen te werken, al zou ze dit wel vaker willen doen. De buurtsportcoach
werkt samen met vrijwilligers tijdens sportevenementen. Tijdens de uitvoering hebben zij een ondersteunende rol
zonder al te veel verantwoordelijkheid.
‘Een vrijwilliger is niet opgeleid voor een bepaalde uitvoering. Die geeft een heel eigen draai aan een uitvoering.
Bij sportactiviteiten heb je verschillende onderdelen, en dan is het van belang dat de onderdelen bezet zijn. Een
vrijwilliger die heeft meestal zoiets van ik sta hier, maar daar is het ook gezellig. Ik ga daarheen. Dus in de uitvoering
voornamelijk, dan proberen we ze te ontlasten door middel van stagiaires.’ (buurtsportcoach)
Redenen voor samenwerking
Professionals die samenwerken met informele partijen tijdens de uitvoering van een traject of project ervaren
de ondersteuning van vrijwilligers als een verlichting op hun werk. Bijvoorbeeld de vrijwilligers van Home Start
die sociale en emotionele ondersteuning bieden, of de administratieve klussen die de vrijwilligers van de sociale
raadsvrouw op zich nemen, vrijwilligers van de sportcoach die koffie schenken bij sportactiviteiten, en vrijwilligers
van Woningplus die tuintjes opknappen of een schilderijtje ophangen bij bewoners thuis. De wijkverpleegkundige
van Buurtzorg geeft het voorbeeld van een gezin dat in de schuldsanering zit:
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‘Normaal merk je toch dat mensen [cliënten] aan jouw vragen stellen en begeleiding willen in bepaalde dingen. Als zo
iemand [een vrijwilliger van Home Start] dat overneemt, kan ik me weer concentreren op andere dingen.’
Andere redenen die uit de interviews met professionals naar voren komen is dat informele partijen laagdrempelig
zijn, makkelijker het vertrouwen weten te winnen bij bewoners en kennis en ervaring bezitten die zij niet altijd
hebben. De jeugdwerker vertelt dat ze af en toe aan tafel gaat zitten bij een groep jonge migrantenvrouwen die
elkaar ondersteunen zodat ze hoort wat er allemaal speelt. Zij voegt eraan toe dat samenwerken met het netwerk
van bewoners waardevol is omdat zij ‘veel meer ervaring hebben met de mensen waarover het gaat dan zij zelf.’
De mantelzorgondersteuner en preventieadviseur uit de verslavingszorg benadrukken de kennis expertise van
informele partijen zoals mantelzorger en ervaringsdeskundigen. Zo vertelt de medewerker van stichting Brijder:
‘Verslaving is een lastig thema. Mensen ontkennen vaak meteen dat ze een probleem hebben. En bij een
ervaringsdeskundige zie je toch dat die het anders benadert en zegt van ‘ik herken de signalen en bij mij liep het zo
en zo en ik heb dit en dit gedaan.’ Dat kan soms net even de drempel zijn om uiteindelijk open kaart te spelen voor de
ander, zal ik maar zeggen. Wil niet altijd werken, maar soms kan het wel heel erg hard helpen. Wat ook vaak gebeurt,
is dat die ervaringsdeskundige een soort coach wordt of zo. Dat die naast de cliënt gaat staan en met ze kan meelopen
in dat proces. Dat is soms wel heel prettig.’
Professional eindverantwoordelijk
Professionals geven eensgezind aan dat zij – de professional – verantwoordelijk zijn voor informele
ondersteuning. Als een partnerorganisatie de informele ondersteuning uitvoert zien we verschil in opvatting
over de verantwoordelijkheid en betrokkenheid tijdens de uitvoering. De ene professionals blijft het proces op de
achtergrond volgen en pakt het op als zij vindt dat het niet goed gaat en de ander laat de informele ondersteuning
los en geeft de verantwoordelijkheid tijdens het ondersteuningsproces terug aan de moederorganisatie, zoals
Home Start of Clup Welzijn.
De mantelzorgondersteuner maakt een onderscheid tussen vrijwilligers en actieve buurtbewoners waarbij de
professionals wel verantwoord zijn voor vrijwilligers, maar niet voor actieve buurtbewoners:
‘Het is wel zo dat er een trend is wat ik al eerder zei dat er vaak betrokken wijkbewoners worden gevonden. Dat daar
een soort match mee wordt gemaakt. Dan koppel je eigenlijk mensen bij elkaar en dan ben je er eigenlijk niet meer
verantwoordelijk voor ook. Dat vind ik het grote verschil. Maar als je echt vrijwilligers in je bestand hebt en je kent die
vrijwilligers, je hebt daar contact mee, dan vind ik wel dat je daar verantwoordelijk voor bent.’
Eén van de professionals geeft hierbij aan dat haar verantwoordelijkheidsgevoel haar kan beletten om informele
partijen überhaupt in te zetten: ‘Ik voel me altijd verantwoordelijk. (...) Maar dat is meer iets vanuit mezelf omdat
ik wil dat het gewoon goed wordt opgepakt of dat het goed uitkomt. Ik twijfel ook soms om dingen door te sturen.
Ik denk van dat doe ik liever zelf dan weet ik in ieder geval dat het goed komt’.
Kwesties in de praktijk
Tot slot kwamen er uit de interviews met professionals een aantal kwesties naar boven die obstakels vormen voor
een goede samenwerking met informele partijen in de praktijk.
Weerstand cliënt en continuïteit
Eén van de professionals geeft aan dat inzet en ondersteuning van vrijwilligers niet altijd wordt gewenst door
cliënten. Sommige cliënten hebben al meerdere professionals over de vloer en willen ‘niet weer een ander
gezicht.’ Een andere belemmerende factor heeft de maken met continuïteit die professionals wel kunnen geven
en vrijwilligers niet. De sociaal werker geeft het voorbeeld van een Congolese vluchteling die zij begeleidt met
bezoeken aan het ziekenhuis. Voorheen ging er wel eens een vrijwilliger mee, maar dat was telkens iemand anders:
‘ik ben vaak degene die mee gaat omdat ik weet wat er in de andere gesprekken gezegd is. Als elke keer een andere
vrijwilliger mee gaat, dan werkt dat niet.’

32

Pas als je loslaat ontstaan de mooie dingen

Botsende vrijwilligers
De buurtsportcoach maakt wel eens mee dat vrijwilligers met elkaar kunnen botsen waardoor obstakels optreden
tijdens de samenwerking waar hij dan weer op in moet spelen:
‘Het is wel een gave om met vrijwilligers te kunnen werken. Het zegt het al “vrijwillig”. Bij mijn organisatie, mijn
voetbalvereniging, zijn er zoveel vrijwilligers, dat botst soms met elkaar. Die kan niet met die en die kan niet met
die. Om dan als professional iedereen het gevoel te geven van jullie zijn allemaal belangrijk, ieder op zijn eigen
manier, ja, daar leer ik nog steeds van hoe je dat het beste kan doen.’
Werken met organisaties
Overeenkomstig met het geluid van de stakeholders vindt één van de medewerkers van Clup dat er een nadeel zit
aan vrijwilligersorganisaties omdat zij bang zouden zijn hun eigen bestaansrecht te verliezen. Als voorbeeld geeft
zij Woning plus, de organisatie wilde een maaltijdservice beginnen en dat terwijl er al meerdere in Purmerend van
bestaan: ‘Dan denk ik waarom? Dat heeft toch een stukje met je eigen bestaansrecht te maken. Dat ze onmisbaar
willen zijn. Er is ook wel een soort van onderlinge concurrentie.’
Samenwerken gebeurt nog te weinig
Meerdere respondenten geven aan dat ze denken dat er vaker en op langere termijn samengewerkt kan worden met
informele partijen dan nu het geval is. De meeste betrekken deze opmerking op zichzelf en spreken de wens uit
dat ze dit in de toekomst vaker willen gaan doen. Een van de respondenten legt uit waarom ze weinig samenwerkt
met informele partijen:
‘Dat komt toch veel omdat ik die praktische ondersteuning bied. Dus ja, dat doe ik eigenlijk gewoon echt zelf. Met de
cliënt samen gaan we dat dan oppakken. Dan heb ik toch wel weinig te maken met vrijwilligers of met mantelzorgers.
Dat doe ik echt samen met de cliënt.’
De preventieadviseur is van mening dat vrijwilligers beter en meer ingezet kunnen worden in alle fase van
hulpverlening. Zij denkt hierbij aan mentoren of maatjes die in contact staan met hulpverleners en hen bellen als
er crisis uitbreekt. Andere professionals zouden meer samen willen werken dan dat ze nu doen, met collectieve
partijen zoals kerken en sportclubs.
De mantelzorgondersteuner vindt dat professionals beter zouden kunnen samenwerken met mantelzorgers.
Mantelzorgers zijn de experts van de situaties en zij vindt dat professionals niet altijd goed gebruik maken van
de ervaringskennis van mantelzorgers. Mantelzorgers voelen zich daardoor niet altijd even serieus genomen door
professionals.
Tot slot geeft de preventieadviseur aan dat zij graag zou willen zien dat professionals vaker samenwerken met
ervaringsdeskundigen wat volgens haar in Purmerend nog te weinig gebeurt:
‘Dan denk ik soms dat je mensen beter kan bereiken omdat zij [ervaringsdeskundigen] het probleem herkennen. Dus
als je moeilijke huishoudens wilt bereiken dat je dan beter met een informeel iemand om tafel gaan zitten.’
Onvoldoende kennis van sociale kaart
Een aantal respondenten zegt dat ze onvoldoende kennis hebben van de informele ondersteuning die er in
Purmerend is. Zij missen een sociale kaart: ‘Om te weten wie je waarvoor in moet schakelen is het van belang om te
weten wie er allemaal zijn.’ De meeste professionals geven aan dat de netwerkuurtjes dienen voor kennismaking en
ontmoeting, maar niet alle partijen zijn daar altijd aanwezig. Professionals uit de tweede schil zeggen daarnaast dat
tijdgebrek en zware caseload hun weerhouden om hier tijd voor vrij te maken. Als de gemeente wil dat zij intensiever
samenwerken en tijd besteden aan netwerk uitbreiding zal de gemeente, volgens de jeugdverpleegkundige, hier
budget vrij voor moeten maken:

Pas als je loslaat ontstaan de mooie dingen

33

‘Wij worden volledig gefinancierd door de gemeente. Dus als de duimschroeven worden aangedraaid dan moet je
keuzes maken. We zijn gewoon verplicht om landelijk een aantal kaders te volgen, met name basistakenpakket. Dat
moet je uitvoeren. Het zou kunnen zijn dat de echte intensievere samenwerking moet gaan vervallen, omdat we er
geen manuren voor hebben. We leveren nu gratis manuren. Je wordt er niet voor betaald zeg maar. Je moet het er
gewoon nog even bij doen.’

3.4 Toekomstwensen
Kernwoorden die vatten welke veranderingen professionals zouden willen zien in de samenwerking tussen
wijkteamprofessionals en informele partijen zijn: houvast en structuur (meer organisatie), zichtbaarheid en
bereikbaarheid, en faciliteren van mogelijkheden om te verbinden (door middel van sleutelfiguren en fysieke
plekken om binding aan te gaan). Interessant aan deze kernbegrippen is dat professionals de wens hebben om
ondersteuning minder te laten ‘ontstaan’ maar juist meer de regie in handen willen nemen. Dat niet alleen, ook de
gemeente zou niet alles aan de professionals moeten overlaten maar initiatief nemen om plekken te creëren waar
informeel en formeel elkaar kan ontmoeten bijvoorbeeld.
Bereikbaarder en zichtbaarder
Een uitgesproken wens die de meeste respondenten uiten is dat de sociale wijkteams bereikbaarder en zichtbaarheid
zouden moeten zijn voor bewoners en informele partijen. Een aantal respondenten wenst één contactpersoon of
een sleutelfiguur die professionals en informele partijen met elkaar zou kunnen verbinden. Een van de respondenten
voegt toe dat een dergelijk persoon bekend is in de wijk en een breed netwerk heeft in het informele circuit zodat
ook zij diegene zou kunnen benaderen met de vraag wie informeel iets voor haar zou kunnen betekenen. Een andere
respondent denkt dat de zichtbaarheid vergoot kan worden als er meer marketing komt rondom thema’s vanuit
de sociale wijkteams in wijken. Zo zou het netwerkuurtje waar in principe formeel en informeel elkaar kunnen
ontmoeten beter gepromoot kunnen worden.
Faciliteren van samenwerking formeel/informeel
Een aantal respondenten mist een fysieke ruimte en een laagdrempelige inloop waar mensen terecht kunnen met
vragen en die dient als informatievoorziening. Ook voor mensen die minder geneigd zijn een afspraak te maken,
benadrukt één van de respondenten. Volgens een ander weten bewoners simpelweg niet waar ze naartoe kunnen.
Een van hen denkt dat bewoners zich graag willen inzetten voor een ander maar hierbij structuur en een organisatie
nodig hebben, of een activiteit waar ze bij aan kunnen sluiten: ‘een baken waar je op terug kunt vallen.’ Zij voegt
hieraan toe dat een aantal dingen ‘op een hoger terrein moeten worden georganiseerd.’ Voor de verbinding is
structuur nodig en een vaste plek en dat ontbreekt volgens de respondent in Purmerend. Een ander wenst een
ontmoetingsruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar zegt hier meteen bij dat ‘het toch niet gaat
gebeuren.’
In Purmerend stuurt de gemeente aan op informele ontmoetingen en deze juist niet te organiseren in formele
structuren zoals overleggen en vergaderingen. Het netwerkuurtje is in Centrum & Gors het enige georganiseerde
moment waar formele en informeel partijen elkaar op een vaste plek ontmoeten. Bewoners zijn welkom op de
netwerkuurtjes, maar die komen niet. De meeste professionals geven aan voorstander te zijn van deze ‘losse’
manier van werken maar voegen toe dat het de samenwerking soms ook bemoeilijkt: ‘Doordat partijen elkaar weinig
zien en vooral digitaal contact hebben verloopt samenwerking soms moeizaam.’ Eén van de respondenten geeft
aan dat het in haar inwerkfase vooral lastig was omdat ze zonder de georganiseerde ontmoetingen en overleggen
moeilijk was een netwerk op te bouwen. Zij benadrukt dat overleggen niet alleen handig zijn om elkaar beter te
leren kennen, maar ook om met elkaar een aanpak te bedenken. Een andere respondent merkt op dat het ontbreken
van overleggen ervoor zorgt dat professionals ‘op eilandjes werken’ en allemaal een eigen manier van samenwerken
erop nahouden. De meesten maken alleen gebruik van de eigen informele contacten en anderen slaan zelfs die
fase over. Een aantal respondenten denkt dat de samenwerking tussen formeel en informeel zou verbeteren als
ontmoetingen worden gefaciliteerd: ‘Nu zoek je elkaar alleen maar op als het nodig is.’
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Een deel van de professionals blijkt dus juist structuur en leiding nodig te hebben om hun werk uit te voeren en
dat de samenwerking tussen formele en informele partijen beter gefaciliteerd zou kunnen worden. Eén van de
respondenten geeft aan dat ze het organische groei idee soms wat slap vindt en had, vooral in het begin, behoefte
naar een concept zoals in Zaanstad waarin professionals die als team functioneren en organisaties niet meer
bestaan. Hierdoor bestaat er geen concurrentie meer, iets wat er in Purmerend volgens een aantal respondenten
nog wel bestaat, omdat sommige professionals, met name uit de tweede schil, hun targets moeten halen. Dat
heeft volgens één van de respondenten invloed op de samenwerking met informele zorg omdat je minder snel de
ondersteuning met elkaar deelt.

