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‘Je hangt de vuile was niet buiten’

Algemene inleiding wijkteamonderzoek
Voor u ligt het verslag van het wijkteamonderzoek in Hoorn. Dit verslag is onderdeel van een groter onderzoek
dat we uitvoeren binnen de Werkplaats Sociaal Domein metropoolregio Amsterdam, en dat zich richt op de
samenwerking tussen wijkteamprofessionals en informele partijen. Het onderzoek vindt plaats in drie gebieden in
Amsterdam (Oud-Noord, Slotervaart en de Baarsjes), Purmerend en Hoorn.
In Hoorn richten we dit onderzoek op de drie gebiedsteams van 1.Hoorn, te weten: Grote Waal, Kersenboogerd
en Risdam. Onder ‘informele partijen’ verstaan we onder andere sociale netwerken, vrijwilligers, actieve
buurtbewoners, verenigingen, sociale ondernemers en ervaringswerkers.
Bij het bestuderen van hoe partijen samenwerking vormgeven, richten we ons vooral op hoe formele en informele
partijen die ‘nabij sociaal werken’, betekenis geven aan en omgaan met ingewikkeldheden en ambivalenties. 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 beogen we de volgende hoofdvraag te beantwoorden:
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:
1. Hoe verloopt de samenwerking tussen professionals uit wijkteams en informele partijen?
a. Welke kwesties en dilemma’s ervaren professionals en informele
		 partijen met betrekking tot de samenwerking?
b. Hoe maken ze daarin keuzes?
2. Hoe ervaren hulpvragende burgers de samenwerking tussen formele en informele partijen?
3. 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 helaas niet zijn toegekomen.
Het benaderen van de stakeholders, wijkteamprofessionals en informele partijen nam meer tijd in beslag dan van
te voren ingecalculeerd. Daarbij bleken zowel formele als informele partijen beschermend ten opzichte van de
bewoners waar zij mee te maken krijgen, en kregen we via hen uiteindelijk geen toegang. We hebben prioriteit
gegeven aan de andere drie respondentgroepen, omdat deze voor de beantwoording van de hoofdvraag cruciaal
waren.
Binnen de gemeente is in de periode mei 2017 – november 2017 onder meer gesproken met de wethouder, de
strategisch adviseur sociaal domein, de drie teamleiders en de gebiedsmanager van 1.Hoorn. Daarnaast zijn
gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers op strategisch niveau of leidinggevenden van Parlan, de GGD, Mee
& de Wering. Daarnaast hebben we in de periode juni 2017 – november 2017 gesproken met achttien professionals,
verdeeld over drie gebieden. In elk gebied hebben we gesproken met drie professionals van het ‘team sociaal’ en
drie professionals van het ‘team jeugd’. Een van de professionals werkt als front office medewerker voor alle drie
de gebieden. Bij haar komen aanmeldingen binnen. In de selectie van respondenten hebben we gestreefd naar een
zo groot mogelijke variatie in moederorganisaties en/of specialisaties.
Het werven en selecteren van informele partijen als respondenten verliep anders dan bij formele partijen, omdat we
gaandeweg zicht kregen op welke mensen een rol spelen in de informele netwerken in Hoorn. We hebben daarbij
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getracht om, net als bij professionals, informele partijen te spreken uit alle drie de werkgebieden van 1.Hoorn. Er
zijn echter ook een aantal informele partijen geïnterviewd die in heel Hoorn werkzaam zijn. Daarnaast hebben
we bij de selectie rekening gehouden met het onderscheid tussen vrijwilligers die zich in hun werk vooral op
individuele ondersteuning of vooral op collectieve ondersteuning richten. Ook hebben we zowel informele partijen
vanuit organisaties als meer autonome vrijwilligers gesproken. Informele partijen die we, in de periode februari
2018 –mei 2018, gesproken hebben zijn onder andere taalmaatjes, vrijwilligers bij ouderen, wijkcentrumvrijwilligers,
buurtambassadeurs, een straatpastoor en vrijwilligers van de bibliotheek en de lokale voetbalvereniging.
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 onderzoeksbenadering gaat uit van een fasering met als eerste stap het spreken met
stakeholders om een beeld te krijgen van de praktijk en de context. Hieronder lichten we de fases kort toe:


Fase 1: gesprekken met stakeholders, zoals de wethouder, strategisch adviseur, teamleiders, managers vanuit
moederorganisaties 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. Hiermee konden we de ideeën van de stakeholders toetsen aan de praktijk van alledag;



Fase 3: gesprekken met verschillende soorten informele partijen (zoals vrijwilligers en actieve buurtbewoners,
etc.), ter aanvulling op de beschrijving die de wijkteamprofessionals van de samenwerking schetsen. Hiermee
hebben we het beeld van de stakeholders en de professionals verder genuanceerd.



Fase 4: een vergelijking tussen de drie onderzoekssettings om tot beantwoording van de hoofdvraag te komen.

We hebben bij de drie respondentgroepen reflexieve 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 codelijst die in afstemming met 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
Dit verslag bestaat uit zes hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk komen de opdracht en de werkwijze van de
gebiedsteams 1.Hoorn aan bod. In het tweede hoofdstuk gaan we in op de wijken waarin de gebiedsteams werkzaam
zijn en bespreken we de sociale participatie en onderlinge betrokkenheid tussen bewoners. In hoofdstuk 3 beschrijven
we de visies en ervaringen van professionals en stakeholders van 1.Hoorn als het gaat over het stimuleren van
netwerkvorming in wijken, waarna we in hoofdstuk 4 dieper ingaan op de samenwerking tussen professionals
en informele partijen. Tenslotte geven we in de conclusie de belangrijkste kwesties weer als het gaat om de
samenwerking tussen professionals en informele partijen bij het organiseren van de ondersteuning aan kwetsbare
bewoners. In het slothoofdstuk beschouwen we deze drie perspectieven in verhouding tot elkaar, maar ook tot de drie
gebieden in Amsterdam en het onderzoek in Purmerend.
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Hoofdstuk 1. Inzetten op de kracht van de wijk
Sinds 1 januari 2015 zijn in Hoorn drie gebiedsteams van start gegaan – elk bestaand uit een team sociaal en een
team jeugd – onder de overkoepelende naam 1.Hoorn. De gebiedsteams bestaan uit een mix van in totaal ongeveer
70 professionals, een samenvoeging van gemeenteambtenaren (met name WMO) en professionals van verschillende
organisaties uit het sociaal domein, waaronder: GGD, Lijn 5, MEE/De Wering, Parlan/ Stichting de Praktijk, Samis,
GGZ NHN Jeugd, Stichting Netwerk, WerkSaam Westfriesland, RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland en
Omring. Medewerkers van 1.Hoorn bundelen samen deskundigheid op verschillende terreinen zoals de ouderenzorg,
jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp, Wmo en ondersteuning aan mensen met een psychische en/of verstandelijke
beperking. In dit hoofdstuk gaan we in op het gebiedsgericht werken in Hoorn. In de eerste paragraaf beschrijven
we de beleidsopdracht van 1.Hoorn. Vervolgens gaan we in op de inrichting en werkwijze van de teams. In de derde
paragraaf gaan we kort in op de rol van Stichting Netwerk, die in de kwestie samenwerking tussen formele en informele
partijen en het werken in de wijk een belangrijke rol speelt. Tenslotte beschrijven we de indruk en verwachtingen die
stakeholders hebben van het gebiedsgericht werken bij 1.Hoorn.

1.1 De opdracht en werkwijze van 1.Hoorn
De taakstelling van 1.Hoorn omvat drie kern uitgangspunten 1:


M
edewerkers van 1. Hoorn zoeken samen met inwoners naar passende ondersteuning en zorg op maat. Hierbij
wordt eerst met de bewoner/ het gezin gekeken naar een oplossing door het betrekken van mensen uit de directe
omgeving, of andere vrijwilligers. Alleen als dat geen oplossing biedt regelt 1.Hoorn professionele zorg op maat,
met als uitgangspunt: 1 contactpersoon, 1 gezin, 1 plan.



D
e teams van 1.Hoorn hebben de opdracht om bij te dragen aan activering van bewoners, bijvoorbeeld bij de
ondersteuning van kwetsbare bewoners. Medewerkers komen niet alleen in actie bij een melding maar leggen
ook verbindingen tussen bewoners zonder dat er een hulpvraag is. Zij leggen niet de focus op problemen maar op
kracht van mensen om iets voor een ander te betekenen.



1
.Hoorn behandelt niet alleen individuele hulpvragen maar zoekt ruimte om preventief en collectief vragen in
kaart te brengen en een passend zorgaanbod te ontwikkelen. Door in te zetten op de eigen kracht van informele
netwerken in de wijk en het verbinden van inwoners met een gelijksoortige vraag kan zware zorg voorkomen
worden.

De meeste professionals zijn volledig gedetacheerd bij de gemeente, sommigen gedeeltelijk. Zij zijn zowel verbonden
met de gebiedsteams van 1.Hoorn, als met hun moederorganisatie. Alle medewerkers van 1.Hoorn zijn aangesteld als
sociaal werker. Het uitgangspunt is dat zij naar buiten als generalist werken, met daarnaast de eigen expertise. In elk
van de drie gebiedsteams is één opbouwwerker van Stichting Netwerk betrokken2 . 1.Hoorn was aanvankelijk in het
stadhuis gevestigd maar inmiddels werken de medewerkers vanuit de wijkcentra in de drie gebieden, de Grote Beer in
de Grote Waal, de Huesmolen in Risdam en het wijkcentrum Kersenboogerd.
De werkwijze van 1.Hoorn is in het kort als volgt. Via bewoners of instanties komen aanmeldingen binnen. De
medewerker bij de ‘front office’ maakt de eerste afweging of iemand door 1.Hoorn ondersteund kan worden, of dat

1	Zoals beschreven in de tussentijdse evaluatie van de gemeente, El Feddali, 2016
2	
Dit was de situatie tijdens van het onderzoek. Inmiddels zijn er extra
medewerkers aangesteld met ervaring met preventief werken.
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de hulpvraag bijvoorbeeld eerder bij de huisarts of Stichting Netwerk thuishoort. Iedere week is er een overleg waarin
de aanmeldingen worden besproken en verdeeld onder professionals aan de hand van hun expertise. Er zijn meer
‘complexe’ en ‘zware’ hulpvragen en daarnaast lichtere aanvragen zoals voor voorzieningen uit de WMO.
De meeste professionals hebben een caseload waarover zij de regie hebben vanaf de aanmelding totdat zij een
casus afsluiten. Conform hun opdracht brengen zij met de hulpvrager het netwerk in kaart en kijken ze samen wat
mensen uit de omgeving kunnen betekenen. Zij stellen vanuit het principe ‘1 gezin 1 plan’, in samenwerking met de
hulpvrager en zijn sociale netwerk, een plan op voor de hulpverlening. In gesprek met de hulpvrager beoordelen zij
of een beschikking wordt gegeven voor (specialistische) zorg of hulpmiddelen. Bij lichtere zaken zoals aanvragen
voor de WMO, blijft het vaak bij één gesprek, om te komen tot een beschikking of een verlenging daarvan.
Niet alle professionals zijn casusregisseur. Jongerenwerkers en opbouwwerkers in het ‘team sociaal’ werken
ondersteunend aan een casus en voeren daarnaast werkzaamheden uit die meer op preventie en activering gericht zijn.
Naast de medewerkers Sociaal en Jeugd zijn in elk gebiedsteam experts/ gedragsdeskundigen in dienst. Zij kunnen op
consultbasis betrokken worden bij complexe casuïstiek.
Elk van de drie gebiedsteams wordt aangestuurd door een teamleider, die gezamenlijk worden aangestuurd door de
manager gebiedsteams. De manager gebiedsteams en teamleiders houden contact met andere stakeholders en bouwen
netwerken op. Ze signaleren in de wijk en kijken of er in wijken bepaalde tendensen (in problemen of hulpvragen) zijn
die vragen om een speciaal te ontwikkelen aanpak.

1.2 Stichting Netwerk
Eén van de organisaties die aangesloten is bij 1.Hoorn is Stichting Netwerk. Stichting Netwerk is een welzijnsorganisatie
in Hoorn die bewoners activiteiten biedt op het gebied van participatie, ontmoeting, ontwikkeling, preventie en
veiligheid3 . De organisatie heeft zowel betaalde professionals in dienst, als sociaal werkers en jongerenwerkers en werkt
daarnaast met 900 vrijwilligers. Ook beheren ze de wijkcentra in de verschillende wijken van Hoorn en organiseren van
daaruit activiteiten.
Stichting Netwerk is nauw verbonden met 1.Hoorn, omdat er betaalde medewerkers in de gebiedsteams zitten. Deze
professionals zijn voornamelijk gespecialiseerd in preventief werken, in het organiseren van activiteiten in de wijk en
het koppelen van bewoners aan deze activiteiten en aan elkaar. Deze rol van Stichting Netwerk binnen de gebiedsteams
1.Hoorn bepaalt voor een groot deel hoe de samenwerking tussen 1.Hoorn professionals en informele partijen eruit
ziet. Activiteiten voor bewoners en vrijwilligers zijn immers binnen handbereik. In hoofdstuk 3 en 4 gaan we hierop
dieper in.

