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Blokhuis ziet rol voor
Movisie bij aanpak
dakloosheid
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) presenteerde onlangs zijn
plannen om de dakloosheid in ons land te bestrijden.
Eerder werd hij daarover geïnterviewd op socialevraagstukken.nl. Op de vraag of hij ook een rol ziet weggelegd
voor een kennisinstituut als Movisie antwoordde hij
bevestigend. ‘Wij weten best wel vaak dingen niet. Toen
het CBS vorig jaar bekend maakte dat er bijna 40.000
dak- en thuislozen zijn, ben ik oprecht geschrokken. En we
weten niet eens wie dat dan precies zijn. Daar zouden we
wel eens goed onderzoek naar willen, want het CBS weet
het ook niet. Waar zit precies de groei? Daar zou Movisie
een rol in kunnen spelen.’
Ook bij specifieke onderwerpen ziet de staatssecretaris
een rol voor een kennisinstituut. Zo hebben gemeenten
de mogelijkheid om iemand die zijn huis uitgezet is een
zogenoemd ‘briefadres’ te geven bij een gemeentelijke
afdeling, zodat diegene niet uit beeld verdwijnt. In de
praktijk maken gemeenten daar niet altijd gebruik van.
Blokhuis zou graag preciezer weten hoe gemeenten daar
nu mee omgaan. Ook kennis van succesvolle aanpakken
in andere landen zoals Finland is welkom. ‘Ze kunnen daar
voor mensen zonder huis landelijk volstaan met vijftig
opvangplekken en de rest zit in reguliere huisvesting.
Hoe doen ze dat?’

Redactioneel

Wederopbouw
In de afgelopen maanden is onze wereld op zijn kop gezet. De gevolgen
van de pandemie zijn van ongekende proporties. In de eerste weken van
de crisis was vrijwel alle aandacht gericht op de medische aspecten van
de crisis. Bij Movisie werden we daarentegen vrijwel direct al geconfronteerd met de vaak schrijnende sociale gevolgen, die vooral in de directe
leefwereld van mensen in een kwetsbare positie zichtbaar werden.
We zijn nu enkele maanden verder en we zien nu gelukkig de aandacht
voor welzijn en welbevinden van mensen ook breder in de maatschappij toenemen.
In deze fase van de crisis wordt ook al weer volop nagedacht over wat
dit alles betekent voor de tijd na corona. In deze Movisies gaat het daar
ook over. Gezondheid is veel meer dan alleen de afwezigheid van een
virus. Ook verlies van eigen regie, eenzaamheid, angst en gebrek aan
zingeving maakt mensen ziek. Er is een bredere kijk op de kwaliteit
van leven en samenleven nodig. Daarover gaat het onder andere in het
gesprek over ‘wat telt’ en ‘positieve gezondheid’ op p. 8 in deze Movisies.
Maar we gaan het niet alleen redden met een bredere kijk. Het valt mij
op dat er in deze Movisies eigenlijk grote overeenstemming is over dat
in onze samenleving fundamentele wijzigingen nodig zijn om de sociale
gevolgen , ook op de langere termijn, het hoofd te bieden. Als we blijven
doen wat we altijd al deden, dan zullen mensen die altijd al kwetsbaar
waren nog harder getroffen worden.
Daan Roovers (p.5) schetst een richting om de samenleving rechtvaardiger in te richten. In mijn gesprek met Arjo Klamer (p. 18) spreekt ook
hij de hoop uit dat de coronacrisis een resetknop heeft ingedrukt. En dat
het daarmee mogelijk wordt om weer opnieuw te bedenken waar het
om gaat in het leven en in het samenleven.
Ik zie een soort wederopbouw voor me, met een vastberadenheid zoals
we die na de Tweede Wereldoorlog ook in dit land hebben gezien.
Hopelijk slagen we erin om alle verschillende groepen mensen in onze
samenleving daaraan ook echt te laten meedoen. Alleen dan kan deze
crisis voor ons allemaal, óók voor mensen in een kwetsbare positie,
leiden tot duurzame, positieve verandering!
Janny Bakker-Klein, bestuurder Movisie
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Deze Movisies is tot stand gekomen
tijdens de coronacrisis en zo
actueel mogelijk. De productie
van dit magazine neemt enige tijd
in beslag. Dat kan betekenen dat
sommige artikelen door de snelle
ontwikkelingen in een ander daglicht
komen te staan.
Raadpleeg ook ons coronadossier
online op movisie.nl/corona
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Denker des vaderlands Daan Roovers

Dit is het
moment om
na te denken
over een
rechtvaardige
samenleving
Door: Jessica Maas

Te grote verschillen op de arbeidsmarkt, een groeiende tweedeling in
de samenleving, funeste gevolgen van de marktwerking in de zorg.
Het zijn volgens filosoof Daan Roovers bekende problemen die nu
worden uitvergroot. Het coronavirus dwingt ons na te denken over de
inrichting van de samenleving. ‘We gaan geen nieuwe aarde scheppen,
maar deze crisis laat wel zien wat er mogelijk is.’
Hollend kwam Nederland half maart tot
stilstand. ‘Het coronavirus zorgde voor een
collectieve oefening in nederigheid’, stelt
Daan Roovers. ‘Het virus zette alles op z’n
kop. Weg routine, weg sociaal contact.’ Een
paar dagen na na de eerste persconferentie
van Rutte werd de denker des vaderlands
door allerlei media benaderd om haar visie
op de crisis te geven. Wat zou het virus
gaan veranderen? Wat leren we hiervan?
‘Een teken van ongeduld’, noemde ze het
toen al. Te snel werden antwoorden gezocht
om die nieuwe onzekerheid onder controle
te houden. De crisis was nog amper begonnen. Nu, een paar maanden verder, vindt de
filosoof het logischer en zelfs nodig om naar
de lessen van corona te kijken.

Drie zwaktes
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De coronacrisis heeft drie grote zwaktes van
de samenleving bloot gelegd, stelt Roovers.
‘De eerste zwakte is het makkelijkst op te
lossen: de krapte in de zorg. De krapte op
de ic’s was al een probleem vóór corona.

De kosteneffectieve organisatie van de zorg
maakt dat er altijd een tekort is. We willen
geen lege ic-bedden, we willen geen grote
voorraden mondkapjes, dat kost weer een
magazijn. We hebben de productie van
spullen uitbesteed aan lagelonenland. Met
als gevolg dat we alles minimaal hebben
georganiseerd en bij de minste tegenslag
vastlopen.’
Een tweede zwakte is volgens Roovers van
economische aard. ‘Mensen kunnen geen
klap meer opvangen. Van bedrijven als KLM
of Booking mag je dat nog verwachten,
maar heel veel mensen, heel veel flexwerkers, zzp’ers en kleine ondernemers hebben
niets te makken. Deze crisis laat zien dat
het verschil tussen flexwerkers en mensen
in vaste dienst veel en veel te groot is. Dat
moet afgelopen zijn. Het is mooi dat de
overheid meteen allerlei noodmaatregelen
heeft bedacht, maar dit vraagt om een
structurele oplossing. Dit is een tikkende
tijdbom.’ >>
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Minder winstoogmerk

Laten we nooit meer de
problemen vergeten waar
we nu op stuk lopen

De derde zwakte volgens Roovers: de sociale
verhoudingen tussen jong en oud, tussen
arm en rijk, tussen hoog- en laagopgeleid.
‘Voor mensen die thuis kunnen werken,
voor mensen met een groot huis en een tuin
is het niet zo lastig om het drie maanden
thuis gezellig te houden. Maar dat is een
heel ander verhaal voor families die met z’n
zessen in een krappe bovenwoning zitten
en waar niet iedereen een eigen kamer en
computer heeft.’

En de gevolgen?
De zorgen over de groeiende kloof in
Nederland zijn niet nieuw. ‘Maar bekende
ongelijkheden worden nu wel uitvergroot en
voor het voetlicht gebracht’, aldus Roovers.
Het is deze zwakte in de Nederlandse
samenleving die haar het meest zorgen
baart. ‘Iedereen die kwetsbaar was, zal
nog verder achteruitzakken. Er komen nog
meer nieuwe kwetsbare mensen bij. Zoals
kinderen die de afgelopen periode door het
sluiten van de scholen nog meer achterstanden hebben opgelopen. En mensen die
hun hoofd niet meer boven water kunnen
houden, die werkloos worden.’
Het coronavirus zet professionals in zorg,
onderwijs en andere vitale beroepen in de
spotlight. ‘Ze krijgen nu zoveel complimenten en veren in de kont, volkomen terecht,
maar daar hoort wel een prijskaartje bij. En
erkenning. Deze mensen zijn de afgelopen
jaren door de politiek helemaal niet serieus
genomen, de zorg is systematisch uitgekleed. Dat zijn politieke keuzes geweest
die te maken hebben met economische
motieven. Het zou de verantwoordelijke
politici sieren wanneer ze dit ook erkennen.’
Volgens Roovers is de tijd aangebroken
om na te denken over de samenleving
na corona. ‘Dat moment moeten we nu
aangrijpen. De wereld is zo abrupt tot
stilstand gekomen. Geen files meer, het
luchtverkeer ligt plat. Dat dit allemaal kan,
is een bijzondere ervaring en dat moet ons
vertrouwen geven.’
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Nadenken over de samenleving betekende
voorheen volgens Roovers vooral: voortborduren op de huidige samenleving.
‘Beetje meer duurzaam, beetje minder
winstoogmerk. Maar we hebben gezien wat
er mogelijk is. Natuurlijk wordt de wereld
niet opnieuw geschapen, maar we kunnen
ons nu wel permitteren om radicaler te
denken. Hoe gaan we regievoeren? Wat
vinden we belangrijk? Wie krijgen er als
eerste aandacht? Hoe zou een rechtvaardige
samenleving eruitzien?’ Met een glimlach:
‘Zou in een rechtvaardig samenleving een
multinational geen belasting betalen, maar
wel staatssteun aanvragen?’
Zelf probeert Roovers de laatste tijd
te denken volgens de principes van de
Amerikaanse filosoof John Rawls. Hij gaat
in zijn boek ‘A Theory of Justice’ in op die
rechtvaardige samenleving. ‘Om op het
spoor te komen wat sociale rechtvaardigheid is, moet je een gedachtenexperiment
uitvoeren’, zegt hij. Hoe ziet een rechtvaardige samenleving eruit? Ervan uitgaande dat
er wel verschillen bestaan, net zoals in onze
huidige maatschappij. Waar een bankdirecteur meer geld verdient dan iemand aan de
lopende band. Waar de een misschien meer
macht heeft dan de ander.
Rawls komt uit op de volgende principes:
Iedereen moet gelijke rechten hebben,
iedereen moet gelijke kansen hebben om
in principe directeur of arts te worden. En
wanneer er iets extra’s te verdelen valt,
dan moet dat ten goede komen aan de
mensen met de grootste achterstand.’
Een eenvoudig principe, concludeert ze
opgewekt. ‘En met dat laatste kunnen
we meteen beginnen. Dit zijn goed
doordachte uitgangspunten. Politici zullen
zeggen: ‘Leuk maar dit werkt zo niet in de
praktijk’. Maar we hebben juist dit soort
verbeeldingskracht nodig. Corona heeft
laten zien dat we de samenleving beter
kunnen inrichten.’

Slechte en goede kanten
Ook professionals in het sociaal domein
kunnen volgens Roovers deze tijd gebruiken
om radicaal na te denken over de werkpraktijk. ‘Heel concreet, wat nemen we mee
van deze tijd? Wat willen we nu blijvend
veranderen? Een vriend van mij is huisarts,
hij had het over eHealth, lange tijd was de
zorg om allerlei redenen daar heel huiverig
voor. Nu blijkt het een uitstekende oplossing,

niet voor alle patiënten natuurlijk. Maar er
worden nu patronen doorbroken en dat
gebeurt op allerlei plaatsen.’
Kortom, er moet volgens de filosoof
‘opnieuw gedacht worden’. Het stemt
haar positief dat ze nu ook regelmatig
voor denksessies wordt uitgenodigd door
Haagse politici en door het Amsterdamse
stadsbestuur. ‘Hoeveel invloed dat heeft,
weet ik niet maar ik vind dat nu wel mijn rol.
Op de achtergrond. Ik wil mijn denken graag
dienstbaar maken voor de problemen die er
zijn. Dat doe ik liever dan uitventen wat ik
allemaal te vertellen heb.’

We kunnen ons nu
permitteren radicaler
te denken

Ze hoopt dat de inzichten van de crisis niet
snel worden vergeten. Ook niet wanneer
deze periode weer achter de rug is en het
leven op anderhalve meter weer wordt
opgepakt. ‘Mensen zijn altijd kort van
memorie. Maar laten we proberen om de
problemen waar we nu op stuk lopen, te
blijven agenderen. Misschien elke derde
dinsdag van de maand? Met dezelfde
urgentie. De problemen van een pandemie,
de tekorten in de zorg, de economie die
altijd voor een dubbeltje op de eerste rang
wil zitten waardoor er een grote tweedeling
ontstaat. Misschien is dat wel de grootste les
van deze tijd: vergeet dit niet.’

Albert Camus
De crisis brengt nu eenmaal het slechte
én het goede in de mens naar boven, net
als in het boek De Pest van Albert Camus
uit 1947, stelt de filosoof. ‘Dat zien wij nu
ook. Er zijn de afgelopen tijd veel mooie
dingen ontstaan. Appgroepen voor mensen
die hulp nodig hebben, concerten voor
mensen in verpleeghuizen. Die initiatieven
en solidariteit ontroeren me. Verrassen me.
En dat blijkt ook in De Pest: in een crisis
zit alles, maar uiteindelijk overheerst het
bewonderingswaardige.’

Positieve Gezondheid en de coronacrisis

Mensen groeten elkaar
weer, zien naar elkaar om
Door: Olaf Stomp en Hans Alderliesten

De coronacrisis is veel meer dan alleen een medische crisis. Hoe kunnen
professionals inwoners levensbreed ondersteunen, zonder zich belemmerd
te voelen door het systeem? Hoe zorg je ervoor dat de wensen van de
cliënt of burger centraal staan? Verslag van een virtueel rondetafelgesprek
met Machteld Huber en Angelique Schuitemaker (Institute for Positive
Health) en Janny Bakker-Klein en Sanneke Verweij (Movisie).

>>

7

Waarom Positieve Gezondheid?
Machteld Huber: ‘Mijn ambitie was en is om de zorg te verbreden,
om gezondheidsvraagstukken minder medisch aan te vliegen.
Gezondheid gaat in mijn ogen niet over de afwezigheid van ziekte,
maar over veerkracht en aanpassingsvermogen. Vandaar het
concept Positieve Gezondheid, uitgewerkt in zes levensgebieden.
Dat gaat niet alleen over teruggaan naar de oude situatie, maar
vooral om met de nieuwe situatie te leren omgaan, op een manier
die bij jou past. Als je kijkt naar wat onder gezondheid wordt
verstaan, dan valt er een verschil waar te nemen in de beleving van
artsen en beleidsmakers enerzijds en patiënten en burgers anderzijds. Artsen hebben een medische blik op gezondheid; bij patiënten en burgers gaat gezondheid over het hele leven. Heel breed dus.
Dan is de vraag: wat is voor u belangrijk, waar hoopt u op en wat
kan u daarbij helpen? Een ander gesprek over gezondheid en leven
krijg je dan!’
Is er sinds de coronacrisis meer aandacht voor Positieve
Gezondheid?
Janny Bakker-Klein: ‘Het valt mij in deze coronacrisis juist op dat
het uitsluitend over gezondheid in enge zin gaat. Alles wat we
bereikt zouden hebben om zelfregie centraal te stellen en het over
welzijn te hebben, dat is in een paar weken tijd weggevaagd. Het
gáát er niet over. Kijk maar naar de verpleeghuiszorg: mensen
sterven er van eenzaamheid. Maar helaas, het gaat alleen over het
virus en de aanpak. Niet over: wat wil je zelf, wat vind jij belangrijk?
Ik vind het zorgelijk dat het medische perspectief zo dominant is.’