3.5 Werken in een veranderende context
Zonder dat we hier expliciet naar gevraagd hebben verwijzen professionals in de gesprekken regelmatig naar de
veranderingen die zijn doorgevoerd in het sociale domein. Zo hebben ze het bijvoorbeeld over transformaties op
nationaal en maatschappelijk gebied, als ook over de lokale veranderingen in het sociale domein van Purmerend.
Van verzorgen naar participeren
Uit de interviews komt het beeld naar voren dat professionals over het algemeen positief staan tegenover de wijze
waarop zij worden gestimuleerd om nabij samen te werken met burgers en waar mogelijk sociale en informele
netwerken te betrekken. Zoals uit dit hoofdstuk is gebleken ervaren professionals tegelijkertijd moeilijkheden met
het betrekken van de nabije omgeving rondom bewoners omdat een sterk netwerk vaak ontbreekt en burenhulp
niet vanzelfsprekend is. Meerdere malen horen wij van professionals dat het een mooie gedachte is, maar in onze
individualistische samenleving niet haalbaar. De sociaal werker zegt hierover het volgende:
‘Dat is wel waar ik nu een beetje moeite mee heb, met de nieuwe manier van werken. Dat wij heel erg mensen moeten
aanmoedigen om gebruik te maken van hun eigen netwerk. En niet van het formele netwerk. Maar dat zoveel mensen
geen netwerk hebben. Het frustreert mij niet, maar het frustreert mij wel dat dat heel erg gevraagd wordt van de
overheid aan mensen van ‘eerst binnen eigen netwerk oplossen.’ Het netwerk is vaak net zo zwak als ze zelf zijn
waardoor ze – als ze het al hebben – vaak nog meer in de problemen komen.’
Professionals zijn overwegend positief over de trend in het sociale domein waarin van hulpverleners wordt verwacht
dat zij minder gaan hulpverlener en meer overdragen aan bewoners zelf. Een aantal professionals geeft nadrukkelijk
aan dat zij het een verbetering vinden dat niet professionals ‘de norm’ bepalen, maar de cliënt zelf. In de woorden
van de wijkverpleegkundige van Buurtzorg: ‘De regie bij de cliënt zelf en ook niet onnodig werk op je hals halen.
Niet als een bemoeizuchtige binnen komen.’
Professionals geven aan dat zij de kanteling van een verzorgingsstaat naar participatiesamenleving in de praktijk
meemaken maar tegelijkertijd ervaren dat zij zelf, hun collega’s, of ‘de maatschappij’ nog moeite hebben om de
oude manier van denken en werken los te laten. Eén van de respondenten ziet de mentaliteitsverandering die nodig
is niet snel gebeuren:
‘We zitten wel met een generatie in Nederland die opgevoed is met als ik hulp nodig heb, dan ga ik naar een instantie
toe. We hebben dat allemaal zo met mekaar gevoed. En dat is niet zomaar eruit te krijgen. Mensen vragen een indicatie.’
Behoud van beroepsidentiteit
Zoals eerder is gebleken zijn professionals van mening dat netwerkvorming en het activeren van buurtbetrokkenheid
een taak van Clup Welzijn is en/of van hun collega’s sociaal werkers. Van professionals krijgen wij dan ook de indruk
dat zij het belangrijk vinden dat er onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende specialismen en dit ook als
zodanig benoemen. De jeugdmaatschappelijk werker van Clup zegt hierover: ‘De mensen zijn ook niet voor niets
dat beroep gaan doen, want die voelen zich daar comfortabel in.’ De maatschappelijk werker benadrukt tijdens het
gesprek meerdere malen dat zij het belangrijk vindt om het onderscheid tussen verschillende type professionals te
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behouden. Door de gemeente en haar ex-werkgever werd gezegd dat ze een ‘sociaal werker met specialisme’ moest
gaan heten. De naamsverandering is niet doorgezet. De maatschappelijk werker was er fel op tegen: ‘Je neemt
gewoon iemands beroep af omdat het kennelijk de trend is van deze tijd. (..) omdat ineens de maatschappij zegt,
het moet goedkoper. (...) Maatschappelijk werk is een vak. Ik ben en blijf maatschappelijk werker in hart en nieren.’
Wijk- en vraaggericht werken
Professionals zijn overwegend positief over de stimulering van de gemeente om meer in de wijk aanwezig te
zijn en het handelen te laten bepalen vanuit de behoefte van bewoners. Enkele professionals plaatsen wel hun
kanttekening tegenover een vergaande vorm van vraaggericht werken waarbij het de bedoeling is dat bewoners
naar professionals afstappen, in plaats van andersom:
‘Wij mogen niet meer aanbodgericht werken. Wij moeten vraaggericht werken. Wij mogen niet meer zelf gaan
verzinnen wat wij denken dat goed is. Dat is best wel lastig. Ik snap het ook wel, maar het is voor bewoners best wel
heel moeilijk om een vraag te stellen die ze hebben en die dan te concretiseren’.
Hierop aansluitend merkt een andere respondent op dat er een groot verschil bestaat tussen de mondige groepen
die graag aan van alles meedoen en de minder assertieve burgers voor wie deelname en actief participeren een
obstakel kan zijn:
‘Er is een groep, noem ze haantjes of kippen, overal waar een keer iets is, daar zijn zij ook. Die groep maakt optimaal
gebruik van het aanbod dat er is. Ik merk dat mensen het heel moeilijk vinden omdat het werk ook vraaggericht is. Als
je iets wil, zoals Clup Welzijn dat zegt, ‘kom bij ons dan willen wij helpen het organiseren, maar je moet er zelf mee
komen.’ Daarin merk ik dat sommige ouders een bepaalde verlegenheid hebben om dat te vragen. Soms wel ideeën
hebben, maar dat ga je niet doen. Voor sommigen is de drempel naar een wijkcentrum waar je binnenkomt, is heel
groot.’
Van enkele professionals horen wij dat de wijkprofessionals zich actiever en zichtbaarder op moeten stellen naar
bewoners toe. Eén van de maatschappelijk werkers geeft aan dat flyeren en het organiseren van bijeenkomsten veel
vaker zou moeten gebeuren. Hoewel dit, zo stelt de maatschappelijk werkster, ‘natuurlijk haaks staat tegenover het
idee van context gedreven werken; dat je de mensen naar je toe moet laten komen’.
Tegendraads beleid
De mantelzorgondersteuner uit zich kritisch over het feit dat de gemeente Purmerend alle mantelzorgers in de stad
in beeld willen hebben. Ze ziet het nut er in van in en ervaart hierbij tegendraads beleid:
‘Dus aan de ene kant wordt dit gezegd, maar aan de andere kant zijn het de regeltjes, dan wordt er gezegd van wij als
Purmerend willen contextgedreven werken, en niks al die regeltjes, en procedures en protocollen en et cetera. Als het
er op aankomt, zijn het altijd de regeltjes die roet in het eten gooien.’
De mantelzorgondersteuner is van mening dat de aandacht beter gelegd kan worden op het bieden van maatwerk.
Als zij een situatie heeft die om maatwerk vraagt, bijvoorbeeld als het gaat om het bieden van huishoudelijk hulp
om de mantelzorgers te verlichten, loopt ze vaak tegen de regels van de gemeente aan. De wijkverpleegkundige
loopt tegen dezelfde obstakel aan: ‘In hoeverre is er hier nu maatwerk mogelijk? Maar met de hele overgang naar
de WMO, ja, krijg je gewoon heel vaak nee.’
Liever beleid en plannen
De sociale raadvrouw heeft, net als veel van haar collega’s, een grote cultuurverandering doorgemaakt sinds haar
organisatie SMD onder Clup Welzijn valt. Vanuit context gedreven werken worden termen als beleid en plannen
maken volgens de sociale raadsvrouw niet gestimuleerd. Zelf zegt ze wel van ‘beleid en de dingen op papier’ te zijn.
Door de grote autonomie die de organisatie van haar medewerkers geeft heeft ze haar eigen werkwijze kunnen
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behouden. Tegelijkertijd maken de vele veranderingen in het sociale domein haar onzeker: ‘Je weet nooit hoe het
volgend jaar is.’
Opleidingen sluiten niet aan
Tot slot zijn enkele professionals kritisch tegenover de landelijke opleidingen omdat die volgens hen totaal
niet aansluiten op de nieuwe manier van werken en de huidige maatschappij. Ten eerste is ons verteld dat zij
de competenties die nu nodig zijn, zoals het betrekken van een sociaal netwerk, niet hebben geleerd tijdens
de opleiding. Ten tweede wordt aangegeven dat de stagiaires waar zij mee werken niet toegerust zijn op de
(Purmerendse) praktijk.

3.6 Resume
Professionals stimuleren de onderlinge zorgzaamheid tussen burgers door, conform de stakeholders, het sociale
netwerk rondom burger te betrekken. In de praktijk is het netwerk van sommige bewoners niet aanwezig, zwak
of juist de oorzaak van het probleem waardoor professionals in de praktijk obstakels ervaren en zelf de neiging
houden om te gaan hulpverlenen. De wijze waarop professionals netwerken stimuleren hangt af van de organisaties
waarvoor ze werken en de functie die zij bekleden. De professionals uit de ‘tweede schil’ verwijzen naar hun
collega’s bij Welzijn Clup die hier gespecialiseerd in zijn. Binnen Clup verwijzen de professionals met specialisme
door naar hun collega ‘sociaal werkers’.
Professionals benoemen verschillende informele partijen waar zij mee samenwerken. Er zijn professionals,
grotendeels werkers van Clup Welzijn, die net als stakeholders een voorkeur hebben voor het samenwerken met
buurtbewoners. Tegelijkertijd ervaren zij obstakels in de praktijk omdat burenbetrokkenheid niet vanzelfsprekend
is.
Uit de praktijken van professionals, en dan met name de professionals uit de tweede schil, blijkt dat er wordt
samengewerkt met verschillende partijen. Deze samenwerking is formeel, van organisatie tot organisatie. De
vrijwilliger biedt ‘extra’ ondersteuning en voert vaak afgebakende taken uit. Bij deze vorm van samenwerken blijft
de professional eindverantwoordelijk.
Redenen van professionals om samen te werken met informele partijen zijn dat het hun werk verlicht, dat de
informele ondersteuning iets ‘extra’s’ biedt voor de bewoners en/of omdat informele partijen laagdrempelig zijn,
makkelijker het vertrouwen weten te winnen bij bewoners en kennis en ervaring bezitten die zij niet altijd hebben.
Factoren die de samenwerking belemmeren zijn: het hebben van onvoldoende kennis van de sociale kaart, weerstand
van de cliënt en het willen behouden van het bestaansrecht van vrijwilligersorganisaties. Volgens de professionals
kan veel meer samengewerkt worden dan er tot nu toe wordt gedaan. De veranderingen die nodig zijn om tot een
betere samenwerking te komen zijn houvast en structuur (meer organisatie), zichtbaarheid en bereikbaarheid, en
faciliteren van mogelijkheden om te verbinden (door middel van sleutelfiguren en fysieke plekken om binding aan
te gaan).
Tot slot kan geconcludeerd worden dat professionals positief staan tegenover veranderend landelijk en lokaal sociaal
beleid dat aanstuurt op het stimuleren van samenredzaamheid. Zij zijn wel van mening dat het betrekken van een
sociaal en informeel netwerk makkelijker is dan gedaan en ervaren dat zijzelf hun collega’s, of ‘de maatschappij’
nog moeite hebben om de oude manier van denken en werken los te laten.
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4. De praktijken en perspectieven van informele partijen
In dit hoofdstuk staat het perspectief van de informele partijen centraal. De respondenten worden in de eerste
paragraaf geïntroduceerd. De resultaten van de interviews worden vervolgens onderverdeeld binnen drie
paragrafen. In de eerste paragraaf wordt aandacht besteed aan de verschillende opvattingen die de respondenten
presenteerden over hun rolinhoud en de informele ondersteuning die zij bieden. In de tweede paragraaf gaan
we in op de samenwerking die zij met sociaal professionals en andere partijen hebben en hoe zij die ervaren. De
perspectieven van de respondenten op diverse en bredere thema’s behandelen we in de derde paragraaf.

4.1 Afbakening en respondenten
De afbakening van de doelgroep, ‘informele partijen’, is niet eenvoudig. In een eerdere studie binnen dit
wijkteamonderzoek, de Q-studie, hanteerden wij de volgende definitie: ‘onder “informele partijen” verstaan
we onder andere sociale netwerken, vrijwilligers, actieve buurtbewoners, verenigingen, sociaal ondernemers
en ervaringswerkers’ (Praktijkperspectieven, Berg et al 2017). Uit de interviews met stakeholders kwamen drie
kenmerken naar voren die informele partijen van formele partijen onderscheiden: al dat niet betaald worden,
deskundigheid en ‘laagdrempeligheid’. Tegelijkertijd streeft men in de context van het contextgedreven werken
ernaar om niet in dergelijke terminologie te willen praten en de grens tussen formele en informele doelbewust los
te laten.
In de loop van dit onderzoek werd duidelijk dat het zinvol is verschillende typen informele partijen te benoemen.
Informele partijen delen we in op een kwadrant langs twee assen. De verticale as loopt van informeel naar formeel,
en geeft de mate aan waarin informele initiatieven gepaard gaan met (een mate van) ondersteuning/begeleiding
vanuit een formele organisatie. Een informeel/formeel initiatief is bijvoorbeeld een maatjestraject, waarbij het
maatje weliswaar een vrijwilliger is, maar bij zijn activiteiten (intensief) ondersteund en begeleid wordt door een
professional, meestal een vrijwilligerscoördinator in dienst van een maatschappelijke dienstverlenende instelling.
De horizontale as loopt van individueel naar collectief, en laat zien of informele actoren zich richten op de
ondersteuning van individuen, of dat zij zich eerder bezighouden met vormen van collectieve ondersteuning.

Informeel

Informeel / informeel
Individuele ondersteuning
(bv. Mantelzorger)

Informeel / informeel
Collectieve ondersteuning
(lotgenotengroep Rouw & Verlies)

Individueel

Collectief

Informeel / formeel
Individuele ondersteuning
(bv. Schuldhulpmaatje)

Informeel / formeel
Collectieve ondersteuning
(bv. Voedselbank)

Formeel

Figuur 1: kwadrant indeling informele initiatieven formeel/ informeel en collectief/ individueel
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De respondenten
Er zijn interviews afgenomen met tien personen die als vrijwilliger actief zijn in de wijken Weidevenne en/of Centrum
& Gors. Hoewel niet alle respondenten zichzelf als een vrijwilliger beschouwen, houden wij voor het gemak deze
term aan als enkelvoudige vorm van ‘informele partijen.’ Een vrijwilliger beschouwen wij in dit hoofdstuk als een
persoon die om uiteenlopende redenen bereid is om iets te doen voor de eigen groep of buurt zonder hiervoor
betaald te krijgen.
Naast deze tien vrijwilligers zijn drie interviews afgenomen met personen die als betaalde kracht werkzaam zijn
bij een maatschappelijke organisatie die informele ondersteuning biedt. Eén van hen werkte als vrijwilliger bij de
Voedselbank en kreeg het aanbod van de gemeente om er een betaalde baan van te maken, gedetacheerd vanuit
de gemeente. De andere respondenten zijn vrijwilligerscoördinatoren. Er is bewust gekozen om de interviews
met vrijwilligerscoördinatoren op te nemen in het deelonderzoek naar informele partijen. De reden hiervoor is
dat de vrijwilligerscoördinator een cruciale rol vervult in het speelveld, als schakel tussen formeel en informeel.
Daarbinnen neemt de coördinator vaak een plek in die dicht bij de informele partijen staat. De inzichten van de
coördinator vormen daarom een waardevolle aanvulling op de inzichten van de informele partijen zelf.
Voor de selectie van respondenten in dit deelonderzoek streefden we naar een goede verdeling van personen
die actief zijn in de vier kwarten van dit schema. Daarbij merken we op dat veel vrijwilligers zich inzetten voor
meerdere initiatieven tegelijk, en dus veelal niet tot één subcategorie behoren. Hieronder volgt een overzicht van
de vrijwilligers met een korte toeklichting tot welke categorie zij ingedeeld kunnen worden:


















Mantelzorger (informeel individueel)
Schuldhulpmaatje (formeel/individueel)
Vrijwilliger bij Clup Welzijn voert praktische klussen uit bij bewoners (formeel/individueel)
Twee vrijwilligers bij Woningklus werken op ‘het servicepunt’, behandelen aanvragen en doen beide aan
huisbezoeken (formee /individueel)
Twee medewerkers van de Voedselbank. Eén vrijwilligers en één betaalde kracht. (formeel/collectief)
V
oorzitter van de Gilde; een organisatie waarbij vrijwilligers, veelal gepensioneerden, kennis en kunde inzetten
voor hun medebewoners. De vrijwilliger die wij interviewde organiseert bijeenkomsten en vergaderingen en
verzint en ontwikkelt nieuwe ideeën voor projecten (formeel/ collectief)
V
rijwilliger Clup is buurtbemiddelaar (formeel/individueel) en bij het Repaircafe en buurtbemiddelaarsteam
‘Oog en oren’ (formeel/collectief), daarnaast was hij vijftien jaar voorzitter van de wijkkerngroep in Weidevenne
(formeel/collectief)
Een vrijwilliger werkzaam voor Caritas spreekt op eigen initiatief daklozen in de bibliotheek (informeel/
individueel) houdt spreekuur vanuit de kerkgemeenschap (formeel/individueel) en is nauw betrokken bij de
nachtopvang (formeel/collectief)
Twee vrijwilligers bij Stichting Luctus organiseren op eigen initiatief een lotgenotengroep rondom Rouw &
Verlies (informeel collectief)
D
e algemeen coördinator van Stichting Present, ‘een makelaar in het vrijwilligerswerk’ (formeel individueel en
collectief)
Een coördinator Home-Start, een programma dat opvoedondersteuning aan gezinnen biedt door middel van
vrijwilligers (formeel/individueel)