1.3 Indrukken en verwachtingen van stakeholders binnen de gemeente
Wij hebben stakeholders gevraagd naar hun verwachtingen als het gaat over de nieuwe werkwijze van de gebiedsteams,
waarbij in samenwerking met informele partijen wordt ingezet op het versterken van sociale participatie en onderlinge
zorgzaamheid.
De wethouder legt uit dat naar aanleiding van de decentralisaties in het sociaal domein zorg laagdrempelig in de wijk
wordt georganiseerd, zodat signalen van zorg ergens terecht kunnen zonder dat daar een specifieke hulpvraag of hele
aanmeldprocedure voor nodig is. Daarin speelt outreachend werken een rol. Professionals moeten leren signaleren
tegen welke problemen bewoners aanlopen, ook al hebben die (nog) geen directe hulpvraag gesteld. Het is de bedoeling

3 	www.netwerkhoorn.nl
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dat alle professionals oog krijgen voor de netwerken en de bestaande informele structuren rondom huishoudens en
bewoners. Ze leren netwerken in kaart te brengen, te bouwen en te versterken. In dat licht is het belangrijk bewoners
‘krachtgericht’ te benaderen. Dus vooral ook te kijken naar wat de bewoner zelf kan, en niet alleen onderzoeken welke
professional het best en snelst kan ondersteunen.
Volgens de strategisch adviseur is de ontwikkeling van de gebiedsteams zichtbaar, maar er is genoeg ruimte voor
verdere verbetering. Hij zegt:
“Onze professionals zijn op dit moment meer bezig met individuele hulpverlening. Die individuele klant komt met een
vraag, en die wilt hem helpen. Dat is maar één opgave. De andere opgave is juist die informele wereld te stimuleren en
te versterken. In de wijk hebben ze heel veel weggewerkt aan vragen. Prima. Wij willen juist dat die samenleving zijn
verantwoordelijkheid gaat nemen. Maar ja, dat gaat niet vanzelf. Dat is echt bij ons nog een zorgpunt.”
Hij zou een veel meer hybride samenwerking in de wijk voorstaan, waarbij professionals in samenwerking met
(hulpvragende) inwoners kijken hoe ondersteuning in de buurt kan worden georganiseerd. De adviseur vindt dat
samenwerking met informele krachten als bewoners en vrijwilligers, niet voornamelijk bij Stichting Netwerk moet
liggen, maar uitgangspunt moet zijn van de professionals bij 1.Hoorn zelf.
“Bijvoorbeeld armoedebestrijding. Als je daar de participatiewet bij betrekt en de WMO, dagbesteding bijvoorbeeld, dat
moet gewoon georganiseerd worden. Daar zit heel veel ruimte om professionals te stimuleren. Ook door met nieuwe
ideeën te komen van hoe kan ik die buurt dan betrekken bij het organiseren van dagbesteding. Ga het stimuleren. Ga naar
de inwoner zelf. Maar daar zijn onze professionals op dit moment niet mee bezig.”
Er wordt van de professionals verwacht dat zij zich naast hun caseload met individuele hulpvragen meer gaan richten
op preventieve activiteiten. In de praktijk zijn verschillende gradaties te onderscheiden in de vordering die zij hierin
maken. Zoals een teamleider zegt:
“Ik denk dat je het gebiedsteam zo kunt zien, er zitten een aantal mensen in die doen casemanagement. Er zitten een
aantal mensen in die doen casemanagement en preventie. Dat zouden ze allemaal moeten doen, maar vanuit sommigen
zijn echt casusregisseurs voortgekomen en die zitten daar nog steeds in en zijn aan het zoeken van hoe kan ik nu preventief
een aantal dingen doen. En wij hebben mensen die puur kijken naar tendensen. Wat gebeurt er in de wijk? Wat moeten wij
daar voor doen? Niet een individuele casus, nee. Wij zien dat er een groep mensen is daar die last van hebben of aangeven
daar last van te hebben. Hoe kunnen we dat voor een groep mensen gaan inrichten?”
Teamleiders hebben een rol om de zichtbaarheid van 1.Hoorn te vergroten. Zij netwerken in de wijk en organiseren
bijeenkomsten in samenwerking met andere partijen in de wijk, zoals scholen, kerken en sportverenigingen, om elkaar
te leren kennen. Het doel van dit soort bijeenkomsten is dat men weet van elkaars bestaan, als randvoorwaarde voor
meer samenwerking in het voorveld; “(..) zodat scholen ook kunnen zien dat er buurtmoeders zijn, er is een buurtregisseur,
maar ook allerlei andere vrijwilligersorganisaties”. Professionele en vrijwilligersorganisaties weten deze bijeenkomsten te
vinden, maar het is nog een zoektocht om zichtbaarheid van 1.Hoorn voor bewoners te vergroten en passende vormen
te vinden om informele partijen, zoals ervaringsdeskundigen, meer bij het gebiedsteam te betrekken.
Stakeholders binnen 1.Hoorn zien de rol van 1.Hoorn nadrukkelijk niet als een speler die in de buurt van alles zou
moeten organiseren. Het gebiedsteam moet de verbindende schakel zijn tussen initiatieven die in de wijk zijn opgezet
en signaleren waar het aan voorzieningen in het voorveld ontbreekt. De strategisch adviseur noemt het preventieve
en outreachende werken als de belangrijkste opdracht. Hij acht het een kwestie van prioriteit en creativiteit. Hij pleit
ervoor dat werkers contact opbouwen met huisartsen, winkelmedewerkers, of bijvoorbeeld mensen die op een bankje
zitten in het winkelcentrum. Op zoek gaan of er iets aan preventie gedaan kan worden. De strategisch adviseur ziet
het als de taak van de teamleiders (niet alleen intern, maar ook vanuit de moederorganisaties) om deze manier van
werken ook aan professionals over te dragen.
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“Nu zie ik voor een teamleider een andere rol, namelijk hoe ga je nu als werker je ook focussen op preventie? Hoe ga je nu
als werker als contactpersoon voor bepaalde ketenpartners je rol uitdragen? Niet wachten tot ze ons bellen. Nee, hoe gaan
wij bij hen op de koffie om te vertellen wat wij aan het doen zijn?”
Het vergt volgens hem een creatieve en ondernemende aanpak. Professionals zouden volgens hem risico’s moeten
durven nemen; signalen om moeten zetten in trends en verschillende uitgangspunten van verschillende organisaties
leren kennen en respecteren. ‘En dat de formele aanpak aansluit op de bewoner en het informele netwerk, en niet
andersom’, aldus de strategisch adviseur. Hij zou willen dat professionals ‘van problemen in oplossingen’ gaan
denken.
“(..) het begint wel dat we niet moeten blijven steken met alleen maar het benoemen van problemen. We moeten de
problemen benoemen, maar tegelijkertijd ook die creativiteit. Kom niet alleen maar van ik heb een probleem. Kom met
een probleem maar ook met een oplossing. Dat is wat ik wil. En nu zeggen van ik heb geen oplossing. Die tijd is voorbij.”
Vanuit deze opdracht dienen sociaal werkers nauw samen te werken met informele partijen, niet probleemgericht
maar gericht op eigen kracht en wederkerigheid als nieuwe gezamenlijke basisoriëntatie. Hier moeten professionals
volgens hem nog in ontwikkelen.
Omdat niet alle professionals in de gebiedsteam de expertise en vaardigheden in huis om op deze nieuwe manier
van werken, worden er verschillende stappen ondernomen om hen hierin te versterken. Zo volgen alle medewerkers
de training Sociale Netwerk Versterking (SNV). Ook zijn de teams gestart met het werken met werkplannen, waarin
zij concreet uitwerken hoe ze op een bepaald thema vooruitgang willen gaan boeken. Binnen de verschillende teams
zijn vervolgens per thema werkgroepjes gevormd die hiermee aan de slag gaan. Eén van deze thema’s is preventief/
outreachend werken.

1.4 Samenvattend
Professionals binnen de gebiedsteams van 1.Hoorn combineren verschillende opdrachten, namelijk individueel
casework en het opbouwen en versterken van informele netwerken in wijken (civil society) waarbij bewoners van
Hoorn meer zorg voor elkaar gaan dragen. De samenwerking met welzijnsorganisatie Stichting Netwerk speelt hier
in nu een belangrijke rol. Stakeholders vanuit de gemeente streven naar toenemende hybridisering van activiteiten,
handelingspatronen en waardenoriëntaties tussen professionals van 1.Hoorn en inwoners. Zij richten zich op nieuwe
vormen van onderlinge zorgzaamheid in wijken. Zij zien de opdracht van het bouwen aan sociale structuren in de
wijken als een weg naar minder behoefte aan individuele ondersteuning op casusniveau. Professionals van 1.Hoorn
moeten deze omslag nog maken en zich verder ontwikkelen.
Hoofdstuk 2.
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Hoofdstuk 2. De gebieden in beeld
Zoals in het vorige hoofdstuk duidelijk werd is het een opgave van 1.Hoorn om informele netwerken te versterken,
bewoners (met hulpvragen) te activeren en aan elkaar te koppelen. Professionals moeten daarvoor kunnen inspelen op
de sociale kenmerken van de wijk en weten hoe de bewoners zich tot elkaar verhouden. In dit hoofdstuk beschrijven
we hoe professionals en stakeholders denken over de onderlinge zorgzaamheid tussen bewoners en sociale participatie
in de drie gebieden Grote Waal, Kersenboogerd en Risdam. Onder sociale participatie verstaan we de deelname van
bewoners aan activiteiten in de wijk, zoals in buurthuizen of bewonersinitiatieven. Onderlinge zorgzaamheid gaat over
het naar elkaar omzien van burgers onderling, door bijvoorbeeld boodschappen te doen voor een buur, of op andere
manieren ondersteuning aan elkaar te bieden.
We beginnen met een demografische schets van de stad met speciale aandacht voor de drie gebieden. Vervolgens
beschrijven we de sociale participatie en onderlinge zorgzaamheid per wijk vanuit het perspectief van stakeholders
en professionals.

2.1 Demografie en West-Friese cultuur Hoorn
Hoorn werd in de jaren 70 aangewezen als groeikern van de regio. In deze periode zijn nieuwe woonwijken gebouwd
om de overloop uit Amsterdam op te vangen. Het inwonersaantal is sindsdien snel gestegen, van 18.500 inwoners in
de jaren 70, naar 50.000 in 1984.4 Vandaag de dag telt de stad 72.802 inwoners.
Het grootste gedeelte van de huishoudens in Hoorn bestaat uit alleenstaanden (40%). Wijken die opvallend afwijken
van de gemiddelde verdeling in Hoorn liggen in verschillende werkgebieden, namelijk de binnenstad met relatief veel
alleenstaanden en weinig gezinnen met kinderen en Kersenboogerd-Zuid met weinig alleenstaanden en veel gezinnen
met kinderen. In Risdam zijn de afwijkende gebieden Zwaag (veel alleenstaanden, weinig gezinnen met kinderen) en
Bangert en Oostenpolder (weinig alleenstaanden, veel gezinnen met kinderen).
Hoorn heeft gemiddeld iets meer koopwoningen dan huurwoningen. De meeste huurwoningen liggen in het werkgebied
Grote Waal, terwijl de wijk Kersenboogerd-Noord in verhouding (totaal 61%) de meeste huurwoningen heeft. De wijken
Grote Waal en Kersenboogerd-Noord vallen dan ook op wat betreft de gemiddeld lage inkomens in vergelijking met de
andere wijken. In Risdam is er een groter verschil tussen inkomens. Er zijn wijken waar het gemiddeld inkomen vrij laag
ligt en wijken met bewoners die fors boven het Hoornse gemiddelde te besteden hebben. Het gebied heeft bovendien
een zeer hoog percentage koopwoningen (45%).
Uit cijfers in 2016 blijkt dat Hoorn in verhouding minder werklozen telt dan het landelijk gemiddelde (4,3 % tegenover
6,8 %). Het percentage laagopgeleid is daarentegen hoger, namelijk 19,1 procent tegenover een landelijk gemiddelde
van 17,6 procent (KING 2017). De gebieden Grote Waal en Kersenboogerd-Noord wonen de meeste mensen met een
uitkering. Het percentage bewoners dat werkt ligt dan ook onder het stedelijk gemiddelde. Daarentegen ligt het
percentage werkenden in Kersenboogerd-Zuid boven het gemiddelde (70,2 % tegen 62,7%).
In 2016 was gemiddeld 77,6 procent van de inwoners in Hoorn van autochtone afkomst. De etnische diversiteit wijkt
hiermee niet af van het landelijk gemiddelde. De wijken Grote Waal en Kersenboogerd-Noord hebben met respectievelijk
25,9 procent en 25,7% procent opvallend hogere percentages inwoners met een niet-westerse migrantenachtergrond.
Op het gebied van sociale en psychische gezondheid wijkt Hoorn nauwelijks af van het landelijk en regionaal gemiddelde.
Volwassenen zijn volgens de cijfers van de GGD Amsterdam (2014) iets minder eenzaam dan het landelijk gemiddelde.

4	https://www.westfriesgenootschap.nl/archivering/themas/hoorn/hoorn_historie.php
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De cijfers van jongeren en ouderen tonen een ander verhaal, zij scoren juist net iets hoger vergeleken met regionale en
landelijke cijfers. De verschillen tussen leeftijdsgroepen zien we ook terug als het gaat om psychische aandoeningen
zoals angsten en depressies. Uit cijfers van de GGD Noord-Holland Noord in 2014 blijkt dat 2,5 % van de Hoornenaren
tussen de 19 en 65 jaar oud aan een angststoornis leed en 4,1 procent aan een depressie, dit tegenover respectievelijk 3,7
procent en 5,6 procent als regionaal gemiddelde. Daarentegen scoren ook hier ouderen juist boven het gemiddelde. In
2017 heeft 3,1 procent van de 65plussers in Hoorn een angststoornis vergeleken met een regionaal gemiddelde van 1,9%.
De ouderen in Hoorn hebben gemiddeld gezien ook vaker last van depressies in verhouding tot het gemiddelde uit de
regio, namelijk 5,5 procent tegenover 3,4 procent (GGD Hollands Noorden 2017). Vergeleken met het landelijk gemiddelde
hebben volwassenen en ouderen in Hoorn juist iets meer het gevoel regie over het eigen leven te hebben.
Hoornenaren participeren op maatschappelijk gebied onder het landelijk gemiddelde (met een verschil van ongeveer 6
procent). De cijfers over sociale uitsluiting komen daarentegen min of overeen met het gemiddelde van de regio NoordHolland Noord. Hoewel ouderen zich over het algemeen iets vaker sociaal uitgesloten voelen, lijken specifieke vormen
van sociale uitsluiting onder volwassenen vaker ervaren te worden dan onder ouderen. Bij volwassenen is het wekelijks
contact met de buurt en op straat (61,4%) dan ook minder in vergelijking met ouderen (73%). Volgens onze respondenten
zijn de afgelopen jaren ook diverse voorzieningen en sociale structuren die er in Hoorn waren weggevallen.
West - Friese cultuur
Hoorn kent volgens diverse stakeholders en professionals over het algemeen van oudsher een stevige vrijwilligersstructuur
en mensen zijn bereid om elkaar te helpen. Tegelijkertijd is onder bewoners sprake van terughoudendheid om hulp te
vragen. Bij het onderzoek in Amsterdam kwamen we dit ook tegen, maar leek de terughoudendheid vooral gebaseerd
op het gevoel van wantrouwen jegens hulpverleners binnen specifieke groepen. In Hoorn kregen we hier ook wel
signalen van maar lijkt de terughoudendheid minder specifiek voor bepaalde groepen en ook anders van aard. Eén van
de stakeholders noemt de terughoudendheid om hulp te vragen typerend voor de West-Friese cultuur.
“Ik denk dat de, maar dat is meer een West-Friese houding, grondhouding is van we helpen elkaar best graag, daar staat
dezelfde grondhouding tegenover dat we niet graag om hulp vragen in West-Friesland. Dus het water staat al bijvoorbeeld
aan de lippen voordat we daar iets mee gaan doen, actief (…). Dat is een beetje het cultuurtje. De bereidheid op zich is er
wel. We hebben natuurlijk veel dorpskernen in West-Friesland, waar je nog echt die oude saamhorigheid terugziet. Grote
vrijwilligersaantallen. We kunnen het vrijwilligerstechnisch altijd wel aan geloof ik. Die samenhorigheid is er in de basis
wel. Willen om hulp vragen dat is twijfelachtig.”
In de gesprekken met professionals over hun beeld van sociale participatie en onderlinge zorgzaamheid in de wijken
komt dit beeld veelvuldig terug, waardoor we het hebben opgepikt als iets dat in Hoorn speelt.