Het concept Mijn Positieve Gezondheid is uitgewerkt in zes levensgebieden.
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Angelique Schuitemaker: ‘Ik zou het mooi vinden dat het kabinet
tijdens persconferenties laat zien dat de aanpak over het hele leven
gaat. Over zorg, maar ook over welzijn, de economie, onderwijs en
meer. We weten bijvoorbeeld dat langdurige stress over het behoud
van je baan negatieve effecten heeft op je gezondheid. Laten we dus
alsjeblieft breder kijken! Het is nu het moment voor die kanteling.
Bij ministeries en beleidsmakers dringt langzaam door: deze crisis
gaat over ons hele leven.’
Hoe krijgt het brede perspectief op gezondheid handen en
voeten in tijden van corona?
Sanneke Verweij: ‘Professionals hebben een belangrijke rol in
het ondersteunen van inwoners op dit vlak. Nu moeten ze dat
onder buitengewoon ingewikkelde omstandigheden doen. Sociaal
werkers hebben in hun praktijk te maken met de regels en kaders
die er zijn. De richtlijnen van het kabinet en het RIVM, hoe ga je
daarmee om? Je maakt afwegingen als professional: wanneer wel
of niet een cliënt fysiek ontmoeten op afstand? En hoe zorg je
ervoor dat je binnen de kaders present blijft? Daarnaast hebben
sociaal werkers ook een politiserende functie: mensen in staat
stellen hun stem te laten horen, bijvoorbeeld over wat de crisis
betekent in het leven van mensen in een kwetsbare positie. En de
taak om signalen uit de praktijk te bundelen en te adresseren.’
Machteld Huber: ‘Ik vind wel dat we bevoorrecht zijn. In landen
om ons heen is de lockdown veel heftiger: in Spanje mocht je

bijvoorbeeld geen wandelingetje maken, op straffe van een boete.
En nog iets: ik ben blij met het sociale bewustzijn. Mensen groeten
elkaar weer, vragen of ze nog iets voor een ander kunnen betekenen, zien naar elkaar om. Ik hoop dat we dit momentum kunnen
aangrijpen om die brede kijk meer handen en voeten te geven. Er is
momenteel sprake van een enorme actiebereidheid. Heb aandacht
voor het hele leven, fixeer je niet alleen op de ziekte, maar besteed
échte aandacht aan échte gezondheid.’
Janny Bakker-Klein: ‘Die actiebereidheid zie ik ook. Laten we dat
benutten. Movisie heeft het instrument Wat Telt ontwikkelt. Het
instrument helpt mensen om eigen regie over hun leven te hervinden. Er wordt overal gezegd: eigen regie, dat doen we toch? Nou,
in deze crisis worden veel zaken topdown afgehandeld. Ik denk
dan: wat als je de mensen zelf verantwoordelijkheid had gegeven?
Was het dan anders gegaan? Mensen maken toch niet alleen maar
slechte keuzes? Het nieuwe normaal zou wat mij betreft moeten
zijn dat we breed kijken naar gezondheid, mensen een stem geven
en zelfregie serieus nemen. Niet alleen maar mopperen dus over de
lockdown, maar de verandering zijn die we graag willen zien.’

Er is sprake van een enorme actiebereidheid
Angelique Schuitemaker: ‘Het is belangrijk om te weten hoe
mensen zelf naar hun gezondheid kijken. Wat is voor hen van
waarde? Als je naar beleidsmakers in het medisch domein kijkt,
zie je dat er al snel allerlei dingen worden voorgeschreven. Maar
gezondheid is van mensen zelf. Waar zijn de burgers, waar is hun
inbreng? Ik vind het beslist waardevol dat we dat perspectief
meenemen en vasthouden.’
Sanneke Verweij: ‘Deze coronatijd levert ook iets op, namelijk
inspirerende initiatieven. Deze tijd maakt duidelijk wat het belang
is van welzijn en Positieve Gezondheid. Er is veel bereidheid om
elkaar te ondersteunen. Overal hangen posters, mensen brengen
elkaar eten, in de buurt en wijk wordt naar elkaar omgezien. Dat is
het positieve van deze tijd, laten we dat vasthouden!’
Wat het is het verschil tussen het instrument van Institute for
Positive Health en Wat Telt van Movisie?
Machteld Huber: ‘Met ons instrument Mijn Positieve Gezondheid
laten we burgers in de spiegel kijken. Wij hebben een poging
gedaan om er een meetinstrument van te maken, maar dat bleek
wetenschappelijk een brug te ver. Het doel van het instrument is
om mensen te ondersteunen in hun vermogen om je aan te passen
aan de nieuwe situatie. Een gesprekstechniek die helpt om mensen
aan eigen regie te komen. In trainingen maken we wel eens mee
dat mensen zeggen: dat spinnenweb [= van Positieve Gezondheid
met de leefgebieden, red.] hebben we niet nodig. Maar als mensen
dat tóch gebruiken, zie je dat ze door de leefgebieden op blinde
vlekken uitkomen. Ik had er niet aan gedacht, zeggen ze dan. Dat
kunnen gebieden zijn waar mensen op willen leren en ontwikkelen, maar ook waar pijn zit.’

Wie is wie?
•A
 ngelique Schuitemaker is directeur bij het Institute for
Positive Health
•M
 achteld Huber is strategisch adviseur Kennis en
implementatie bij het Institute for Positive Health
• J anny Bakker-Klein is bestuurder bij Movisie
•S
 anneke Verweij is onderzoeker en adviseur bij Movisie

Angelique Schuitemaker: ‘Het is spannend om die dingen te
benoemen. Het gaat ons ook niet zozeer om het instrument op zich,
maar om het voeren van het andere gesprek. Het gesprek óver de
leefgebieden is minstens zo belangrijk. De valkuil, ook van professionals, is dat je het voor een ander wilt oplossen. Veel belangrijker is
dat je op hartsniveau met je cliënt komt te spreken en van daaruit
kunt verkennen hoe de ander met zijn of haar uitdagingen om wil
gaan. Oordeelloos luisteren is daarbij onmisbaar – om te horen hoe
het echt zit.’
Sanneke Verweij: ‘Als ik dit zo hoor, zie ik veel overeenkomsten
met Wat Telt. Wat Telt is ontwikkeld op basis van een vraag uit de
praktijk. In Utrecht en Eindhoven wilden gemeente en wijkteam
graag de beleving en het perspectief van inwoners meer centraal
stellen. Wat Telt is een tool die professionals helpt het andere
gesprek te voeren. Wat vindt de inwoner echt belangrijk? Het
bestaat uit een bord met leefgebieden en een blocnote om doelen
te stellen. Op het eerste onderdeel kan de inwoner aangeven wat
voor hem of haar telt. Vervolgens gaat hij of zij zelf scoren. Dat geeft
inzicht wat belangrijk wordt gevonden in het leven. Met elkaar
voer je het gesprek: hoe kan je hiermee aan de slag, wat wil je
bereiken? Dat leidt tot een handelingsperspectief. Het doel is dat de
inwoner zelf aan het roer komt of blijft, als hij of zij al aan het roer
zit. Met het instrument kan je de voortgang volgen. Wat we terug
horen, is dat ook professionals aangenaam verrast zijn over het
andere gesprek. Ze spreken met cliënten over zaken waar ze anders
nooit opgekomen waren, bijvoorbeeld zingeving. Inmiddels
wordt er op meerdere plekken in het land mee gewerkt.’>>

Wat is Positieve Gezondheid?
In Positieve Gezondheid* staat een betekenisvol leven
centraal. Daarom wordt mensen gevraagd wat zij zélf het
liefst willen veranderen. Je spreekt daarmee hun bron van
veerkracht aan. Steeds meer professionals vinden in Positieve
Gezondheid de sleutel om dat wat vastloopt in de zorg te
verbeteren. Of het nu gaat om spreekuren, beleidskeuzes
of de zorg voor patiënten. De stichting Institute for Positive
Health (IPH) is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed.
* De term positieve gezondheid is in dit artikel bewust met hoofdletters
geschreven. De term is niet nieuw en komt in de literatuur met
verschillende betekenissen voor. De uitwerking van IPH is die met de zes
levensdomeinen en dat herken je aan de schrijfwijze met hoofdletters.
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Wat telt is ontwikkeld op basis van een vraag uit de praktijk.

Op welke manier kunnen Movisie en Institute for Positive
Health elkaar versterken?
Janny Bakker-Klein: ‘In mijn proefschrift stond ik stil bij het begrip
responsiviteit: het vermogen van professionals om in te schatten
wat werkelijk voor de ander van betekenis is. Als professional heb
je voldoende tijd nodig om goede gesprekken te voeren. In het
gemeentelijk systeem past dat vaak niet. Een professional bij de
gemeente zei tegen mij, op de vraag wat hij of zij belangrijk vindt
in het werk: ‘Ik zou graag iemand weer hoop willen geven.’ Maar in
het verantwoordingsysteem kan je geen vinkje achter ‘hoop geven’
zetten. Hoop is een normatief begrip. Normatieve professionaliteit
kom je in het sociaal domein meer tegen dan in de zorg. Iedereen
moet gelijk behandeld worden, klinkt het vaak, maar ik denk dat
we meer met het normatieve aan de slag moeten want dat is wat
mensen belangrijk vinden in het leven. Als datgene wat helpt om
mensen meer eigen regie te geven en kwaliteit van leven oplevert,
niet in het systeem past, dan moeten we het systeem veranderen.
In mijn proefschrift bewijs ik dat je door uit te gaan van de wensen
van de mensen zelf, kosten kunt besparen.’
Sanneke Verweij: ‘Het helpt altijd als mensen hun eigen doelen en
acties formuleren. Het motiveert hen als ze het zélf mogen doen.
Als iets wordt opgelegd, dan wordt het niks. Wat we bij Wat Telt
zien, is dat mensen hun doelen op de koelkast hangen. Dat is iets
heel anders dan een professional die vanachter een bureau in het
informatiesysteem invoert dat iemand zoveel scoort bij het eerste
onderdeel, zoveel bij het tweede enzovoorts.’
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Janny Bakker-Klein: ‘Ik zou daarom ook willen pleiten om mensen
vertrouwen te geven. Als professionals angstig zijn om het goede
te doen omdat hun manager zo op verantwoording hamert? Dan
moeten we aan de systeemkant iets veranderen. Dat zou niet
ingewikkeld hoeven te zijn. Dingen doen die van betekenis zijn!
Vertrouwen geven aan professionals én inwoners. Waar het om
gaat: erkennen dat die beweging nodig is. Daar gaat deze crisis

ons bij helpen. Wat we nu zien, was er trouwens altijd al, maar we
hadden er geen oog voor. Dit is het moment om het in beeld te
brengen en te verzilveren, misschien door met elkaar een coalitie
te vormen om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en een
brede kijk op gezondheid en welbevinden verder te brengen.’

Deze crisis gaat over ons hele leven

Angelique Schuitemaker: ‘Er is leiderschap en samenwerking
nodig. Op het niveau van de professionals ontwikkelen we
instrumenten, werken we aan beroepsbekwaamheid en opleiding,
maar de professional kan nog niet altijd vrij bewegen. En de cliënt
dus ook niet. Het is in mijn ogen een gebrek aan samenwerking. Er
zijn veel kleine clubjes met hetzelfde bezig; laten we de krachten
bundelen.’

Online in gesprek

Drie hoogleraren praten over de gevolgen van de
coronacrisis voor de samenleving en voor het sociaal domein.
Door: Olaf Stomp

Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk

Ik ben geen positivo
die de coronacrisis als
wake-up call beschouwt
‘Nu de crisis langer duurt, is er een nieuwe
fase ontstaan. In het begin was er sprake
van wat ze in het Engels noemen: ‘rally
round the flag’. Dan is er eensgezindheid
over de koers en scharen we ons achter
de leiders. We gaan allemaal om het RIVM
staan en we verklaren de minister-president
heilig. Op een gegeven zijn er steeds
meer kritische geluiden te horen over de
aanpak. Dan hoor je: ‘Dit kunnen we niet
de hele tijd volhouden, de zaak op slot
gooien.’ Dat is terecht. Gezondheid is
natuurlijk belangrijk, maar een volledige
economische ontwrichting is ook niet
bevorderlijk voor de gezondheid. Ik vind
het ook aan het sociaal werk en aan
welzijnsinstellingen om dat standpunt naar
voren te brengen in de maatschappelijke
discussie. Zij hebben immers ook een
signalerende functie. Is eenzaamheid niet
erger dan corona? Dat geluid klinkt al
rond verpleeg- en verzorgingshuizen en
in de gehandicaptenzorg. Kun je mensen,
aan wie je dat niet kunt uitleggen, zo
lang verstoken laten zijn van contact en
dagbesteding? Hoe moeten mantelzorgers
dat volhouden?’
Versnelt de coronacrisis innovaties in het
sociaal werk? Trappenburg aarzelt. ‘Ik
heb daar niet direct zicht op. Bij sommige
vormen van maatschappelijk werk en
sociaal werk is er inderdaad sprake van
vernieuwing en die dateert al van vóór
corona. Bijvoorbeeld als je werkt met
jongeren – die al veel meer online doen
– ligt dat voor de hand. Voor de overige
dienstverlening is online werken geen
innovatie maar een verlegenheidsoplossing.