4.2 Rolopvatting informele ondersteuning
De informele sector is zoals gezegd breed en divers. De vrijwilligers die wij gesproken hebben zeer uiteenlopende
opvattingen over hun eigen rol en tonen samen een breed spectrum aan activiteiten. De verscheidenheid aan
opvattingen hebben we geclusterd binnen vier thema’s: formeel georganiseerd, psychosociale steun op basis van
vertrouwen, de vrijwilliger als gids en ervaringsdeskundigheid en expertise.
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Afgebakende taken, formeel georganiseerd
‘Ik heb bewust gekozen voor eenmalige dingen. Dat heb ik ook tegen [sociaal werker bij Clup Welzijn] gezegd. Ik ben
niet zo iemand die elke week bij dezelfde vrouw een kopje koffie drinkt. Ik wil meer ‘iets’ doen. Ik wil iets actiefs doen.
Iets ophangen, iets in elkaar zetten, iets regelen. Niet een praatje houden.’ (vrijwilliger bij Clup Welzijn)
De meeste vrijwilligers die verbonden zijn aan een vrijwilligersorganisatie voeren afgebakende klussen uit waarbij
zij van te voren, meestal via een intakegesprek, voorwaarden hebben gesteld aan de. Nadat zij hun wensen kenbaar
hebben gemaakt, organiseert en faciliteert een vrijwilligerscoördinator de activiteiten. We zien deze werkwijze
terug bij organisaties zoals Woning Plus, stichting Present, en Clup Welzijn. Zij hebben een bestand aan vrijwilligers
die benaderd worden als een aangevraagde klus in overeenstemming is met de wens. Het kan daarbij gaan om zeer
praktische zaken zoals boodschappen doen, een schilderijtje ophangen, computerproblemen, iets in een huis of
tuin opknappen, of om sociale activiteiten zoals een wandeling of een kopje koffie drinken. Dit type vrijwilliger is
een helpende hand en heeft regie en sturing van bovenaf. ‘De vrijwilligers doen gewoon hun dingetje daar’ aldus
één van de vrijwilligers van Woningplus. Vrijwilligers die zich inzetten via formele organisaties lijken te kiezen
voor een losse, tijdelijke en of gedeeltelijke vorm van betrokkenheid bij deze organisaties. De prioriteit ligt op het
uitvoeren van een bepaalde activiteit en niet zo zeer op het opbouwen van een duurzame en gelijkwaardige relatie
tussen buurtbewoners (geen bonding, maar bridging).
‘Ik zeg altijd: je hoeft niet elke vrijdagmorgen om 10 uur koffie te zetten in een verzorgingscentrum. Je kan
vrijwilligerswerk doen op het moment dat het jou uitkomt en het hoeft maar één keer per jaar of één keer per half
jaar, zoals jullie het zelf willen.’ (coördinator Stichting Present)
Psycho-sociale steun op basis van vertrouwen
Vrijwilligers die psychosociale en emotionele steun geven belangrijk vinden, hebben andere opvattingen over hun
rolinhoud dan het type vrijwilliger hierboven. Niet de organisatie, de activiteit of hun eigen wensen bepalen de
inhoud van hun werk, maar de hulpvraag van de cliënt en bewoners is leidend. Vrijwilligers die een vertrouwelijke
band aangaan doen dit vaak voor een langere termijn en zeggen het vertrouwen van cliënten en bewoners te
winnen door de investering van tijd en energie. Dit type vrijwilliger geeft ruime invulling aan zijn takenpakket en
‘doet vooral wat nodig is.’ Het sociale contact is gebaseerd op een ongelijkwaardige relatie (bridging) maar door de
duurzame en intensieve relatie resulteert het zich in familiair-achtige banden (bonding). Eén van de cliënten van
het schulphulpmaatje vertelt ons dat ze hem als een opa van haar gezin beschouwt. De 80 jarige vrijwilliger van
Caritas vertelt: ‘De daklozen noemen me moeder. Ze kunnen voor alles bij me terecht, ze kunnen me alles vertellen
en het blijft ook altijd bij mij.’
Opvallend is dat er bij vrijwilligers die een intensieve vertrouwensband aangaan geen sprake is van vrijblijvendheid
en dat hun werk om veel verantwoordelijkheid vraagt, juist door die intensieve relatie. Daarnaast kan het opbouwen
van een vertrouwensrelaties dilemma’s veroorzaken zoals gewetenskwesties en privacy dilemma’s. De ‘moeder
van de daklozen’ vertelt dat zij soms verhalen kan te horen krijgt die niet door de beugel kunnen. Dit leidt bij
haar soms tot gewetenskwesties. Zij benadrukt hierbij dat ze het vertrouwen nooit zal schaden. De vrijwilligers
van Home Start die ‘als een goede buurvrouw of buurman’ een gezin met lichte en alledaagse opvoedproblemen
ondersteunen staan evenzeer soms voor ethische en complexe dilemma’s omdat zij verhalen horen die vaak bij de
hulpverlening verborgen blijft. Zij moeten bij zichzelf, in gesprek met de coördinator, nagaan waar de grens van
informele ondersteuning is bereikt en formele hulp ingeschakeld moet worden.
Dat het bieden van psycho-emotionele steun een zware belasting kan zijn voor de informele partij is het meest
zichtbaar bij de geïnterviewde mantelzorger. Sinds 6,5 jaar verzorgt zij haar moeder die een herseninfarct heeft
gehad en daarvan ernstige klachten ondervindt. Doordat de indicaties aangescherpt zijn kon haar moeder niet
terecht in een verpleegtehuis. Sindsdien is zij verantwoordelijk voor de mentale steun. Dit heeft grote gevolgen
gehad voor haar eigen welzijn ( onder andere een burn out) en de relatie met haar moeder. Tegelijkertijd moest
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ze bemiddelen tussen de conflicten die haar moeder had met de wijkverpleegkundige en huishoudelijk hulp: ‘Dat
alles bij mij terecht komt, dat ik het gevoel heb dat ik voor alles een oplossing moet leveren die er eigenlijk niet is.’
De mantelzorger wijdt de zware belasting aan de bezuinigingsmaatregelen en het feit dat mensen steeds langer
thuis moeten blijven wonen:
‘Mantelzorg, tien jaar geleden had je er nog nooit van gehoord. Nu is het dan ineens met die zelfredzaamheid allemaal
normaal geworden. Dan krijg je dit soort functies. Daarmee lijkt het allemaal ingedekt. Maar het probleem blijft bij
de mensen zelf liggen.’
De vrijwilliger als gids
Een deel van de respondenten richt zich op linking; het werken aan overbruggende contacten naar formele instanties
of het bemiddelen hierbij. Vrijwilligers die als een gids tussen bewoners en formele instanties optreedt, doet dit
omdat zij zien dat bewoners kennis missen van formele aanbod of omdat zij in contact zijn met bewoners die,
door ervaring uit het verleden, instanties wantrouwen. Een aantal respondenten, zoals het schuldhulpmaatje, de
medewerker van de Voedselbak en de vrijwilliger van Caritas, vertellen dat sommige van deze bewoners al een
lange weg afgelegd hebben bij verschillende hulpinstanties en door verschillende oorzaken tussen wal en schip zijn
geraakt. Met hulp van de vrijwilliger kan de stap over de drempel (opnieuw) naar formele instantie worden gemaakt.
Uit interviews met blijkt dat de vrijwilligers die het als één van zijn belangrijkste taken zien om te bemiddelen tussen
bewoners en professionals of instanties, geen grenzen stellen aan hun werkzaamheden en doen vooral wat nodig is
om de situatie te verbeteren. Deze respondenten vertellen dat ze wekelijks aan de telefoon zitten met personen van
de gemeente en andere organisaties om zaken voor personen die zij ondersteunen te regelen. Sommige vrijwilligers
stellen zich bij dergelijke gevallen op als hardnekkige doordouwers. Zij bellen met professionals en bewindslieden,
lopen het stadshuis binnen en ‘zorgen dat ze [de hulpbehoevenden] niet weer het bos ingestuurd worden’.
Ervaringsdeskundigheid en expertise
‘Ik heb altijd zoiets van alles wat er in je leven gebeurt, niets komt voor niets op je pad. Dus ook vervelende dingen,
dan denk ik altijd van daar moet je wat mee doen en daarom heb ik het Parkinsoncafé opgezet omdat er zo weinig was
voor lotgenoten. Want mijn visie is, gedeelde smart is halve smart. Delen met lotgenoten dat helpt.’ ( initiatiefnemer
stichting Luctus).
Een groot deel van de vrijwilligers die wij gesproken hebben zetten hun eigen ervaring of expertise in de
ondersteuning die zij bieden aan bewoners. Vrijwilligers die zelf met de problematiek te maken hebben gehad
doen dit omdat zij zich beter kunnen inleven in de bewoners dan iemand die het niet heeft meegemaakt: ‘Om
armoede te begrijpen moet je het zelf hebben meegemaakt’ zegt “de moeder van de daklozen”. Hetzelfde geldt
voor de vrijwilligers van de Voedselbank die klanten beter kunnen helpen omdat zij in dezelfde situatie hebben
gezeten: ‘Ik weet wat het is om van een uitkering te moeten leven, problemen te hebben en struikelblokken in het
hele systeem.’
Een andere groep vrijwilligers zet hun expertise in die zij in hun werkende bestaan hebben opgedaan. Ook zij zeggen
door hun expertise hun ‘werk’ beter te kunnen uitoefenen, juist omdat zij kennis hebben in de ‘formele wereld’.
Het schulphulpmaatje heeft vroeger als maatschappelijk werker bij het Leger des Heils gewerkt en reclassering en
benadrukt dat hij zich daardoor in het perspectief van de ambtenaar kan inleven. Hij kent immers de beperkingen
en regels. De voorzitter van de Gilde heeft door zijn ervaring in het opbouwwerk een heldere visie en mening
over het reilen en zeilen van sociaal professionals in Purmerend. Zij zouden zijn werkzaamheden en besluiten
als voorzitter beïnvloeden. Vrijwilligers met expertise bevatten meer kennis, hebben vaak een groot netwerk en
uiten zich kritischer over het huidige sociale beleid. De vrijwilliger van Caritas die 80 jaar is, heeft de Stadspartij in
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Purmerend opgericht en ooit in de gemeenteraad gezeten. Zij behartigt nu de belangen voor de allerarmsten van de
stad en wanneer dit nodig is met behulp van de media: ‘Ik vind het schandalig om mensen zes jaar lang afgesloten
te laten zitten van warmte en van warm water. Ik ben dan een lellebel en wat een schande, dat moet in de krant.
En dan worden ze bang.’
De relaties die ervaringsdeskundigen en vrijwilligers met expertise met bewoners aangaan nemen verschillende
vormen aan. Ervaringsdeskundigen staan vaak op gelijke voet door de gedeelde ervaring met de bewoners aan
wie zij ondersteuning bieden (bonding) of treden op als mentor (bridging). Vrijwilligers die hun expertise inzetten
hebben, door hun expertise, vaker verticale relaties met bewoners door de verschillen van achtergrond bij beide
partijen (bridging en linking).

4.3 Scheiding tussen formeel en informeel
We hebben de respondenten gevraagd waar volgens hen de grens ligt tussen informele en formele partijen. De
respondenten geven over het algemeen een helder beeld over het onderscheid tussen beide werelden. Ten eerste
benoemen de respondenten het verschil van een betaalde of onbetaalde functie. Daarnaast wordt deskundigheid
en verantwoordelijkheid genoemd. Meerdere respondenten geven aan dat zij als vrijwilliger ondersteunend zijn aan
de professionele hulpverlening die de verantwoordelijkheid heeft en moet blijven houden. Het schuldhulpmaatje
voegt toe dat zij ‘in de positie zijn om het meeste te doen.’ De vrijwilligers bieden ondersteuning en zijn als het
ware ‘ondergeschikt aan de professional’. Een ander is van mening dat de professional de kwaliteit en continuïteit
waarborgt en de vrijwilliger ondersteunt. Deskundigheid is een breed omvattend begrip en wordt dan ook door de
respondenten verschillend ingevuld. Volgens de meeste respondenten moet de professional in staat zijn om juist
te handelen in complexe situaties en weet hij of zij moeilijke doelgroepen te benaderen en met zware problematiek
om te gaan. Dit kan je volgens sommige respondenten van de vrijwilliger niet vragen en verwachten. Anderen vullen
deskundigheid in met het hebben van kennis en kunde, sommige refereren dan aan een opleiding, anderen vullen
dit in met kennis van het lokale sociale domein, zowel van bewoners als een sociale kaart en die ook weten te
gebruiken zodat je mensen kunt doorverwijzen wanneer nodig. Van de professional wordt dan ook, in tegenstelling
tot de vrijwilliger, verwacht dat zij intensief samenwerken met andere organisaties.
Naast kenmerken van formele partijen maken respondenten een duidelijk onderscheid tussen ‘gewoon een
betrokken buurtgenoot zijn’ en vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onbetaalde krachten, vaak werkzaam bij een formele
organisatie en ondersteunend aan de professionals. De oprichtster van stichting Luctus noemt zichzelf bijvoorbeeld
liever geen vrijwilliger omdat het niet de lading dekt van wat zij doet: ‘Ik wil geen vrijwilliger worden genoemd,
ik wil wel inbreng blijven houden van wat we gaan doen.’ Daarentegen ziet ze zichzelf wel als vrijwilliger op de
zondagmiddag als ze als gastvrouw van Clup Welzijn dansactiviteiten met dementerende ouderen verzorgt.
Een aantal respondenten erkent de grens tussen informeel en formeel en probeert deze in hun activiteiten te
respecteren. Vrijwilligersorganisaties, zoals Present, Woning Plus en Home Start hebben een zodanige structuur
opgebouwd dat vrijwilligers taken uitvoeren op basis van vooraf gestelde afspraken waardoor de grens ook
in de praktijk blijft bestaan. Present en Woning Plus maken duidelijk onderscheid in taken van vrijwilligers en
professionals bij de organisatie van projecten. De vrijwilliger van Clup Welzijn heeft bijvoorbeeld aangegeven dat
hij het op prijs stelt dat er een professional aanwezig is als hij klussen uitvoert zodat hij niet in situaties terecht
komt die om deskundigheid vragen:
‘Met die twee vluchtelingen die een verblijfsstatus hadden gekregen, toen was [naam coördinator] er, en nog iemand,
zetten we met z’n drieën kasten in elkaar. Die mensen hebben wel wat meegemaakt. Die kunnen wel op een boot hier
naartoe zijn gekomen en wie weet wat ze allemaal hebben meegemaakt. Ik heb ook altijd wel liever dat er iemand
bij zit, want ten eerste weet ik niks van die mensen. Waar ze goed of slecht op reageren. En straks gebeurt er wat met
iemand, dan kan ik hen ook niet echt op de juiste manier begeleiden.
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Het onderscheid tussen informele en formele ondersteuning wordt schimmiger en vager wanneer we inzoomen
op het werk van de meeste ‘gidsen’, de ‘ervaringsdeskundigen’ en de vrijwilligers die een lange en intensieve
relatie aangaan met bewoners. Zoals uit bovenstaande beschrijvingen op te maken is doen deze type vrijwilligers
voornamelijk wat zij denken dat nodig is waardoor zij in de praktijk gebruik maken van hun discretionaire ruimte.
Zij begeven zich hierdoor in beide werelden en zetten waar nodig hun ervaring en professionaliteit in.
Bij stichting Luctus zijn de grenzen tussen formeel en informele helemaal weggevaagd. Alle werkers bij de
stichting doen hun werk onbetaald en vrijwillig, maar de respondenten benadrukken wel dat de stichting niet
zonder professionals kan. In het bestuur zit een directrice van een inloophuis in Purmerend die een groot netwerk
heeft en de secretaris die we hebben geïnterviewd is een professional in hetzelfde werkgebied. Hij omschrijft zijn
vrijwilligersfunctie als ‘een stukje Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.’
Tot slot is er nog een ander type vrijwilliger waarbij de grens tussen formeel en informeel vervaagd is, niet door
de persoonlijke invulling zich zij eraan geven, maar de verplichting en setting waarin het werk zich begeeft. De
vrijwilliger van Woningplus voelt zich een onbetaalde professional omdat haar werkzaamheden op het servicepunt
van de organisatie is niet vrijblijvend is en in zekere zin verplicht omdat ze door haar vrijwilligerswerk is vrijgesteld
van sollicitatieplicht: ‘Ik zie het eigenlijk gewoon als werk. Ja, Je krijgt er dan niet betaald voor, maar ik krijg wel
betaald via het UWV.’