2.2 Grote Waal
De Grote Waal is een woonwijk in het zuiden van Hoorn. Het gebied telt zo’n 8500 inwoners en bestaat uit de wijken
Grote Waal, Hoorn-Noord, Veenenlaankwartier en Binnenstad. Grote Waal staat bekend als een multiculturele wijk.
In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de wijk een groeikern en werd er veel gebouwd in de wijk, voornamelijk
hoogbouw. Hoewel er verschillen worden genoemd per wijk, wordt de Grote Waal in het algemeen door het merendeel
van de respondenten gezien als een wijk met veel multiproblematiek. Er zijn nog een aantal flatgebouwen en woningen
die niet van deze tijd zijn. In dat gebied leven mensen gescheiden, er is hoge werkloosheid en volgens respondenten is
daar veel armoede, ook onder kinderen. De doorstroom onder de bewoners is er ook hoog. Vanuit de gemeente wordt
er veel geïnvesteerd op het gebied van wonen en infrastructuur.
De sociale cohesie en participatie is volgens respondenten in de Grote Waal best sterk, er zijn actieve
buurtbewoners en er zijn veel voorzieningen. De sociale cohesie bestaan in de wijk met name binnen verschillende
migrantengemeenschappen. Het betrekken van mensen uit deze groepen bij wijkbrede activiteiten is echter lastiger.
Een front office medewerker van 1.Hoorn zegt:
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“Hier in Grote Waal is de cohesie heel groot maar dan met name onder mensen met een etnische achtergrond. De
moslimgemeenschap is hier vrij close, de Surinaamse gemeenschap is vrij close. Wat we eigenlijk graag willen is dat
ze allemaal de dingen met elkaar gaan doen. Dat hebben we bijvoorbeeld onlangs nog geprobeerd bij de ouderendag,
maar dat blijkt heel lastig te zijn. Om alle doelgroepen aan te spreken en ze allemaal bij elkaar te krijgen en allemaal te
bewegen.”
Het beeld van de professionals die in de Grote Waal werken is dat de onderlinge zorgzaamheid negatief beïnvloed
wordt door een grote etnische diversiteit, lage sociaal economische status en door een cultuur van schaamte. Zo stelt
één van de opbouwwerkers dat de etnische verschillen in de wijk maken dat mensen zich minder betrokken voelen bij
elkaar en meer op zichzelf gericht zijn:
“Ook als opbouwwerker, ik zit natuurlijk met de pootjes in de klei, en vergeleken met vroeger werd er toch wel meer naar
je buurman of buurvrouw gekeken of geluisterd of geholpen. En nu doordat er ook heel veel etnische verschillen zijn, dat
daar toch een beetje meer angst ontstaan is, van zoek het maar zelf uit. Mijn eigen voordeur en mijn eigen stukje dat is
het belangrijkste en de rest, ja.”
Armoede kan solidariteit onder bewoners vergroten maar tegelijkertijd, zo vertellen professionals ons, komen
bewoners met een lage sociaal economische status minder toe aan zorgen voor elkaar omdat zij zelf aan het
overleven zijn. De sociale controle schijnt in de Waal wel groot te zijn, maar dit hoeft niet te betekenen dat er ook
sprake is van onderlinge ondersteuning. Sterker nog, één van de jongerenwerker vertelt ons dat juist door die sociale
controle mensen een cultuur van schaamte ontstaat waardoor mensen niet open zijn over hun situatie en dus
de problemen thuis houden. Uiteindelijk zijn de problemen zo groot dat het tot een aanmelding bij 1.Hoorn komt:
“Hoe ik het zie, Grote Waal, het is een ons kent ons wijk. De sociale controle is daar wel behoorlijk hoog. Als er gezinnen zijn
die problemen hebben dan willen we dat liever binnenboord houden, niet kenbaar maken binnen de buurt. De schaamteen schandecultuur. Dat is wat ik wel gewoon proef. Ze gaan niet elkaar opzoeken, juist het tegendeel. Het wordt eerst
een beetje gerekt. En vervolgens gaan ze dan wel zich aanmelden, het gaat niet zonder slag, dat is best wel lastig, die
aanmelding.”

2.3 Kersenboogerd
De Kersenboogerd heeft 21.753 inwoners. Het gebied bestaat uit de wijken Kersenboogerd-Noord, Kersenboogerd-Zuid
en Blokker. Vanaf 1981 is de wijk opgebouwd op het grondgebied van het voormalige dorp Blokker. KersenboogerdNoord is een nieuwbouwwijk boven de spoorlijn. Aan de randen van het gebied liggen duurdere buurten met villa’s.
Kersenboogerd werd altijd als één van de grootste probleemwijken in Hoorn gezien en daar is heel veel op geïnvesteerd.
Respondenten zien met name in het centrum van Kersenboogerd veel sociale problematiek, veel huisartsenbezoek,
armoede en onveiligheid. Sociale problematiek komt niet alleen voor in het centrum van de wijk waar sociale
woningbouw overheerst, maar ook aan de ‘gouden randen van de stad’, zo vertelt één van de professionals ons. In
deze duurdere wijken valt de sociale problematiek volgens hem minder op omdat het zich achter de deuren afspeelt:
“Als je kijkt naar de opbouw van de wijk, ja we hebben sociale woningbouw, laagopgeleide mensen met schulden. We
hebben ook het gouden randjes (..) vooral in de duurdere wijken, in de duurdere rand, zitten een aantal forse autisten die
hun problematiek geven. Dat zie je niet, het speelt zich allemaal achter de deur af. Het valt minder op dan bij de sociale
woningbouw, daar zie je het wel regelmatig. Dus het is nogal divers.”
Kersenboogerd heeft van oudsher een stevige sociale structuur. Uit de interviews komt het beeld naar voren dat de
oude sociale structuren langzaam afgebrokkeld zijn. Sommige respondenten menen te zien dat jongere generaties
(ouders) minder met elkaar optrekken dan in eerdere generaties.
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“Ik vraag me dan altijd af hoe dat dan gaat. Je brengt je kinderen naar school, je komt mensen tegen. Dat vormt zich
vaak vanzelf, maar op de één of andere manier vormt dat zich niet vanzelf. Die groepjes die je had van ‘we gaan even een
bakje koffie drinken met elkaar’ of jij hebt ook een heel jong kind, dat is nu ziek, dan neem ik hem even mee naar huis,
dan kun jij bij je jongste kind blijven. Dat ontstaat maar heel mondjesmaat. Wat daar de achterliggende gedachte van
is, dat weet ik niet.”
Het wijkcentrum is een spil in de wijk waar veel mensen op af komen. Toch zijn er altijd groepen die de weg naar dit soort
plekken niet vinden. Een teamleider vertelt dat de sociale participatie per groep verschillend is: “Wat ik voornamelijk
tegenkom dat is als wij iets organiseren, komt voornamelijk de blanke en de grijze bevolking erop af. Het wijkcentrum wordt
wel multicultureel bezocht, daar is vaak een groep Marokkaanse mannen en vrouwen.”
Volgens professionals is er contact tussen bewoners maar kan er op het gebied van onderlinge zorgzaamheid en sociale
participatie nog het één en ander verbeteren. Eén van de teamleiders vertelt:
“Is het een hele actieve wijk waar echt sprake is van sociale betrokkenheid? Ik denk nog niet. Mensen kijken wel naar
mekaar. Vinden wat van elkaar. Maar is het een volledige rij die gezamenlijk dingen oppakken en die iets doen, nee. Voelen
ze zich heel erg betrokken bij de wijk? Ja. Dus mensen zijn wel trots op de wijk. Dus dat speelt sowieso. Maar bereiken wij
die allemaal in die wijk? Nee. Dat is in ieder geval vanuit ons ook nog een aandachtspunt.”
Meer ingewikkelde problemen bespreken bewoners met professionals en naaste familie, maar het verdere netwerk
daarbij betrekken is lastig. Ook een andere professional benoemt dat er tussen bepaalde mensen wel betrokkenheid
is, bijvoorbeeld de ouderen die in het wijkcentrum komen, maar dat veel mensen ook met de gordijnen dicht leven en
niet weten wie er naast hen woont. Wat daarin meespeelt is een hoog verloop in bewoners, er zijn veel verhuizingen.
Professionals geven aan dat het lastig is om naar informele netwerken op zoek te gaan omdat mensen elkaar niet
willen belasten en zij zich ‘verschuilen achter de voordeur’. Een andere professional benoemt dat dat samenhangt
met het type bewoners van de wijk. Hij omschrijft de bewoners als mensen met ‘lage verstandelijke’ vermogens,
probleemjongeren en multiculturele gezinnen. Dat maakt dat bewoners de weg naar elkaar en naar hulp niet altijd
gemakkelijk kunnen vinden. Een andere kwestie is eenzaamheid in de buurt, iets dat veel voorkomt onder oudere
bewoners. Eén van de professionals verwijst naar bezuinigingen als mogelijke oorzaak van de geringe participatie:
“Je hebt wel groepjes, maar er is heel veel eenzaamheid. Vanmorgen die sprak ik dan die mensen waar ik op huisbezoek was
en die man was vrijwilliger geweest hier in Hoorn. Hij zei ook van er is zo bezuinigd, er zijn geen gezamenlijke maaltijden
mogelijk. Koffie-activiteiten zijn er niet meer. Dan is er één keer in de maand nog eens een bingo avondje en that’s it.”
Er zijn echter ook voorbeelden van sterke betrokkenheid van bewoners van de Kersenboogerd, zoals het buurtoverleg,
waar bewoners met politie en woningcorporatie Intermaris overleggen en waar 1.Hoorn zich bij aangesloten heeft.

2.3 Risdam
Ook Risdam ontstond in 1971. Het gebied bestaat uit de wijken Risdam-Zuid, Risdam- Noord, Nieuwe Steen, Zwaag en
Bangert en Oosterpolder. In 2017 telt de wijk 8.284 inwoners. Risdam wordt door de respondenten omschreven als
de een rustige wijk, waar relatief veel ouderen wonen. Nieuwe Steen wordt gezien als een sociaaleconomisch sterk
gebied. Daar staan duurdere woningen en wonen bewoners met een groot sociaal kapitaal. In Risdam Zuid en Noord
is sprake van vergrijzing. In Risdam Noord is een wijkcentrum dat veel gebruikt wordt. Er is in deze wijk ook een
multiculturele woonvoorziening die door de Surinaamse gemeenschap in de jaren ‘80 samen met de gemeente en de
woningcoöperatie is opgezet. Ook wordt de Coga genoemd, waar het welzijnswerk zit. Ze hebben daar een keuken waar
de buurtmaaltijden worden gemaakt.
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Bangert en Oosterpolder zijn nieuwbouwwijken met inwoners met hogere inkomens. Daar heerst veel
echtscheidingsproblematiek en is volgens een professional minder sociale cohesie. In de crisis kampten veel
mensen met hypotheekschulden, vanwege de dure woningen die net voor de crisis werden opgeleverd.
De bewoners waar professionals van 1.Hoorn in Risdam mee te maken hebben zijn voornamelijk de ouderen met een
laag inkomen. In het wijkcentrum zijn behoorlijk wat activiteiten waar mensen aan deelnemen of vrijwilliger zijn.
Omdat 1.Hoorn in het wijkcentrum huist, is dit de plek waar professionals bewoners tegenkomen.
Over de onderlinge zorgzaamheid in Risdam schetsen respondenten een vergelijkbaar beeld als in de andere wijken.
Bewoners zouden hun problemen graag voor zich houden en er heerst schaamte. Dit heeft een weerslag op hoe
professionals aan de slag gaan met netwerkversterking:
“Over het algemeen, ik merk juist dat mensen proberen om zoveel mogelijk binnen te houden. Voor die zorgzaamheid,
daar maken ze ook weinig ruimte voor omdat ze zich op zich schamen voor hun problematiek. Netwerken zijn vaak ook
vrij klein. Maar ik merk ook wel dat er veel weerstand is vanuit ouders om de vuile was buiten te hangen of om anderen te
belasten met hun problemen. Of dat ze zeggen van ‘ik heb niemand’. Als je doorvraagt dan is er altijd wel iemand. Maar
het beeld van mensen zelf is vaak dat ze niemand echt hebben waar ze voldoende vertrouwen in hebben om echt op te
kunnen steunen.”
Soms duurt het volgens professionals enkele weken voordat iemand in beeld komt die zou kunnen ondersteunen in
een gezin. In eerste instantie staan mensen er weinig voor open. Professionals zoeken naar een manier om de schaamte
te doorbreken:
“Dat van schaamte dat is ook het gesprek aangaan daarover. Wat kun je doen om dat wat minder te laten worden? Je wilt
vooruit met elkaar en je wilt het ten goede van je kind. En de ander belasten, dan probeer je met circulaire vragen wat te
doen. Als ik aan haar of hem dezelfde vraag zou stellen die ik aan jouw heb gesteld, hoe zou er dan op gereageerd worden.
Ik vind het ook een hele tanige manier van werken. Dat je goed moet kijken van hoe ga je het gesprek aan.”

2.4 Samenvattend
In de verschillende wijken in Hoorn waar de gebiedsteams van 1.Hoorn actief zijn, zijn voorbeelden te vinden van
sociale participatie van bewoners en onderlinge betrokkenheid. De activiteiten zijn echter meestal verbonden aan de
wijkcentra of op een andere manier gerelateerd aan Stichting Netwerk. Er zijn weinig initiatieven die vanuit bewoners
komen of waarbij de rol van professionals beperkt is. Daarnaast lijken bewoners elkaar wel te kennen, maar er heerst
een sterke cultuur van terughoudendheid als het gaat om het vragen om ondersteuning bij problemen. Mensen houden
hun problemen voor zichzelf.
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Hoofdstuk 3. Stimuleren en faciliteren
onderlinge zorgzaamheid
Uit het eerste hoofdstuk wordt duidelijk dat van de gebiedsteams wordt verwacht dat zij sociale en informele
netwerken van bewoners stimuleren zodat individuele hulpvragen allereerst zoveel mogelijk opgelost worden in
de eigen omgeving. De gebiedsteams van 1.Hoorn hebben ook de opdracht gekregen preventief en outreachend te
werken en zo zichtbaar mogelijk te zijn in de wijk. In dit hoofdstuk onderzoeken we hoe individuele professionals vorm
geven aan deze opdrachten en welke kwesties zij tegenkomen in de praktijk. We hebben respondenten gevraagd naar
succesfactoren en knelpunten in het samenwerken met het sociale en informele netwerk van mensen in verschillende
fasen van de hulpverlening. Met wie werken ze samen en wat houdt deze samenwerking in?