Online onderwijs is ook geen innovatie,
het is beter dan niets. Of de crisis goede
kanten heeft, weet ik niet. Ik behoor niet
tot de positivo’s die beweren dat het een
wake-up call is. Ik weet eerlijk gezegd niet
of het nu zo is dat kwetsbare groepen
meer zullen worden getroffen dan anderen.
Natuurlijk, de maatregelen zijn veel
vervelender voor hen die klein behuisd zijn
dan wanneer je een villa hebt met een tuin
eromheen. Maar voor de economische crisis

die we kunnen verwachten weet ik niet of
de effecten helemaal zullen samenhangen
met de sociaal-economische status. Als
goed verdienende zelfstandig gevestigd
coach, ondernemer of pas afgestudeerde
student word je waarschijnlijk ook hard
getroffen. Dus het beeld is wisselend als
het gaat om wie de grootste gevolgen
heeft. Aan de ene kant is de coronacrisis
een grote gelijkmaker, aan de andere kant
niet.’>>
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Derk Loorbach, transitiehoogleraar

Ik zie alle ruimte voor
nieuwe initiatieven
Negentig procent bezorgd, tien procent
nieuwsgierig. Zo vatte schrijver en
voormalig televisiemaker Kees van Kooten
in een podcastinterview zijn gemoed
samen over de coronacrisis. ‘Bij mij zijn
die percentages net andersom’, zegt
Derk Loorbach. ‘Dat zal waarschijnlijk
met mijn leeftijd samenhangen.’ De
transitiehoogleraar greep de coronacrisis
aan om online transitiegesprekken te
voeren. Zo’n 250 mensen deden daaraan
mee. De beroepsmatige nieuwsgierigheid
over wat de crisis losmaakt, is groot.
‘We moeten nu de kans grijpen om te
reflecteren op wat er gaande is, wat
er anders moet. Tegelijkertijd is het
weinig productief om te gaan roepen:
‘Dít is de weg!’ Je ziet dat er allerlei
stokpaardjes worden bereden en dat is niet
verwonderlijk. Deze crisis is langdurig. Het
is niet alleen een financieel-economische
maar ook een gezondheidscrisis. Nu we
gedwongen thuis stilzitten, dwingt dat
ons tot gedragsverandering, of we dat nu
willen of niet.’
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Het is goed dat we het gesprek over
fundamentele vraagstukken voor de
samenleving nu in volle hevigheid voeren,
stelt Loorbach. Toch is dat gesprek
per definitie nog geen verandering. En
verandering betekent niet altijd een
verandering ten goede: rijkeren, machtigen,
op eigen gewin ingestelde slimmerds
kunnen een crisis ook misbruiken, leert de
geschiedenis. ‘Je zou het kunnen zien als
een sociaal laboratorium waar niemand
controle over heeft. De overheid neemt nu
allerlei maatregelen uit het oogpunt van
gezondheid. Daardoor zijn er allerlei dingen
aan het gisten waarvan de uitkomsten
totaal onvoorspelbaar zijn. Ook mooie,
beloftevolle dingen trouwens. Allerlei
lokale initiatieven die de lokale economie
ondersteunen, mensen die elkaar gaan
helpen, er is burenhulp, mensen die ineens
meer met gezond voedsel bezig zijn en
mensen die meer bewegen. En er is behalve
een herwaardering van de vitale beroepen
ook een herwaardering van collectieve
voorzieningen en faciliteiten en van het

feit dat we een sterke overheid hebben die
zaken regelt.’
In deze fase van de crisis ligt de nadruk op
overleven, stelt Loorbach. Dat is logisch, er
is economische onzekerheid, er dreigen veel
mensen ontslagen te worden, zekerheden
vallen weg. ‘Tegelijkertijd is er een groot
maatschappelijk draagvlak voor initiatieven
die niet voortkomen uit de behoefte

aan overleven maar uit de behoefte aan
verandering. De logische rationele orde
van waaruit organisaties en bestuurders
handelden, is er nu even niet. Er is veel
ruimte voor nieuwe initiatieven. Geef die
de kans, gebruik die ruimte. Gebruik deze
periode ook strategisch: denk na over wat
op de langere termijn voor de organisatie
duurzaam blijkt te zijn.’

Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie

Ik hoop dat diversiteit
hoog op de agenda blijft
‘In zijn algemeenheid betekent deze crisis dat
we met z’n allen een stap op de plaats moeten
maken. Vergelijk het met het krijgen van een
lekke band als je heel hard op de fiets op weg
bent van A naar B. Je moet afstappen en je
bent je ineens bewust van de diversiteit om
je heen. Je hoort meer, je ruikt meer, je ziet
meer. We worden nu meer geconfronteerd
met praktische zaken, we zijn volop bezig
met mantelzorg, met thuisonderwijs. Deze
crisis maakt dat we onszelf de vraag stellen:
waar waren we eigenlijk zo druk mee bezig?
Alles draaide om groei, om de economie. De
reflectie op ons doen en laten zie ik als iets
goeds.’ Naast het belang van vertraging ziet
Ghorashi nog een positief gevolg van de crisis.
‘De crisis maakt ook dat we ons beter kunnen
inleven in anderen die al langer in een afhankelijke of kwetsbare positie verkeren. Mensen
die bijvoorbeeld minder contacten hebben
of minder mobiel zijn. Nu voelen we allemaal
wat het is om minder bewegingsruimte te

hebben en dat kan de solidariteit met hen
vergroten. Maar aan de andere kant: de crisis
treft kwetsbare groepen natuurlijk harder’,
stelt Ghorashi. ‘Voor eenzame mensen valt
bijvoorbeeld het dagelijkse bezoek aan de
supermarkt weg, de enige vorm van contact
met anderen dat ze misschien hadden. Wat
de crisis ook laat zien, is wat het belang is van
kleinschalige, informele initiatieven in buurten
en wijken waarbij mensen elkaar tot steun
zijn. Dat soort initiatieven zijn goud waard.’
De hoogleraar diversiteit en integratie noemt
ook specifiek de gevolgen voor vluchtelingen
die net de Nederlandse taal aan het leren zijn.
‘Dat gaat het beste met fysieke ontmoetingen.’ Nu dreigt die vooruitgang met het leren
van de taal en met inburgeren te stokken.
‘De vraag is of mensen de middelen hebben
om online lessen te volgen. En ook: lukt dat
thuis wel als je met veel familieleden op een
klein flatje zit?’ De vraag is hoe duurzaam de

solidariteit en het inlevingsvermogen zijn die
Ghorashi nu waarneemt. Want was het niet
zo dat toen de vorige crisis - de bankencrisis voorbij was, we toch ‘gewoon’ verder gingen
waar we waren gebleven? ‘Die crisis trof een
deel van de samenleving, de coronacrisis treft
iedereen. We hebben allemaal een lichaam
dat er door getroffen kan worden. Ik hoop dat
we dit blijven beseffen.’
Ghorashi is kroonlid van de SER, het
adviesorgaan dat parlement en regering
adviseert over tal van onderwerpen. Ze zegt
te vrezen dat het onderwerp diversiteit en
inclusie straks lager op de prioriteitenlijst
komt te staan. ‘Het staat nu hoog op de
agenda, ook de SER heeft vorig jaar een
rapport uitgebracht over het belang ervan.
Vaak wordt dat belangrijk gevonden in tijden
dat het economisch goed gaat, maar valt het
van de agenda als het slecht gaat. Ik hoop
dat dit nu echt anders blijkt te zijn.’
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De waarde van werk: wat verandert er door de crisis?

Bankzitters en
aaibaarheidsfactor
Wat zegt de crisis over de waarde van werk? En wat zijn de gevolgen voor mensen die vóór
de uitbraak van corona al moeite hadden om te participeren in de samenleving? Worden zij
het ultieme kind van de rekening?
Door: Olaf Stomp

Deze illustratie is een vereenvoudigde weergave van de infographic die te vinden is op movisie.nl/inclusieve-arbeidsmarkt

De EXCLUSIEVE arbeidsmarkt
Er vallen ruim
1 miljoen mensen
buiten de boot van
de arbeidsmarkt

anno nu

Aanbodgestuurd
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Ze beweegt zich tussen hoop en vrees, zegt
Marjet van Houten, senior adviseur participatie bij Movisie. ‘Aan de ene kant hoop ik
dat we het er na de crisis over eens zijn dat
iedereen recht heeft op een basale bestaanszekerheid. Dat we nog meer doordrongen
zijn van het belang van het uitgangspunt
dat mensen tot een verband horen, tot een
gemeenschap. Door corona hebben we
ervaren dat we met z’n allen zo kwetsbaar
zijn als Turks fruit in een blik met spijkers.
Het kan ons allemaal treffen. Ik hoop dat
we nu gaan werken aan een inclusieve
arbeidsmarkt.’ (zie illustratie).
Maar dan haar emotie aan het andere einde
van het spectrum, de vrees. ‘Die bestaat
eruit dat alle aandacht vooral uitgaat naar
economisch herstel en we ons concentreren

op alle mensen die nu even buiten de
boot zijn gevallen maar weer binnenboord
moeten worden gehesen. De mensen die
het tót de uitbraak van corona allemaal
prima redden. Mijn angst is dat de miljoen
mensen die dat al niet konden, achteraan
moeten sluiten.’

Gordijnbeweging
Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa –
de belangenbehartiger voor directeuren in
het sociaal domein – zegt de vrees van Van
Houten te delen. ‘In tijden van economische
groei zie je dat werkgevers gewillig zijn
om mensen in dienst te nemen die in een
lager tempo functioneren, mensen met
een handleiding om zo te zeggen. Nu we in
de economische crisis zijn beland, zal die
bereidheid er aanzienlijk minder zijn.’

Dannenberg zegt overigens het meest te
vrezen voor een middengroep in wat hij
noemt de gordijnbeweging (zie illustratie).
Het is even lastig want het interview in
coronatijd is telefonisch maar de Divosa-bestuurder beschrijft wat hij schetst: een lijn
die de arbeidsmarkt representeert. Geheel
rechts de topbestuurders met glanzende
carrières en hoge salarissen. Geheel links de
mensen die nul procent verdienvermogen
hebben, mensen met een zware handicap.
Dannenberg: ‘Het twee derde deel aan de
rechterkant redt zich prima. Dat zijn mensen
met een vaste baan met grosso modo een
goed inkomen. Die hebben zekerheden. Diegenen die helemaal links zitten, de mensen
met een zware handicap, hebben zekerheden. Er is de Wet langdurige zorg,
de Wajong nog steeds. Huisvesting, >>

De INCLUSIEVE arbeidsmarkt
straks

Iedereen kan en
mag meedoen vanuit
individuele vermogens,
ontplooiingskansen en
autonomie

Vraaggestuurd
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dagbesteding en inkomen zijn geregeld.’ Zijn
zorg betreft de groep ertussen in. ‘Mensen
die geen indicatie hebben maar zich op de
arbeidsmarkt niet weten te redden.’
En wat is dan de gordijnbeweging? ‘Zie
het als twee schuifjes. De arbeidsmarkt
trekt zich terug van de laagproductieven
op het moment dat het slecht gaat met de
economie. De overheid trekt zich vanwege
dalende inkomsten gelijktijdig terug, dat
hebben we de afgelopen vijftien jaar weer
kunnen zien. De toegang tot de sociale
werkvoorziening ging op slot, arbeidsmatige dagbesteding kreeg een kwart
minder, de Wajong werd teruggesnoeid, het
participatiebudget daalde met twee derde.
Ik hoop echt dat we het dit keer anders
doen. Dat de overheid, als er minder werk
is, meer doet en pas terugschuift als de
arbeidsmarkt weer werk heeft voor mensen
met een verlaagde productiviteit.’

Hopelijk trekt de overheid zich
nu niet terug
Bankzitters bij voetbal
De coronacrisis dreigt dus nare consequenties te hebben voor mensen voor wie
participeren en aanhaken vóór de virusuitbraak al lastig was. Ze dreigen bij overheid
en werkgevers, zachtjes uitgedrukt, niet
bovenaan het prioriteitenlijstje te staan. Het
geconditioneerde gedrag van werkgevers en
overheid uit het verleden stemt ook al pes-
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Erik Dannenberg

simistisch. Wat te doen? Dannenberg pleit
hartstochtelijk voor anticyclisch gedrag
door overheid en werkgevers. ‘Mensen die
thuis komen te zitten, daar gaat het steeds
slechter mee, die zinken weg. Mentaal en
fysiek. We verwaarlozen hen en dat moeten
we niet willen. Sterker nog: het kost de
samenleving meer geld dan het oplevert.’
Creëer dus iets op de werkvloer, is zijn
motto. Ook als dat niet in directe zin iets
aan productiviteit oplevert. ‘Vergelijk het
met het voetbal: de bankzitters doen niet
mee, maar die zijn wel goed getraind en
straks weer even hard nodig.’ De bekostiging hiervan zal lastig worden, erkent
hij. ‘Maar er is ook een fonds voor zzp’ers
beschikbaar gesteld door de overheid. Op
eenzelfde manier zou je een fonds kunnen
oprichten voor deze kwetsbare groep op de
arbeidsmarkt.’

Marjet van Houten

Aaibaarheid
Maar hoe zit het met de groep voor wie een
reguliere baan iets is dat zich ver voorbij de
horizon beweegt? Mensen die afhankelijk
zijn van participatie in dagbesteding bijvoorbeeld. Van Houten maakt zich zorgen
dat ze uit het zicht raken bij gemeenten.
‘Daar lijkt vooral de vraag voorop te staan:
hoe zorgen we dat de mensen die hun werk
verloren zijn weer aan het werk komen?
Maar hoe zit het met de meer kwetsbaren,
bijvoorbeeld mensen met psychische
klachten en mensen met verward gedrag?
Nadat in de eerste weken van de crisis de
dagbesteding gesloten bleef, werd duidelijk
hoe belangrijk deze is voor betrokkenen.
‘Toen werd juist zichtbaar wat de waarde
is van die plekken voor hen. De maaltijd
die mensen daar bijvoorbeeld krijgen, is
hun hoofdmaaltijd. Uit het oogpunt van
gezondheid had die sluiting al enorme
consequenties. Daarnaast laaiden allerlei
eenzaamheids- en depressieve klachten bij
mensen weer op.’ Het leven en de wereld
van deze burgers is voor buitenstaanders
niet zo zichtbaar, stelt Van Houten. En
daarin schuilt misschien mede het gevaar
dat deze groep dreigt te worden vergeten.
En de beeldvorming zit hen niet mee, voegt
ze toe. ‘De aaibaarheid van ouderen die
geen bezoek krijgen, is een stuk groter. Of
van gehandicapte kinderen die hun ouders
missen. Iemand die met zijn hoofd tegen
de muur bonkt in een instelling, of dak- en
thuislozen die over straat zwerven… hun
aaibaarheid is een stuk minder groot. Voor
hen is er bovendien veel minder geregeld.
Ik maak me daar erg veel zorgen over.’