4.4 Samenwerking met formele partijen
Een formeel en gelijkwaardig partnerschap tussen organisaties
Vrijwilligers die ondersteunende taken uitvoeren binnen de kaders van een formele (vrijwilligers)organisaties, zoals
de Voedselbank, stichting Present en Woning Plus hebben zelf geen of nauwelijks contact met professionals, maar
de organisatie waarbij zij werkzaam zijn wel. De vrijwilligerscoördinator fungeert als schakel tussen beide partijen.
Respondenten van dergelijke organisaties ervaren desondanks een gelijkwaardige samenwerking met professionele
partnerorganisaties. De duidelijke rolverdeling en wederzijdse verwachtingen zijn geformuleerd door de doelen
van de organisaties waardoor partners weten wat zij van hen kunnen verwachten en dus ook van hun vrijwilligers
en visa versa. De logistiek coördinator van de Voedselbank zegt: ‘Wij zijn een hulpverlener in het aanbieden van
voedsel en organisaties zoals Clup Welzijn of de gemeente, die hebben daar een andere rol in.’
De essentiële rol van een vrijwilligerscoördinator
De vrijwilligers die hun werkzaamheden uitvoeren onder begeleiding van een coördinator benadrukken het belang
van een coördinator in het beschermen van zijn of haar werkzaamheden. De vrijwilliger van Clup Welzijn geeft
nadrukkelijk aan dat hij alleen via zijn coördinator klussen uitvoert. Zij houdt zich aan de afspraken en ‘waakt over
hem zodat er geen misbruik van hem gemaakt wordt.’ Als een andere organisatie hem benadert verwijst hij hen
altijd door naar Clup Welzijn:
‘Nu had ik dan net toevallig dat mailtje gekregen van die mevrouw van Leviaan, maar dan zeg ik zelf van doe dat maar
via Clup Welzijn. Dat zei [naam coördinator] ook, het is niet de bedoeling dat ze jou rechtstreeks gaan benaderen.
Want ten eerste zijn zij dan ook dat overzicht kwijt. Of ik loop hier straks in een overspannen toestand rond van dat
ik alleen maar bezig ben met vrijwilligerswerk terwijl [naam coördinator] van niks weet.’
Het beeld van de onmisbare coördinator die haar vrijwilligers beschermt komt ook naar voren uit het gesprek dat
we voerden met de coördinator van Home Start: ‘Dat merk ik wel eens, als er naar oplossingen gezocht wordt, waar
de hulpverlening echt zoiets heeft van we weten niet meer hoe we dit moeten organiseren, dan komen ze ook wel
bij Home-Start, zo van: kan jij hier iets in betekenen? De coördinator probeert de grenzen goed te bewaken maar
geeft aan dat dit erg lastig is. Enerzijds doordat er vanuit de hulpverlening ‘nog wel een tegenaan wordt geschurkt’,
anderzijds omdat bij complexe situaties binnen een gezin soms afwegingen moeten worden gemaakt die om een
professionele houding vragen.
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Contact rondom individuele casussen
Vrijwilligers die hun inhoud van hun werk laten bepalen door de bewoner/cliënt die hij of zij ondersteunt, zoals
‘de gidsen’, hebben individueel contact met professionals wanneer de situatie erom vraagt. De vrijwilligers die
regelmatig contact hebben met professionals rondom individuele casussen zeggen dat ze elkaar vaak goed weten
te vinden en dat beide partijen elkaar nodig hebben. De vrijwilliger van Caritas vertelt: ‘Een goede ingang, een goed
gehoor en daar ben ik ook wel heel blij mee, want we kunnen niet buiten elkaar.’ Ze waardeert de gelijkwaardigheid
en wederzijds begrip in de gesprekken die zij met professionals en ambtenaren voert: ‘Vaak zitten we op één lijn.’
Sommige respondenten benadrukken het gevoel te hebben dat ze gewaardeerd worden door professionals en
ambtenaren. Het schuldhulpmaatje illustreert dit aan de hand van een casus:
‘Een paar weken geleden had ik een gesprek met een psychiatrische cliënt, daar was iemand van MEE bij, en van de
GGZ. Dat ging heel goed. Ik heb dan gevraagd of men mij wilde informeren als hij wordt opgenomen. Hij is heel erg
aan het verhongeren, hij eet niet goed. Dan krijg je te horen dat ze het zeer waarderen mijn bemiddelingsrol. Dat is
ook bemoedigend.’
Respondenten geven aan dat communicatieproblemen een obstakel kunnen vormen bij het individuele contact dat
zij met professionals onderhouden. De algemeen coördinator van stichting Present zegt professionals soms slecht
bereikbaar zijn: ‘Ik denk dat zij heel erg overbelast zijn. Ik heb het gevoel dat ze heel erg betrokken zijn bij mensen,
maar volgens mij is er zo een opeenstapeling van problematiek van gezinnen dat het voor hen ook wel veel is. Dat
het daardoor het in de communicatie soms misgaat.’ De vrijwilliger van Caritas geeft ook een voorbeeld van een
hulpverlener die slecht bereikbaar is:
‘Ik kreeg een ledikantje, box, kinderstoel aangeboden voor dat gezin. [Naam] is maatschappelijk werkster van die wijk,
ik mail haar en ik spreek in. Die mensen van dat ledikantje hebben alles klaargezet zodat het opgehaald kon worden,
twee weken geleden, het staat er nog altijd. [Naam] reageert nergens op. Ja, zegt ze, ik heb het druk. Dat hebben we
allemaal. Ja, dan moet je het aangeven bij je werkgever dat je het niet redt. Dat vind ik heel storend.’
Niet of nauwelijks contact
Ook zien we een groep informele partijen die zich formeel of infomeel georganiseerd heeft en niet of nauwelijks
samenwerken met professionals. Kenmerkend aan deze groep is dat zij autonoom handelen en zelf ervaring en/of
expertise bezitten waardoor professionals geen rol hebben bij de werkzaamheden die ze uitvoeren. Stichting Luctus
is het voorbeeld van een informeel initiatief dat geheel op eigen kracht draait. Stichting Luctus maakt slechts
gebruik van de faciliteiten van formele organisaties. Beide partijen zijn volgens haar tevreden en weten elkaar te
vinden wanneer dit nodig is.
Niet alle respondenten zijn tevreden met het matige contact dat ze met professionals onderhouden. De voorzitter
van De Gilde vindt het bijvoorbeeld jammer dat professionals niet naar hun toekomen voor informatie, juist omdat
hun vrijwilligers veel bij de mensen thuis komen.
Een totaal ander verhaal waaruit blijkt dat informele partijen niet tot nauwelijks samenwerken is de situatie waarin
de mantelzorger zich begeeft. In de 6,5 jaar dat zij haar moeder verzorgt blijken hulpverleners die over de vloer
komen nauwelijks oog te hebben gehad voor hoe zwaar zij het had. Of zij hebben het wel gezien maar wisten niet
hoe zij haar konden helpen. Op het moment van het interview was ze in contact met de mantelzorger en had ze
net een bijeenkomst met andere mantelzorgers bijgewoond, maar ze blijft het gevoel houden alleen te staan voor
de zorg van haar moeder:
‘Allemaal heel leuk en aardig en goed bedoeld, het is wel fijn om even te praten, maar er moeten gewoon dingen
gebeuren. (…) Het is wel leuk dat je je verhaal even kwijt kan of een knutselochtend. Maar het dagelijkse probleem
blijft bij de mensen zelf.’
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Concurrentie als obstakel
Drie respondenten vermoeden dat concurrentie een obstakel voor professionals kan vormen om contact met hen
op te nemen voor hulp, informatie of expertise. Het schuldhulpmaatje zegt bijvoorbeeld dat sociale raadslieden
weinig cliënten doorverwijzen: ‘Ik vind het dan wel jammer dat ze nooit aan mij vragen van wil jij daar wat meer
aandacht aan schenken. (…) Misschien dat ze het liever in eigen hand willen houden. Ik wil dit niet hard maken.’ De
vrijwilliger van Caritas zegt iets soortgelijks: ‘Je ziet ook heel vaak, dat is mijn toko, armen erom heen, dit is van
mij. Afblijven. Ik denk dan van het gaat verkeerd, ik blijf er helemaal niet van af.’
Het belang van professionaliteit
Sommige respondenten vertellen dat samenwerken met professionals belangrijk is omdat zij eigenschappen
en mogelijkheden bezitten die informele partijen niet hebben. Eén daarvan is het waarborgen van kwaliteit. De
voorzitter van de Gilde vindt het belangrijk dat professionals actief betrokken blijven als het om kwetsbare groepen
gaat. Hij is kritisch op het huidig beleid dat een verschuiving beoogt van professionele naar vrijwillige inzet. In zijn
ogen schuiven formele partijen de verantwoordelijkheid af naar informele partijen. Dit gaat volgens hem ten koste
van de kwaliteit:
‘Niet alleen dat, maar ook niet zelf komen van wij willen wel helpen. Het enige wat ze dan doen is faciliteiten bieden,
maar dat is makkelijk; een kamertje, een dingetje. Niet echt dat je denkt van ok, er wordt kwaliteit gevraagd. Er wordt
geen kwaliteit gevraagd, wie controleert het?’15
Stichting Luctus is een schoolvoorbeeld van de ‘doe-het-zelf trend’ omdat het een burgerinitiatief is dat geheel op
informele partijen draait zonder bemoeienis van professionals. De vrijwilligers van Stichting Luctus benadrukken in
hun interviews wel het belang van professionaliteit. In het bestuur zit een directrice van een inloophuis in Purmerend
die een groot netwerk heeft meegenomen en de secretaris die we hebben geïnterviewd is naast gecertificeerd
uitvaartbegeleider en ‘counselor coach in rouw en verlies’ in zijn dagelijks leven. Zonder een professional zou het
volgens hem onverantwoord zijn om zoiets uit te voeren:
‘Ik kan ook zeggen van ik ga een groepje opzetten als brandpreventie, maar ik weet niks van brandblusapparaten. Dat
moet je gewoon niet willen. (..) Ik denk dat je er kennis van moet hebben. Ik denk dat je het zoiets niet mag bedenken
als het niet al in je achterhoofd zat. Met de voorzitter hebben we daar met z’n tweeën een gesprek over gehad. En
toen was duidelijk dat we het zonder professionals bijna niet mogen doen. Je bent met mensen bezig die met rouw
en verlies zitten.’
Ondeskundigheid als dilemma in samenwerking
‘Ik zit af en toe met iemand te praten en dan denk ik van welke school heb je doorgelopen?’
(vrijwilliger van Caritas)
Zoals in een eerdere paragraaf staat beschreven verwachten de informele partijen dat professionals
verantwoordelijkheid nemen, een juiste professionele houding aannemen en hun kennis en kunde inzetten in de
praktijk voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor bewoners. Een aantal informele partijen zeggen dat
professionals hierin soms falen en dat dit de samenwerking bemoeilijkt of zelfs in de weg staat voor een goede
samenwerking. Het zijn voornamelijk de vrijwilligers die hun werk verrichten vanuit expertise; dus zelf een grote
mate van deskundigheid bezitten. Eén van de respondenten zegt dat: ‘de vrijwilliger soms deskundiger is dan de
professional.’
Cliënten worden niet voldoende ondersteund en geïnformeerd
De obstakels die worden aangereikt blijken te variëren. Vrijwilligers bijvoorbeeld, die vooral professionals
tegenkomen rondom individuele gevallen komen regelmatig bewoners tegen die in hun ogen niet goed geholpen
zijn door professionals. Professionals geven niet genoeg informatie, richten zich alleen op hun eigen stukje expertise
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of verwijzen cliënten te gemakkelijker door: ‘Je weet niets en niets wordt je verteld.’ Zowel het schuldhulpmaatje,
de vrijwilliger van Caritas en de medewerker van de Voedselbank komen geregeld mensen tegen die door sociaal
professionals worden ondersteund maar waarbij maar een ‘stukje’ van de problematiek is of wordt verholpen:
‘Ik had een gezin, aangemeld door Clup Welzijn, in een traject bij Stichting MEE maar de uitkering loopt niet goed en
die man die weet niet waar die moet zijn. Zijn vrouw is ziek. Hij is aangemeld met een noodpakket, maar wat hebben
ze dan in die twee maanden gedaan? Niks. (...) Ze komen thuis gewoon een beetje helpen en dan gaan ze weer weg.
Dat is geen hulp.’ (medewerker Voedselbank)
De vrijwilliger van Caritas zegt dat er professionals zijn die cliënten te gemakkelijk doorschuiven naar een andere
professional en niet de verantwoordelijkheid nemen voor het geheel van de problematiek. Het gevolg is dan
mensen ‘gaan shoppen bij instanties ‘ en overal zijn geweest totdat ze uiteindelijk bij haar, de kerk, aankloppen. Zij
bestempelt dit gedrag als ondeskundig: ‘Ze weten het gewoon niet.’ De medewerker van de Voedselbank zegt dat
zij vaker merkt dat professionals niet de ruimte en mogelijkheden pakken die er zijn. Daarnaast vindt zij dat een
holistische kijk op armoede bij professionals vaak ontbreekt.
Ontbreken van een uniforme werkwijze en actieve houding
Uit de interviews met stakeholders komt het beeld naar voren dat zij van professionals verwachten dat zij een
bescheiden rol aannemen, verbindingen tussen bewoners tot stand brengen, slechts faciliteren en liever geen
plannen maken of projecten organiseren. Een aantal vrijwilligers uit zich kritisch tegenover deze benadering. De
medewerker van de Voedselbank merkt op dat ze vindt dat professionals te weinig aan registreren doen, geen
plannen maken en in de praktijk grote verschillen tussen professionals ziet wat betreft kennis en werkwijze. Zij
ziet een duidelijk verschil tussen de werkwijze van sociale raadslieden bijvoorbeeld omdat de één alles uitgebreid
opschrijft en de ander bijna niets. Zij denkt dat dit komt omdat de professionals niet met richtlijnen en plannen
werken en er zodoende geen uniforme werkwijze erop nahouden.
Sociaal professionals zouden zich volgens de voorzitter van de Gilde door middel van onderzoek en analyse sociale
structurele problemen moeten aankaarten bij de gemeente: ‘Het gaat verder dan alleen maar methodiek, het gaat
juist om analyses maken en vervolgens komen tot allerlei plannen. Die analyses daar hebben ze [professionals van
nu] al problemen mee.’ De voorzitter van de Gilde pleit ervoor dat professionals zich duidelijker moeten profileren
en actief informatie moeten vergaren:
‘Ik zou ze eens willen zien van dit zijn we en dat doen we. Maak eerst maar eens duidelijk waar je daarvoor zit en wat je
dan doet. Ga dan de vraag andersom stellen van wat komen jullie allemaal tegen? Als professional moet je een spons
zijn, informatie opdoen en opzuigen. Op het moment dat je dat niet meer doet, dan sta je los van die samenleving. Je
moet je volpompen met alle informatie die in die wijk leeft. Pas dan kan je reageren. De situaties zitten zo in mekaar
in deze wijk. Niet achterover leunen van ‘wanneer zal de eerste de beste naar binnen komen.’ Dat werkt niet.’
Sociaal professionals ‘speelbal van de gemeente’
Hierop aansluitend is de voorzitter van de Gilde van mening dat professionals in Purmerend sinds de stelstelwijziging
en bezuinigingen die daaruit voortvloeiden, teveel aan de ambtenaren overlaten. De oud opbouwwerker vindt dat een
professional een actieve en mobiliserende houding moet aannemen en kritisch moet zijn tegenover beleidsmakers en
de politiek. Ze hadden volgens hem een tegenbeweging moeten organiseren toen de buurthuizen en tienercentra in
Purmerend gesloten werden. Als professionals niet voor burgers opkomen en een tegenkracht mobiliseren tegenover
politiek beleid resulteert dit volgens hem in een onvrede bij burgers waardoor er ‘verkeerde’ tegenbewegingen
ontstaan. Zoals de knokploegen zich verzamelende rond een AZÇ in Purmerend: ‘Het is het populisme wat dan wint.’
Hij was aanwezig bij de eerste overleggen van de sociale wijkteams en het viel hem op dat de sociaal professionals
in Purmerend zelf weinig inbreng en daadkracht toonden. Opvallend aan zijn verhaal is dat hij deze rol juist wel bij
de aanwezige vrijwilligers zag:
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‘Het is juist de bedoeling dat die ambtenaar niet die vrije hand krijgt. Die moet gecorrigeerd worden, niet jij [de
professional], want jij moet het inhoudelijk goed weten. Dat is de crux. (..) Ze worden gewoon geduwd in een keurslijf.
Maar vervolgens weten ze daar geen inhoud aan te geven. (..) Ben je echt de tegenhanger van de ambtenaar die daar
zit? Ben je echt diegene die bezig is met het belang voor die wijkbewoner? Ben jij er de vertaler van? Nee. (..) Als je daar
die bijeenkomsten zag, de hotemetoten van die welzijnsorganisaties, die zaten daar tegenover die vrijwilligers. Maar
die zeiden juist van ‘wij willen onze pet niet laten hangen naar die gemeente toe. ‘Wij zien die ellende in die wijken,
wij zien die armoede. Wij komen bij de mensen. Wij zoeken ze op. Wij geven ze steun en helpen de mensen om uit de
ellende te komen. Wij wensen niet in het gareel te lopen!’
Betere samenwerking sinds herschikkingen
Een aantal respondenten benadrukt het belang van de netwerkuurtjes die sinds het ontstaan van de sociale
wijkteams worden georganiseerd. De meeste zouden er vaker heen willen gaan dan ze momenteel doen. De
mogelijkheid van netwerken verbetert de samenwerking volgens de respondenten en zij vinden het goed dat dit
door professionals wordt gefaciliteerd. De meeste respondenten geven dan ook aan dat er in de afgelopen jaren
voor hun gevoel meer samengewerkt wordt dan voorheen. De vrijwilliger van Caritas zegt dat men elkaar steeds
beter kan vinden. Het schuldhulpmaatje is ook positief en over de samenwerking tussen formeel en informeel in
zijn stad: ‘Ik heb wel een goed gevoel over onze samenwerking met de professionele hulpverlening. We zijn een stad
van 80000 inwoners, maar het is wel nog te overzien.’
De coördinator van Homestart zou graag zien dat er een ambassadeur van informele zorg is bij de netwerkuurtjes
die alle informele partijen vertegenwoordigt zodat samenwerking en wederzijds begrip nog beter kan worden
gewaarborgd.
Sociale wijkteams onzichtbaar
Niet alle vrijwilligers die wij gesproken hebben zijn van het bestaan van sociale wijkteams op de hoogte. De
vrijwilligers van Clup Welzijn en de vrijwilligers van Luctus hebben nooit gehoord van een sociaal wijkteam en
denken dat het over een wijkagent of wijkbeheerder gaat. De coördinator van Present zegt: ‘Clup Welzijn is het
wijkteam.’ Van enkele taalcoaches hoorde de voorzitter van de Gilde dat zij niets van het bestaan van sociale
wijkteams merken. Hij vindt dat niet kunnen en concludeert dat het imago van de wijkteams ‘nul’ is. Van meerdere
respondenten krijgen we terug dat sociale wijkteams zichtbaarder zouden moeten zijn zodat je als bewoner weet
waar je terecht kunt. Een aantal geven aan dat sociale wijkteams zich beter zouden moeten presenteren via lokale
media en foldertjes.
De vrijwilliger van Caritas vindt het jammer dat de sociale wijkteams zich niet als team hebben ontwikkeld. Bij de
invoering van de decentralisaties en het ontstaan van sociale wijkteams zijn volgens haar bepaalde verwachtingen
gewekt, zoals betere bereikbaarheid van sociaal professionals, die volgens haar niet waar gemaakt zijn. Zij had
gehoopt dat er één loket zou ontstaan waar zij met vragen terecht kon zodat ze niet elke keer wordt doorverwezen
naar een andere instanties of professional. Dit zou niet alleen haar werk gemakkelijker hebben gemaakt, zij vindt
ook dat dit voor bewoners beter was geweest omdat de stap naar een professionals hierdoor gemakkelijker en
laagdrempeliger zou worden en ‘het shoppen bij instanties’ verleden tijd. Eén van de respondenten refereert
aan Zaandam waar een sociaal wijkteam zich naar buiten zich als één team presenteert en niet meer als losse
organisaties. In Purmerend is bewust juist niet voor deze weg gekozen (zie hoofdstuk 1).