3.1 Individuele netwerkvorming: betrekken eigen sociale netwerk hulpvrager
Professionals geven bijna allemaal aan dat ze, na een aanmelding, standaard eerst de omvang en de kracht van het
directe sociaal netwerk van een persoon onderzoeken, en dan met name letten op de directe familie, buren of vrienden.
Zij zien dat als onderdeel van de vernieuwde aanpak van 1.Hoorn. De meeste professionals zijn positief over de SNVtraining en -werkwijze en hebben die als ondersteunend ervaren. Ze leerden doorvragen om een beter zicht te krijgen
op de hulpvraag en op de ‘eigen kracht’ van de klant. Of, zoals één professional het verwoordt, zij ‘leerden zoveel
mogelijk zonder vooroordelen, zonder pen en papier, gewoon open een gesprek in te gaan met bewoners om zo een beeld
te krijgen van hun netwerk.’ Ze vragen wie er iets kan betekenen in de ondersteuning en kijken of die mensen bij de
gesprekken betrokken kunnen worden. Professionals benadrukken laagdrempeligheid als een groot voordeel van de
nieuwe manier van werken.
Professionals zeggen verschillende methoden in te zetten voor het in kaart brengen van het netwerk, zoals
ecogrammen, stambomen of bijvoorbeeld genogrammen. Hoewel sommige professionals nog zoekende zijn en een
paar ook sceptisch, zijn de meesten positief over de training. De training heeft er volgens hen aan bijgedragen dat het
uitvragen van het eigen netwerk van mensen ‘ingebakken’ is geraakt: “Vroeger dacht je meteen aan dagbesteding, nu
aan het netwerk”, zoals een professional zegt. Of een ander: “Of het nu makkelijk of moeilijk is, het komt gewoon aan de
orde. Het is gewoon een onderwerp van gesprek.” Eén van de professionals geeft aan dat je niet te snel naar een netwerk
moet vragen:
“Moet je meteen doorvragen en zeggen dat het netwerk echt belangrijk is, of gaat dan de deur wellicht eerder dicht dan
open, en is het daarom beter die vragen te parkeren. Het moet sowieso duidelijk zijn waarom je een netwerk zo snel
mogelijk wilt benaderen.”
Professionals zeggen door de training meer bewust te zijn geworden van het idee dat er altijd nog wel mensen om
iemand heen staan die iets kunnen en willen doen. Ook heeft de training eraan bijgedragen dat zij zich meer nabij
opstellen door zich meer te verplaatsen in de leefwereld van mensen. Zo vertelt één van de professionals dat ze, in
een gesprek met een klant, ‘sensitief’ probeert te zijn. Zij illustreert dit met een voorbeeld: “Het is niet dat je gelijk als
iemand begint over een oma, dat je dan over een oma door gaat vragen. Ik hoor meestal eerst het verhaal aan.” Ze vragen
wie er iets kan betekenen in de ondersteuning en kijken of die mensen bij de gesprekken betrokken kunnen worden.
Zo niet, dan wordt ernaar gevraagd. “Wat maakt dat je de buurvrouw niet vraagt om een handje te helpen? Of als je het
omdraait, hoe zou je het vinden als zij dit bij jou doet?”
Niet alle professionals delen overigens het idee dat zij zelf de netwerken moeten inzetten, bouwen of versterken. Eén
professional ziet zichzelf louter als casusregisseur en meent dat de taak om het netwerk in te zetten bij de andere
hulpverleners die beschikkingen uitvoeren, ligt. Die opdracht geeft hij ook aan ze mee en is hiermee uitbesteed. Een
andere professional ontvouwt zijn visie op de inzet van het netwerk; mensen moeten het zelf willen. “Het is heel fijn als
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iedereen een groot netwerk heeft, met allemaal zorgzame mensen om zich heen, maar het moet ook prima zijn als iemand
het in z‘n eentje wil doen.”
De professionals die zelf een plan maken voor ondersteuning willen graag in een zo vroeg mogelijk stadium met
het sociale netwerk (rond een gezin) concrete afspraken maken. Zodat de neuzen dezelfde kant op wijzen, aldus een
professional, en voor de cliënt duidelijk is wie wat gaat doen. De meeste professionals vinden het belangrijk om al
bij het eerste contact, de indicatiestelling, te kijken wat het gezin met het eigen netwerk kan oplossen. Zij hebben
het liefst dat tijdens dat eerste gesprek al iemand uit het netwerk aanwezig is. Hoe eerder het informele netwerk in
het proces betrokken is, des te groter is vaak de betrokkenheid, is de gedachte. Ook als het er niet meteen toe leidt
dat er minder beschikkingen worden uitgeschreven kan dit op de langere termijn van meerwaarde zijn. Zo vertelt een
professional, dat als iemand een vriend meeneemt bij het eerste gesprek, deze vriend zich meer verantwoordelijk gaat
voelen “waardoor die automatisch wat meer de boel in de gaten gaat houden, dat zie je ook wel vaak. Mensen willen ook een
functie hebben of belangrijk zijn”.
Is het plan eenmaal gemaakt (inclusief de afspraken), dan heeft de professional bijna geen contact meer met de
familie, alleen nog met de cliënt. Het komt sporadisch voor dat professionals contact hebben met de cliënt over hoe
de ondersteuning verloopt, alleen als er een nieuwe beschikking afgegeven moet worden. Omdat beschikkingen kort
zijn, hebben sommige professionals tussendoor regelmatig contact met de cliënt om de hulpverlening te evalueren
en, zo nodig, een nieuwe beschikking op te stellen. Professionals geven aan weinig betrokken te zijn bij de nazorg. Hier
ontbreekt eenvoudigweg de tijd voor. Toch zouden meerdere professionals het een goede zaak vinden als ze zich wel
met nazorg zouden bezighouden. Nazorg wordt gezien als belangrijk voor de borging van hulp.
Eén professional meent dat de nazorg het best in handen is bij de informele partijen. Maar voor het geval er iets mis
gaat, laat zij haar gegevens bij mensen achter: “Die nazorg, dat is misschien ook wel een stukje egoïsme vanuit mij, ik wil
gewoon zeker weten dat het goed met ze gaat voordat ik ze loslaat. Dat geeft mij een beter gevoel.” Wanneer er toch weer
problemen ontstaan, kan dit weer gemeld worden, waarna mogelijk weer een nieuw plan wordt gemaakt.
Kwesties uit de praktijk
Professionals zien het belang van netwerkversterking doorgaans zeker in, maar om het netwerk ook daadwerkelijk te
betrekken en betrokken te houden is in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Mensen hebben geen (sterk) eigen netwerk
of willen hun eigen netwerk liever niet belasten en regelen hun ondersteuning liever via organisaties, die daar in hun
ogen voor zijn.
“Het zou natuurlijk mooi zijn als alles eerst via je eigen netwerk en vrijwilligers verloopt, en mocht het echt nodig zijn dan
via professionals. Dat zou de mooiste overgang zijn. Maar dat is nu meestal andersom. Ik denk niet dat het mogelijk is.
Heel veel cliënten willen hun eigen netwerk niet belasten. Ze willen hun kinderen niet overvragen. Hun kennissen, buren
als ze die wat vragen dan voelen ze zich een zeur. Dan vragen ze liever aan de gemeente, dat is toch groter. Formeel.”
Volgens professionals kunnen burgers dus wantrouwend en terughoudend zijn over het idee om het sociaal netwerk
te betrekken bij de ondersteuningshulpvraag. Zij zien hulpverlening als iets waar ze recht op hebben. Een van de
professionals:
“Mensen denken – dat is wat ik heel veel hoor – dat de hele omwenteling van de Jeugdzorg dat dat allemaal pure
bezuinigingsmaatregelen zijn. Dus jullie vragen ons om ons netwerk in te zetten zodat jullie niet hoeven te betalen. Dat
jullie ons niet hoeven te geven waar we recht op hebben. Dat is een beeldvorming in hun hoofd. Dat is heel lastig om weg
te halen. Je kunt niet anders dan gewoon heel rustig uitleggen dat het er niet om draait waar ze recht op hebben, maar
dat wij alleen maar komen kijken en vragen van wat hebben jullie nodig?”
Het valt op dat veel van de professionals die bij een team jeugd werken vertellen dat het voor hen moeilijk is
om het netwerk te betrekken, vanwege de complexe en zware problematiek van hun casussen. Het betrekken
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van vrijwilligers en preventieve activiteiten zien een aantal van hen ook meer als het werk van team sociaal of
Stichting Netwerk. Andersom meent een professional uit team sociaal juist dat betrekken van het netwerk meer
van toepassing is voor team jeugd en moeilijker is voor team ‘sociaal’. Oudere mensen hebben meestal niet veel
mensen meer om zich heen. Zijn ervaring is dat het moeilijk is om de ondersteuning vanuit het informele netwerk
echt overeind te houden.
“Ik vind de SNV, voor sociaal moeilijker toe te passen dan voor jeugd. Jeugd die hebben denk ik daar veel meer aan. Met
jeugd heb je met ouders te maken, netwerk van jongeren, hulpverlening. Bij sociaal bij een ouder iemand, of ze hebben
geen ouders meer, of ze hebben slecht contact met hun ouders. Ja, broers en zussen hebben afstand genomen, want er
zijn natuurlijk dingen vaker gebeurd. Maar ja, ik heb het nu wel toegepast, maar ik vind het heel moeilijk om het toch te
laten slagen. Want de mensen in het begin, dan plakken ze wel, doen ze het wel, willen ze het wel aanbieden, maar dan
kom je op een gegeven moment en dan is het van ja maar dat werkt ook niet.”
Een andere kwestie is de beroepsethiek van (sommige) professionals als het gaat om privacy. Professionals geven
aan dat het betrekken van familie en vrienden meer voor de hand liggend is, dan mensen die wat verder af staan,
zoals buren. Dit heeft te maken met privacy wetgeving, gecombineerd met terughoudendheid van mensen om hun
problemen kenbaar te maken.
“Je probeert dat met familie en vrienden. Maar het is niet zo dat als ik hier een mevrouw heb en die woont hier alleen dat
ik naar haar buurvrouw stap en zeg van uw buurvrouw is eenzaam. Dat kan niet. Je zit ook met privacy en dat is best
wel lastig.”

3.2 Collectieve netwerkvorming: verbindingswerken
Naast het casework wordt zoals gezegd van gebiedsteams verwacht dat zij preventief en outreachend in de wijk opereren.
Stakeholders vertelden wat zij hierbij voor zich zien; naar vindplaatsen toe en samenwerken met ketenpartners zoals
scholen, huisartsen, sportverenigingen en kerken. Mensen activeren voordat er een hulpvraag is, en onderzoeken
of de hulp en ondersteuning kan worden aangepakt in samenwerking met lotgenoten. Opvallend is dat bijna alle
professionals over de samenwerking met informele partijen (buiten het betrekken van het sociale netwerk) praten als
iets dat in de toekomst meer gaat plaatsvinden. Die samenwerking met informeel “dat moet meer worden gedaan”. Ze
missen nog zicht op het informele aanbod ‘het moet op mijn netvlies komen’. En ze praten veel en voltooid toekomende
tijd ‘ik zal’, ‘we zouden’ (meer moeten samenwerken met sport / kerken, vrijwilligers, meer naar bewoners moeten
luisteren). Professionals benadrukken het belangrijk te vinden om meer te gaan samenwerken met informele partijen
en een aantal van hen onderschrijft de stelling dat hun functioneren in de toekomst hier op beoordeeld zou moeten
worden. In de toekomst dan, nu is dat nog te vroeg omdat het in de praktijk nog te weinig gebeurt.
Van de 15 geïnterviewde professionals die geen jongerenwerker of opbouwwerker zijn, noemden er 4 concrete
activiteiten die zij doen op het gebied van collectieve netwerkvorming. Voor één van hen was dit deelname aan het
werkgroepje dat zich bezig gaat houden met het thema preventief en outreachend werken, waarmee net was gestart.
Een professional uit team sociaal in Risdam organiseert maandelijks een koffie-ochtend met de cliëntenraad, om met
elkaar uit te wisselen wat er speelt. Een ander, een professional uit het team jeugd in Kersenboogerd organiseerde met
een collega een ontmoetingsbijeenkomst voor organisaties uit de buurt om elkaar beter te leren kennen:
“Ik heb vorig jaar ook samen met een collega een middagbijeenkomst georganiseerd met allerlei organisaties die hier in
de buurt op een vrijwillige en preventieve basis met elkaar werken, om elkaar beter te leren kennen. Daarbij ook scholen
uitgenodigd, zodat scholen ook kunnen zien van er zijn buurtmoeders, er is een buurtregisseur, maar ook allerlei andere
vrijwilligersorganisaties. Die hadden we uitgenodigd en casussen voorgelegd, van wat zou je dan gaan doen? Ga je gelijk
naar de intensieve zorg of ga je kijken of het binnen het netwerk of binnen de preventieve kant kan? Dat scholen daar ook
wat meer gaan kijken van we hoeven niet gelijk een zorgmelding, we kunnen ook gelijk met het gezin samen naar deze,
dat ze dat zelf kunnen oplossen zeg maar.”
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En er is het voorbeeld van een professional die een groep moeders met kinderen met autisme bij elkaar heeft gebracht.
Meerdere stakeholders en professionals noemen dit als succesvol voorbeeld van preventief werken. De moeders komen
nu regelmatig bijeen om elkaar te ondersteunen. De professional faciliteert en bewaakt de continuïteit van de groep.
Eens per kwartaal biedt hij nog een thema aan, verder doen de moeders het zelf. De (voormalig) manager van de
gebiedsteams meent dat de moeders anders een indicatie hadden gekregen:
“En nu is er een initiatief door een moeder voortgezet voor alleenstaande moeders met opvoedingsproblemen. Die hebben
daar nu een koffie-ochtend en dat gaan ze zelf voortzetten. En daar gaan ze mensen bij uitnodigen rondom bepaalde
thema’s. Dat was er nog niet. En dat zouden mensen zijn die anders echt een indicatie zouden krijgen. Een beschikking.”
Binnen de teams van 1.Hoorn hebben in de praktijk vooral opbouwwerkers en jongerenwerkers een grote rol in
het bewerkstelligen van de sociale participatie en het betrekken van informele partijen om mee samen te werken.
Zij doen bijvoorbeeld, op verzoek van de collega die de casusregie heeft, 1 op 1 huisbezoeken naar aanleiding van
een aanmelding om te kijken of ze in het preventieve iets voor iemand kunnen betekenen. Daarnaast initiëren zij
preventieve projecten, zoals de Burendag, kijken zij naar patronen in aanmeldingen om bewoners te koppelen en doen
op eigen initiatief belacties en huisbezoeken zonder dat er een aanmelding is. Een van hen constateerde dat onder
collega’s in het wijkteam de voorliggende voorzieningen nog niet altijd goed bekend zijn. Andersom komt in het
volgende hoofdstuk aan de orde dat 1.Hoorn bij informele partijen ook nog niet zo bekend is. In gebiedsteam Risdam
heeft een van de gedetacheerde opbouwwerkers zich opgeworpen als contactpersoon informele zorg, om bij te dragen
aan grotere bekendheid in het wijkteam over voorliggende voorzieningen:
“Dus ik heb mezelf laten benoemen als contactpersoon voor de informele zorg. Waarom? Dat heeft ook te maken met
preventie. Als je beschikkingen maakt, dan willen we gewoon gaan kijken van zijn er voorliggende voorzieningen? Dat
zijn allemaal partijen van informele zorg. Dat mensen voorzieningen hebben of aanbieden. Dan probeer je dat in kaart
te brengen. Want die zijn nog niet bij iedereen bekend. Bij de mensen van het sociaal wijkteam.”
Een van de jongerenwerkers die vanuit Stichting Netwerk bij 1.Hoorn gedetacheerd is vertelt hoe het werken met de
werkplannen (en de werkgroep Preventief en outreachend werken) de preventieve rol moet gaan versterken, zodat ook
zonder aanmelding mensen worden bereikt.
“Want dat is in principe waar ik en mijn collega met die werkplannen precies mee bezig zijn. Wij zijn precies met deze
vraag bezig van hoe gaan we ervoor zorgen dat wij in deze preventieve rol vooral zichtbaar zijn in de wijk. Niet alleen
maar gaan werken, maar dat wij zichtbaar zijn als de mensen zich aanmelden. Jij meldt je aan en dan pas kunnen wij
iets voor je doen. Je kunt er niet voor iemand zijn zonder die aanmelding. Wat heb je daar voor nodig? Weet je wat, we
gaan gewoon de wijk in. We doen een buurtfeest of er is een buurtfeest met Stichting Netwerk.”
Op initiatief van de lokale voetbalclub onderzoeken de jongerenwerker en een collega opbouwwerker hoe ze met
elkaar kunnen samenwerken. De manager van de club heeft 1.Hoorn deskundige ondersteuning over autisme en
ADHD gevraagd, en dat is toegezegd. Aanleiding vormde een probleem waar jeugdvoetbaltrainers steeds vaker
tegenaan lopen. Ze merken in toenemende mate dat kinderen enthousiast zijn om te voetballen, maar moeilijk op
hun gedrag zijn aan te spreken. “De kinderen staan druk op en neer te springen en de trainer is maar aan het corrigeren.
Dat lukt niet.” De jongerenwerker vertelt:
“We hebben daar gezeten en ze zeiden van we willen eigenlijk onze samenwerking gaan verbeteren of eigenlijk versterken,
en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het had te maken puur met het feit dat ze heel veel jongeren daar hebben.
Ook jongeren met een rugzakje. Hoe kunnen wij dat signaleren? Hoe kunnen we jullie daarbij gaan betrekken?”
Uit de gesprekken met stakeholders en professionals krijgen wij het beeld dat het verbinden van bewoners en het
stimuleren van eigen initiatief nog in de kinderschoenen staan. Het begint, volgens de wethouder wel langzaam
op te komen:

‘Je hangt de vuile was niet buiten’

19

“Dat begint dus wel te komen. Die initiatieven zijn er wel. Groepen inwoners die iets willen, en dat al samen doen, en op
het moment dat ze denken van we hebben er iemand bij nodig, dan weten ze nu steeds beter de weg te vinden om diegene
erbij te betrekken.”
De gebiedsteams zouden hier volgens haar wel nog meer mee moeten doen, uit eigen initiatief. Het blijft bij de
opbouwwerker en is nog niet echt verder doorgesijpeld binnen de teams.
“Andersom verwacht ik van onze mensen in de gebiedsteams dat zij hier juist de ogen en oren hebben om daarbij aan te
haken. Dat het heen en weer gaat. Dat is wel iets wat ik merk bij de gebiedsteams, dat daar nog te weinig mee gedaan
wordt. Het blijft bij de opbouwwerker, en niet bij de hulpverleners. Die blijven toch wel heel erg zitten op van er moet eerst
een hulpvraag zijn. Het outreachend werk vind ik echt een drama. Daar zoek ik naar mogelijkheden. Hoe kunnen we daar
echt meer mee doen? Dat heeft natuurlijk ook veel met de aansturing te maken.”
Kwesties in de praktijk
Eén van de professional ervaart dat het samenbrengen van bewoners met dezelfde problematiek energie geeft, maar
dat “het ook tijd kost en het drukt op de caseload.” Een teamleider ziet dat die ‘koppelingsprocessen’ binnen teams nog
wel als een worsteling ervaren en vraagt zich af: “Hoe krijgen we dat nu voor elkaar? Wat maakt nu ook dat die professional
daar niet toe in staat is om dat voor elkaar te krijgen?”
Volgens meerdere stakeholders is het geen onwil maar onmacht. Een hardnekkig probleem om dit werkelijk van de
grond te laten komen is de werkdruk. Een van de teamleiders zegt:
“(..) de werkdruk maakt dat het lang niet altijd lukt. Dat we daar eigenlijk zelf nog een beetje ontevreden over zijn, over
het resultaat ervan. Ik probeer mensen vooral te laten zien dat Keulen en Aken niet in één dag gebouwd zijn. Dat het een
kwestie is van dingen toch maar gewoon proberen te gaan doen en ook jezelf.
Het blijft voor sommige professionals ook wat ongrijpbaar wat de bedoeling in het preventieve is. Het wordt ook als
een vak apart gezien.
“De expertise, ik denk dat mensen wel heel gauw roepen van we moeten preventief aan de gang en belangrijk preventie,
maar als je dan wat dieper erop ingaat van wat bedoel je dan, wat wil je dan? Dan zie je dan dat concreet maken en hoe
dat dan op te pakken en zo, dat het dan alweer een stapje verder is, en dat je daar wel echt specifieke personen voor nodig
hebt, om dat dan op te pakken.”
Een andere professional licht toe:
“Qua participatie, ik ben natuurlijk geen opbouwwerker in de wijk en één van de motivaties om hier aan deel te nemen
aan het wijkteam was om wat meer connectie te krijgen met de wijk. Omdat ik hiervoor ook wel in steden gewerkt heb,
en omdat je wel merkt dat ik binnen die 24 uur bij mijn andere nog 8 uur, lukt het me ook niet om overal die contacten te
krijgen. Maar hier lukt dat ook niet echt goed. Omdat je veel individueel bezig bent met vragen afvangen en gauw weer
doorgaat naar de volgende persoon met wie je wat hebt. Dus echt een netwerk opbouwen van informele contacten in de
buurt dat is lastig.”
Ook kan de terughoudendheid van mensen om hun problemen kenbaar te maken in hun eigen netwerk opspelen. Zij
hebben een sterk sociaal netwerk, maar kunnen dat voor hun gevoel niet inzetten.
“Ja, er liggen wel mogelijkheden die je wel moet exploreren. Alleen het voelt niet altijd als een sterk sociaal netwerk. Ik
heb mensen die echt behoorlijk actief zijn in de tennisvereniging. Maar de problematiek rond hun dochter die kennen ze
daar niet. Het zou voor hen ook gezichtsverlies zijn om in de tennisclub te vragen van help me want we redden het niet
meer. Het plaatje naar buiten moet wel goed zijn. Die hebben een sterk sociaal netwerk, maar steunend kunnen ze niet
inzetten.” (Professional team jeugd Kersenboogerd)
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Een van de jongerenwerkers geeft aan dat de werkcultuur van ‘zorgen’ al gevestigd was voordat de meer preventieve
krachten aan de teams werden toegevoegd en dat dit het lastig maakt om de werkwijze te veranderen:
“Dan kom jij daar uiteindelijk met jouw aanpak, als preventieve hulp, dan kan je bij hen natuurlijk, want je schuift
natuurlijk veel later aan. De sociale wijkteams die zijn – als ik het goed zeg – vijf jaar nu begonnen. Dan kom jij daar
eigenlijk anderhalf jaar of twee jaar later met jouw gedachtegang en dan zitten zij al heel erg in de zorgkant. Ook 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? Hebben ze dat daadwerkelijk wel nodig? Wat is eigenlijk de vraag?”
Op de vraag wat er nodig is voor een meer preventieve werkwijze waarbij duurzame contacten worden aangegaan met
sportclubs en kerken wordt door een professional overeenstemming als voorwaarde genoemd.
“Ik denk sowieso een soort van overeenstemming met elkaar om op deze manier aan de slag te gaan. Dan kijken van in welk
gebied gaan we dit doen? Wie gaat dat doen? Hoeveel tijd kost dat dan? Wat betekent dat voor je andere werkzaamheden?
Maar ik zou het belangrijkste vinden dat er wel een soort van overeenstemming is of dat er een soort globaal van 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.”
Ook hier speelt de kwestie van spanning tussen outreachend werken en privacy. De wethouder benadrukt dat deze
aanpak voor haar inherent is aan de bedoeling van de gebiedsteams.
“Men zit heel erg op de privacy van ‘ik kan niet zomaar bij iemand aanbellen, er moet eerst een vraag zijn. Dat vind ik
onzin. Dat is niet de bedoeling van onze gebiedsteams.”

3.3 Samenvattend
Al staat preventie kennelijk op de agenda van de gebiedsteams, volgens verschillende stakeholders is er nog
onvoldoende aandacht voor. Zowel stakeholders als professionals noemen als grootse probleem tijd. Het opbouwen
van netwerken kost tijd. De grote uitdaging: om náást het dagelijkse werk van individuele casussen (waarvan er
vooralsnog véél zijn) ruimte te creëren voor meer collectief werk, en het verbinden van mensen. Het beeld dat
ontstaat is dat het gebiedsgericht werken in Hoorn nog volop in ontwikkeling is. Individuele casuïstiek overheerst,
waarbij wel steeds meer vanzelfsprekend is om het eigen netwerk in kaart te brengen en, waar mogelijk, te betrekken.
De kerntaak van de gebiedsteams om preventief en outreachend te werken, los van een individuele hulpvraag, komt
nog niet goed van de grond. Naast gebrek aan tijd door de druk van hoge caseloads wordt de oorzaak gezocht in de
oude werkcultuur van hulpverleners. Hierbij lijken kwesties als onduidelijkheid en gebrek aan overeenstemming
een rol te spelen. Het blijft voor sommige professionals ongrijpbaar wat precies de bedoeling is als het gaat om
preventief werken. Zij zien dit niet als individuele opdracht maar als specifieke expertise binnen het team. Op
de werkvloer lijkt binnen sommige teams een taakverdeling ontstaan waarbij medewerkers gedetacheerd vanuit
Stichting Netwerk – als specialisten- de meer activerende, preventieve activiteiten oppakken en medewerkers van
andere moederorganisaties zich voornamelijk richten op individuele hulpvragen. Er wordt binnen 1.Hoorn hard
gewerkt om de omslag te maken en die verandering lijkt langzaam op gang te komen.
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Hoofdstuk 4 Samenwerking formeel/informeel
In hoofdstuk 3 beschreven we de visies en ervaringen van stakeholders en professionals als het gaat om het stimuleren
en faciliteren van informele netwerken en onderlinge zorgzaamheid in Hoorn. Het werd duidelijk dat de meeste
professionals binnen 1.Hoorn eerst kijken of zij het eigen informele netwerk kunnen betrekken en kijken of zij misschien
(via Stichting Netwerk) een vrijwilliger kunnen inzetten ter ondersteuning. Jongerenwerkers en opbouwwerkers
richten zich meer op het verbindingswerk en de samenwerking met informele partijen buiten het eigen netwerk. In dit
hoofdstuk gaan we dieper in op de samenwerking. Wat zeggen professionals van 1.Hoorn over de rol die zij zien voor
informele partijen? Hoe zien vrijwilligers hun eigen rol en de samenwerking met professionals (al dan niet van 1.Hoorn)?
5
Ook richten we ons tot de kwesties en obstakels die professionals en informele partijen in de praktijk tegenkomen
en de samenwerking belemmeren.

4.1 Een samenwerking (nog) op afstand
Professionals geven aan steeds vaker mogelijkheden te zien om samen te werken met informele partijen. Zij maken
onderscheid tussen het eigen informele netwerk van bewoners, zoals familie, vrienden en buren, en partijen op
afstand, zoals vrijwilligersorganisaties, kerken en sportverenigingen.
Uit de interviews met professionals van 1.Hoorn wordt duidelijk dat de meeste professionals in de praktijk nog niet
samenwerken met vrijwilligers, maar Stichting Netwerk benaderen zodra zij een cliënt hebben die behoefte heeft aan
informele ondersteuning. Formeel en informeel fungeren in Hoorn duidelijk als twee losse partijen die op afstand
staan en waarbij een tussenpersoon de schakel vormt tussen beide werelden.
“Stichting Netwerk is een belangrijke partij in de wijk: dat is wel formeel, maar het is wel op een heel informele manier.
Dat hangt er een beetje tussenin. Stichting Netwerk heeft vanuit allerlei hoeken vrijwilligersprojecten, zowel individueel
als in groepen informele partijen.” (Professional 1.Hoorn)
Professionals maken een profielschets van de cliënt en geven deze door aan de coördinator van Stichting Netwerk.
De coördinator zoekt een geschikte vrijwilliger en regelt vervolgens zelf de intake met de cliënt en onderhoudt het
contact. Het initiatief van informele inzet komt dus van de professional maar de uitvoering en de begeleiding ligt bij
Stichting Netwerk. De professional van 1.Hoorn blijft op de achtergrond beschikbaar in het geval er vragen zijn. Ook
de verantwoordelijkheid ligt bij Stichting Netwerk:
“De vrijwilliger heeft een contactpersoon vanuit stichting Netwerk. Dus daar krijgt de vrijwilliger de ondersteuning bij.
Als ik dat heb aangevraagd en heb ingezet, dan ligt dat stukje bij Netwerk. Als er vragen uitkomen dan weet Netwerk mij
weer te bereiken.” (Professional 1.Hoorn)
We merken verschil op in de wijze waarop professionals omgaan met de vrijwilligers, vaak maatjes, die ondersteuning
bieden aan hun cliënten. Sommige professionals houden hun handen ervan af en zien dit als een ondersteuningstraject
van Stichting Netwerk. Zij hebben geen tot nauwelijks contact totdat er misschien een dilemma optreedt. Sommige
professionals zeggen dan in gesprek te gaan met de coördinator, vrijwilliger en cliënt.

5	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.
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4.2 De essentiële rol van een vrijwilligerscoördinator
Uit de interviews met professionals wordt dus duidelijk dat formele en informele partijen als twee tamelijk los van elkaar in
parallelle werelden fungeren waarbij de coördinator van Stichting Netwerk, tevens contactpersoon voor de professionals, de
schakel vormt tussen beide partijen. Uit de interviews met vrijwilligers komt hetzelfde beeld naar voren. Veel van hen hebben
nauwelijks contact met professionals van 1.Hoorn, maar enkel met de coördinator van Stichting Netwerk. Dat professionals
en vrijwilligers nauwelijks direct contact met elkaar onderhouden wil niet zeggen dat ze elkaar niet kennen (zie 4.4).
In de dagelijks praktijk functioneert de vrijwilligerscoördinator als supervisor, begeleider en ondersteuner van de
vrijwilligers. Vrijwilligers benadrukken dat zij hier behoefte aan hebben. Sommige vrijwilligers zien hem of haar
als hun ‘baas’ en de formele opdrachtgever. Een aantal vrijwilligers zegt dat ze geen ‘baas’ hebben, maar praat
toch in termen van ‘toestemming krijgen’ en ‘ondergeschikte zijn’. De vrijwilligers beschrijven het contact met
de coördinatoren als laagdrempelig. Zij vertellen dat ze – bij vragen, wensen of problemen – allereerst contact
opnemen met de coördinator.
Met regelmaat organiseert de coördinator ook trainingen voor vrijwilligers die over het algemeen goed worden
gewaardeerd. Ze leveren informatie op en nieuwe vaardigheden. Vrijwilligers leren bijvoorbeeld bepaalde problematische
situaties te herkennen en die signalen door te geven aan professionele partijen.
Dat de rol van de coördinator belangrijk is, blijkt wel uit het feit dat sommige vrijwilligers hun werk neerlegden
omdat er geen klik was met hun coördinator. ”… dat kostte me wel veel moeite. Ergens moet je iets kwijt kunnen. Dat
liep met die coördinator met een heleboel mensen spaak. Heel veel vrijwilligers zijn gestopt, omdat het niet ging. Dat moet
je ergens kwijt kunnen. Ze had het niet in de vingers.”
Dat deze coördinator het niet in de vingers had werd geweten een houding die zij uitstraalde van ongelijkwaardigheid.
Zij presenteerde zich als iemand die “Hbo had gedaan”. Dat werd opgevat als dat zij zich beter voelde dan de vrijwilligers.