Mailgesprek tussen Movisie-bestuurder Janny Bakker en hoogleraar Arjo Klamer

Hoe krijgen we een
humane economie?
Door: Arjo Klamer en Janny Bakker-Klein

Welke lessen trekken we uit deze crisis voor het sociaal domein

1

op de lange termijn? Movisie-bestuurder Janny Bakker mailde
hierover met Arjo Klamer, hoogleraar Economie van Kunst en
Cultuur. Drukt de coronacrisis een resetknop in?
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Zijn we nu allemaal meer empathisch?
Beste Arjo,
In een Kamerdebat over de coronacrisis zei Pieter Heerma (fractievoorzitter van het CDA, red.)
dat we in zware tijden een warmere samenleving zien, waarin het beste in mensen naar boven
komt. Maar is het ook werkelijk zo dat de samenleving nu warmer is dan voorheen? Ik geloof
daar niets van. Mensen waren ook vóór de crisis al bereid om iets voor een ander te doen. Kijk
alleen al naar de vele bureninitiatieven en de enorme inzet van mantelzorgers en vrijwilligers.
Dat wij toch zo massaal lijken te denken dat de warmte in onze samenleving alleen in tijden
van crisis mogelijk is, houdt volgens mij verband met het dominante neutrale mensbeeld in
onze samenleving. Maar de gedachte achter dit mensbeeld, dat de mens een ‘homo economicus’ is, die altijd alleen maar zijn eigen voordeel zou nastreven, klopt niet. Mensen zijn natuurlijk bereid om voor elkaar zorg te dragen. Zo zitten wij in elkaar. Dat zien we ook in
deze crisis. Het vertrouwen in de kracht van de samenleving moet weer terugkomen.
Janny

Re: Zijn we nu allemaal
meer empathisch?
Beste Janny,
Het valt op hoeveel het nu gaat over
‘samen’, ‘gezamenlijk’, ‘solidariteit’ en de
‘samenleving’. Het valt ook op dat de heilige
koe die de economie is, nu plaats maakt
voor de gezondheid. Wie had dat kunnen
denken?
Arjo
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Hoe duurzaam is het?
Beste Arjo,
De vraag is hoe duurzaam het is dat de economie nu op de tweede plaats komt. Nu al klinkt
steeds meer de roep om de economie weer op
te starten, om niet nog meer slachtoffers te
maken. En als ik zie hoe zorgelijk de huidige
situatie is voor veel ondernemers, dan begrijp
ik dat goed. Maar ik zou het een gemiste kans
vinden als we deze crisis niet benutten.
Benutten om de solidariteit vast te houden die
we nu zo merkbaar in de samenleving zien.
Voor de crisis deden meer dan honderdduizend mensen in Nederland helemaal niet
meer mee op de arbeidsmarkt. Ondanks alle
inspanningen van de overheid kwamen zij
niet aan een betaalde baan. Nu we zelf tijdelijk even niet meer onder collega’s kunnen
zijn, worden we ons er meer van bewust wat
dit voor mensen betekent. In dat opzicht
zijn we denk ik met z’n allen empathischer
geworden. Het gevoel er niet meer toe te
doen, zorgen om geld, vereenzaming, daar
worden mensen pas ziek van. Dat ervaren
velen van ons nu ook aan den lijve.
Deze crisis biedt volgens mij een enorme
kans voor een bredere kijk op de economie
en volksgezondheid, waarbij welzijn van
mensen een veel belangrijkere pijler wordt.
Wat mij betreft gaan we na de crisis vol
inzetten op het welzijn van mensen. Dus ook
op een herwaardering van het belang van
sociaal contact, zingeving, bestaanszekerheid en het recht op waardevol werk voor
iedereen.
Janny
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Hoe krijgen we een meer
humane economie?
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Beste Janny,
Daar gaat jouw proefschrift over de responsieve overheid ook over. En dat is ook het
punt dat ik wil maken met het boek waar ik
nu aan werk over de humane economie. De
economie is dienstbaar aan het goede leven
waar ieder mens naar streeft. Geld, en alles
wat we uitdrukken in geld, is instrumenteel
en dient wat we echt belangrijk vinden,
zoals gezin, vriendschap, vakmanschap,
zingevende activiteiten.

Het is best lastig om dat duidelijk te krijgen,
merk ik. Het gaat om het vaak genoemde
verschil tussen de leefwereld en de systeemwereld. Economen werken vooral met
het systeem van de markt. Te veel CO2?
De uitstoot belasten! Te veel ongelijkheid?
De belasting voor de rijken verhogen!
Omzetverlies door corona? Compenseren
met overheidsgeld! Dat is een deel van het
systeemdenken. Het andere deel gaat over
regelgeving. Te veel mensen in het bos?
Een toegangsverbod! Samenscholingen?
Een verbod en een boete ingeval van
overtreding.
Ik denk dat ik net als jij pleit voor een derde
mogelijkheid. Die van de gezamenlijkheid
dus. Van de publieke moraal, voeg ik er
voorzichtig aan toe. Als iemand te dichtbij
komt, wijs ik die persoon daarop. Als ik zie
dat iemand aandacht nodig heeft, geef ik
die. Als een zorgverlener merkt dat iemand
vereenzaamt, geeft hij of zij extra aandacht,
buiten de regels om en zonder het in
rekening te brengen.
Ik merk dat mensen ons gauw zweverig
vinden en vaag. Waarom is dat? Dat sociale
gedrag is doodnormaal, normaler dan het
sturen en betalen van rekeningen en het
opleggen en respecteren van regels. Begrijp
jij dat mensen zo moeilijk doen over die
derde mogelijkheid?
Arjo
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Re: Hoe krijgen we een
meer humane economie?
Arjo,
Dat mensen dit zweverig vinden, houdt
volgens mij verband met de in onze cultuur
dominante positivistische wetenschapsopvatting. Daardoor hechten bestuurders,
managers en beleidsmakers vooral waarde
aan rationele kennis. Dat horen wij ook in
hun taalgebruik in deze crisis. Het draait
allemaal om cijfers, om techniek, om
aansprakelijkheid. Een responsieve overheid
stelt andere vragen: Wat doet deze crisis met
mensen? Hoe gaan zorgverleners en sociaal
professionals hiermee om? Hoe kunnen we
hen daarin maximaal ondersteunen?
Is dat wat jij een humane economie noemt?
Janny

1

Re: Hoe krijgen we een
meer humane economie?
Jazeker Janny. Je hebt gelijk dat de gebezigde taal belangrijk is. In de gangbare
economie staan termen als de markt, efficiëntie en klantgericht centraal. Als je in die
termen spreekt, wil je aanbesteden, sturen
op prijs en keuzemogelijkheden bieden.
Dan wordt het doel meer en meer marktwerking. Combineer die taal met typische
bestuurskundige begrippen als beheersing
en controle en je krijgt een dodelijke
combinatie. Dan gaat het alleen nog over
toezicht, regels, accounting procedures,
eindeloos afvinken, controlemechanismes.
Jij als bestuurder weet daar alles van.
Arjo

1

Hoe veranderen we na
deze crisis het dominante
perspectief?
Janny,
Jij en ik benadrukken een ander taalgebruik
met andere termen. Wat ons betreft komen
begrippen als relaties, een goed leven,
vakmanschap en zingeving centraal te
staan. Daarom heb jij het over christelijke
en andere mensbeelden en benadruk jij responsiviteit, een typisch relationeel begrip. In
dat taalgebruik zijn woorden als efficiëntie
en controle ondergeschikt en dienstbaar. Ik
denk dat ons plaatje realistischer is en aantrekkelijker. Helaas heb ik moeten leren dat
niets zo moeilijk is als het veranderen van
een dominant perspectief. Hoe overtuigend
het relationele mensbeeld ook is en hoe
veel beter het werkt in de praktijk, bestuurders en ambtenaren vallen toch weer terug
op de voor hen zo vertrouwde termen.
Ergens hoop ik dat de coronacrisis een
resetknop heeft ingedrukt, waardoor het
mogelijk wordt te herdenken waar het om
gaat in het leven en het samenleven.
Arjo

Online weerbaar worden tegen discriminatie

#datmeenjeniet
Door: Olaf Stomp

Op sociale media komen geregeld
discriminerende uitingen langs.
Maar hoe ga je daarmee om? Dat
is voor veel jonge mensen lastig.
Via het project #datmeenjeniet
wordt een groep jonge
‘upstanders’ getraind. Ze leren
hoe ze zich teweer kunnen stellen
tegen discriminatie en hoe ze
anderen meekrijgen. Motto: stop
online discriminatie.
#datmeenjeniet is de naam van het project
dat Movisie samen met Diversity Media en
Hogeschool Inholland is gestart. Doel: discriminatie op sociale media tegengaan door
bij jongeren de sociale norm te vergroten
dat online discriminatie niet acceptabel
is. Het project wordt samen met een groep
jonge mensen uitgevoerd. Ze delen kennis
en ervaringen om online in actie te komen
tegen discriminatie.

Je bent geen bystander
In het dagelijkse leven zien veel jonge
mensen discriminerende content langskomen op sociale mediakanalen. Maar ze
weten niet altijd hoe ze daarop kunnen
acteren. Bijvoorbeeld omdat ze denken dat
het niet hoort, omdat ze zich niet verantwoordelijk voelen om te reageren of denken
dat het toch geen zin heeft. #datmeenjeniet wil de sociale norm verspreiden dat
discriminatie online niet acceptabel is en
dat mensen kunnen en mogen ingrijpen.
Oftewel: mensen zijn geen ‘bystander’ van
discriminatie, maar een ‘upstander’: iemand
die in actie komt tegen discriminatie.

plaatsen op hun sociale media. Hoe spreek
je bijvoorbeeld iemand aan? Hoe kan je
ervoor zorgen dat anderen zich (online)
meer gaan inleven in de slachtoffers van
discriminatie?

Campagne
‘We helpen deelnemers bij het ontwikkelen
van een strategie die bij hen past’, zegt
projectleider van Movisie, Joline Verloove.
‘De ene deelnemer gaat meer de strijd
aan, de ander laat een positief tegengeluid
horen in eigen posts. Dat kan per persoon
verschillen.’ Na de training gaan de
deelnemers een jaar lang zelf aan de slag.
De organisaties ontwikkelen een campagne
om samen met de deelnemers en bekende
influencers de boodschap te verspreiden
dat online discriminatie niet acceptabel is.

Hoe reageer je?

En de kennis?

Online actieve jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar worden begeleid in hoe zij online het verschil kunnen
maken. Daarbij maken ze gebruik van de
kennis die Movisie en haar projectpartners
hebben vergaard in het effectief bestrijden
van (online) discriminatie. Tijdens workshops leren de jongeren wat wel en wat niet
werkt wanneer zij reageren op discriminerende posts of wanneer zij een eigen bericht

De kennis wordt gebundeld in een toegankelijke e-learning voor jongeren die
bruikbaar is in onderwijs en jongerenwerk.
De kennis over wat werkt tegen online
discriminatie wordt geborgd in opleidingen
van Hogeschool Inholland. Vervolgens
wordt de kennis overgedragen aan andere
relevante instellingen via platforms als
School en Veiligheid, Movisie.nl, Vereniging
Hogescholen en de MBO Raad.

De coronacrisis legt de
discriminatie van Aziatische
Nederlanders nu meer bloot
Geen grapje
Rui Jun Luong is een van de jongeren die
meedoet aan #datmeenjeniet. Ze post als
‘ruijunluong’ op Instagram. ‘Helaas zien nog
veel mensen discriminatie van Aziatische
Nederlanders niet als discriminatie. Ze
erkennen dit niet, omdat dit zo genormaliseerd is in de samenleving. Opmerkingen
en posts worden onder het mom van een
grapje gemaakt. Terwijl dit verre van een
grapje is, het kan veel schade aanrichten.
Want dit is iets waar ik mijn hele leven al
tegenaan loop als Aziatische Nederlander.
De coronacrisis heeft deze discriminatie nog
meer blootgelegd.’

Meedoen?
In het najaar van 2020 start de tweede groep
upstanders. Neem voor meer informatie
contact op met Joline Verloove van Movisie
(J.verloove@movisie.nl of 06 55 44 06 050).
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Hulp bij geldproblemen
door de coronacrisis
Door: Daniëlle van Oostrum en Christine Kuiper

Een op de vijf Nederlanders heeft door de

Het probleem

coronacrisis een lager inkomen. De coronacrisis

Veel mensen die schulden hebben of in armoede leven, hebben
niet alleen een financieel probleem maar ook andere problemen. En die beïnvloeden elkaar. Zo kan een slechte gezondheid
ervoor zorgen dat het moeilijk is om je werk te behouden. De
geldnood die daar het gevolg van is, kan stress opleveren. En
dat heeft dan weer een negatieve invloed op je gezondheid.
Stress door financiële schaarste maakt dat het lastiger is om te
plannen en te organiseren. Hulp zoeken en actie ondernemen
lukt niet meer, ook schaamte speelt hierbij een grote rol.
Mensen willen wel maar kunnen niet: de bandbreedte wordt in
beslag genomen door geldproblemen.

treft jongeren, zelfstandigen en flexwerkers
onevenredig hard. Hoe zorg je dat deze mensen
niet door het ijs zakken? Vroeg ingrijpen en
stress-sensitief werken helpt.
De cijfers
Het NIBUD geeft aan dat in Nederland 2,6 miljoen huishoudens
moeilijk kunnen rondkomen (2018). Zo’n 550.000 huishoudens
hebben ernstige betalingsproblemen. Door de coronacrisis
neemt het aantal mensen in armoede en met schulden toe.
Eén op de vijf Nederlanders verdiende in maart minder dan
normaal als gevolg van de coronacrisis, aldus het Nibud. Dit is
gebaseerd op een steekproef onder 1.050 Nederlanders van
achttien jaar en ouder. Lage inkomens lijden het meest onder
de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van economen van Tilburg
University, de Universiteit van Bonn en IZA. Zij analyseerden
gegevens van 5.500 respondenten.

En de oplossing
Stress-sensitieve dienstverlening is een manier van werken
die rekening houdt met de gevolgen van schaarste. Alles in
de dienst- en hulpverlening richt zich op het voorkomen en
verminderen van stress. In het kort: er is een vertrouwde en
prettige omgeving voor contact, de professional heeft een
coachende en gelijkwaardige houding, er is sprake van simpele
en eenvoudige communicatie en het waarderen en belonen van
gewenst gedrag.

Vroeg eropaf

Wat werkt bij
dossier
Het dossier Wat werkt bij
de aanpak van armoede en
schulden staat op movisie.nl/
armoedeenschulden. Hier vind je
de feiten en cijfers, de werkzame
en niet-werkzame elementen,
de rol van beleidsmakers en
uitvoerders en veelbelovende
aanpakken.
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Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk mensen met betalingsachterstanden te benaderen. Zo voorkom je dat deze achterstanden
uitgroeien tot problematische schulden. Vroeg Eropaf! is een
voorbeeld van een effectieve aanpak. Bij dit concept wacht men
niet tot mensen zichzelf melden, maar gaat een maatschappelijk
dienstverlener op iemand af zodra er sprake is van een betalingsachterstand. Dit voorkomt dat problemen erger worden en zorgt
ervoor dat mensen tijdig de juiste hulp krijgen.

Dus?
Voor het voorkomen en doorbreken van de vicieuze cirkel van
armoede en schulden bestaat geen standaardoplossing. Wel
weten we uit onderzoek, dat vroeg ingrijpen en een stress-sensitieve benadering loont. Door deze inzichten te benutten, kunnen
we voorkomen dat problemen verder uit de hand lopen.

Wat werkt bij de aanpak van
armoede en schulden
Armoede en (problematische) schulden zijn vaak structureel van karakter. Naast een ﬁnancieel
probleem is er bij veel mensen ook sprake van andere problemen die elkaar wederzijds beïnvloeden.
Voor een eﬀectieve aanpak zetten we de werkzame elementen op een rij.

Armoede

605.000
mensen leven
In Nederland
langdurig
in armoede

Schulden

½

hiervan heeft ongeveer
betaald werk. 64%
van totale groep armen

700.000

1 op de 5

heeft betalingsproblemen
8% ernstige
betalingsproblemen

huishoudens hebben
schulden.
43% heeft
problematische
schulden

11,5% lichte
betalingsproblemen

WERKZAME ELEMENTEN
sociaal
kapitaal

economisch
kapitaal

investeer
in kapitaal

maatschappelijk
kapitaal

stresssensitieve
hulpverlening.

aandacht voor
psychologie van de
schaarste* en doenen denkvermogen

self-eﬃcacy
(geloof in
eigen
kunnen)

psychologisch
kapitaal

motivatie

interventies
gericht op
weten, kunnen
en handelen

* stress over geldschaarste kan (tijdelijk) leiden tot minder
cognitief vermogen; zelfs tot IQ daling van 13 punten.