15	In het gesprek met de voorzitter van de Gilde vertelt hij dat zij door Club Welzijn gevraagd of zij iets wilden gaan doen met
laaggeletterden. De voorzitter van de Gilde was het hier niet mee eens omdat het een complexe doelgroep is waar de professionals
zorg voor moeten dragen en dat niet over moeten laten aan vrijwilligers. Concreet was de vraag of zij een internetcafé of
formulierenbrigade wilde opzetten (wat De Gilde uiteindelijk toch heeft gedaan). Volgens de voorzitter is het een zwak aftreksel van
de informatiebijeenkomsten van sociale raadslieden die hij in zijn functie als opbouwwerker ooit zelf heeft opgezet en reeds zijn
wegbezuinigd. In zijn ogen heeft een formele partij haar verantwoordelijkheid op dit gebied afgeschoven naar een informeel partij.
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Zoals vaker is beschreven neemt Clup Welzijn de belangrijkste rol in bij de uitvoering van de sociale wijkteams
in Purmerend. Enkele respondenten uiten zich kritisch tegenover de koers van de organisatie en het uitvoerend
beleid van de gemeente sinds de invoering van de sociale wijkteams. De vrijwilligers van Caritas beschrijven enkele
gevallen die ervoor hebben gezorgd dat het vertrouwen in Clup Welzijn is afgenomen. Een vrijwilliger zegt een goede
relatie te hebben met individuele professionals, maar ze vindt de richting die de organisatie opgaat zorgwekkend:
‘Die hebben één paraplu en enkel zij willen eronder staan.’

4.5 Reflecties op veranderlijk lokaal en landelijk beleid
Tijdens de interviews gaven enkele respondenten hun visie op het landelijk en lokaal veranderlijk sociaal beleid dat
sinds de decentralisaties is ingezet. In deze paragraaf worden de opmerkingen van de respondenten beschreven die
gaan over beleid en recente (financiële) beslissingen van de gemeente en de zienswijze van enkele respondenten op
de maatschappelijke beweging naar zelfredzaamheid en het stimuleren van eigen kracht
Preventieve huisbezoeken en flexibel beleid
Verschillende respondenten schetsen een positief beeld over de preventieve aanpak die de gemeente Purmerend
met enkele projecten heeft ingezet. De twee voorbeelden die passeerden zijn de standaard huisbezoeken die bij
ouderen boven de 75 jaar worden gedaan en het preventieproject dat in samenwerking met de woningcorporatie
wordt uitgevoerd (zie hoofdstuk 2). Daarnaast vertelt het schuldhulpmaatje over een casus waarbij een cliënt van
hem 1300 euro van de gemeente kreeg en zo uit haar financiële situatie verlost was. Hij is enthousiast over het
flexibele beleid van de gemeente:
‘Dat ze zomaar 1300 euro gaven dat vond ik wel heel bijzonder. Ik zie ook wel dat de gemeente mensen bezoeken die
een huurachterstand hebben van anderhalve maand. Vroeger kregen ze aanmaningen, en na 5-6 maanden werden ze
eruit gezet met een enorme huurschuld. Nu probeert men in een vroeg stadium al dingen te regelen’.
Vermindering van financiën
Sommige respondenten benoemen enkele financiële kwesties waaruit blijkt dat zij financiële waardering van de
gemeente prijs zouden stellen. Zo heeft stichting Present subsidie aangevraagd bij de gemeente en deze niet
gekregen waardoor ze tijdelijk in nood zaten en niet wisten of de stichting het zou redden. Het schuldhulpmaatje
vertelt dat hun subsidie van 1000 euro met 200 euro is verminderd. De voorzitter van Gilde ontving van de gemeente
500 euro om zijn vrijwilligers te kunnen bedanken met een jaarlijks uitje, maar dit is sinds kort stopgezet. Tot slot
vertelt de voorzitter van de wijkkerngroep dat één van de redenen dat zij als kerngroep gestopt zijn is omdat er
uiteindelijk geen apart budget voor hun meer werd vrijgemaakt.
Kanttekeningen bij zelfredzaamheid
Landelijk, dus ook in Purmerend, wordt van de sociaal professionals verwacht dat zij het sociaal netwerk van
bewoners betrekken en een beroep doen op de eigen kracht en zelfredzaamheid van bewoners. Sommige
respondenten maken zich zorgen over het gemak waarmee hier nu over gesproken wordt. Veel van de informele
partijen werken met kwetsbare bewoners en plaatsen kanttekeningen bij het streven om meer aan de burgers zelf
over te laten. Sommigen merken op dat bewoners soms helemaal geen netwerk hebben. De medewerker van de
Voedselbank zegt hierover:
‘De burger die geen netwerk heeft die kent het ook niet. De overheid gaat sinds twee jaar uit van de kracht van de
mens. Maar die werkt niet als je geen kennis hebt. Dat is het grootste struikelblok van de afgelopen twee jaar’.
Zowel de vrijwilliger van Caritas als de voorzitter van De Gilde uiten hun zorgen over een terugtrekkende beweging
van de overheid waarbij de burger de eerste stap moet nemen naar de vraag voor hulp. De voorzitter vertelt:
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‘Nu zeggen ze van het moet van de mensen zelf komen. Ze leggen het terug bij mensen die of wel in staat of niet in
staat zijn of helemaal niet in staat zijn. Die worden dus de dupe. De meesten die wel in staat zijn, die krijgen de vrije
hand. (...) Mijn angst en mijn vrees dat de minsten van de minsten de dupe worden. Niet aan de bak komen, niet de
goede hulp krijgen’.
De coördinator van Present staat enigszins positief over het beleid om een maatschappelijke beweging op gang te
brengen waarin het vanzelfsprekend wordt dat mensen naar elkaar omzien. Zij ziet echter dat de maatschappij daar
nog niet op ingericht is en concludeert dat tot die tijd professionals nog hard nodig zijn:
‘De maatschappij is natuurlijk wel zo gehaast en onze levensstandaard is natuurlijk wel zo toegenomen en ingedeeld
dat je met z’n tweeën moet werken. De doelstelling is heel mooi dat de wijkteams willen dat de buren meer bij elkaar
betrokken zijn, maar aan de andere kant hebben we de maatschappij wel zo ingericht dat je met z’n tweeën wel moet
gaan werken dat we het financieel kunnen behappen allemaal. Daar zit frictie. Het ideaal is mooi en dat is ook mijn
ideaal. Ik wil dit ook heel graag vanuit mijn geloof, maar andere mensen hebben andere prioriteiten. (…) We zijn er nog
niet en tot die tijd hebben we de professionals gewoon nodig’.