4.3 Rolopvattingen van informele partijen
De informele sector is breed en divers. Vrijwilligers vervullen een breed spectrum aan verschillende activiteiten.
Daarbinnen bestaan ook zeer uiteenlopende manieren waarop vrijwilligers en professionals hun eigen rol opvatten en
afbakenen. We onderscheiden drie type rolopvattingen:
De aanvullende vrijwilliger
De voornaamste rol die professionals noemen als het gaat over het informele netwerk is dat zij een aanvulling kunnen
zijn op formele ondersteuning. Het valt op dat professionals voornamelijk spreken van het ‘inzetten’ en ‘gebruik maken’
van vrijwilligers. Vrijwilligers bieden net dat extra beetje ondersteuning waar professionals, aldus één van hen, ‘geen
tijd en ruimte voor hebben’. Het gaat vaak hierbij dus om het bieden van eenvoudige hulp zoals boodschappen doen,
een blokje mee wandelen, gezelschap bieden ter verlichting van eenzaamheid of huishoudelijke of administratieve
klussen. Een buurtambassadeur beschrijft het belang van haar rol om verlichting te bieden:
“Ze mocht bij mij best even over haar ziekte en over haar pijn praten, maar meestal na een periode draaide ik het om en
gingen we iets gezelligs doen. Ik creëerde dan toch even een wat luchtiger gesprek zodat we samen ook konden lachen,
want dat vond zij ook zo belangrijk. Even wat leuks met mekaar doen.”
Bij dit type vrijwilliger zien we dat een duidelijke grens tussen formeel en informeel wordt nageleefd, of in ieder
geval het streven er is om dat te doen. Eén van de vrijwilligers vertelt over een situatie met een vrouw met ernstige
psychische klachten die informele ondersteuning nodig had. Zij heeft de ondersteuning, met toestemming van de
vrouw, overgegeven aan formele zorg, want “het is niet aan mij om er iets mee te doen.” Een andere vrijwilliger drukt
het nog steviger uit en stelt dat “als er een zorgvraag komt, dan houdt het voor mij gewoon op”. Een vrijwilliger die met
ouderen werkt relateert dit aan de ernst van de problematiek:
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“Bij deze mensen kwam ik echt hele grote problemen tegen, wat me ook nog wel echt een paar dagen bezighield. Maar
daar ben ik niet voor. Ik signaleer, maar dan is iemand anders ervoor om daarmee aan de slag te gaan.”
De aanvullende rol die vrijwilligers kunnen aannemen betekent niet direct dat vrijwilligers in de praktijk contact
hebben met professionals. Vaak bestaat de ondersteuning richting buurtbewoners naast elkaar. De vrijwilligers helpen
bewoners soms wel om goed beslagen ten ijs te komen bij formele hulpverleners.
Het bieden van onbegrensde ondersteuning
Professionele hulp is altijd tijdelijk, terwijl sommige vrijwilligers bereid zijn om langdurig contact te onderhouden.
Zo werd een man via het Leger des Heils gehuisvest in een kamer bij een straatpastoor in Hoorn, die een aantal
kamers ter beschikking heeft. De vrijwilliger hield contact met de man en constateerde dat het niet goed ging.
Geldproblemen, verslaving, eenzaamheid, fysieke - en psychische gezondheidsklachten. Vervolgens heeft de
vrijwilliger weer bemiddeld met het Leger des Heils, en is er toch ambulante hulpverlening ingezet. De vrijwilliger
vertelt ons nog steeds te blijven ‘waken’ wat betekent dat hij de cliënt op een afstand in de gaten blijft houden. Dat
het lijntje er nog is, dat er iemand de cliënt nog durft aan te spreken: “… soms heb ik het gevoel van ik moet blijven
komen, want het gaat nog niet goed. Ook al is de professionele hulp gestopt.”
De toegewijde vrijwilligers die hun eigen rol fluïde opvatten zien we ook terug in Purmerend en Amsterdam.
Kenmerkend is dat niet de organisatie, de activiteit of hun eigen wensen de inhoud van hun werk bepalen, maar de
hulpvraag van de cliënt of bewoners is leidend. Dit type vrijwilliger geeft ruime invulling aan zijn takenpakket en
‘doet vooral wat nodig is.’ Een van de taalmaatjes vertelt:
“Als je een maatje bent, dan ben je een maatje. Dan zie ik het als een vriend en daar zou je dat ook allemaal voor doen.”
Een van de eigenschappen van dit type vrijwilligers is dat ze ‘doen wat nodig is’ en vrij autonoom te werk gaan. Zo
hebben we een zeer actieve en betrokken buurtbewoner gesproken die zich inzet voor het maken en verspreiden
van noodvoedselpakketten. Hij handelt autonoom, op grote afstand van professionals, en geeft aan 1.Hoorn amper
te kennen.
De ‘linkende’ vrijwilliger
Een deel van de respondenten richt zich op linking; het werken aan overbruggende contacten naar formele instanties
of het bemiddelen hierbij. Formele zorg kan volgens sommigen, bijvoorbeeld door jongeren, als hoogdrempelig
worden ervaren. Vrijwilligers staan vaak nabij en op gelijke voet met bewoners waardoor zij in staat zijn, aldus één
van de professionals, om complexe personen, zoals zorgmijders, te bereiken en vervolgens in contact te brengen
met formele ondersteuning:
“Bij het benaderen van moeilijk te bereiken huishoudens. Als die vrijwilligers al bekend zijn, zij hebben die contacten. Ze
zijn eigenlijk al binnen, dan kan je via hen meegenomen worden naar een gesprek. Denk bijvoorbeeld aan zorgmijders. Als
daar een vrijwilliger wel binnenkomt omdat die een klik hebben, geeft computerles of dat soort dingen, dat het dan wel
lukt. Dan zou je met een hulpverlener op die manier ook laagdrempelig kunnen binnenkomen.”
Vrijwilligers die een brug vormen tussen beide werelden hebben kennis over het formele aanbod en de sociale kaart.
Eén van de vrijwilligers illustreert dit met een voorbeeld:
“Als iemand inderdaad zorg nodig heeft vanuit de GGZ, dan maak ik eerder een specifieke verwijzing naar de GGZ, dan
dat ik eerst iemand naar het gebiedsteam ga verwijzen zodat die dan weer naar de GGZ verwijst.”
Een ander voorbeeld dat professionals aandragen van vrijwilligers die voor verbinding zorgen tussen bewoners/cliënten
en professionele ondersteuning, zijn de vrijwilligers van de formulierenbrigade. Zij komen bij mensen thuis die in de
schuldhulpverlening zitten. Als de problemen complexer zijn dan gedacht schakelen deze vrijwilligers professionele
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kennis en/of ondersteuning in van 1.Hoorn of Stichting Netwerk om mee te sparren of ondersteuning over te nemen.
Een professionals vertelt:
“Ze zijn allemaal gecoacht en ze hebben allemaal trainingen gevolgd. Dus ze weten wel hoe ze met cliënten om moeten
gaan. Mochten er vragen buiten schieten, dan kunnen ze altijd hogerop bij ons vragen. We kunnen ze altijd door
verwijzen. Of dat ze even naar boven lopen om even te sparren. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken?”
Ook worden cliënten bereikt via de Taalmaatjes en de Buurtmoeders; beide projecten van Stichting Netwerk.
Informele partijen zijn niet alleen actief toeleiders naar formele ondersteuning, zij zorgen soms ook passief voor
laagdrempeligheid. Zo vertelt een aantal professionals in contact te komen met moeilijk bereikbare huishoudens
via twee informele partijen, een kledingbank of peuterspeelzaal, omdat zij gevestigd zijn vlakbij de werkplek van
de sociaal werkers, - in de wijkcentra. Professionals spreken tot slot over sportclubs en moskeeën of kerken als
verbindende partijen: “Zij spreken de taal. Een informele partner, een moskee bijvoorbeeld, daar komt natuurlijk de
gemeenschap bij elkaar.” Een professional vertelt dat er wordt gebrainstormd over het houden van spreekuren op
sportclubs of scholen. Een ander zegt: “De club weet wellicht meer wat er bij die jongen speelt, of dat er thuis problemen zijn.”
Meerdere professionals geven aan dat er voor dit soort ideeën naar teamleiders toe een hele goede onderbouwing moet
zijn van wat het zal opleveren.

4.4 Kwesties samenwerking formeel/ informeel
Moeite met loslaten hulpverlenersrol
Professionals benoemen enkele kwesties en dilemma’s in de praktijk die ervoor zorgen dat de samenwerking niet
tot stand komt om moeizaam verloopt. Een aanzienlijk aandeel van de professionals geeft aan dat zij moeite hebben
met het loslaten van de ondersteuning aan vrijwilligers. Sommige professionals zeggen dat ze nog teveel in de
‘hulpverleningsstand’ zitten en dat het een kwestie van tijd is. Anderen verwijzen naar het gebrek aan overzicht van
het informele aanbod en ‘ het dus zelf maar gaan doen.’
“Die ondersteuning/begeleiding naar mensen toe, die wil je graag geven, en dat is wel je valkuil. Je moet wel heel erg alert
zijn hierin. Dat je denkt van je moet dit niet zelf gaan doen. Je moet het uit gaan zetten, terwijl je heel erg geneigd bent
het wel zelf te doen.”
Een professional uit een team sociaal omschrijft hoe het maken van de omslag haar wankel maakt.
“Als ik eerlijk ben, vind ik het eigenlijk nog wel best lastig. Ik kom toch uit de hulpverlening. Maar dat komt misschien
ook hoe ik ben als persoon, ik ben best wel iemand die hup dingen oppakt en het voor een ander doet. Ook bij mij moet ik
in mijn gedachten nog die omslag maken. In mijn denken. Ik krijg gauw de neiging om dingen te doen, te regelen vanuit
de hulpverlening. Zoals het voorheen altijd was. Ik zat volledig in dat proces van hulpverlener. Nu moeten we ook meer
vanuit de sociale netwerkversterking, die kant willen ze meer opgaan. Ik voel me nu soms nog een beetje wankel. Ik ben
zelf nog zoekende.”
Een teamleider noemt het gegeven dat jarenlang de tendens is geweest: ‘u vraagt, wij draaien’. Hij ziet reageren op een
vraag als iets dat in hulpverleners zit. Zij hebben de neiging ‘probleemeigenaar’ te zijn:
“… dat moeten mensen ook nog wel leren, want ze zijn gewend om probleemeigenaar te worden. Om het probleem over te
nemen eigenlijk. Het zit van twee kanten. Die dynamiek en het doorbreken daarvan, dat is nog wel iets waar we stappen
in moeten maken.”
Dit is echter wel iets waar de professionals zich bewust van zijn. Uit de gesprekken met professionals ontstaat het
beeld dat het vliegwieleffect van de ingezette verandering nog moet komen, maar de instelling van mensen is al aan
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het kantelen. En dat is “opvoeden van twee kanten”. Het volgende citaat van een professional uit team jeugd in Risdam
geeft dat mooi weer:
“Dat is wel belangrijk dat ik daar wel bij stil sta en dat ik af en toe ook denk van wat zou die collega daarin gedaan
hebben. Je kan iemand van een kerk ook betrekken bij het overleg of de trainer. Dat noemen we wel altijd, maar ik denk
dat het weinig gebeurt. Die stap zetten, net als wie dan ook van het netwerk, om die echt aan tafel te krijgen, daar moet
ik misschien zelf ook wat vaardiger in worden van hoe motiveer je daar een gezin voor. Want die komen vaak met een
hulpvraag van wij willen hulpverlening om een probleem op te lossen. Dan gaan we weer weg uit hun omgeving. Het is
ook voor de cliënt niet altijd gebruikelijk. Dus het is een opvoeden van twee kanten.”
Vervaging van grenzen?
Zoals eerder vermeld zijn formele en informele partijen in de praktijk twee gescheiden werelden met ieder zijn
eigenschappen en handelingsrepertoires. Tegelijkertijd zien we vrijwilligers die optreden als proto-professionals
en door ervaring vakbekwaam zijn geworden, en professionals die zich informeel opstellen om het vertrouwen van
bewoners en cliënten te winnen en te kunnen ‘levelen’ met sociale en informele actoren. Sommige professionals
benoemen de kwestie of professionals in het toekomstbeeld van 1.Hoorn nog wel nodig zijn. Het is niet zozeer dat
zij denken dat professionals zullen verdwijnen, maar wel een vraag die zij opwerpen.
Volgens de meeste professionals en vrijwilligers mag het nooit een doel op zich zijn dat informele inzet vervanging
wordt voor professionele capaciteit en moeten professionals verantwoordelijkheid blijven. Een van de professionals:
“Niet om die vrijwilliger te kort te doen, helemaal niet. Als het kan, hartstikke goed. Maar het mag niet een eerste
vereiste zijn van: ‘laten we maar eerst dat gaan proberen, professioneel kan daarna nog wel’. Dat werkt zo niet.”
De rol is meer op de achtergrond, faciliterend en ondersteunend, maar er zal altijd een professional nodig zijn. Zeker
als de problematiek complex en zwaar is kun je dit volgens de meeste respondenten niet overlaten aan informele
partijen. Informele partijen vullen volgens een andere professional de formele zorg goed aan omdat professionals
slechts ‘passanten’ zijn:
“Ik denk voor een cliënt nog los van hoe ik er in sta of het proces waar ik in zit. Als ik puur kijk naar een cliënt is
het voor een cliënt fijn als er meer informele zorg of informele partijen betrokken zijn. Want uiteindelijk zijn wij als
hulpverleners ook passanten. Wij blijven niet 10-20 jaar in iemands leven. Een familielid wel. Door het netwerk te
versterken of de buurt, wanneer er dan problemen zijn of wanneer we tegen dingen aanlopen, dan kunnen ze op elkaar
rekenen en bouwen. Dus voor de cliënt - nog los van het werk wat ik doe en voor mezelf - is het goed. Ja.”
Het is volgens één van de professional momenteel zoeken naar een juist balans tussen beide werelden. Zij maakt
onderscheid, maar de grens is haar nog niet duidelijk. Eén van de professionals geeft daarentegen aan geen
waardeverschil tussen beide partijen te zien:
“Ik denk dat de professional en de vrijwilliger niet heel veel uit elkaar liggen. Dat professionals ook niet superieur zijn
ten opzichte van vrijwilligers. Ik denk als je een professional als vrijwilliger in zou zetten, dat je het verschil ook niet zou
merken. Dat is natuurlijk heel dubbel en heel vaag. Het sociale werk zal altijd blijven, of dat nu door vrijwilligers of door
professionals gedaan wordt. Het sociaal werk blijft.”
Een vrijwilliger werpt vanuit dit perspectief de vraag op of vrijwilligers niet veel meer ‘ingezet’ moeten worden omdat
ze nu eenmaal goedkoper zijn dan een professional:
“Professionals zijn duur. Je kunt je afvragen of de toegevoegde waarde van die professionele organisatie overeenkomt
met het kostenplaatje wat er aan hangt voor de persoon die het ontvangt. Daar moeten gewoon vrijwilligers komen
en die zijn er heus wel. Als ze een beetje pushen en met een beloning.” (Taalmaatje)
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Hoewel deze uitspraken wijzen op hybridisering tussen formeel en infomeel, maken professionals en vrijwilligers
duidelijk onderscheid tussen formele en informele ondersteuning. Ten eerste benoemen 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. Zo ligt de taak om te rapporteren bij de professionals,
vrijwilligers observeren alleen. Vooral vrijwilligers die eenvoudige hulp bieden zien zichzelf nadrukkelijk niet als
hulpverlener. Eén van de vrijwilligers zegt dat zij goed is in belangstelling en betrokkenheid tonen voor mensen, maar
dat ‘de professionele mensen’ beter kunnen helpen, omdat zij daar voor geleerd hebben. De aandacht die vrijwilligers
kunnen bieden wordt zowel door professionals en informele partijen als onderscheidend kenmerk gezien. In beide
groepen respondenten menen sommigen dat vrijwilligers het vertrouwen van hulpvragers beter en sneller kunnen
winnen omdat ze geen professional zijn. De afstand is kleiner, de herkenbaarheid groter. Vrijwilligers zijn volgens een
professional laagdrempeliger omdat zij zich gelijkwaardiger opstellen.
“Ik denk als iemand eenzaam is. Die heeft bijvoorbeeld een maatje. Dat is ook een vrijwilliger. Dan denk ik dat dat beter
aansluit als iedere week een professional langs zou gaan. Ik denk dat een maatje beter kan aansluiten. Ik denk dat diegene
die zich eenzaam voelt zich misschien wat meer gelijkwaardiger voelt. Want de professional komt, dat klinkt zo – weet je
wel. Hij is misschien wat laagdrempeliger ook, een vrijwilliger. Sluit ook beter aan.” (Professional uit team sociaal Grote
Waal)
Een andere professional zegt iets soortgelijks, maar is van mening dat de formele hulpverlening ook zo zou moeten
werken:
“Ik denk toch dat die een andere positie heeft. Een professional, als buitenstaander zou je kunnen denken van die zegt
wat goed voor me is, die weet alles beter. En een vrijwilliger die staat meer naast je. Die probeert geen grote dingen voor
je te veranderen. Die is er gewoon voor je. Kijkt met je mee. Wat ik vind dat de hulpverlening ook zou moeten doen.”
(Professional uit team sociaal Kersenboogerd/ Grote Waal)
Een andere professional meent dat vrijwilligers in sommige situaties beter contact kunnen maken met bewoners
doordat zij geen belang hebben en niet vanuit bepaalde modellen werken. Informeel staat voor hem zo goed als gelijk
aan laagdrempelig:
“Informeel is die zonder bepaalde belangen of al uitgangspunten vanuit modellen iemand kan begeleiden of desnoods
toe kan leiden naar het beantwoorden van een hulpvraag. Wellicht wel doorzetten naar hulp, maar laagdrempelig.
Infomeel en laagdrempelig staat voor mij, of het nu synoniem is dat weet ik niet helemaal, in ieder geval dichtbij elkaar.”
(Professional uit team Jeugd, Grote Waal).
Wederzijdse oordelen
Professionals en informele partijen zijn niet altijd uitsluitend positief tegen over elkaar. Uit de interviews komt het
beeld naar voren dat er soms sprake is van wantrouwen, over en weer. Een aantal professionals schetsen een negatief
beeld over informele partijen. We hebben gehoord dat ze soms onbereikbaar zijn, niet professioneel en dat situaties uit
de hand kunnen lopen doordat vrijwilligers uit onwetendheid en ondeskundigheid handelen. Over de onbereikbaarheid
van vrijwilligers zegt één van de professionals het volgende:
“Dat zou in de ondersteuning kunnen zijn. Je probeert een vrijwilliger te bereiken en dan neemt die de telefoon niet op.
E-mailtjes worden niet beantwoord. Dat soort dingen. Dan loop je steeds tegen elkaar aan en dat werkt gewoon niet.”
(Professional uit team sociaal Kersenboogerd/ Grote Waal)
Tegelijkertijd uitten vrijwilligers zich kritisch tegenover professionals. Een kleine greep uit de gehoorde reacties over
professionals: “…ze zijn niet zo vlot”, “… reageren vaak niet op vragen”, “… willen niet horen wat niet goed loopt”, “…
deed of ik een kind van vier was”, “… hoor ik niks van” en “… het ontbreekt hun aan tijd”.
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4.5 Verbeterpunten volgens respondenten
		