COMPETENTIES PROFESSIONALS
Stress-sensitieve
dienstverlening:

✓
✓
✓
✓
✓

Creëren van prettige
en veilige omgeving
Coachende houding,
steunende interactie
Geen stress
toevoegen
Helpende
instrumenten
Schaarste (waar mogelijk)
opheﬀen, invoeren
beloningssystemen

Bieden van
maatwerk:

✓
✓
✓

Cliënt goed kennen (situatie
gedetailleerd vastleggen)

✓
✓

Motiverende
gespreksvoering

Kennis van methodiek en
armoede/schuldenproblematiek
Aandacht voor extra risicogroepen
Vergroten van motivatie,
vaardigheden en kennis

Wetenschappelijk kennis
vertalen naar praktijk

Deze informatie is afkomstig uit het dossier Wat Werkt bij de aanpak van

 eze
D
informatie
is afkomstig
het dossier
Werkt bij de aanpak
van armoede en schulden van Movisie waarin gegevens
armoede
en schulden
van Movisieuit
waarin
gegevensWat
uit wetenschappelijk
onderzoek
zijn
verzameld over Watonderzoek
Werkt bij de zijn
aanpak
van armoede
enwat
schulden.
dossiers
uit
wetenschappelijk
verzameld
over
werktDebij
de aanpak van armoede en schulden. De dossiers zijn niet
zijn nieten
statisch
en worden
jaarlijks
aangepast
met
nieuwe onderzoeken.
onderzoeken.
statisch
worden
jaarlijks
aangepast
met
nieuwe
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Afscheid Movisie-expert Anne-Marie van Bergen

Blijf vooral praten met
de mensen om wie het gaat
Door: Olaf Stomp

Anne-Marie van Bergen, senior-adviseur bij Movisie, zette april
2020 een punt achter haar werkend bestaan. Sinds het begin van
haar loopbaan heeft ze zich hard gemaakt voor een verbinding
tussen de ggz en het sociaal domein. Doel: zorgen dat mensen met
psychiatrische problemen net als iedere andere bewoner kunnen
participeren in de buurt, wijk en samenleving.

Anne-Marie van Bergen bij haar afscheid (vóór coronatijd)
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>>

In het vraaggesprek blikken we in vogelvlucht terug op de decennia van haar
werkzame leven. Tegelijkertijd ontkomen
we er niet aan om het eerst te hebben
over datgene wat ons nu allemaal raakt:
de coronacrisis. ‘Extra zuur natuurlijk voor
diegenen onder ons die in een kwetsbare
positie verkeren’, stelt Van Bergen. ‘Zoals
mensen met psychische klachten bij wie
de hulpverlener nu misschien niet meer
langskomt. Ik maak me er een voorstelling
van dat mensen de ene na de andere
beangstigende mededeling op sociale media
langs zien komen, of in het nieuws. Hoe
gaan ze daarmee om?’

De beweging naar
normalisering is nog
lang niet af
Ze vindt het schrijnend dat het contact met
de hulpverlener soms het enige resterende
contact is. Ze refereert aan de tv-toespraak
van de koning: ‘Isolement is zo ongeveer
een dodelijker virus dan corona.’ Waar
mogelijk moeten hulpverleners daarom met
cliënten blijven afspreken, vindt Bergen.
‘Zeker de eenzamen onder hen. Ik snap dat
niet iedere welzijnswerker daar om staat te
trappelen. Maar zolang je allebei niet ziek
bent, moet dat kunnen toch?’

Geweldige emancipatie
Er volgt een lastige vraag voor iemand
met een loopbaan in het sociaal domein
van meer dan 35 jaar. Want: wat heeft
de meeste indruk gemaakt? Van Bergen
antwoordt vlot en stellig. ‘De geweldige
emancipatie van ggz-patiënten – zo noem
ik hen even heel bewust – naar mensen
met een gevoel van eigenwaarde die ook
aan de maatschappij durven te vragen:
pas je ook een beetje aan mij aan! Een
beweging die versterkt is door de rol van
ervaringsdeskundigen.’
Een anekdote van dertig jaar geleden. Een
cliënt die ooit een psychose had gehad,
merkte op feestjes dat hij werd gemeden.
Hij wist zelf ook niet hoe hij dat contact kon
aangaan, hoe hij de kloof kon overbruggen.
‘Ik ervaar het als de grootste winst van
de afgelopen 35 jaar dat er steeds meer
mensen zijn die dat aankaarten. Die de
vraag stellen: hoe normaliseren we het
contact?’

Ze is ook realistisch. ‘Indrukwekkend en
noodzakelijk deze beweging naar normalisering, maar nog lang niet af.’

Cultuurshock
Anne-Marie van Bergen begon als preventiewerker bij de Riagg. Een vak dat nog
in de kinderschoenen stond. ‘We waren
een Gideonsbende, er waren nog weinig
interventies. We probeerden dingen uit,
we experimenteerden. En we probeerden
toen al de samenwerking op gang te
brengen tussen ggz, welzijn, vrijwilligers en
voorzieningen.’ Van Bergen zag de ggz in
de loop der jaren veranderen. Steeds sterker
kwam het accent te liggen op protocollen,
behandeling en medicijnen. Het was de
periode waarin ze vertrok naar het NIZW
– het kennisinstituut dat de voorloper was
van onder andere Movisie, het Nederlands
Jeugdinstituut en Vilans. De overgang
voelde als een cultuurshock. ‘Het was een
vrij traditioneel instituut waar medewerkers
in hun kamertje achter hun bureau ideeën
voor onderzoek ontwikkelden. Het veld
mocht dan vervolgens daarop inschrijven. Ik
wilde eerst de mensen in het veld spreken.
Zij weten waarover het gaat.’

En nu houdt ze ermee op, na 35 jaar. Welk
advies laat ze achter voor de verschillende
partijen die actief zijn in de samenwerking
tussen ggz en sociaal domein? ‘Blijft vooral
in gesprek met de mensen om wie het gaat!
Hulpverleners, werk vanuit de bedoeling
en volg niet enkel de regels. Daar bedoel
ik mee: luister echt naar wat iemand nodig
heeft en zelf vraagt. Laat je écht raken.’

Nieuwe ggz
Daarna veranderde er veel. Ze is blij dat
de nieuwe ggz een steeds invloedrijkere
beweging is geworden. ‘De nadruk op
herstel en participatie wordt nadrukkelijker.’
En er is een sterkere link met het sociaal
domein tot stand gebracht, in samenwerking met ervaringsdeskundigen. ‘Ik zie in de
ggz ook steeds meer werkers die op herstel
zijn gericht en niet primair op behandeling.’
Wordt het een dominant paradigma, dat
van de nieuwe ggz? ‘Ik hoop het. Staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis heeft daar
ontwikkelagenda’s voor opgesteld. En je
ziet steeds meer samenwerkingsverbanden
ontstaan, bijvoorbeeld tussen Sociaal Werk
Nederland en GGZ Nederland.’

Blijf in gesprek
Ze vertelt: ‘We merken ook dat Movisie
steeds meer wordt gevraagd door allerlei
partijen. Dat we de vraag krijgen: voorzie
ons van voorbeelden in het land waar
de samenwerking tussen ggz en sociaal
domein goed lukt.’ Het zijn ontwikkelingen
die haar optimistisch stemmen. Toch is het
niet allemaal hosanna. ‘In wijken met veel
sociale woningbouw is er een gigantische
druk op de wijk. Allerlei mensen met
kwetsbaarheden komen hier terecht. Met
als gevolg dat de onverdraagzaamheid daar
toeneemt. Met alle narigheid in de wijk tot
gevolg.’

De nieuwe ggz is een
steeds invloedrijkere
beweging geworden

Toekomst Movisie
Aan het eind van het gesprek komt de
toekomst van Movisie nog even om de hoek
kijken. ‘We zijn met goede dingen bezig’,
zegt ze, reflecterend op hoe het nu gaat. ‘Er
is extra aandacht voor mensen in de samenleving die kwetsbaar zijn. En we letten goed
op de impact van ons werk.’ Wat Movisie
ook moet blijven doen, is voor de troepen
uitlopen, vindt Van Bergen. ‘Bijvoorbeeld
rond het thema ervaringsdeskundigheid.
Het is belangrijk dat we anderen daarin
meekrijgen. Maar ook scherp blijven op wat
ervaringsdeskundigheid in de praktijk moet
zijn, hoe we de meerwaarde vormgeven in
de praktijk. We hebben daarin ook zelf iets
te leren, samen met andere organisaties en
netwerken. Belangrijk is om te weten waar
je naartoe wilt en oog houden voor ieders
afzonderlijke sterke punten.’
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Balkon en stoep, de nieuwe
ontmoetingsplaatsen
En zev
en
and er e
t ip s
voor c
ontact
in
tijd va
n s o c ia
le
afstan
delijkh
eid

Door Radboud Engbersen en Peter Rensen

Een Nederland waar we meer op elkaar letten en onderlinge
verschillen minder groot zijn, daar nodigt deze coronatijd ons voor
uit. Daarom belichten we de acht lessen uit Wij in de wijk, een
recente publicatie van Movisie.

‘Lange leve ons’, schreef Volkskrantcolumnist Sheila Sitalsing, reagerend op
de wijze waarop Nederland omgaat met de
pandemie. Ons? Is er een ramp nodig om
het verdeelde Nederland tot onderlinge
solidariteit te bewegen?
Movisie publiceerde onlangs de publicatie
‘Wij in de wijk’ met acht lessen om het

contact tussen burgers te stimuleren.
Met name het contact met burgers die
kwetsbaar zijn en verder van ons af staan.
Zijn deze lessen plotseling irrelevant
geworden in het licht van de dramatische
actualiteit? Nee. Als we ze langs lopen,
wordt duidelijk dat de coronacrisis juist
extra bewijslast aandraagt voor hun
relevantie.

1

Ontmoetingsplaatsen zijn
cruciaal

Nu de meeste ontmoetingsplaatsen
(cafeetjes, sportverenigingen,
kerken, inloophuizen) zijn gesloten of nog
maar beperkt open zijn, lijkt deze les op
het eerste gezicht niet op te gaan. Maar bij
nader inzien is deze meer dan ooit relevant.
Face to face ontmoetingsplaatsen zijn veelal
verruild voor digitale ontmoetingsplaatsen.
Zie de exploderende vrienden- en familieapps, de skype- en beeldschermcontacten
met collega’s, docenten en allerhande
coaches en hulpverleners. Online ontmoeten we elkaar, werken en studeren we door
en spreken elkaar moed in. Er is ongekende
saamhorigheid. Bovendien zijn er twee
nieuwe fysieke ontmoetingsplaatsen bijgekomen: het balkon en de stoep. Daar staan
we en zien we onze buren en overburen,
en samen zingen en klappen we voor onze
verplegers en artsen.
De kern is hulpbronnen te zien en deze te
mobiliseren binnen gemeenschappen

2

Aanwezigheid van een
‘opbouwwerker’

Deze naam hebben we bewust in
de publicatie Wij in de wijk tussen
haakjes gezet, omdat deze beroepsgroep
vaak onder een andere naam en op een
andere plaats hun werkzaamheden zijn
blijven vervullen (kwartiermaker, sociale
verbinder, buurtverbinder). Het mag
duidelijk zijn dat we deze functie meer
metaforisch moeten opvatten. Het gaat in
deze coronatijden vooral om het aanspreken van de opbouwwerker in jezelf.
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Wat is de kern van een opbouwwerker? Dat
is iemand die in staat is alle hulpbronnen
te zien en te mobiliseren in gemeenschappen. En dat is precies wat vandaag de dag
gebeurt. Ongekende talenten en hulpbronnen worden blootgelegd en aangeboord

in gezinnen, organisaties en bedrijven. Zo
kennen wij uit eigen waarneming iemand
die plotseling boterkoeken ging bakken
om de gezinsmoraal hoog te houden. Een
talent dat hij decennialang verborgen had
weten te houden. Bovendien, kijk goed naar
onze premier en stel met ons vast dat hier
in alles een opbouwwerker aan het woord
is: een verbinder, een great communicator,
een vasthoudende onvermoeibare energiebron en katalysator van een indrukwekkend aantal burgerinitiatieven (‘Laten we
een beetje op elkaar letten’).

3

Neem lichte overbruggende
contacten serieus

Er is nog weinig empirisch
onderzoek beschikbaar over de
stroom aan burgerinitiatieven. Richten deze
burgerinitiatieven zich vooral op de eigen
dierbaren of juist ook op mensen die men
niet of nauwelijks kent: personen uit andere
sociaaleconomische kringen, leeftijdscategorieën of met een andere migratieachtergrond? Afgaande op de berichtgeving uit
de media zijn we geneigd te zeggen dat het
laatste zeker nu ook het geval is. Kloven,
schotten, bubbles en cocons lijken even niet
te bestaan. Kijk alleen maar naar de microkosmos van het gezin waar ouders indrukwekkende overbruggende contacten weten
te realiseren met recalcitrante pubers. En
omgekeerd. Of ze dat lang volhouden is de
vraag, toch is onze hypothese dat de coronacrisis pubers en ouders - en familieleden
in het algemeen - dichter bij elkaar brengt.
Cruciaal is dat men elkaars pogingen tot
bridging herkent en waardeert. Dus als
zoonlief uit eigen beweging spontaan de
vaatwasser leegruimt, accepteer dan dat
hij zijn vuile sokken altijd precies naast de
mand met vuile was mikt.
Al die kleine initiatieven vormen samen
een machtig tegenwicht tegen de moedeloosheid die gemakkelijk op de loer ligt in
deze angstige tijd

4

Kneuterigheid verdient een
standbeeld

Op eindeloos veel plekken zijn
Nederlanders aan het bakken
(taarten, cupcakes), bijles geven, opvangen,
knutselen, boodschappen en bloemen
bezorgen. Al die kleine initiatieven vormen
samen een machtig tegenwicht tegen de
moedeloosheid die gemakkelijk op de loer
ligt in deze angstige tijd. Natuurlijk zijn er
ook structurele collectieve maatregelen
nodig en die worden gelukkig ook allemaal
afgekondigd, maar statistieken drukken je
naar beneden en al die kleine verhaaltjes

beuren je op. Laten we dit onthouden als
de coronacrisis achter de rug is. Onthoud
ook dat het ouderwetse bordspel aan een
stille terug- en zegentocht bezig is. Winkels
in familiespelen doen goede zaken en
bezorgen ze desgevraagd aan huis. Gezellig
samen bij een kopje thee en een stukje
boterkoek een bordspel spelen in plaats
van gamen of Netflixen. Nieuwe kneuterigheid? Laten we voorzichtig zijn met deze
diskwalificatie.

5

Verbind kinderen, oma’s en
opa’s

Vooral de vitale opa’s en oma’s
vervullen deze dagen een heldenrol. Ze ontpoppen zich moeiteloos als
juffen en meesters, en bieden overbelaste
gezinnen de noodzakelijke respijtzorg.
Bovendien brengen de kleinkinderen je ook
in contact met tal van online gemeenschapen: de school, de clubjes, de vele andere
ouders. Ze geven je het gevoel dat je er niet
alleen voor staat. Hier past natuurlijk wel
een kanttekening bij de opa’s en oma’s die
niet meer deze verbindende rol kunnen
vervullen omdat ze broos en kwetsbaar zijn
geworden. In sommige gevallen mogen
hun kinderen hen zelfs niet meer bezoeken.
Bij deze tragiek moeten we ons neerleggen.
Het leert ons dat we soms machteloos staan
om ons met anderen en zelfs met dierbaren
te verbinden. We kunnen niet toveren. Als
de coronacrisis voorbij is, is het goed deze
bescheidenheid vast te houden.
We zien twee parallelle ontwikkelingen:
de terugkeer van de staat en de glorieuze
manifestatie van de participatiesamenleving

6

Streef gedeeld eigenaarschap
na

Al die kleine projecten waar we
nu zo veel over horen, zijn eigen
projecten of projecten van kleine clubjes
initiatiefnemers. Maar ze komen tot stand
in een klimaat waarin overheden morele
steun geven en wellicht ook financiële en
praktische hulp, hoewel we dat laatste niet
kunnen overzien. Nogmaals: empirisch
onderzoek is niet beschikbaar. Maar toch, al
die projecten en projectjes zijn samen ‘ons’
project waarin we schouder aan schouder
optrekken tegen het coronamonster.
Natuurlijk is iedereen eigenaar van zijn of
haar initiatief, maar in figuurlijke zin delen
we een collectieve ‘sense of ownership’.
Laten we dat vasthouden als we straks niet
de strijd tegen Corona aanbinden, maar
tegen eenzaamheid, schuldenproblematiek
en maatschappelijke uitsluiting in het
algemeen.