4.6 Resume
De informele partijen die geïnterviewd zijn hebben uiteenlopende opvattingen over hun eigen rol en activiteiten.
Hoewel de informele partijen een duidelijke scheiding trekken tussen hun eigen rol en die van een professional,
laat de praktijk zien dat sommige respondenten hun rol duidelijk afbakenen en is bij anderen de eigen rolopvatting
fluïde en afhankelijk van wat er in een specifiek geval nodig lijkt te zijn. Uit deze pluriformiteit aan perspectieven
kunnen we vier type vrijwilligers onderscheiden.
De ‘formele vrijwilliger’ heeft een voorkeur voor afgebakende taken en verbinden zich aan organisaties die, in
samenspraak met de vrijwilligerscoördinator, vaak klussen of projecten voor hen organiseert en/of faciliteert. Dit
type vrijwilliger streeft ernaar de grens tussen formeel en informeel na te leven. De rol van een vrijwilligerscoördinator
is hierbij essentieel. Hij of zij bewaakt zijn/haar vrijwilligers en fungeert als tussenpersoon in de samenwerking met
professionals. De samenwerking tussen formeel en informeel begeeft zich vaak op het niveau van organisatie tot
organisatie en wordt door de scherpe afbakening van taken en wederzijdse verwachtingen vaak als gelijkwaardig
bestempeld.
De ‘vertrouwde vrijwilliger’ biedt psycho- sociale steun aan bewoners en cliënten. Zij zetten niet een organisatie,
de activiteit of eigen wensen centraal, maar de hulpvraag van de bewoner/cliënt. De scheiding tussen formele
en informele ondersteuning is fluïde; dit type vrijwilliger ‘doet wat nodig is’ en gaan hier soms ver in. Sommigen
gaan familiare banden aan en maken deel uit van het sociaal vangnet van de kwetsbare cliënt. Met informele
ondersteuning, die tijd en aandacht vraagt, vullen zij professionals aan die hier geen ruimte voor hebben. De
vertrouwensrelatie kan gewetenskwesties en privacy dilemma’s veroorzaken. Samenwerking met formele
organisatie is er niet of incidenteel; alleen wanneer een situatie daarom vraagt.
De ‘vrijwilliger als gids’ legt overbruggend contact met andere hulpverlening, instanties en/of zorgt voor toegang
tot voorzieningen. Sommige vrijwilligers doen dit op individueel niveau en andere behartigen een collectief belang.
De vrijwilligers hebben geen afgebakende taken waardoor de grenzen tussen informele en formele ondersteuning
vaak vervagen.
De ‘ervaren vrijwilliger’ zegt zonder de opgedane ervaring en/of expertise uit het verleden niet de rol te kunnen
vervullen die ze nu vervullen. Enerzijds zien we vrijwilligers die iets meegemaakt hebben in hun privéleven, zoals
verlies en rouw, armoede of andere problematiek. Anderzijds zijn het vrijwilligers die vaak gepensioneerd zijn en in
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hun werkende leven actief waren in het sociale domein of iets soortgelijks. Door de opgedane ervaring vervagen
de grenzen tussen formeel en informeel omdat hun ervaring en kennis vaak gelijkwaardig zijn aan professionals.
De samenwerking met formele partijen en de kwesties en dillema’s die zij in de praktijk ervaren hangt af van
het type vrijwilliger en of hij of zij verbonden is aan een formele organisatie. Het lijkt erop dat bij de ‘formele
vrijwilliger’ geen sprake is van samenwerking en slechts contact heeft met zijn of haar vrijwilligerscoördinator. De
informele partijen die op eigen initiatief of samen met andere vrijwilligers in een collectief werken hebben niet of
incidenteel contact. Het beeld komt naar voren dat zij gericht zijn op hun eigen taken en contact opnemen met
professionals wanneer het nodig is. De informele partijen die regelmatig contact met professionals onderhouden
zijn overwegend positief over de samenwerking en zeggen dat het sinds de invoering van de sociale wijkteams en de
bijbehorende netwerkuurtjes verbeterd is. Tegelijkertijd ervaren zij obstakels zoals een hoge doorstroom, slechte
communicatie en ondeskundigheid. Respondenten die enige kennis hebben over de recente ontwikkelingen in het
sociale domein uiten zich kritisch over de werkwijze van sommige professionals en zijn van mening dat het van
belang is dat zij zichtbaarder zijn, makkelijker bereikbaar en dat zij zich daadkrachtiger op moeten stellen. Tot slot
plaatsen enkelen kanttekeningen bij de terugtrekkende beweging van de overheid.
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Conclusie deelrapport Purmerend
In deze rapportage hebben we onderzocht hoe de samenwerking tussen wijkprofessionals en informele partijen in
Purmerend vorm wordt gegeven en wat er nodig is om dit te verbeteren. In de rapportage worden drie perspectieven
van elkaar onderscheiden: dat van stakeholders, professionals en informele partijen. Bij de stakeholders lag de
nadruk op de voorkeuren en verwachtingen omtrent de samenwerking. Bij professionals en informele partijen
stonden de praktijken centraal.
Het perspectief van de stakeholders biedt inzicht in de koers die de gemeente Purmerend is ingeslagen sinds de
invoering van de decentralisaties in het sociale domein. Uit interviews met stakeholders wordt duidelijk dat er
vanuit de gemeente en Clup Welzijn beoogt wordt om de scheiding tussen formele en informele partijen te vervagen.
Hybridisering, een toestand waarbij tegenstrijdige elementen worden samenbracht, is een bekend fenomeen in het
maatschappelijk middenveld (zie Van de Donk en Brandsen 2005). De verbinding en vermenging binnen formeel
en informeel is in Purmerend dan ook niet uniek. Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die verzakelijken en
institutionaliseren, of professionals die zich gedragen als vervangende vrienden om het vertrouwen te winnen van
cliënten/bewoners, is een dominant beeld dat vaker terugkeert. De beoogde hybridisering in Purmerend is echter
iets uitzonderlijker van aard. In vergelijking met andere onderzochte steden, zoals Hoorn en Amsterdam, kiest de
gemeente in Purmerend voor een radicale koers: zij zetten in op een samensmelting van beide werelden die plaatsvindt
binnen het informele circuit. Deze hybridisering zien we terug in de taal (het vermijden van terminologieën die
de scheidslijn weergeven), de rol van professionals (als ondersteuner die zijn beroepsidentiteit zoveel mogelijk
maskeert) en de verwachting dat wijkbewoners idealiter allemaal lid worden van het ‘sociale wijknetwerk’.
Uit de gesprekken die wij met stakeholders, professionals en informele partijen hebben gevoerd ontmoetten we
veel enthousiasme over de nieuwe koers en de in elkaar gevlochten ‘netwerksamenwerking’, maar er kwamen
ook enkele kwesties naar boven. Enerzijds zijn het obstakels in de praktijk die professionals belemmeren om deze
nieuwe werkwijze goed uit te voeren. Anderzijds zijn het tegengestelde behoeften waaruit blijkt dat het ideaalbeeld
van de gemeente en Clup Welzijn niet door iedereen als zodanig wordt ervaren. Uit onze analyse komen drie thema’s
naar voren die aandacht verdienen omdat zij de verschillen en overeenkomsten in opvattingen zichtbaar maken.
Hieronder zetten we ze uiteen.
Samenwerkingsrelaties en hybridisering
In de praktijk zien we de vorm van hybridisering die uitgedragen wordt door de meeste stakeholders terug bij
enkele professionals van Club Welzijn. Bij deze informele samenwerkingsvorm wordt ingezet op het bevorderen
van persoonlijke relaties en ‘korte lijnen’ tussen bewoners en sociaal professionals. De focus ligt niet op het
samenwerken met vrijwilligers(organisaties), maar op het versterken van onderlinge zorgzaamheid waarbij de
professional zich informeel tot buurtbewoners verhoudt. De voorkeur gaat dus uit naar een samenwerking ‘van
mens tot mens’, in plaats van organisatie tot organisatie.
Tegenover deze losse vorm van samenwerken wijzen de praktijkperspectieven uit dat er ook een tegenovergestelde
behoefte bestaat, namelijk een behoefte aan een georganiseerde vorm van samenwerken op formeel-institutioneel
niveau. Formele en informele partijen fungeren hierbij als twee tamelijk los van elkaar parallelle werelden. De
informele partijen zijn hybride vrijwilligersorganisaties en streven naar het behoud van identiteit en bestaansrecht.
Binnen deze samenwerking heeft de vrijwilligerscoördinator een cruciale rol omdat zij de schakel vormt tussen
vrijwilligers en formele partijen. De vrijwilligers staan zelf niet in contact met professionals en hechten waarde aan
het behouden van een strikte scheiding tussen formele en informele ondersteuning. De ‘aanvullende vrijwilligers’
bieden dat extra beetje ondersteuning. De informele inzet mag, volgens beide partijen, geen vervanging zijn voor
professionele capaciteit. De verantwoordelijkheid en deskundigheid ligt bij de professionals. Volgens respondenten
is deze vorm van samenwerken verbeterd sinds de invoering van de sociale wijkteams, maar blijft het tot op heden
beperkt en willekeurig omdat de intensiteit afhankelijk is van het netwerk van de professionals. Professionals
geven aan dat zij meer zouden willen samenwerken, maar dat kennis over het informele aanbod nog ontbreekt.
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Naast de ‘informele professional’ en het bestaan van hybride vrijwilligersorganisaties, zien we ook een derde vorm
van hybridisering in de praktijk. Namelijk, vrijwilligers die door hun deskundigheid de houding van een professional
aannemen. Zij fungeren als gids voor bewoners die uit onwetendheid of wantrouwen geen contact hebben met
de formele instanties. Zij werken vaak autonoom, maar weten formele instanties te vinden als dit nodig is. De
‘linkende vrijwilligers’ vormen de schakel tussen beide werelden en nemen vaak een actieve en mobiliserende
houding aan. Opvallend aan dit type vrijwilliger is dat zij zich, door hun ervaring en vakkennis, kritisch uiten
tegenover de houding en deskundigheid van sommige professionals.
Over de rol van de professional
De van bovenaf gestuurde hybridisering waarbij professionals zich langzaam in sociale en informele netwerken
verweven raken wordt geïnspireerd vanuit de filosofie van het contextgedreven werken. De kerngedachte van
deze praktische theorie is dat specifieke context het handelen van professionals moet bepalen, en niet vooraf
gestelde methodieken, vaste werkwijzen of macrokennis. Uitgangspunten hierbij zijn dat de kennis en expertise
bij bewoners ligt, dat professionals hierop vertrouwen, duurzame relaties met bewoners opbouwen en dat de
ondersteuning die zij bieden gebaseerd op ervaringskennis boven professionele en bureaucratische logica. Doordat
de situatie bepalend is en niet ‘de norm’ van professionals moeten professionals zich bescheiden opstellen, niet
hulpverlenen maar ‘verwachtingsloos werken’ en zoveel mogelijk hun beroepsidentiteit maskeren. Van hen wordt
verwacht dat zij zich in het informele circuit begeven, ‘in het sociale raken’ en informele relaties aangaan met
bewoners. Zij nemen hierbij slechts een faciliterende rol aan; plegen kleine interventies wanneer nodig, maar ‘liever
doen ze niets.’
Professionals zijn enthousiast, maar ervaren ook obstakels bij het stimuleren van onderlinge zorgzaamheid tussen
bewoners. Volgens sommige professionals missen buren soms de bereidwilligheid om elkaar te ondersteunen,
door tijdgesprek of andere bezwaren. Daarnaast ontbreekt het cliënten/bewoners die professionals ondersteunen
vaak juist aan een (sterk) sociaal netwerk. Of hebben zij moeite om naasten in te schakelen voor hulp. Een aantal
professionals vertelden ons dat zij in dergelijke situaties toch zelf ondersteuningstaken gaan uitvoeren door gebrek
aan tijd, of dat ze het moeilijk vinden om de hulpverlenersrol los te laten. We zien ook dat sommige professionals
netwerkvorming niet als hun taak zien en verwijzen naar hun collega sociaal werkers van Clup Welzijn. Professionals,
met name uit de tweede schil, hebben bovendien te maken met vereisten vanuit hun organisatie en geven prioriteit
aan hun caseload. Zij komen uren te kort om aan netwerkvorming te doen.
Naast de obstakels die professionals in de praktijk ervaren zijn er ook twijfels geuit over de nieuwe terughoudende
rol van de professional die uitsluitend vraaggericht werkt. Van burgers wordt verwacht dat zij zelf bij hen aankloppen
met een initiatief als zij iets willen doen.16 De kritiek van verschillende respondenten is dat er genoeg plek is voor
de mondige burgers in Purmerend, maar dat de kwetsbaren niet gehoord worden. Want wat als burgers wel willen,
maar niet kunnen omdat de drempel voor hen te hoog is om aan te kloppen? Dezelfde aarzeling zien we terug bij
informele partijen die zeggen meer samen te willen werken met professionals, maar in plaats dat ze erop afstappen,
wachten ze op een telefoontje dat niet komt.
Tot slot uiten sommige vrijwilligers zich kritisch tegenover de werkwijze van professionals. Zij merken bijvoorbeeld
op dat er door professionals te weinig wordt geregistreerd. Zij missen een uniforme werkwijze en sommige vinden
bovendien dat professionals zich daadkrachtiger en zichtbaarder op moeten stellen. Professionals zouden volgens
enkelen van hen door middel van projecten en onderzoeken structurele problemen aan moeten kaarten en een
kritische houding aan moeten nemen tegenover de politiek. Vanuit deze zienswijze zou de professional op moeten
treden als spreekbuis van de (kwetsbare) burger. Dit tegenover de heersende discours die juist de zeggenschap en
verantwoordelijkheid aan burgers teruggeeft en waarbij de professionals slechts als ondersteuner fungeren.
Spontane organisatie versus sturing
Gemeente Purmerend laat de sociale wijkteams in Weidevenne en Centrum & Gors vrij en kiest voor een organische
groei. De gemeente laat organisaties en professionals zelf bepalen hoe zij vormgeven aan de samenwerking.
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De voorkeur gaat uit naar ‘netwerkend werken’, professionals nemen slechts contact op met elkaar (formeel of
informeel) als een bepaalde casus daarom vraagt. De sociale wijkteam fungeren in Purmerend niet als instituut,
maar als ‘een manier tot werken en samenwerken’.
Een nadeel van ‘netwerkend werken’ is dat de ondersteuning, formeel of informeel, sterk afhangt van het netwerk
van de professionals en de inzet die zij tonen in het verbreden van hun netwerk. Van alle drie de perspectieven komt
het beeld naar voren dat er behoefte is aan sturing van bovenaf om de sociale wijkteams beter te laten functioneren
en samenwerking met formele en informele partijen te stimuleren. De veranderingen die nodig zijn om tot een
betere samenwerking te komen zijn houvast en structuur (meer organisatie), zichtbaarheid en bereikbaarheid, en
faciliteren van mogelijkheden om te verbinden (door middel van sleutelfiguren en fysieke plekken om binding aan
te gaan).
Concluderend kunnen we stellen dat de aanpak en werkwijze van de gemeente Purmerend te vergelijken is met het
streven van de overheid naar een doe-democratie waarbij ‘loslaten’ het nieuwe credo is. Tonkens en collega’s (2015)
die dit type democratie onderzochten, zien overeenkomsten met het Montessori onderwijs; leerlingen worden
vrij gelaten om zich in eigen tempo te ontwikkelen en worden hierbij gesteund door docenten die zich opstellen
als procesbegeleiders. Een van hun conclusies geldt ook voor ons onderzoek: ‘Soms gaat het goed, maar soms
ook helemaal niet omdat sommige leerlingen, maar ook burgers, behoefte hebben aan meer sturing en houvast’
(Tonkens et al., 2015: 8).
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Slotbeschouwing wijkteamonderzoek:
de moeizame hybridisering van het sociale domein.
Lex Veldboer en Marc Hoijtink

Hybridisering als ideaal
Beleidsmakers hopen dat professionals en informele partijen in het sociale domein langzaam maar zeker onderling
verweven raken in hun ondersteuning aan huishoudens in kwetsbare posities. Zij hopen op een voortdurende
wisselwerking tussen beide werelden en een onlosmakelijke verbondenheid (vgl. Ter Avest, 2017). Ook de
beleidsmakers die we spraken in dit breed opgezette onderzoek van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam
en Omgeving zien een ‘hybridisering’ van formeel en informeel als ideaal. Hybridisering oftewel de ‘feitelijke
verbinding of vermenging van tegendelen, zoals markt of overheid, publiek of privaat, individueel of samenleving’
(Van de Donk en Brandsen, 2005: 35) is een belangrijk streven in de onderzochte gebieden in Amsterdam (OudNoord, Slotervaart en De Baarsjes), Hoorn en Purmerend. Het ideaalbeeld in de meeste gemeenten is coproductie
en een uitgebalanceerde samenwerking tussen de lokale samenleving en professionele wijkteams. De terugkerende
wensgedachte is die van professionals die samen optrekken met mantelzorgers, verenigingen, kerken, vrijwilligers,
ervaringsdeskundigen, bewonersorganisaties en zelforganisaties. En waarbij die samenwerking niet wordt
gekenmerkt door tegenstrijdigheden, maar door relatief geïntegreerde handelingen, activiteitenpatronen en
waardeoriëntaties (vgl. Van de Donk, Brandsen en Kenis, red. 2006).
Een dergelijke hybridisering c.q. integratie is op het punt van activiteiten echter nog verre van vanzelfsprekend,
zo blijkt uit de interviews met respondenten die op streetlevel-niveau in de onderzochte gebieden actief zijn.
Onze data (N= 157) 17 over onderlinge samenwerking bestaan naast gesprekken met stakeholders vooral uit
interviews met vrijwilligers, lokale bewonersorganisaties, zelforganisaties en professionals in wijkteams. We zien
bij deze uitvoerende partijen vooralsnog weinig vermenging of integratie in de zin van gezamenlijke activiteiten
van professionals van wijkteams en informele ondersteuners. De facto constateren we vooral afstand tussen
professionals en deze specifieke informele partijen. Waar coproductie door beleidsmakers werd gehoopt en verwacht,
overheerst ‘op de werkvloer’ vaak co-existentie: twee tamelijk los van elkaar opererende parallelle werelden.
Als professionals van wijkteams en deze informele partijen wel samenwerken, dan is dat vaak indirect en via
een intermediair zoals bijvoorbeeld een vrijwilligerscoördinator. De vrijwilligerscoördinator regelt bijvoorbeeld
de activiteiten van aan formele organisaties verbonden vrijwilligers die zich richten op ‘aanvullende taken’
bij individuele ondersteuning. Deze samenwerking verloopt bijna zonder direct contact tussen de wijkteamprofessional en de vrijwilliger. De coördinator is de schakelpersoon tussen beide werelden, die verder gescheiden
blijven. Het aanvullende werk dat vrijwilligers doen, vindt plaats buiten het zicht van de professionals. In sommige
wijkteams wordt er over deze informele inzet soms letterlijk gesproken als ‘uitbesteed werk’.
Deze parallelle werelden zijn wellicht geen verbazende uitkomst omdat ook uit andere onderzoeken naar voren
komt dat samenwerking tussen deze formele en informele partijen een van de moeizaamste onderdelen is van de
decentralisaties. De onderzochte gemeenten in dit onderzoek vormen daarop dus geen uitzondering. Er bestaat
echter nog beperkt zicht op de vraag waarom hybridisering in deze gevallen moeizaam van de grond komt. In de
deelonderzoeken zijn we nagegaan hoe pogingen daartoe tussen formele en informele partijen in de dagelijkse
praktijk vorm krijgen en welke kwesties daarbij spelen. In dit overkoepelende slothoofdstuk proberen we deze coexistentie beter te begrijpen.