Professionals en stakeholders die wij hebben gesproken zijn het unaniem eens dat formele en informele partijen
intensief met elkaar zouden moeten samenwerken. Uit de gesprekken die wij met stakeholders, professionals en
informele partijen hebben gevoerd wordt duidelijk dat een dergelijke samenwerking nog in de kinderschoenen staat.
De meeste professionals zeggen meer samen te willen werken dan ze nu doen. De samenwerking moet nog meer vorm
krijgen en dit heeft volgens respondenten tijd nodig. In dit hoofdstuk worden de verbeterpunten die professionals en
informele partijen aan hebben gedragen wat betreft de samenwerking.
Betere terugkoppeling, meer overleg en één contactpersoon
Een vrijwilliger stelt dat er structureel overleg zou moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld een half uur, een keer in de
drie maanden. “Met mijn vorig taalmaatje heb ik de begeleider één keer in de twee jaar gesproken. Dat is weinig.”
De vrijwilligers vinden dat het initiatief bij de professionals zou moeten liggen. Het liefst ook gewoon om even te
informeren of alles goed gaat, het hoeft niet alleen bij problemen.
Vooral bij de evaluatie en de nazorg wordt de samenwerking door beide partijen gemist. Vooral veel vrijwilligers zeggen
hier behoefte aan te hebben. Dan gaat het meestal om een terugkoppeling over een casus, of antwoord op een gestelde
vraag. Het niet ontvangen van een reactie markeert een moment dat het niet lekker loopt met het werk. De begeleiding
loopt dan vast, het contact met de formele organisatie lijkt dan verbroken. De vrijwilliger benoemt dit voornamelijk
in situaties waarin hij of zij vindt dat de cliënt zou moeten worden doorverwezen. Er is dan behoefte aan afstemming
en overleg.
Vrijwilligers vertellen dat het ook regelmatig voorkomt dat er wel eens met verschillende mensen uit een organisatie
moet worden gewerkt. Graag dus één contactpersoon en één emailadres, aldus een vrijwilliger.
Onbekendheid, zichtbaarheid en communicatie
Professionals geven bijna allemaal aan dat zij kennis missen over het informele aanbod en we kunnen concluderen
dat dit dan ook de grootste obstakels vormt om überhaupt tot een samenwerking te komen. Volgens één van de
professionals gaat formeel en informeel moeilijk samen omdat het twee verschillende werelden zijn. Zij pleit voor een
overzicht omdat het aanbod groot is:
“Informeel en in kaders dat gaat niet zo heel erg samen. Maar het is soms nog zo veel. Misschien een soort van
stroomschema of zo, dan zou ik ze nog sneller kunnen vinden. Daardoor zouden ze misschien sneller oppoppen bij mij”
Er worden door professionals verschillende oplossingen gegevens. Naast een ‘schema’, wordt geopperd om
informele partijen uit te nodigen om presentaties te geven zodat zij ‘meer op het netvlies komen te staan.’ Enkelen
geven aan dat het belangrijk is dat je elkaar ontmoet zodat je elkaar niet vergeet. Twee andere professionals
verwijzen naar de ruimte van de sociale wijkteamprofessionals. Zij geven beiden aan dat ze niet beter boven maar
‘ beneden’ kunnen werken zodat zij zichtbaar zijn voor iedereen die het wijkcentrum komt binnenlopen. Hoewel
de oplossingen enigszins verschillen wordt de behoefte aan ‘meer kennis van het informele aanbod’ door alle
professionals geuit.
Uit de interviews met informele partijen werd de wederzijdse onbekendheid bevestigd. Veel vrijwilligers hadden nog
nooit gehoord van 1.Hoorn. Een andere vrijwilliger kent 1.Hoorn wel, maar benadrukt: “Ik weet zeker dat de mensen waar
ik wat voor doe, dat die het van hele bestaan van 1.Hoorn niks afweten.”
Volgens een van de vrijwilligers zouden professionals en gebiedsteam beter moeten communiceren: “Ze schrijven wel
alles in de krant. Je leest het dan wel, maar echt duidelijkheid is er dan niet. Je hebt toch wel mensen nodig die het af en toe
goed duidelijk uitleggen.” Een vrijwilliger zegt dat de naam ‘gebiedsteams’ in de communicatie naar buiten niet genoeg
is: “Je moet er heel goed bij zetten voor Zorg & Welzijn, want anders weten de mensen niet dat je daarvoor bent”. Een enkeling
denkt dat de onbekendheid met gebiedsteams bestaat, omdat ze relatief gezien nog maar net begonnen zijn.
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Organisatie en bureaucratie
Sommige vrijwilligers uitten zich kritisch over de manier van werken van gebiedsteams. Er werd zelfs getwijfeld of
er verschillen vielen aan te wijzen met de periode dat vanuit het stadhuis de zaken werden geregeld. “Ook als ze in
het wijkcentrum zitten, dan zitten ze in een apart lokaal met een dichte deur. Wat is het verschil met in het gemeentehuis
zitten?” Ook wordt gemeld dat er veel gemeentemensen bij het team zitten en dat die allemaal een beetje vasthouden
aan hun eigen manier van werken. De gebiedsteams wekken ook de indruk onder een enorme werkdruk te moeten
functioneren.
Ook wordt 1.Hoorn niet als één organisatie ervaren. “Het is wel een eenheid, maar er zijn gewoon hele grote verschillen in de
organisaties.” Vrijwilligers die al wat langer meelopen en zicht hebben op de gebiedsteams, weten bij welke specifieke
professional zij het beste kunnen aankloppen.
Volgens sommige respondenten is het niet goed dat tijdens de vakanties alles dicht is. Vrijwilligers vertellen dat juist
in die periodes er indringende vragen zijn voor activiteiten. Voorts lijkt het of goede ideeën niet kunnen worden
uitgevoerd, en dat de reden daarvoor onhelder blijft. Wie is er dan tegen dat idee, en waarom precies? Kortom: de
transparantie van het beleidsmaken, kan beter. De digitalisering van veel voorzieningen is niet voor iedereen een
vooruitgang. Veel mensen zijn in meer of mindere mate digibeet, weten niet waar ze recht op hebben en kunnen dat
ook niet uitzoeken op internet. (Overigens: ook laag geletterdheid en analfabetisme komen nog steeds voor.) Ook
vrijwilligers kunnen niet altijd vertellen waar mensen recht op hebben.
Door enkele vrijwilligers wordt gepleit voor een heldere taakafbakening. Bij de taalondersteuning is dat bijvoorbeeld
helder: de bibliotheek doet het lezen (leesgroepen), Het Taalhuis doet de een-op-een groepen, en Stichting Netwerk
doet de taalmaatjes. Een ander meent dat deze vraag mogelijk voor de coördinatoren en contactpersonen interessant
is, maar niet voor de actieve vrijwilligers. Sommige vrijwilligers reppen ook over de veel tijd opslurpende bureaucratie.
De verregaande bureaucratie belemmert snelle acties. Vaak verstrijken 4 à 6 weken voordat wordt teruggebeld, aldus
een vrijwilliger. Een andere vrijwilliger wilde een rolstoel voor haar cliënt regelen, om haar mee naar buiten te kunnen
nemen. De thuiszorg werkte niet mee, omdat 1.Hoorn al had bepaald dat de rolstoel niet nodig was. De vrijwilliger
heeft toch een aanmeldingsformulier gestuurd, met dezelfde vraag, vergezeld van een email. Een formeel antwoord
kwam: de cliënt had er geen recht op, omdat ze binnenshuis met de rollator uit de voeten kan. “Ik ben het er nog altijd
niet mee eens.”
Een andere vrijwilliger vertelt het voorbeeld dat hij bij de klant thuis werd gebeld met de mededeling dat hij de regels
had overtreden en dat het echt niet kon wat hij had gedaan. Het ging over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG):
“Bij haar thuis. Sorry hoor, maar ik heb niks oneerbaars gedaan. Nee, maar u heeft geen VOG-verklaring. Die heb ik wel.
Die kan ik u wel even opsturen. Nee, dat kon ik niet. Want als ik haar thuis wilde begeleiden dan moest ik een aparte VOGverklaring aanvragen voor de Wilgaarden.“
Het nut van een VOG-verklaring is betrekkelijk, het is een verklaring voor het moment. De vrijwilliger ervoer dit als
‘echt schandalig’.
Waardering materieel en immaterieel
De materiële en immateriële waardering verschilt per vrijwilliger en per organisatie. De één maakt zich druk over de
buitensporig hoge beloningen die vrijwilligers zouden krijgen, terwijl tegelijkertijd activiteiten vanwege tekorten niet
kunnen doorgaan. Een andere vrijwilliger zou het wel fijn vinden om af en toe een blijk van waardering te krijgen: “Al
was het maar een lekkere fles Bokma.”
Een andere vrijwilliger vraagt meer immateriële waardering. Hij houdt voor verschillende organisaties onder meer
presentaties op verschillende locaties: “Ja, alsof het dan heel gewoon is. Zeker in verhouding met die is aan het werk en ik
ben vrijwilliger. Dat weten sommigen haast niet meer.” Alleen bij de Rabobank kreeg hij een boeket, al die keren daarvoor
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niet. “Ik doe het zelf wel, ik wil dat mensen zich gewaardeerd blijven voelen.” Vrijwilligers menen dat professionals niet
mogen vergeten wat voor werk zij doen voor de cliënten die zij ook in hun bestand hebben. Dat ze weet hebben van de
praktijken van de vrijwilligers. En ze willen dat professionals de vrijwilligers gaan opzoeken: “Omwille van hun cliënten.
Dat is nu minimaal.”
Innovatief bezig zijn
Er zou, volgens stakeholders en professionals, meer aandacht moeten zijn voor de innoverende kracht van een
preventieve aanpak. Het is onderwerp van gesprek in werksessies en inspiratiemomenten, maar vanwege de werkdruk
lijkt de concrete aanpak van preventie niet haalbaar. In de ogen van informele partijen ondersteunt 1.Hoorn vooral
bestaande initiatieven, nieuwe eigen ideeën worden niet ontwikkeld of gepresenteerd. Als het gaat over outreachend
en preventief werken, constateert men grote verschillen tussen de medewerkers. Slechts enkelen, ‘de koplopers’, zijn
herkenbaar en excelleren op dit terrein. Ze gaan de wijk in en praten met de mensen. Dat is een aanpak die van de
geïnterviewden complimenten krijgt. En ook waardeert men de één-loket gedachte hogelijk.
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Conclusie deelrapport Hoorn
In Hoorn zijn sinds 2015 onder de overkoepelende naam 1.Hoorn drie gebiedsteams actief. Vanuit de wijkcentra van de
stadsgebieden Grote Waal, Kersenboogerd en Risdam organiseren professionals met verschillende achtergronden, zoals
WMO, jeugd- en ouderenzorg de ondersteuning aan wijkbewoners in kwetsbare posities. Een deel van de professionals
is gedetacheerd bij de gemeente vanuit moederorganisaties, een deel is volledig in dienst bij de gemeente. Binnen
1.Hoorn hebben alle medewerkers de titel ‘sociaal werker’, met als uitgangspunt dat zij naar buiten als generalist,
daarnaast als specialist functioneren. De gebiedsteams, elk bestaand uit een team jeugd en een team sociaal, hebben
de opdracht om de regie te voeren over casussen die bij 1.Hoorn worden aangemeld en om individuele en collectieve
informele netwerken in de wijk te versterken. De achterliggende gedachte is dat het stimuleren en faciliteren van deze
informele netwerken bijdraagt aan onderlinge zorgzaamheid in wijken en het vroeg signaleren van problemen mogelijk
maakt, waardoor (zwaardere) zorgvragen voorkomen kunnen worden.
Vanuit deze opdracht dienen de sociaal werkers nauw samen te werken met informele partijen. Beoogd wordt wat wij
noemen het ontstaan van toenemende hybridisering, waarbij de activiteiten, handelingspatronen en waardenoriëntaties
van de sociaal werkers steeds meer verbonden en geïntegreerd raken met die van informele partijen. Het onderzoek
in Hoorn, waarbij 11 stakeholders, 18 professionals en 18 informele partijen zijn geïnterviewd, wijst uit dat werkers
van 1.Hoorn en informele partijen in de gemeente in de praktijk vooralsnog vooral naast elkaar werken en nauwelijks
met elkaar. Ook komt collectieve netwerkvorming moeizaam of nog helemaal niet van de grond. Uit het onderzoek
komen verschillende kwesties naar voren die van invloed zijn op de manier waarop werkers invulling geven aan
hun taakopdracht. Deze komen achtereenvolgens aan de orde, waarna we onze conclusie afsluiten met een aantal
aanbevelingen voor de praktijk.
Stille problematiek en ‘stille’ civil society
Typerend voor de beelden die respondenten hebben van sociale participatie en onderlinge zorgzaamheid in Hoorn, is
dat bewoners niet graag kenbaar maken dat zij problemen hebben en ook niet snel geneigd zijn om hulp te vragen aan
elkaar of aan professionals. Deze grondhouding wordt kenmerkend geacht voor de West-Friese cultuur. Ook als mensen
in veel sociaal verbanden actief zijn, vragen ze nog niet snel onderlinge hulp aan elkaar. Juist binnen die netwerken
en verbanden rust daar vaak een taboe op. Dat zien we deels ook terug op wijkniveau. Hoewel Hoorn van oudsher
een uitgebreide vrijwilligersstructuur kent, in de ene wijk sterker dan de andere, zijn delen van de oude structuren
de afgelopen jaren uiteen gevallen en (nog) niet in nieuwe vormen van bewonersparticipatie getransformeerd. In
vergelijking tot bijvoorbeeld Amsterdam kent Hoorn daardoor relatief weinig bewonersinitiatieven of vormen van