7

Verstoor de aanwezige
verbanden niet

Mensen zijn geneigd zich als
eerste te verbinden met personen
uit de eigen groep (bonding) en pas van
daaruit durven ze voorzichtig stappen te
zetten richting meer onbekende kringen
(bridging). Laten we deze voorzichtigheid
niet veroordelen. We moeten begrijpen dat
de bekommernis van mensen zich in deze
dagen als eerste richt op familie, vrienden, nabije collega’s en studie-, club- en
kerkgenoten. Pas daarna is er de solidariteit
met anderen. We kunnen niet iedereen
definitief en blijvend uit zijn of haar hokje
halen, hokjes geven ook beschutting. Goede
‘opbouwwerkers’ weten dat. Een recalcitrante puber krijg je maar tot op zekere
hoogte uit zijn of haar cocon. Accepteer dat
en vier elk stapje daarbuiten. Ook deze les
in bescheidenheid houden we vast.
De burger kan veel, dat laat de huidige
crisis zien, maar deze inspanning is niet
blijvend vol te houden

8

Blijf investeren in de sociale
basis

Wat we hier in deze lenteweken
van 2020 voor ons zien, zijn twee
parallelle ontwikkelingen: de terugkeer
van de staat en de glorieuze manifestatie
van de participatiesamenleving. Hier is de
les dat de een niet zonder de ander kan. In
de achterliggende jaren heeft de staat zich
teruggetrokken. Met een grote verschraling
van de sociale basis als gevolg. Juist ook in
die domeinen waar beroepsgroepen werken
die nu als vitaal worden aangemerkt (de
onderwijzer, de verpleger, de wijkverpleegkundige, het wijkteamlid).
De burger kan veel. De huidige crisis laat het
zien, maar deze inspanning is niet blijvend
vol te houden. Hier richten we ons tot
opbouwwerker Rutte. Een opbouwwerker
denkt in processen. Lange adem en continuïteit kenmerken zijn handelingen. Het is
de stip op de horizon waar hij op af koerst.
Welke stip dat kan zijn, laat deze coronacrisis zien: een Nederland waar we meer
op elkaar letten en onderlinge verschillen
minder groot zijn. Investeer daarin.

Wij in de wijk is een digitale publicatie
die initiatieven beschrijft van inwoners,
professionals, gemeenten en soms ook
bedrijven, die de handen ineenslaan om
hun omgeving prettiger, leefbaarder en
socialer te maken. Bekijk de publicatie op
www.movisie.nl/wij-in-de-wijk.
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Ondersteuning
bij rouw en verlies
in tijden van corona
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Rouwen is lastig als een geliefde overlijdt aan het coronavirus. Je moet meer
afstand houden en minder mensen mogen afscheid nemen. Wat dit voor impact
heeft, weet Klaas-Jan Rodenburg van het Landelijk Steunpunt Verlies.
Door: Hans Alderliesten
‘Het is juist nu belangrijk om goed afscheid
van elkaar te nemen,’ benadrukt Rodenburg.
‘Laat het niet aankomen op het eind. Als je
in de laatste uren nog afscheid moet nemen,
ben je vaak te laat. Dat wil zeggen: als je nog
dingen goed moet maken of dingen wilt
bespreken. Dat levert pijn en veel teleurstelling op.’ Het zijn intense en ingrijpende
omstandigheden, anno 2020, met het coronavirus in Nederland. ‘Het kan traumatisch zijn
als je je vader of moeder ziet lijden en er niet
bij kunt zijn. Dan kan je denken: Ik heb mijn
vader niet kunnen beschermen. Ik kon mijn
moeder niet helpen. Angst en paniek zie je
ook bij mantelzorgers en naasten.’

Mooi als mensen tijdens
het leven afscheid nemen,
een afscheidsfeestje
Afscheidsfeestje
Goed afscheid nemen staat in coronatijden
dus onder druk. Rodenburg: ‘Het niet goed
afscheid kunnen nemen, betekent dat de
relatie rafelig en onaf blijft.’ Hij vervolgt:
‘Het mooiste is als mensen tijdens het leven
al afscheid kunnen nemen. Soms organiseren mensen met kanker een afscheidsfeestje.
Dan klinkt een laatste woord, mensen
nemen afscheid. Afscheid nemen is belangrijk omdat we met elkaar een weefsel van
contacten maken in ons leven. Ieder contact
en gesprek is een unieke verbinding. Wij
ontmoeten elkaar in dit gesprek. Het leven
gaat over relaties. Verlies gaat over het
verliezen van relaties. Niet afscheid nemen
betekent dat een draad wordt doorgeknipt.
Na het afscheid pak je die draad weer op.’

Loslaten
Hoe kunnen naasten van coronapatiënten het
beste het verlies van een dierbare verwerken?
Rodenburg: ‘Ik geloof niet in de maakbaarheid van rouw. Alsof je het achter je kunt
laten. Het gaat wat mij betreft ook niet om
loslaten, verwerken of een plek geven. Dat
willen we misschien graag, want dan lossen
we het op. Maar het gaat erom hoe we het
verlies kunnen dragen. Dan gaat het dus niet

over verwerken, maar over verweven. Niet om
loslaten, maar om anders vasthouden. Niet
een plek geven, maar de gevoelens over het
verlies en de wijze waarop je nu weer in het
leven staat in beweging houden. Die beweging geeft veerkracht.’

Rouw in coronatijd
Rodenburg maakt onderscheid tussen
chronische en uitgestelde rouw. ‘Iemand
verliezen in coronatijd kan leiden tot
chronische rouw of uitgestelde rouw. Na de
Tweede Wereldoorlog zag je mensen die de
rouw uit de weg gingen. Er was een groep
die het vermeed. ‘Ik wil er niet over praten.
Niet aankomen. Die pijn kan ik niet dragen.’
Dat is vermijden. Op latere leeftijd zie je dat
dat niet meer lukt. In het masker komen
breuken en dan komen angst, pijn en paniek
alsnog boven. Chronische rouw wil zeggen
dat het niet lukt om verder te leven. Dan blijf
je in de rouw. Je blijft leven bij het verlies
en je neemt geen verantwoordelijkheid
om verder te gaan. Chronische rouw kan
allerlei vervelende gevolgen hebben. Mensen
functioneren niet meer. Waarom zou ik uit
bed komen? Er is geen hoop meer.’

Kijk hoe mooi
Wat kunnen professionals doen om dit op
te vangen? ‘Goede begeleiding kan het
verlies en de rouw deels verlichten. Help
mantelzorgers om te anticiperen op het
verlies en help nabestaanden om op verhaal
te komen. Een nabestaande kan zeggen: ik
heb niet meer kunnen zeggen wat ik wilde
zeggen. Ja maar, zeggen de mensen om zo
iemand heen dan, kijk eens naar wat je wél
gedaan hebt. Pak je leven weer op. Kijk eens
hoe mooi weer het is. Kom mee, ga een
stukje wandelen. Daarmee wordt de situatie
gerelativeerd en wordt rouwgedrag gereguleerd. Maar ik denk dat het verlangen naar
erkenning van het verlies en naar de liefde
voor diegene die je verloren hebt daarmee
op slot wordt gezet. Het wordt weggerationaliseerd. Deze verlangens zijn diep in ons
verankerd. En dus gaat het lichaam hierop
reageren, met spanning en stress.’

Troost is meegaan
‘Het helpt om mantelzorgers en naasten
erkenning te geven. Denk met ze mee over
hoe ze het leven kunnen oppakken. Troosten
gaat over iemand volgen, dichtbij zijn, present
zijn. Troost is niet anders dan meegaan ín en

het bevestigen ván de gevoelens van anderen.
Dat is een houding die niet specifiek geldt
voor een bepaalde groep professionals, maar
die de hele samenleving aangaat. Dus ook een
leerkracht in de klas moet beseffen dat een
kind last kan hebben van het feit dat hij of zij
geen afscheid van oma heeft genomen. En op
het werk ligt er natuurlijk een grote rol voor
de werkgever en collega’s.’

Moeilijke opdracht
‘Presentie is makkelijk gezegd, maar het
is heel moeilijk. Onze eigen oordelen en
ervaringen zitten vaak in de weg. Niet het
antwoord formuleren, maar ruimte creëren
voor de vragen van de ander. Dat is nodig
in het onderwijs en het bedrijfsleven. Maar
onderwijs en bedrijfsleven zijn op succes
gebaseerd. Verlies is een moeilijk begrip.
Verlies wordt vermeden en uitgesloten.
In onze samenleving is veel gebaseerd op
optimisme. We gaan samen aan de slag.
We fixen het. Maar corona-nabestaanden
komen met verdriet en verlies binnen. Met
gevoelens van angst. De vraag is of ze daarin
erkend worden. Het werk mag wel mee
naar huis worden genomen, maar het huis
niet mee naar het werk. Wij werken nu met
z’n allen thuis. Daarom is het belangrijk dat
privé ook naar het werk kan.’

De mantelzorger van vandaag
is de nabestaande van morgen

Wat betekent dat concreet?
‘We moeten het over verlies kunnen hebben
op het werk, in de klas, eigenlijk overal. Het
is belangrijk dat je in je omgeving bespreekbaar kan maken dat je een corona-nabestaande bent. Dan kan er sprake zijn van
empowering. Rouw is misschien geen ziekte,
maar staat wel het welzijn en dagelijks
functioneren in de weg. Rouw zit niet in
het zorgpakket, maar dat zou eigenlijk wel
moeten. Voor de uitvaart hebben mantelzorgers een smal perspectief, daarna een breed
perspectief. De mantelzorger van vandaag is
de nabestaande van morgen.’
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DOSSIERS

Wat werkt bij de aanpak
van eenzaamheid door
de coronacrisis?
Door: Daniëlle van Oostrum

Eenzaamheid kan ernstige gezondheidsgevolgen
hebben. Uit onderzoek blijkt dat het effect van
chronische eenzaamheid op de gezondheid
vergelijkbaar is met het roken van vijftien
sigaretten per dag. In tijden van social
distancing staat het thema eenzaamheid dus
hoog op de publieke en politieke agenda. Wat
werkt bij het voorkomen en aanpakken van

netwerk. Ook is er bewijs dat computer- en internettrainingen en
het gebruik van technologie bij eenzaamheidsinterventies effectief zijn om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Deze
bevinding is in de huidige tijd van social distancing extra relevant.
Uit een studie blijkt dat eenzaamheidsgevoelens van ouderen
in verpleeghuizen verminderen, doordat zij regelmatig contact
met anderen hebben via beeldbellen. Van de Maat: ‘Dit is in
verpleeghuizen momenteel een belangrijke manier van contact
onderhouden. Deskundigen geven wel aan dat in de ideale

eenzaamheid? Dat staat in het vernieuwde Wat
werkt bij-dossier over eenzaamheid.
Chronische eenzaamheid kan tot uiteenlopende lichamelijke en
psychische klachten leiden, zoals depressie, alcoholverslaving,
cognitieve achteruitgang, hart- en vaatziekten, slaapproblemen
en verminderde afweer. Om verdere verspreiding van het
coronavirus te voorkomen, moeten we fysiek zo veel mogelijk
afstand van elkaar houden. Maar social distancing is niet
eenvoudig, omdat we als mensen nou eenmaal door en door
sociale wezens zijn. De coronacrisis maakt de aanpak van
eenzaamheid nu extra urgent. ‘Juist nu zoveel mensen dreigen
te vereenzamen, wil je datgene doen waar mensen daadwerkelijk mee geholpen zijn’, aldus Movisie-onderzoeker Jan Willem
van de Maat, een van de auteurs van het dossier Wat werkt bij
de aanpak van eenzaamheid.
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Internettrainingen en videobellen helpen echt
situatie het beeldbellen aanvullend is op fysiek contact.’ Ook
samen met een partner op een Wii-spelcomputer spelen, laat
een vermindering van eenzaamheid zien.
In de update van het dossier Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid is onder andere de laatste kennis over preventie van
eenzaamheid toegevoegd. Eenzaamheidsexperts verwachten
dat er met een aanpak gericht op het voorkomen van eenzaamheid meer winst is te behalen, dan met een aanpak gericht op
het verminderen van eenzaamheid.

Werkzame elementen

Tools

Voor het dossier Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid
doken Movisie-experts de internationale literatuur in. Ze
vonden zowel werkzame elementen van interventies die voor
alle leeftijdsgroepen bedoeld zijn, als werkzame elementen van
interventies die zich richten op specifieke doelgroepen, zoals
ouderen en mensen met een ernstige psychische beperking.

Om de kennis uit dit dossier toegankelijk en toepasbaar te maken,
heeft Movisie in samenwerking met gemeenten, universiteiten en
hogescholen, verschillende praktische instrumenten ontwikkeld:
• Tool: Wegwijs in de aanpak van eenzaamheid
• Training: In gesprek over eenzaamheid
• Online verbetertool: Eenzaamheid

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat interventies waarbij aandacht
is voor negatieve interpretaties van sociale situaties veelbelovend zijn. Ouderen zijn onder andere gebaat bij interventies die
hen trainen in het onderhouden en verbeteren van hun sociale

Met deze laatste verbetertool kunnen professionals en vrijwilligers die bezig zijn met projecten en initiatieven hun aanpak
vergelijken met de beschikbare kennis over wat werkt. De
actuele tools staan op movisie.nl/eenzaamheid.

Wat werkt bij de aanpak van

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een
belangrijk maatschappelijk
vraagstuk. Voor de
aanpak is een duurzame
en systematische manier
vereist. Om richting te
bieden, zetten
we de belangrijkste
risicofactoren,
vormen van
ondersteuning
en werkzame
factoren op
een rij.
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Werkzame elementen binnen eenzaamheidsinterventies
VOOR OUDEREN

omgaan met computer en
internet.

➜ Groepsaanpak,

VOOR ALLE LEEFTIJDEN
negatieve
gedachten door bijvoorbeeld
sociaal cognitieve training.

vooral groepsinterventies met een educatief
element gericht op het verbeteren
van het sociale netwerk, en
groepsinterventies gericht op
sociale activiteiten en sociale steun.

➜ Leren

➜ Actieve

bijdrage van ouderen bij
het ontwikkelen en uitvoeren van
activiteiten.

➜ Inspelen

op lokale context.

➜ Verminderen

➜ Activiteiten

gericht op het vergroten
van de eigenwaarde en de
persoonlijke controle bevorderen
de langetermijneﬀectiviteit.