16	Hierbij moet een kanttekening worden geplaatst. In Purmerend zijn namelijk ook uitzonderingen op de
regel. Er bestaan twee succesvolle preventieve programma’s waarbij huisbezoeken worden gedaan bij
bewoners die 2,5 maand huurachterstand hebben en bij bewoners die 75 jaar zijn geworden.
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Voor een verklaring van de co-existentie staan we allereerst stil bij het sterke wij-zij-perspectief dat de onderzochte
formele en informele actoren hanteren. Partijen definiëren zichzelf nadrukkelijk in tegenstelling tot elkaar; men
spreekt over de ander als het tegendeel van wat men zelf is. Vervolgens onderscheiden we drie bronnen voor
dit wij-zij-perspectief tussen formele en informele actoren, namelijk onbekendheid, onenigheid en onbestemdheid.
Ten slotte stellen we de vraag of co-existentie eigenlijk problematisch is en benoemen we praktijken die kunnen
bijdragen aan samenwerking en (aanzetten tot) hybridisering.
Co-existentie en wij-zij-denken als praktijk
Waar coproductie en hybridisering werd gehoopt en verwacht door beleidsmakers, overheerst dus in de onderzochte
gemeenten op de werkvloer vaak co-existentie. Er is sprake van een geringe verbinding tussen de activiteiten van
vrijwilligersorganisaties, buurtverbanden en zelforganisaties en die van professionele wijkteams. Daarbij valt
bovendien op dat formele en informele partijen zichzelf omschrijven in contrast tot de andere partij. We zien
een sterke teruggetrokkenheid op eigen posities en handelingen. Informele partijen positioneren zich in hun
ondersteuning sterker op persoonlijke relaties en kennis van bewoners met hulpvragen en proberen dichtbij stille
problematiek te komen. Professionals handelen in hun hulp en ondersteuning nadrukkelijker op meer expliciete
hulpvragen en op basis van sterker geformaliseerde kennis. Letterlijk en figuurlijk staan ze op iets meer afstand
(vgl. Bredewold et al, 2018).
Optimistisch is deze co-existentie wel eens omschreven als een yin-en yang-verhouding, waarbij de tegendelen sterk
samenhangen en elkaar kunnen versterken (Ter Avest, 2017). Een andere – minder rooskleurige – interpretatie van
het wij-zijperspectief is een gespannen insider-outsider-dynamiek tussen tegengestelde partijen (Kleinhans, 2017
vgl. Tajfel en Turner, 1979). De onderliggende gedachte is dan dat de oproep tot vermenging c.q. hybridisering juist
aanzet tot distinctiegedrag, omdat de eigen rol en identiteit in het geding komt door samenwerking. Men wil zich
daarom onderscheiden en zet zich af tegen de andere partij (‘out-group-devaluatie’). Naar de eigen partij ontstaat
tegelijkertijd een versterkte interne identificatie (‘in-group favorisering’), waarbij de eigen identiteit beschermd en
uitgedragen wordt. Met name in de grootstedelijke context zien we duidelijke voorbeelden van een sterke insideroutsider-dynamiek in de relaties tussen formele en informele partijen. Zo zien we in de rapportages een sterke
tegenidentificatie van zowel migranten- als autochtone bewonersorganisaties in aandachtswijken ten opzichte
van professionals die (anders dan zijzelf) niet vertrouwd zouden worden door huishoudens uit hun doelgroep.
Tegelijkertijd leeft bij stedelijke professionals sterk de opvatting dat de stedelijke problematiek in deze wijken
vaak te zwaar is om aan informele partijen over te laten. Of dat informele partijen in deze wijken over te weinig
vormen van kapitaal beschikken om mensen te ondersteunen. Ook in de reacties van ervaringsdeskundigen en
professionals op elkaar zien we sterke sporen van deze insider-outsider-perspectieven. Deze ‘devaluerende’ beelden
over en weer gingen tijdens de interviews veelvuldig over tafel en bemoeilijken hybridisering. Partijen hebben niet
het idee er samen in te staan.
Is er dan helemaal geen hybridisering? Zeker wel. Er is zelfs relatief veel sprake van hybridisering, maar dan binnen het
eigen ‘deel’ van het sociale domein. We zien professionals die zich inspannen om hun werkwijze te informaliseren;
ze willen ‘van mens tot mens’ werken en persoonlijker worden in hun relaties met cliënten. In Purmerend kwamen
we bijvoorbeeld tegen dat professionals hun privételefoonnummer aan huishoudens geven. We zien gemeenten
zoals Hoorn die nadrukkelijk inzetten op ‘hybride werkers’ die casework en community work combineren. We zien ook
vrijwilligers die zich via cursussen bekwamen om beter te kunnen omgaan met ondersteuningsvragen en daarmee
de weg bewandelen van wat De Swaan (1989) ‘protoprofessionalisering’ noemt. En er zijn ervaringsdeskundigen
die steeds hogere opleidingsniveaus behalen. We zien daarnaast ook professionals die aan het hoofd staan van
vrijwilligersorganisaties. De grenzen tussen professioneel en niet-professioneel werk zijn in het sociale domein
duidelijk vloeiender geworden, zoals dat in de geschiedenis van sociaal werk vaker het geval is geweest (vgl. Koenis,
1993, Spierts en Hoijtink, 2017). Binnen allerlei onderdelen wordt het sociale domein dus steeds meer hybride.
Tegelijk maken de data zichtbaar dat partijen zich sterk blijven uitdrukken in ‘wij’ en ‘zij’ en dat er schotten tussen
formeel en informeel werk blijven bestaan.
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Op één aspect lijkt er wel sprake te zijn van hybridisering tussen formele en informele partijen in het sociale domein.
Ogenschijnlijk heeft zich op het gebied van waarden wel een sterke vermenging c.q. hybridisering voorgedaan.
Waar voorheen informele en formele partijen andere waarden centraal stelden (vgl. Ponzoni, 2012), zien we nu meer
eenduidigheid. Op basis van de interviews concluderen we dat die vermenging van waarden tot uitdrukking komt
in een sterke algemene consensus over het belang van onderlinge zorgzaamheid, zelfredzaamheid en ‘meedoen’.
Wie zich daar ook over uitliet, de waarden van de participatiesamenleving werden breed gedeeld. Er lijkt sprake van
een sterk gedeeld noodzakelijkheidsdiscours. In de eerder uitgevoerde Q-studie in de drie betrokken gemeenten
(zie o.a. Berg, Botman, Rijnders en Veldboer, 2017) 18 vonden we eenzelfde patroon: grote overeenstemming over
het algemene discours. We zagen echter tegelijkertijd dat deze consensus op de werkvloer uiteenvalt in een
veelvoud van conventies en concepties. Als we professionals confronteerden met een lange set van uitspraken
over samenwerken met informele partijen kregen we een grote pluriformiteit aan antwoorden terug. Collega’s
konden diametraal tegenovergestelde standpunten innemen, bijvoorbeeld over de vraag of zorgbehoevende
huishoudens ondersteuning door informele partijen wel op prijs stellen. Een andere terugkerend discussiepunt
betrof de verantwoordelijkheden en kerntaken van professionals. Hoort bijvoorbeeld community work (activering
van sociale organisatie in de wijk) tot de basis van het werk in professionele wijkteams? Een laatste grote puzzel
voor professionals is de vraag hoe de verantwoordelijkheden worden verdeeld over formele en informele partijen.
Wat kan aan wie worden overgelaten en wie is daarbij de architect? (vgl. Van Bochove et al, 2014). Op het punt
van waarden kunnen we dus overeenstemming (hybridisering) op hoofdlijnen constateren, maar daaronder op
uitvoeringsniveau blijken tal van verschillen te bestaan, tussen de beide delen, maar ook binnen de beide delen. Er
is een discrepantie tussen een meer algemene omarming van overkoepelende concepten en het praktiseren ervan
– de concepties – door formele en informele respondenten (vgl. Veldboer, 2018; Bredewold et al, 2018).
Kwesties bij hybriditeit
Waarom is hybridisering in het sociale domein zo ingewikkeld en is er in veel gevallen sprake van co-existentie? Die
vraag behandelen we aan de hand van drie kwesties, die we als rode draden hebben geselecteerd uit de data en die
we hier presenteren als 3 ‘o’s. Respectievelijk onbekendheid, onenigheid en onbestemdheid.

1. Onbekendheid
Een eerste verklaring voor co-existentie en wij-zij-denken is onbekendheid met ‘de andere wereld’ binnen het
sociale domein. Hoewel er dus veel wordt gesproken over samenwerking kennen beide partijen elkaar vaak maar
oppervlakkig, is onze bevinding.
Als we preciezer inzoomen op deze onderlinge onbekendheid, dan blijkt dat formele partijen door informele
actoren niet alleen als weinig zichtbaar maar ook als moeizaam benaderbaar worden ervaren, zoals bijvoorbeeld
in de onderzochte Amsterdamse wijken het geval is. Professionals lijken daarbij een voorkeur te hebben voor sterk
geformaliseerde vrijwilligers met afgebakende taken. Daarnaast ervaren met name zelforganisaties van migranten
formele partijen als te weinig cultureel sensitief naar de te ondersteunen doelgroepen, zoals bijvoorbeeld genoemd
is in Slotervaart. Andersom geldt dat professionals in wijkteams bewonersinitiatieven kunnen opvatten als een
wirwar en een onoverzichtelijke lappendeken. Men ziet door de bomen het bos vaak niet en ervaart onduidelijkheid
in aanspreekpunten en continuïteit en heeft daardoor bijvoorbeeld weinig zicht op het informele gidswerk
(bewoners en vrijwilligers die mensen wegwijs maken) dat vanuit bewonersorganisaties voor huishoudens wordt
gedaan richting professioneel aanbod.
Uit de data spreekt overigens ook dat er nog de nodige onbekendheid is tussen formele partijen. Professionals
opererend in de traditie van het social casework (in Nederland het maatschappelijk werk) kunnen bijvoorbeeld
onbekend zijn met werkwijzen uit het community work (opbouwwerk) en andersom, zoals bijvoorbeeld in Hoorn
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In totaal zijn 44 stakeholders, 58 professionals en 55 informele partijen geïnterviewd.
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geconstateerd is. Ook binnen formele partijen lijken onderlinge devaluerende onderlinge beelden de ronde doen,
zo wijst bijvoorbeeld het gevoel hebben dat opbouwwerkers soms op hun werk wordt neer wordt gekeken door
professionals die zich meer met casework bezig houden. We constateren dat deze onbekendheid en beeldvorming
tussen formele actoren onderling maar vooral tussen professionals en informele partijen het wij-zij-denken in
stand houdt en hybridisering (voor zover wenselijk) in de weg zit.
Deze onbekendheid kan mogelijk worden weggenomen door het organiseren van regelmatige ontmoetingen tussen
formele en informele partijen. Onbekend maakt immers onbemind. Daartoe worden al initiatieven ontwikkeld via
bijvoorbeeld wijktafels en netwerkbijeenkomsten. In verschillende gemeenten is gerapporteerd dat hybridisering
van activiteiten weliswaar nog steeds ingewikkeld is, maar dat formele en informele actoren meer met elkaar
bekend raken dan eerder het geval was. Wel gebeurt dat nog tamelijk willekeurig en vaak op basis van al langer
bestaande persoonlijke contacten tussen formele en informele actoren. Juist de wat meer reguliere partijen die
zich bezighouden met verbinden zoals vrijwilligerscoördinatoren en organisatoren van wijktafels lijken bij uitstek
geschikt om ontmoetingen te initiëren en te organiseren.

2. Onenigheid
Een tweede aangetroffen bron van co-existentie is onenigheid tussen de verschillende uitvoerende formele en
informele partijen bij casuïstiek. De veronderstelling dat partijen er onderling samen weten uit te komen en cocreatief ‘doen wat nodig is’, blijkt in de praktijk van de onderzochte gemeenten te rooskleurig. Achter algemene
consensus over meer onderlinge samenwerking verschuilen zich verschillende, soms tegenstrijdige logica’s
gebaseerd op persoonlijke ervaringen, waarnemingen en overtuigingen. Een deel van de literatuur wijst ook op deze
spanningen. Het letterlijk samenkomen (of hybridiseren) van frames rond een bepaalde case, is vaak een complexe
opgave (vgl. Boltanski & Thevenot, 2006) en vergt veel ‘emotiewerk’ (Linders en Feringa, 2015).
In onze bevindingen is rondom casuïstiek een grote pluriformiteit in zienswijzen te zien, zowel tussen professionals
onderling als tussen professionals en informele partijen. Zo wijzen formele actoren zeker in grootstedelijke
omgevingen op de complexiteit en zwaarte van casuïstiek als reden om terughoudend te zijn met de inzet van
vrijwilligers, bewonersverbanden of zelforganisaties. Deze terughoudendheid wordt vaak gerechtvaardigd door
(impliciete) opvattingen over professionele standaarden voor zorgvuldige en deskundige hulp. Professionals
vertrouwen niet altijd op ervaringskennis of vrezen bijvoorbeeld dat een case te lang bij een vrijwilliger blijft
terwijl de problematiek zich verergert en er uiteindelijk dan te laat wordt opgeschaald naar specialistische zorg.
Professionals zetten ook vraagtekens bij de continuïteit van de inzet van vrijwilligers of bewonersinitiatieven. Kort
samengevat: hulpbehoevenden zouden niet te sterk afhankelijk moeten zijn van de grilligheid van de civil society.
Andersom geldt dat informele partijen zichzelf een bepaalde mate van ervaringsdeskundigheid aanmeten en juist
de professionele deskundigheid bij een case betwisten. Bovendien zien we soms dat informele partijen op hun
beurt juist discontinuïteit ervaren. Informele partijen zijn langer betrokken en als professionals cases afsluiten gaat
hun ondersteuning vaak nog gewoon door. Actieve bewoners zijn daarnaast gevoelig voor ‘instrumentalisering’.
Ze willen niet dat professionals zomaar cases naar hen doorverwijzen en voelen zich dan een verlengstuk van
het beleid. Tegelijkertijd willen informele partijen wel graag serieus genomen worden als zij omgekeerd iemand
doorverwijzen naar het professionele aanbod. Vaak is deze gedachte van een volwaardige partij tegelijkertijd met
enige ambivalentie omkleed omdat informele partijen ook hun grenzen willen kunnen aangeven. Informele partijen
willen met andere woorden niet grensoverschrijdend bezig zijn.
We zien kortom dat meningen sterk kunnen verschillen over de vraag wat nodig is en wie wat moet doen. Navenant
sterk zijn de verschillende opvattingen over welke kennis moet worden ingezet. Zeker in de complexe en diverse
omgeving van de stad zien we op het niveau van de dagelijkse uitvoering vaak botsende normatieve logica’s
rondom casework, maar deze lijken vaak onuitgesproken te blijven waardoor juist het wij-zij-denken zich voortzet,
de afstand blijft en wederzijdse erkenning uitblijft. De cliënt zelf blijft bij de vraag wie het beste weet wat de cliënt
nodig heeft, opvallend genoeg vaak buiten beeld.
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Boltanski en Thevenot (2006) benadrukken dat pas op basis van confrontaties tussen logica’s terugtrekgedrag en
wij-zij-denken kunnen worden overwonnen en bruggen kunnen worden geslagen tussen mensen met verschillende
logica’s. Door partijen zich in elkaar te laten verplaatsen (via ‘sociale reflectie’) komt er meer inzicht in elkaars
wereld en kan een proces van wederzijdse erkenning en compromisvorming op gang komen. Dit proces is delicaat
en fragiel. Het is ook hier van belang dat mensen in een veilige omgeving kritiek op elkaar kunnen geven en kunnen
zoeken naar overeenstemming. Die compromissen zullen zich in dit geval uiteindelijk ook moeten richten op het
oplossen van de grote puzzels die spelen. Deze puzzels hangen vooral samen met de uiteindelijke bestemming van
de samenwerking tussen formeel en informeel. Dat brengt ons bij een derde bron van co-existentie en wij-zij-denken.