sociaal ondernemerschap gericht op onderlinge zorg. De werkers in de wijken hebben bij het versterken van individuele
en collectieve zorgnetwerken dan ook te maken met veel ‘stille problematiek’ en een relatief ‘stille civil society’. Of iets
anders geformuleerd: een actieve civil society betekent in Hoorn nog geen ‘dragende’ en zorgende civil society. Juist de
vaak persistente zwijgcultuur over problemen bemoeilijkt het om hulp vragen binnen sociale verbanden.
Randvoorwaarden: hoge caseload en onbestemdheid opdracht
Ondanks de tweeledige opdracht voor de gebiedsteams, casusregie (met focus op eigen kracht en netwerkversterking
van de hulpvrager) en daarnaast preventief en outreachend in de wijk actief zijn, vormt individueel casework ten tijde
van het onderzoek voor het merendeel van de werkers de hoofdmoot van het werk. De caseload is hoog, waarbij bij
de respondenten de indruk bestaat dat zich de afgelopen jaren ongekend veel zware problematiek heeft aangediend.
De complexe problematiek vraagt om de inzet van deskundige (en dure) hulpverlening. Zeker als de veiligheid van
kinderen in het geding is wordt het (vroegtijdig) betrekken van informele partijen zoals vrijwilligers of mensen uit
het eigen netwerk bij de ondersteuning als minder passend ervaren. Bij de meer eenvoudige zorgvragen is er een hoge
caseload omtrent beschikkingen met een relatief korte doorlooptijd.
De meeste werkers zijn enthousiast over het gebiedsgericht werken en onderschrijven de gedachte om meer samen te
werken met informele partijen en minder te opereren vanuit de ‘hupverlenersreflex’. In de praktijk komen ze er echter
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niet aan toe juist door de hoge caseload waar ze op worden afgerekend. Het inschatten en betrekken van met name
het sociale netwerk van mensen in kwetsbare posities wordt daarbij vaak gezien als tijdrovend en niet als tijdwinst.
Professionals zijn bovendien terughoudend om informatie met informele partijen te delen. Voor werkers met een
achtergrond als hulpverlener zijn belacties zonder aanmelding en het ongevraagd benaderen van buren of andere mensen
in de omgeving van de hulpvrager in strijd met hun opvattingen over privacy. Daarbij komt dat ze ook niet altijd wat
verwachten van medebewoners, gezien de terughoudendheid in veel Hoornse netwerken om over problemen te praten.
Aan vroegsignalering en het doorbreken van de vraagverlegenheid tussen wijkbewoners komen veel werkers bijna
helemaal niet toe. Als uitruil voor het snel verwerken van de caseload lijkt op de werkvloer een impliciete taakverdeling
te zijn ontstaan met casusregisseurs (meerderheid), werkers die zowel casusregie (ondersteuning) doen als preventieve
activiteiten (vroegsignalering), werkers die het preventieve werken wel als aanvullende kerntaak onderkennen maar
nog erg zoekende zijn in wat precies van hen verwacht wordt op dit gebied, en werkers die zich toeleggen op het
zoeken naar kansen en mogelijkheden in de wijk om bewoners met gelijksoortige hulpvragen te koppelen. De werkers
die zichzelf vooral als casusregisseur of (toch nog) hulpverlener zien, hanteren een zekere selectiviteit in wat zij als
hun kerntaken zien. De preventieve kerntaken zoals vroegsignalering worden ogenschijnlijk niet als onderdeel van het
generalist zijn opgevat, maar als een opdracht van het team. Of als vak apart, het specialisme voor de mensen (binnen
1.Hoorn) van Stichting Netwerk. Als het gaat over outreachend werken en het verbinden van bewonersinitiatieven
zijn het binnen 1.Hoorn ook vooral de opbouwwerkers en jongerenwerkers -gedetacheerd vanuit welzijnsinstelling
Stichting Netwerk- die zich op deze taken richten.
Weinig hybridisering van activiteiten
We zien in het onderzoek dat werkers van 1.Hoorn en informele partijen nog in parallelle werelden naast elkaar
functioneren. Met de directe omgeving van de hulpvrager hebben professionals kortstondig contact, vooral in de
planvormingsfase van de ondersteuning. Van nauwe samenwerking is geen sprake. In het geval dat een professional
een vrijwilliger bij de ondersteuning wil betrekken verwijst hij de hulpvrager door naar Stichting Netwerk, een
welzijnsinstelling die vele vrijwilligers activiteiten in de wijk organiseert. Contact met de vrijwilliger verloopt
vervolgens via Stichting Netwerk. Voor de meeste van de professionals functioneert deze ‘gescheiden’ taakverdeling
naar tevredenheid. Een deel van hen wenst of verwacht in de toekomst meer met vrijwilligers en andere informele
partijen te zullen samenwerken, maar ook die samenwerking formuleert men nauwelijks in termen van co-creatie.
Informele partijen gelden op dit moment vooral als partijen aan wie men een deel van het takenpakket kan uitbesteden.
Waar we in het onderzoek in Amsterdam ook vonden dat informele partijen zich soms opwierpen als ‘vertrouwde’
gidsen voor bewoners in kwetsbare posities naar het professionele aanbod, of soms als bron van alternatieve vormen
van ondersteuning, kwamen we bij professionals en bij informele partijen in Hoorn dergelijke positioneringen van
informele partijen vooralsnog niet tegen. Wel wordt er over deze rollen nagedacht. Wij onderscheiden in de opvattingen
van professionals en geïnterviewde informele partijen drie typen (gedeelde) rollen van vrijwilligers: de aanvullende
vrijwilliger, de vrijwilliger die onbegrensde ondersteuning biedt en de ‘linkende’ vrijwilliger. Eigenschappen en
kenmerken die professionals vrijwilligers vaak toedichten zijn dat zij bijdragen aan laagdrempeligheid, nabijheid,
herkenbaarheid en meer vertrouwen door belangeloosheid en door het vrij zijn van kaders.
Hoewel werkers van 1.Hoorn en informele partijen in de praktijk nog weinig hybridisering laten zien, zijn er aanwijzingen
in het materiaal dat de grenzen hier en daar aan het vervagen zijn binnen de eigen werelden. Professionals die zich
meer verplaatsen in de leefwereld van de hulpvrager, meer nabij proberen te zijn. En vrijwilligers die zich opstellen
als de ervaren deskundigen. Voor zowel professionals als vrijwilligers leidt dit tot de existentiële –maar vooralsnog
hypothetische- vraag in hoeverre professional en vrijwilliger -hun onderscheidende eigenschappen ten spijt- vanuit
het oogpunt van beleid en bewoner inwisselbaar zijn.
m ook hybridisering tussen de werelden te bevorderen worden er binnen de organisatie diverse stappen ondernomen,
zoals het werken met vaste contactpersonen voor informele zorg, het zoeken naar manieren om de sociale kaart van
informele partijen beter op het netvlies te krijgen en het vergroten van bekendheid over en weer door het organiseren
en bijwonen van bijeenkomsten in de wijk. Scholen, kerken en sportverenigingen worden veel als interessante partijen
genoemd om meer mee te gaan samenwerken.
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Nadenken over cultuurgerichte vroegsignalering
De rapportage leidt tot een aantal specifieke aandachtspunten, naast de meer algemene aandachtspunten die zijn
gevonden in de onderzoeken in Hoorn, Amsterdam en Purmerend. Vanuit de algemene aandachtspunten zoals
geformuleerd in het volgende hoofdstuk wijzen we voor Hoorn vooral op de zogeheten bestemmingsdiscussie. In
het volgende hoofdstuk wordt onder andere ingegaan op de vraag welk model van hybridisering bij partijen past.
Die vraag is ook voor Hoorn meer dan relevant.
Het belangrijkste specifieke aandachtspunt voor Hoorn is om samen met informele partijen grondiger te gaan
nadenken over hoe bij vroegsignalering moet worden omgegaan met de West-Friese streekcultuur waar op
hulpvragen een taboe rust. Een opvallend resultaat van het onderzoek is immers dat er volgens de respondenten
(professionals van wijkteams en informele partijen) in Hoorn een relatief sterk stigma rust op het zoeken en vragen
van formele en informele hulp. Diegenen die worstelen met problemen komen daar niet graag voor uit in hun
omgeving. Er is volgens de respondenten veel stille’ problematiek rond eenzaamheid, middelengebruik bij jongeren
en bij problemen met schulden.
De respondenten verwijzen hierbij vooral naar opvoedsituaties en naar de West-Friese cultuur. West-Friezen staan
breed bekend als zorgmijders, zeker bij psychische problemen. Je praat niet met je vrienden over moeilijkheden
en al helemaal niet met een psycholoog. Zwijgzaamheid over problemen en het gebruik van alcohol of drugs als
emotionele demper zijn ‘ingebakken in de lokale cultuur’, constateerden onderzoekers en lokale beleidsmakers
al tien jaar geleden toen West-Friesland te kampen had met relatief veel gevallen van suïcide onder jongeren.
Dat regionale cultuurfactoren een rol spelen bij verondersteld stigma, zelfstigma en schaamtegevoelens rondom
hulpvragen, laat ook landelijk sociaalpsychologisch onderzoek zien (Reynders et al, 2013).
Terwijl men zwijgt over psychische moeilijkheden, zijn die in Hoorn juist bovengemiddeld aanwezig. De geestelijke
gezondheidszorg, GGD en verslavingszorg werken sinds tien jaar samen met sleutelfiguren uit de maatschappij om
laagdrempelige hulp aan te bieden aan jongeren en volwassenen met psychische nood. Desondanks ervaren Hoornse
jongvolwassenen en volwassenen relatief veel psychosociale ongezondheid. Volgens de Gezondheidsatlas 2018 van
GGD Hollands Noorden is het stressniveau onder Hoornse jongeren het hoogste in de regio en lopen volwassen
in Hoorn de hoogste risico’s op angststoornissen en depressies. Onderzoek over middelengebruik onder Hoornse
jongeren wijst daarnaast op een hardnekkige cultuur om alcohol niet te problematiseren en een aanhoudend taboe
om hulp te vragen (I&O-research 2017). In veel gevallen slaagt Hoorn door deze culturele factoren dus niet in haar
missie om verergering van problemen te voorkomen.
Om het culturele taboe op hulp vragen te doorbreken is het van belang om het vormgeven van cultuursensitieve
secundaire preventie, of preciezer culturally grounded interventions (Bernal & Saez-Santiago, 2006) ter hand te
nemen. In de Verenigde Staten is al toenemende aandacht voor de ontwikkeling van interventies gericht op lokale
subculturen. Bij deze aanpak is nadrukkelijk veel oog voor het betrekken van leden van de gemeenschap, met name
de ouders. Daarnaast is er meer aandacht gewenst voor het veranderen van de gevoelsregels die gelden binnen
gemeenschappen.
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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) 6 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
co-existentie beter te begrijpen.

6	In totaal zijn 44 stakeholders, 58 professionals
en 55 informele partijen geïnterviewd.
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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 insider-outsider-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) 7 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) 8 .
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.

7	
Berg, J. , Botman, S. , & Veldboer, L. (2017). Puzzelen in de praktijk: opvattingen over samenwerking tussen
informele en formele partijen in de gebiedsteams van 1.Hoorn verkend via de q-methode.
8	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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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
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
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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.
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 societyperspectief, 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 communitywork 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 society-perspectief
(‘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
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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?
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 eigen
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
et cetera 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?
 H
oe 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?
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En wat is uw beeld van de onderlinge zorgzaamheid in de wijk waar u werkt?
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
5. Voorkeuren
Als u het voor het zeggen had hoe zou u de samenwerking met informele partijen en sociale netwerken aanpakken?

Topiclijst informele partijen
Introductie
 Kunt u zichzelf voorstellen?
 Hoe zou u zichzelf benoemen? [mantelzorger, vrijwilliger, actieve bewoner?]
 Wat doet u voor de wijk?
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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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