➜ Combineren

van strategieën
(educatief, cognitief, sociaal)
en technieken (coaching,
groepsdiscussie, training).

Deze informatie is afkomstig uit het dossier Wat Werkt bij de aanpak van eenzaamheid van
Movisie waarin gegevens uit wetenschappelijk onderzoek zijn verzameld over Wat Werkt bij
de aanpak van eenzaamheid. De dossiers zijn niet statisch en worden jaarlijks aangepast
 eze
D
informatie is afkomstig uit het dossier Wat Werkt bij de aanpak van eenzaamheid van Movisie waarin gegevens uit
met nieuwe onderzoeken.

wetenschappelijk onderzoek zijn verzameld over wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid. De dossiers zijn niet statisch
en worden jaarlijks aangepast met nieuwe onderzoeken.
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Tips voor
inclusieve
communicatie
over het
coronavirus
Door: Hanneke Felten

Als overheid, journalist of zorg- en welzijnsinstelling wil je burgers goed informeren over wat
de coronacrisis voor hen betekent: over wat zij
moeten doen om verspreiding te voorkomen en wat
zij moeten doen als ze zelf ziek worden. Met deze
communicatie wil je iedereen aanspreken en niet onbedoeld groepen burgers uitsluiten of stigmatiseren.
Maar hoe doe je dat? Onderzoekers van Kennisplat-

2

Herhaal geen stereotiepe beelden
over ouderen

In deze coronacrisis lopen ouderen meer risico op ernstig ziek
worden dan jonge mensen. Maar je wil natuurlijk voorkomen
dat er allerlei stereotiepe beelden over ouderen worden geactiveerd in de communicatie. De belangrijkste tip is dan ook om die
stereotiepe beelden vooral niet te noemen. Want uit onderzoeken blijkt dat als je een stereotype ontkent (‘u moet vooral niet
denken dat alle Amsterdammers een bakfiets hebben’), het
stereotype juist (onbewust) bekrachtigd wordt. Beschrijf daarom
vooral feiten (wie er meer risico loopt). Voorkom ook dat bijvoorbeeld het woord ‘ouderen’ wordt gekoppeld aan ‘ziek’ of
‘zwak’. Dit geldt ook voor andere risicogroepen of voor groepen
bij wie het coronavirus veel voorkomt zoals mensen met een
beperking of chronische ziekte.

form Integratie & Samenleving zetten tips op een rij
op basis van eerder onderzoek.

1

Laat jongeren zien die het goede
voorbeeld geven

Vaak zijn jongeren genoemd als degenen die zich
slecht houden aan de maatregelen. Dit kan niet alleen
stigmatiserend werken, maar het stelt ook een ‘sociale
norm’; als veel jongeren denken dat andere jongeren zich
niet houden aan maatregelen, is de kans groter dat zij dat
zelf ook niet gaan doen. Het wordt dus als het ware een
self-fulfilling prophecy.
Laat daarom in je communicatie juist voorbeelden zien van
jongeren (van verschillende afkomst) die zich wél houden
aan de maatregelen.
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3

Plaats geen foto’s van mensen die
zich niet aan de regels houden

Er zijn diverse groepen mensen geweest die zich niet zo goed aan
de maatregelen hielden, zeker in het begin van de coronacrisis.
Denk aan de studentenfeestjes die zijn gehouden en aan drukbezochte markten. Een aantal voorbeelden in de media uit de
afgelopen weken laten zien dat er opvallend vaak foto’s werden
getoond waarop mensen ‘van kleur’ (of migratieachtergrond)
zich niet aan de regels hielden terwijl uit de nieuwsberichten
bleek dat het ook ging om ‘witte’ mensen. Door deze foto’s kan
onterecht het beeld ontstaan dat alleen mensen ‘van kleur’ zich
niet aan de regels houden. Plaats daarom geen foto van mensen
die het verkeerd doen. Moet er toch een foto bij? Plaats dan een
foto van een groep mensen die onderling verschillen in afkomst,
en waarop dus ook ‘witte’ mensen te zien zijn.

4

Het vrije woord mag er zijn,
discriminatie niet

De coronacrisis roept soms discussies op over wie het wel en niet
waard zouden zijn om in leven te houden. Dit soort discussies
vinden bijvoorbeeld plaats als reactie op Facebookberichten of
op andere online fora. Discussies mogen er natuurlijk zijn maar
laat als gemeente – of zorg -en welzijnsinstelling duidelijk weten
dat je er voor iedereen bent. Haal discriminerende berichten of
‘hate speech’ berichten (berichten waarin bijvoorbeeld wordt
gezegd dat het niet erg is als bepaalde groepen mensen sterven)
waar mogelijk weg. De psychische gevolgen van deze hatespeech en discriminatie zijn vaak enorm en kan de gezondheid
van mensen ook aantasten.

6

Gebruik representatief beeldmateriaal

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Wanneer je in
beeld wil uitdrukken hoe mensen zich horen te gedragen, is
het raadzaam er op te letten dat deze mensen verschillen in
afkomst, sekse, leeftijd etc. Zorg dus dat het beeldmateriaal
verschillende doelgroepen aanspreekt en representatief is
voor mensen met verschillende achtergronden En vergeet de
verschillen in seksuele voorkeur niet: koppels (al dan niet met
kinderen) bestaan niet alleen uit man- vrouw koppels maar
ook uit vrouw-vrouw of man-man koppels. Door dat op foto’s
te laten zien, spreek je koppels van hetzelfde geslacht aan en
doorbreek je tegelijkertijd het beeld bij anderen dat koppels
altijd hetero zijn.

Meer weten over het voorkomen van stigmatisering, vooroordelen en discriminatie? Check op: www.kis.nl/publicatie/
wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie

5

Richt communicatie niet alleen op
gezinnen, maar ook op alleenstaanden

Veel mensen leven in gezinnen met twee ouders en een of
meer kinderen maar veel mensen ook niet; er zijn alleenstaanden (al dan niet met kinderen of een Latrelatie), ‘extended
families’ die bij elkaar wonen, studentenhuizen, mensen in
woongroepen, kinderen die in twee gezinnen wonen (co-ouderschap) etc. Een valkuil is dus om mensen op te roepen om
alleen om te gaan met ‘gezinsleden’. Benoem concreet wat
de bedoeling is: dat je omgaat met slechts een beperkt aantal
‘vaste’ mensen en dat van anderen 1,5 meter afstand moet
worden gehouden. .

7

Check de toegankelijkheid

Is de informatie van de gemeente toegankelijk voor mensen
die blind of slechtziend zijn? En houd rekening met andere
beperkingen die mensen kunnen hebben? Bijvoorbeeld: is
de communicatie ook te begrijpen voor mensen met een
verstandelijke beperking? De informatie over het coronavirus
is cruciaal voor de volksgezondheid dus het is essentieel dat
iedereen de juiste informatie kan vinden. Kijk voor meer
informatie op de site van de VNG.
Met dank aan René Broekroelofs en Joey Poerwoatmodjo
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Waarom we zo’n moeite
hebben met online
hulpverlening
Door: Marc Engberts

De coronacrisis dwingt sociaal professionals om online te werken.

sociaal domein hebben een sterke voorkeur
voor persoonlijk, face-to-face contact,
een-op-een of in groepsverband. Gedwongen door de omstandigheden snuffelen
de meesten nu voorzichtig aan de digitale
mogelijkheden.’

succesvol wordt ingezet. Voor sommige
doelgroepen is dat zelfs effectiever. De reden
daarvan is dat je als cliënt, als ontvanger
van hulp, veel meer regie hebt over het
hulpverleningstraject. Je bepaalt zelf het
tempo, het hulpverleningsmoment en de
plek waar je de hulpverlening ontvangt: je
bent veel meer in control. Dat sluit aan bij
grote groepen Nederlanders die gewend zijn
hun eigen boontjes te doppen en die af en
toe even vastlopen. Mensen die tegelijk heel
goed weten waar ze mee bezig zijn.’

Hulpverlening vanachter de computer
is toch minder effectief?
‘Dat is een wijdverbreide misvatting. Het is
goed onderzocht dat online hulpverlening
minstens zo effectief is als face-to-face
hulpverlening. Er zijn praktijken waarin
online hulpverlening al tien, twintig jaar

Welke digitale platformen zijn geschikt
voor het sociaal werk?
‘Uitgangspunt is dat je aansluit bij je
doelgroep en dat je je begeeft op de
platformen die zij gebruiken. En dan kom
je al snel uit bij Facebook en WhatsApp.
Helaas heb je dan meteen een dilemma,

Maar cliënten digitaal ondersteunen, kan dat eigenlijk wel?
Digitaal expert Hans Versteegh vindt van wel.
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Willen sociaal professionals wel online
hulpverlenen?
‘Sociaal professionals worstelen vooral met
de vraag hoe. Ze willen mensen op afstand
kunnen bereiken en helpen. Maar ik zie
bij veel sociaal professionals aarzeling als
het gaat om technologie en online werken.
De rest van de wereld heeft de digitale
omslag intussen al zo’n beetje gemaakt.
Maar in het sociaal domein staat online
dienstverlening nog in de kinderschoenen.
De computer is vaak meer een noodzakelijk
kwaad dan een handig instrument om
goed te kunnen werken. Werkers in het

te pakken, fijn voor senioren. Deze tablet
wordt door meerdere welzijnsorganisaties
succesvol ingezet.’
Dus Facebook en WhatsApp beter niet
gebruiken?
‘Klopt, zeker het gaat om zaken als coaching
en hulpverlening, als je met cliënten de
diepte ingaat. Als je ze toch gebruikt, doe dat
dan alleen voor de toegang tot de hulp en
ondersteuning: voor het eerste contact, het
herinneren aan afspraken, et cetera. Je kunt
je doelgroep denk ik goed uitleggen waarom
deze platformen niet geschikt zijn voor
inhoudelijke ondersteuning. Je bent immers
verantwoordelijk om goed en zorgvuldig
met hun data om te gaan. Bij bepaalde
doelgroepen is het gebruik van Facebook
en WhatsApp misschien onontkoombaar,
omdat het inzetten van andere platformen
te ingewikkeld is. Ik denk bijvoorbeeld aan
jongvolwassen mensen met een licht verstandelijke beperking die wel met Facebook
uit de voeten kunnen. De prijs is wel dat je
Facebook inzicht geeft in de relatie die je als
hulpverlener met je cliënten hebt. Voorzichtigheid is dus geboden.’
Hoe trekken we sociaal professionals
over de streep?
‘De huidige crisis helpt daarbij. Van belang
is dat sociaal professionals goede informatie
krijgen over digitale mogelijkheden en dat
ze digitale vaardigheden kunnen opdoen en
trainen. Er zijn altijd mensen in organisaties
die er feeling mee hebben. Ik zou zeggen:
geef deze voorlopers tijd en gelegenheid om
ermee te experimenteren en hun inzichten
in de organisatie in te brengen. Verder
spelen opleidingen in dit proces een belangrijke rol. Bij veel hogescholen zie je gelukkig
dat er binnen zorg en welzijn aandacht aan
want zij voldoen niet aan de Nederlandse
en Europese privacyrichtlijnen. De handel
in persoonsgegevens is hun verdienmodel.
Gelukkig zijn er in Europa en Nederland
alternatieve platformen om contact met
cliënten te onderhouden. Zo heb je voor de
hulpverleningssetting Jouwomgeving.nl,
dat helemaal is ingericht op contact met je
cliënt en de eigen regie van je cliënt. Voor
bewonersparticipatie kun je naar Hoppler
kijken, een platform uit België, dat in
Nederland mondjesmaat wordt ingezet. Of
naar Mijnbuurtje.nl, dat al langer actief is in
ons land. Een ander voorbeeld is de tablet
voor senioren, de Compaan, met software
die helemaal is afgestemd op ouderen. Je
kunt nieuws volgen, de agenda bekijken en
heel makkelijk bellen met je hulpverlener
in de wijk of met je vrienden, kennissen en
familie. De tablet is wat groter en goed vast

De hele wereld, behalve het
sociaal domein, heeft de digitale
omslag gemaakt
sociale technologie wordt besteed. Laten we
ook beseffen dat sociaal professionals zijn
aangewezen als vitaal beroep. Juist in deze
moeilijke periode moeten we ons belangrijke werk blijven doen. En dankzij de online
mogelijkheden kán dat ook. Laatst zag ik
de infographic over alternatieve dagbesteding tijdens de coronacrisis op de website
van Movisie. Hij toonde elf alternatieven,
waarvan zes op afstand en vier digitaal.
De laatst vier waren real life interventies.
Kortom: ook in deze moeilijke tijd hebben
we als sociaal professionals volop mogelijkheden om onze belangrijke rol te spelen.’
Wat doe je met mensen die niet over
digitale vaardigheden beschikken?
‘Dat is een belangrijk maatschappelijk
probleem. Dit raakt vooral de echt oudere
mensen van 70-plus en 80-plus, de zwaarder gehandicapten, jonge kinderen en de
mensen die laaggeletterd zijn of met een
slecht ontwikkelde taalvaardigheid. Deze
groepen kun je online niet makkelijk ondersteunen. Zij hebben altijd de hulp nodig van
een ander: een naaste of een digivaardige
professional. Willen we iedereen meekrijgen
in de samenleving, dan moeten we alles
op alles zetten om deze digitale kloof te
dichten. Hopelijk wakkert de coronacrisis
dat besef aan en komt dit probleem hoog op
de maatschappelijke agenda.’

Wie is Hans
Versteegh?
Hans Versteegh is adviseur, trainer en
publicist over de digitale transitie en
social media in het sociaal domein.
Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring als
sociaal werker en opbouwwerker.
Sinds 2011 geeft hij lezingen, workshops en trainingen. Veersteegh
publiceerde in 2019 Digivaardig sociaal
werk. Handboek voor de digitale transitie
(2019, BSvL).
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De helpende hand van

cliëntondersteuners
Door: Inge van Steekelenbrug en Joost de Haan

Tijdens de lockdown kregen cliëntondersteuners
minder vragen van bewoners. Ook het type vraag
veranderde. Wat is er aan de hand?

Loketten die niet meer open zijn, vrijwilligers die geen ondersteuning
meer geven, Wmo-aanvragen die teruglopen: wat betekent dat
voor inwoners die hulp nodig hebben? ‘Mensen blijven in coronatijd
langer thuis zitten met een hulpvraag. Dit geldt in ieder geval
voor mensen met psychische problemen’, vertelt Lori van Egmond,
van Vriendendiensten Deventer. ‘Er komen aanzienlijk minder
nieuwe vragen binnen. Dat zie je niet alleen bij ons, maar ook bij
ggz-aanbieders.’

…

…

Mensen stellen hun vraag om ondersteuning uit
Irene Witjens van welzijnsorganisatie U-Centraal bevestigt dit: ‘Het
is een stuk minder druk dan voorheen. Normaal komen de meeste
hulpvragen via de buurtteams binnen. Nu zijn de buurtteams minder
fysiek aanwezig in de wijk. Daardoor verschuift hun focus naar de
acute hulpvragen.’ Gijs van Leeuwen van de gemeente Utrecht vult
aan: ‘Mensen vinden de weg naar zorg en ondersteuning nu minder
goed of ze zetten alles op pauze. Hierdoor zien we in Utrecht een
afname van hulpvragen, terwijl deze er waarschijnlijk wel zijn. Daar
maken we ons zorgen over.’