3. Onbestemdheid
Een derde gevonden bron van co-existentie en wij-zij-denken is onbestemdheid. Op heel algemeen niveau is
er overeenstemming over waarden, maar zo gauw het aankomt op het definiëren van de einddoelen, dan zijn
deze al niet helder voor de betrokken ‘uitvoerende’ partijen. Wordt bijvoorbeeld vanuit het lokale beleid
gewerkt richting een toegankelijkheidsperspectief of richting een civil society perspectief (Ponzoni, 2012)? In het
toegankelijkheidsperspectief zijn informele partijen vooral de toeleiders van huishoudens met problematiek naar
het beschikbare professionele hulpaanbod. Terwijl in het civil society-perspectief formele partijen uiteindelijk
ondersteunend zijn aan de onderlinge zorgzaamheid binnen informele sociale verbanden. In deze eindvisie
staat vooral onderlinge peer support in een huiselijke en veilige sfeer voorop. Dat zijn twee sterk verschillende
eindstations, waarbinnen ook nog weer tussenvarianten kunnen worden geformuleerd. Zo kan er bijvoorbeeld voor
gekozen worden om toe te werken naar juist een combinatie van toegankelijkheidsperspectief en enkele specifieke
aanvullende taken voor de civil society (zoals praktische en emotionele ondersteuning). Omgekeerd zien we ook dat
er soms ingezet wordt op het civil society perspectief waarbij men hoopt dat dit model organisch ontstaat zonder
sturing van bovenaf (Purmerend). Hier lijkt als lokale sturingsgedachte te gelden: ‘no-governance’. Maar dat roept
soms ook onzekerheid op bij dagelijkse uitvoerders.
Beleidsmakers en stakeholders hebben dus een uitgebreid keuzepalet bij het formuleren van een bepaald type
hybridisering als einddoel voor het lokale sociale domein. Maar deze keuzes worden niet altijd als helder ervaren
op de werkvloer. Bovendien voelen lang niet alle ‘uitvoerende’ spelers zich hierbij gehoord of betrokken. Last
but not least: keuzes zeggen nog niet alles over de uitvoerbaarheid ervan. Worden die keuzes bijvoorbeeld wel
ondersteund met randvoorwaarden? Beleidsmakers kunnen bijvoorbeeld wel stellen dat ze willen werken aan het
civil society perspectief, maar als professionals maar schaarse tijd en middelen ervaren en vooral afgerekend worden
op hun caseload dringt de vraag zich op of dit perspectief dan wel een grote prioriteit heeft. Ook dat kan een bron
zijn waarom professionals minder aan community work en een civil society-perspectief toekomen. En wat te doen
– zoals bijvoorbeeld in Purmerend – als er in een wijk wordt gekozen om aan de slag te gaan met een civil societyperspectief (‘alle bewoners zijn lid van het wijkteam’), terwijl de lokale civil society zich de facto nogal stil lijkt te
houden voor dat appel? Of wat te doen als een wijkteam wel het toegankelijkheidsperspectief omarmt, maar het
overzicht mist om toeleidende informele partijen te vinden (De Baarsjes). Is het dan vooral zaak om eerst te werken
aan bekendheid? Juist deze vragen over de uitvoerbaarheid vragen om aandacht bij bestemmingsdiscussies.
Onduidelijkheid over ‘de’ bestemming blijkt vaak een katalysator voor ongemakkelijke gevoelens bij partijen
over hybridisering. Voor professionals in wijkteams speelt de kwestie tot hoever vrijwillige inzet eigenlijk gaat: te
vloeibare grenzen raken aan de eigen deskundigheid, taken en verantwoordelijkheden en kunnen tot gevoelens
van deprofessionalisering leiden. Andersom geldt vanuit informele partijen de eerdergenoemde vrees voor
instrumentalisering waarin vrijwilligers en bewonersorganisaties dienstbaar worden gemaakt aan een formele wereld.
Dat kan tot gevoelens van miskenning, maar ook tot demotivatie leiden (vgl. Rijnders, 2018). Bij het vaststellen van
bestemmingen is onvermijdelijk ook de eigen uiteindelijke positie dus aan de orde. Juist het gevoel van aantasting
voedt contrasterend wij-zij denken. Wat betekenen eenmaal gemaakte keuzes voor elk van de uitvoerende partijen?
18	In 2016/2017 hebben wij 113 sociaal professionals in drie gemeentes 33 stellingen voorgelegd en laten sorteren. Via deze
Q-methode konden we voorkeuren van professionals verkennen en gedeelde zienswijzen onderscheiden
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Overigens zien we in de praktijken ook aangrijpingspunten, zo laten onze gegevens ook zien. In Oud-Noord wijzen
de data uit dat zowel bewonersorganisaties als wijkteams opteren voor het toegankelijkheidsperspectief en enkele
aanvullende taken. Sleutelfiguren van bewonersorganisaties fungeren meer en meer voor huishoudens met ‘stille
problematiek’ als contactpersoon, als gezelschap, als vervanger van sommige professionele diensten en als gids
bij hun contact met instanties. Dit toegankelijkheidsperspectief-plus en de rolverdeling daarbij zou ook kunnen
worden ‘vastgelegd’.
Voorbij de co-existentie?
In het voorgaande zijn we dieper ingegaan op co-existentie en het wij-en zij-denken tussen formele en informele
partijen. We constateerden veel ‘spanningsvolle’ insider-outsider-dynamiek in de zin van een neiging tot devaluatie
van de andere partij en een sterke identificatie met de eigen partij. De wens van beleidsmakers tot hybridisering
van het sociale domein blijkt in de praktijk een voedingsbron te zijn voor dergelijke distinctieprocessen. We hebben
bovendien gekeken naar drie onderliggende bronnen en verklaringen hiervoor: onbekendheid, onenigheid en
onbestemdheid.
We staan ten slotte kort stil bij de vraag of co-existentie eigenlijk een probleem is. Zou er ook gepleit kunnen
worden voor het voortbestaan van co-existentie als eindstation? Vanuit beide werelden zijn er immers ook
rechtvaardigingen om afstand tot elkaar te houden, zo hebben we vastgesteld. Een duidelijke scheiding van
rollen en verantwoordelijkheden zou prettiger kunnen zijn dan werken in verwarrende ‘fluïditeit’ en ‘hybriditeit’
met onderlinge ‘afschuifmechanismen’ en distinctie. Een andere vraag is of de context van de plaats ertoe doet.
Gedijt hybriditeit niet beter in het sociale domein van kleine welhaast dorpse omgevingen waar de problemen
overzichtelijk zijn, de anonimiteit gering is en de onderlinge vertrouwdheid relatief groot is? Hoeveel hybriditeit
is eigenlijk wenselijk in het sociale domein van anonieme stedelijke aandachtswijken waar zware problemen
als kansenongelijkheid, eenzaamheid, de landing van de vermaatschappelijking en sociale uitsluiting zich
concentreren? Is er dan wel meer mogelijk dan de rol van informele vertrouwenspersonen die mensen toeleiden
naar een (cultuursensitief) professioneel aanbod? We denken dat deze vragen belangrijk zijn en onderdeel van de
discussie moeten uitmaken.
Bij die discussie zou ook de stand van de literatuur over hybriditeit betrokken kunnen worden. De literatuur geeft
echter nog niet veel uitsluitsel over wat de beste keuzes zijn. Vaak wordt gewezen op potentiële voordelen van
hybriditeit als ‘waarde-creatie’ en innovatie. Daar tegenover staan evenveel aanwijzingen voor een mogelijke
‘spanningsvolle pluriformiteit’. In deze studie hebben we vooral die spanningsvolle pluriformiteit aangetroffen
waarbij tegenstellingen zich moeizaam laten overwinnen. In het algemeen zijn in de bestuurskundige literatuur
over hybriditeit de bevindingen echter nog te weinig uitgekristalliseerd om harde uitspraken te doen (vgl. Van de
Donk, Brandsen en Kenis, red. 2006). Bovendien is de literatuur sterk gericht op organisaties en nog weinig op
hybridisering van domeinen. Duidelijke handvatten biedt de literatuur dus niet.
Gebaseerd op onze eigen data zouden beleidsmakers die de hybriditeit in het sociale domein willen verstevigen,
aan de slag kunnen gaan met de drie gevonden bronnen van wij-zij-denken tussen formele en informele partijen:
onbekendheid, onenigheid en onbestemdheid. Bij het doorlopen van die bronnen gaven we in het voorafgaande
al aan wat mogelijke aangrijpingspunten zijn. Allereerst: het organiseren van ontmoetingen tussen formele en
informele partijen via bijvoorbeeld wijktafels of vergelijkbare initiatieven; met name culturele sensitiviteit
speelt bij deze ontmoetingen een belangrijke rol. Voor een deel gebeurt dit al, zo constateren we, maar deze
ontmoetingen moeten voor beiden partijen aantrekkelijker worden gemaakt om te komen, zo geven verschillende
formele en informele partijen aan. Ten tweede: het entameren van een ‘veilige’ dialoog en sociale reflectie (gericht
op wederzijds inlevingsvermogen) over gezamenlijke casuïstiek. En misschien wel het belangrijkste advies: het
formuleren van een uitvoerbaar hybridiseringsmodel voor het lokale sociale domein, met haalbare einddoelen.
Waarbij dus goed bedacht moet worden wat men precies nastreeft en wat daarbij realistisch verwacht kan worden
van het handelen van lokale uitvoerende partijen.
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Schematisch ziet dit handelingsschema er als volgt uit:

Bronnen van wij-zij-denken

Voorbeelden uit de deelstudies

‘Die samenwerking is best nog
minimaal. Daar moet gewoon
veel meer tijd en energie in
gestoken worden om elkaar
blind te kunnen vinden.’
(professional)

Onbekendheid

‘Er zijn legio organisaties, legio
buurtinitiatieven, dat je soms door
de bomen het bos niet meer ziet.
Dat maakt dat…dat community
development wel heel erg lastig is.’
(professional)

‘Bij een casus, er wordt meteen
gekeken van wat voor zorg kunnen
we inzetten, dan kom jij met
het preventieve van wacht eens
eventjes, wat kunnen ze zelf?’.
(professional)

Onenigheid
‘Zingeving. Dat soort dingen
daar zitten ouderen vooral mee.
Dat is nog steeds niet voldoende
doorgedrongen tot professionals.’
(vrijwilliger)

Onbestemdheid

‘Maar ik zou het belangrijkste
vinden dat er wel een soort van
overeenstemming is of dat er een
soort globaal doel is van dit vinden
wij belangrijk en ga daar vorm aan
geven. Dat je er niet in je eentje
voor staat bij dit soort doelen.’
(professional)
‘Dus dat is een beetje, dat is
mijn vraag van: ja, mensen van
de formele zorg zijn blij met alle
informele zorg en de informele
zorgers willen dat ook graag, maar
je wil niet het gevoel hebben dat het
een soort afschuif mechanisme is.’
(actieve bewoner)
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Interventieopties

—	Kennismaking en
vertrouwdheid organiseren.
—	Oog hebben voor culturele
sensitiviteit.
—	Intermediairrol van vrijwilligerscoördinatoren, kwartiermakers
etcetera beter benutten

—	Debatteren over wat nodig is
bij gezamenlijke casuïstiek.
—	Verplaatsen in elkaars
positie (sociale reflectie).
—	Verschillen erkennen en benoemen
(ruimte voor angst, onzekerheid).

—	Keuzes in het hybridiseringsmodel verhelderen (bijvoorbeeld
toegankelijkheidsperspectief
of civil society-perspectief).
—	Keuzes maken met oog voor
de lokale context, motivaties
en uitvoerbaarheid.

De slotvraag is wie die interventies het beste kan leiden. Beleidsmakers zijn vanzelfsprekend belangrijk als het
gaat om het vaststellen van ‘de’ bestemming van hybridisering in het sociale domein. De data wijzen verder uit
dat op de werkvloer een intermediaire derde partij bijzonder geschikt zou kunnen zijn. We denken bijvoorbeeld
aan vrijwilligerscoördinatoren die ook nu al belangrijke schakels zijn tussen formele en informele werelden. Juist
deze actoren hebben zich echter ook bewezen als link tussen de beide deelwerelden en zouden – met deskundige
ondersteuning – kunnen uitgroeien tot belangrijke actoren en tot de ideale gespreksvoorzitters om wij-zij-denken
bespreekbaar te maken en de tegendelen dichter bij elkaar te brengen.
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Bijlagen
Topiclijst stakeholders
Introduceren
 Wilt u zichzelf voorstellen?
 Kunt u uw functie omschrijven en kort ingaan op uw werkzaamheden?
Preventie en netwerkvorming
 Hoe zou u in het algemeen de sociale participatie van burgers in de wijk waar u werkt omschrijven?
 En wat is uw beeld van de onderlinge zorgzaamheid?
 Hoe bent u aan dit beeld gekomen?
 H
oe proberen professionals in de wijkteams de onderlinge zorgzaamheid in de wijk te stimuleren en/of
faciliteren?
 Waar lopen ze daarbij volgens u tegenaan?
‘Fasen’ voorleggen
0 Preventie/netwerkvorming
1 Benaderen van moeilijk te bereiken huishoudens
2 Indicatiestelling en beoordeling sociaal netwerk/ informele partijen
3 Plan maken in dialoog
4 Ondersteuning
5 Nazorg
6 Evaluatie
K
unt u voor het wijkteam dat u het beste kent aangeven in welke van deze ‘fasen’ de samenwerking tussen
wijkteamprofessionals en het sociale netwerk/informele partijen het meest gemakkelijk verloopt?
Doorvragen op wat in die fase gebeurt en wat de succesfactoren zijn.
 I
n welk van deze fasen gaat samenwerking in het betreffende wijkteam het meest moeizaam?
Doorvragen op wat er gebeurt en waar de spanningen zitten.


Verwachtingen
 H
oe verwacht u dat de samenwerking tussen wijkteamprofessionals en informele partijen zich de komende
jaren zal ontwikkelen? Waarop is die verwachting gebaseerd?
 Ho e verwacht u dat de rol van professionals in wijkteams in het stimuleren van onderlinge zorgzaamheid in de
wijk zich de komende jaren zal ontwikkelen?
 A
ls u het voor het zeggen had hoe zou u de samenwerking informeel-formeel in deze wijk aanpakken? Wat is
nodig om dit daadwerkelijk te laten gebeuren?
Uitsplitsen: wat is nodig binnen de teams en wat daarbuiten (overstijgende kwesties)?

Topiclijst wijkteamprofessionals
1. Introductie
 Wilt u zichzelf voorstellen?
 Kunt u uw functie omschrijven en kort ingaan op uw werkzaamheden?
2. Preventie/ Netwerkvorming
 Hoe zou u in het algemeen de sociale participatie van burgers in de wijk waar u werkt omschrijven?
 En wat is uw beeld van de onderlinge zorgzaamheid in de wijk waar u werkt?
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Hoe bent u aan dit beeld gekomen?
 I
n hoeverre probeert u vanuit het wijkteam de onderlinge zorgzaamheid in de wijk te stimuleren en/of
faciliteren?
 Met welke informele partijen werkt u daarbij samen?
 Waar loopt u daarbij tegenaan?


3. Fases in het ondersteuningsproces
We onderscheiden de volgende zes fases in het ondersteuningsproces:
1 Benaderen van moeilijk te bereiken huishoudens
2 Indicatiestelling huishouden en beoordeling sociaal netwerk/ informele partijen
3 Plan maken in dialoog
4 Ondersteuning
5 Nazorg
6 Evaluatie
Onder informele partijen verstaan we bijvoorbeeld: sociaal netwerk, vrijwilligersorganisaties, buurtorganisaties,
burgerinitiatieven, buren, kerken, sportclubs, verenigingen etc.


K
unt u aangeven in welke van deze ‘fases’ de samenwerking met het sociale netwerk/ informele partijen
het meest gemakkelijk verloopt? Doorvragen op wat in die fase gebeurt, welke keuzes ze maken en wat de
succesfactoren zijn.



I
n welk van deze fases gaat samenwerking het meest moeizaam? Doorvragen op wat er gebeurt, welke keuzes
ze maken en waar de spanningen zitten.



Z
ijn er daarnaast in de fasen die we nog niet besproken hebben andere spanningen in de samenwerking met
informele partijen (anders dan hiervoor genoemd)?

4. Stellingen
We leggen u graag een aantal stellingen voor over de samenwerking met informele partijen. Kunt u er twee of drie
uitkiezen waarin u zich herkent, of waarover u zich bv. boos maakt, of waarover u uw visie wilt toelichten.
(Vraag respondenten hun keuze toe te lichten)
—
—
—
—
—
—
—

Community Development is voor de meeste wijkteamleden niet hun expertise
Je kunt buren en buurtorganisaties niet zomaar inschakelen als verlengstuk van wijkteams
Voor onze doelgroep is het realistisch om bv. kerken en sportclubs te betrekken bij de ondersteuning
Onze klanten/bewoners hebben vaak geen sterk sociaal netwerk
Met veel informele samenwerkingspartners verloopt de samenwerking soepel
Als professional blijf je altijd eindverantwoordelijk, dus ook voor informele nazorg
Mijn functioneren moet bovenal worden beoordeeld op de samenwerking met informele partijen

Voorkeuren
 A
ls u het voor het zeggen had hoe zou u de samenwerking met informele partijen en sociale netwerken
aanpakken?
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Topiclijst informele partijen
Introductie
 Kunt u zichzelf voorstellen?
 H
oe zou u zichzelf benoemen? [mantelzorger, vrijwilliger, actieve bewoner?]
 Wat doet u voor de wijk?
Werkzaamheden
 Hoeveel uur per week besteedt u aan …? [de informele ondersteuning die ze bieden]
 Wat heeft u hierin de afgelopen week gedaan?
 D
oet u weleens iets met buurtorganisaties, zoals het Huis van de Wijk of …? Welke?
[verschillende voorbeelden uit het gebied benoemen]
 Wie helpt u op dit moment? En hoe?
 Wat is uw motivatie om dit te doen?
Ontstaan contact tussen professional en vrijwilliger
 Met welke hulpverleningsorganisatie(s) heeft u contact?
 Hoe is dat contact ontstaan?
 Wat betekent dit contact? Wat doen ze voor u? Wat doet u voor hen?

Aard samenwerking tussen professional en vrijwilliger [bij contact met meerdere professionals steeds naar de
verschillende hulpverleners/ organisaties vragen]
 Hoe vaak heeft u contact met de professional(s)?
 Op wat voor manier hebben jullie contact? Welk(e) middel(en) gebruiken jullie? (telefoon, mail, face-to-face)
 Wie heeft volgens u de regie in de samenwerking tussen jullie? Kunt u uitleggen waarom?
 Hoe zijn de rollen/taken verdeeld? Is het duidelijk wie wat doet?
 Hoe ervaart u uw positie ten opzichte van de professional(s)?
 Wat vindt u van de samenwerking met de professional(s)?
 Wat gaat goed?
 Wat zou u graag anders willen zien? Bespreken jullie dat met elkaar?
 Heeft de professional u in contact gebracht met andere bewoners/ vrijwilligers/ buurtorganisaties?
Verwachtingen samenwerking
 Waar hebben u en … (degene die wordt geholpen) professionals/ hulpverleningsorganisaties voor nodig?
 Doet de professional/ hulpverleningsorganisatie dat ook? Waarom wel/ niet?
 Wat verwacht u precies van de professional?
 W
at is volgens u het grootste verschil in de wijze waarop u en de professional … (degene die wordt geholpen)
benaderen? Hoe weet u dat?
Afsluiting
 Heeft u nog onderwerpen gemist? Is er nog iets belangrijks niet ter sprake gekomen?
Heel hartelijk dank voor uw tijd en bereidwilligheid om met ons te praten. Bent u geïnteresseerd om op de hoogte
te worden gehouden van dit onderzoek?
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Pas als je loslaat ontstaan de mooie dingen

Pas als je loslaat ontstaan de mooie dingen
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