Meer zorgen
Uit een online enquête van het Trimbos Instituut van medio mei
2020 blijkt dat bijna de helft van de drieduizend respondenten
behoefte heeft aan hulp tijdens de coronacrisis. Bij een op de drie
ondervraagden is de psychische gezondheid de afgelopen tijd

Wat is cliëntondersteuning?
Gemeenten bieden vanuit de Wmo onafhankelijke cliëntondersteuning voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen
als zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie,
wonen, onderwijs en werk en inkomen. Een cliëntondersteuner
is onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner.
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wandelafspraak met clienten op 1.5 meter

slechter geworden. Ook Van Egmond maakt zich zorgen om deze
ontwikkeling. ‘De impact voor mensen met psychische problemen
kan groot kan zijn, zeker als het langer duurt. We zien dat deze
mensen door de maatregelen nóg eerder in een sociaal isolement
raken en meer zorgen hebben. De afgelopen weken signaleerden
onze cliëntondersteuners bij verschillende cliënten suïcidale
gedachten. Daar hebben we dan intensief contact mee en zo
nodig verwijzen we hen door.’

in coronatijd

…

…

sociaal emotionele ondersteuning via beeldbellen
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Vaker bellen
Door de contactbeperkende maatregelen en het afnemende aantal
vragen gaan cliëntondersteuners anders te werk in coronatijd.
‘Onze cliëntondersteuners stellen zich proactief op en bellen alle
cliënten die zij kennen. Soms gewoon voor een praatje, maar vooral
ook om te vragen wat er speelt en waar zij tegenaan lopen’, aldus
Van Egmond. Deze verschuiving in werkzaamheden is in meerdere
gemeenten te zien. Cliëntondersteuners signaleren, net als veel
andere professionals, meer eenzaamheid. Zij bieden nu vaker sociaal-emotionele ondersteuning in plaats van dat ze inwoners bijstaan
in gesprekken met de gemeente of andere instanties.

In Deventer hebben we een coronaproof
lokaal ingericht
Coronaproof lokaal
Die sociaal-emotionele ondersteuning gebeurt meestal telefonisch
of via beeldbellen. Van Egmond: ‘Maar voor mensen die niet
digitaal vaardig zijn, hebben we een coronaproof lokaal ingericht.
Dat grote lokaal heeft twee uitgangen, wordt na ieder bezoek
ontsmet en voldoet aan de richtlijnen van het RIVM. Daar
kunnen fysieke afspraken wel doorgaan.’ Ze heeft nog een tip als
bewoners niet digitaal vaardig zijn. ‘Onze cliëntondersteuners gaan
soms ook wandelen als persoonlijk contact noodzakelijk is.’

Eerste lijn
Ook helpt het om op een meer outreachende manier te werken en
contacten te leggen met andere professionals waar nog wel vragen
binnenkomen, zoals bijvoorbeeld de eerstelijnshulpverlening.
‘Hierdoor worden mensen bereikt die eerder nog niet in beeld
waren bij cliëntondersteuners, maar die wellicht toch een vraag
hebben.’ In Utrecht was al sprake van een goede samenwerking
met bijvoorbeeld buurtteams en informele partners in de wijk. Die

Wie is wie?
• Lori van Egmond is directeur van Vriendendiensten Deventer.
Naast maatjesactiviteiten en twee zelfregie- en herstelcentra
in Deventer en in Raalte, biedt Vriendendiensten onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning in de gemeenten Deventer,
Olst-Wijhe, Raalte en Voorst.
• Irene Witjens is hoofd van U Centraal en lid van de
directieraad. U Centraal is een stedelijke welzijnsorganisatie
in Utrecht. Professionals en vrijwilligers bieden informatie,
advies, contact en praktische hulp. U Centraal wijst de weg
aan iedereen die woont, werkt of zorgt in Utrecht.
• Gijs van Leeuwen is beleidsadviseur, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, van gemeente Utrecht.

36

samenwerking wordt nu optimaal benut en zelfs uitgebreid met
andere partners uit de eerste lijn, zoals huisartsen. Irene Witjens:
‘Doordat deze partners vertrouwd zijn met cliëntondersteuning
verwijzen zij snel door. We communiceren in deze periode nóg
actiever over de meerwaarde van cliëntondersteuning en de
bereikbaarheid.’

Gevolgen?
Het blijft nog gissen wat de gevolgen zijn van de coronacrisis
voor bewoners en cliëntondersteuners. De versoepeling van de
coronamaatregelen lijkt te leiden tot een toename van de hulp- en
ondersteuningsvragen. Witjens licht toe: ‘Nu de coronamaatregelen
wat versoepeld worden en het fysieke contact weer deels is
toegestaan, zien we langzaamaan meer vragen binnenkomen voor
cliëntondersteuning. Ook bereiden we ons voor om weer fysiek
in de wijk aanwezig te zijn zodra dat kan. Dat is vooral belangrijk
in wijken waar we inschatten dat er veel uitgestelde vragen
voor ondersteuning zijn. Dat zien we bij mensen die de taal niet
spreken of minder digitaal vaardig zijn. Deze mensen bereik je nu
minder goed.’

Nieuwe vragen
De verwachting is dat de komende periode ook het type vraag
verandert. Uit een eerste peiling van het NIBUD blijkt dat de
kwetsbare werkenden het hardst worden getroffen, zoals
jongeren, flexwerkers en zelfstandigen. Zij krijgen te maken met
een inkomensdaling. ‘Wij verwachten dat een nieuwe groep
mensen met specifieke corona-gerelateerde vragen zich aandient,
bijvoorbeeld op financieel vlak’, geeft ook Witjens aan. Door
de toenemende financiële en sociale onzekerheid, uitgestelde
operaties en mensen die zelf coronapatiënt zijn geweest, zal
een cliëntondersteuner voor een grotere groep mensen van
meerwaarde kunnen zijn. Deze groep weet mogelijk niet goed van
welke (corona-specifieke) ondersteuningsmaatregelen zij gebruik
kunnen maken. Meer dan ooit is het belangrijk dat mensen de
helpende hand van een cliëntondersteuner weten te vinden.
Daarvoor is zichtbaarheid van cliëntondersteuning van belang.
Dat is iets waar de gemeente een rol in kan spelen.

Project Koplopers
cliëntondersteuning
Gemeenten werken binnen het project Koplopers
cliëntondersteuning aan het verbeteren van het aanbod, de
vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning. Daarbij
inspireren zij hun buurtgemeenten. Movisie voert het project
uit. Het project is een initiatief van de VNG, Ieder(in) en de
Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Lees meer over het koploperproject op movisie.nl/
cliëntondersteuning.

Kort nieuws
Debat

Alliantie presenteert zich aan Kamerleden
Op 2 oktober 2020 presenteert de
alliantie Verandering van Binnenuit
haar aanpak aan de politiek. Dat
gebeurt in Perscentrum Nieuwspoort, het kloppend hart van
politiek Den Haag. De alliantie
bestaat uit zeven migranten- en
vluchtelingenorganisaties. Ze
presenteren zich samen met
Movisie en gaan in debat met
Kamerleden.
De alliantie houdt bijeenkomsten in het
hele land over vrouwenemancipatie en
LHBTi-acceptatie. Stap voor stap bestrijden
zij huiselijk geweld en homofobie onder
migranten en vluchtelingen. Hoe zij dit
precies aanpakken, staat beschreven in de
nieuwe handreiking ‘Emancipatie van binnenuit’. Ingrid van Engelshoven, minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt
op 2 oktober 2020 het eerste exemplaar in
ontvangst. (Zowel de datum als de minister
zijn op moment van schrijven nog onder
voorbehoud.)

Wie doen mee?
De alliantie Verandering van Binnenuit
bestaat uit bevlogen, betrokken en ervaren
organisaties die vaak al decennia lang bezig
zijn met gender en seksuele diversiteit.

De organisaties hebben hun krachten
gebundeld onder de noemer: consortium
Zelfbeschikking. Met subsidie van het
ministerie van OCW organiseert de alliantie
700 bijeenkomsten binnen migranten- en
vluchtelingengemeenschappen en combineren daarbij het netwerk en de praktijkkennis
van de migrantenorganisaties met de
expertise en kennis van Movisie.

• Stichting Kezban
• Samenwerkingsverband Marokkaanse
Nederlanders
• Stichting Landelijke Werkgroep
Mudawwanah
• HTIB (Turkse arbeidersvereniging in
Nederland)
• Vluchtelingen Organisaties Nederland

De alliantie bestaat uit:

Meer informatie: Hanneke Felten
(h.felten@movisie.nl) of Hilde Bakker
(h.bakker@movisie.nl) van Movisie.

• Inspraakorgaan Turken
• Federatie van Somalische associaties in
Nederland

Gratis handreiking

Een kompas voor Somaliërs op weg naar emancipatie
Jiheeye betekent kompas in het Somalisch.
Jiheeye is ook de titel van een nieuw
handboek van de alliantie Verandering
van Binnenuit. Het is een kompas dat
Somalische Nederlanders richting geeft op
weg naar zelfbeschikking, opvoeding en
seksuele diversiteit. De methodiek achter
Jiheeye bouwt voort op de jarenlange
aanpak en expertise van de Federatie
van Somalische associaties in Nederland
en andere Somalische organisaties bij
het succesvol bestrijden van vrouwelijke
genitale verminking. Namens deze

federatie is de methodiek begeleid en
gecoördineerd door Zahra Naleie. De
analyse en rapportage zijn gedaan door
Afiah Vijlbrief, Oka Storms en Elif Cankor
van Movisie.

Wie doet wat?
Voor een optimaal effect delen de Federatie
van Somalische associaties in Nederland
en de andere partners van het consortium
Zelfbeschikking hun kennis. Ook maken zij
gebruik van de wetenschappelijke kennis
over wat werkt die Movisie verzamelt en

die wordt vertaald naar handige tips voor
de praktijk. Movisie is daarnaast penvoerder
en coördineert de communicatie van de
alliantie. Ook zorgt Movisie voor evaluatie
van de bijeenkomsten door het consortium.
Jiheeye biedt dus volop aanknopingspunten om de problemen van vluchtelingen
gericht aan te pakken.

Gratis handreiking
De handreiking is gratis te downloaden via
movisie.nl/verandering-binnenuit.
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Nieuwe uitgaven & nieuws
Online festival op 19 november 2020

De agenda van het sociaal werk 2020:
met wie ben jij solidair?
Is solidariteit terug van
weggeweest? Door corona
werken nu veel meer mensen als
vrijwilliger bij de voedselbanken.
Huisuitzettingen vanwege
huurschulden zijn gestopt. En
hulpverleners doen tijdens de
crisis hun werk vaak met gevaar
voor eigen gezondheid. Zien we
kansen voor deze nieuwe vormen
van solidariteit?
Op 19 november 2020 vindt de tweede
editie plaats van ‘De agenda van het sociaal
werk 2020’. Dit jaar staat de vraag centraal:

met wie ben jij als sociaal werker solidair, en
hoe? Het afgelopen jaar kwam ‘politisering’
op. Steeds meer sociaal werkers willen
helpen om kwetsbare inwoners een stem
te geven bij de vraagstukken die spelen. Ze
willen collectieve aanpakken van schulden,
huiselijk geweld of eenzaamheid. Problemen
waar hele groepen mee worstelen. Is de
coronacrisis hét moment om collectief en
politiserend te gaan werken? Wat betekent
solidariteit in 2020 dus voor een sociaal
werker?

spraakmakende lezingen van o.a. Monique
Kremer, hoogleraar Actief Burgerschap aan
de UvA en voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Presentator is
weer Evert van Rest. Vanaf 1 september a.s.
kun je je gratis aanmelden.

Aanmelden

De agenda van het sociaal werk 2020 is
een agenderende bijeenkomst van Movisie,
Beroepsvereniging van Professionals in
Sociaal Werk (BPSW), Sociaal Werk Nederland, Marie Kamphuis Stichting, Platform
voor Sociale Vraagstukken en Platform voor
Buurtontwikkeling Buurtwijs.

Denk en praat mee op 19 november 2020
tijdens De agenda van het sociaal werk
2020. We gaan dit jaar online! Het wordt
een digitaal festival met interactief debat en

Meer informatie: Evert van Rest,
e.vanrest@movisie.nl.

Project #datmeenjeniet tegen online discriminatie...
Dát zal hem leren!
Hij was mij zó vreselijk
online aan het pesten dat ik hem
een flinke klap heb gegeven!
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Dat meen je niet!!!
We hebben toch
juist geleerd om online
in actie te komen!?

Voor meer publicaties: ga naar movisie.nl (gratis downloadbaar)

Colofon
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Movisie Academie in een nieuw jasje

Eindredactie: Communicatie Movisie i.s.m.
Tekstburo Gort
Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie & Illusie

Na maanden van voorbereiding heeft het
online leerplatform van Movisie een welverdiende make-over gekregen. De digitale
academie is nu mooier qua vormgeving en
gebruiksvriendelijker dan ooit. Bovendien
kun je nu sneller de cursus vinden die je
zoekt, via het zoekveld of de overzichtelijke
indeling op thema. Benieuwd? Kijk eens
rond op www.movisieacademie.nl.

Cartoon: Lokocartoons
Foto’s en illustraties: 123RF (cover, pag.
19, 24, 26, 32, 39), Fred Tiggelaar (pag. 2,
17), Rijksoverheid (pag. 2), Ruud Pos (pag.
4-5), Esther Schrijver (pag. 7), iPH (pag. 8),
Suggestie & Illusie (pag. 10, 14, 15, 30, 31, 34,
35), Arjan Doolaar (pag. 11), Gaby Jongenelen
(pag. 12), Yvonne Compier (pag. 13), Norbert

Net zoals bij het ontwikkelen van andere
materialen zoals artikelen, handreikingen en
tools, maken we onze e-learning modules in
samenwerking met de praktijk. De kennis van
experts, professionals en cliënten vertalen we
naar compacte lessen met praktische oefeningen. Deelnemers kunnen de nieuwe inzichten
meteen toepassen in herkenbare situaties. Een
groot deel van de modules is geaccrediteerd
zodat professionals punten kunnen ontvangen voor permanente educatie.

Waalboer (pag. 16, 23), Jos Stuart (pag. 16),

Op de Movisie Academie vind je een
groeiend aanbod van gratis online cursussen voor sociaal werkers, beleidsmakers,
managers en vrijwilligers in het sociale
domein, onderwijs en zorg. Ook deelnemers
aan train-de-trainer trainingen van Movisie
hebben toegang tot de academie. Zij
vinden hier (studie)materialen en diverse
vormen van interactie met de trainers en
deelnemers.

Divosa (pag. 16), Rosa Klamer (pag. 17),
Typetank (pag. 21, 29), Mladen Piculic (pag.
22), Sonja Smalheer (pag. 33), Dianne van der
Velden (pag. 37), Lokocartoons (pag. 38).
Overname van (delen van) artikelen is
toegestaan met bronvermelding. De
afgebeelde personen op de foto’s hebben niet
altijd een relatie met de tekst.
ISSN: 1876-0422
Movisie
Postbus 19129, 3501 DC Utrecht

Hoe staat het ervaringswerk in het
sociaal domein ervoor?

Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht

Ed van Hoorn, Saskia Keuzenkamp en Margit
van der Meulen deden onderzoek naar
‘ervaringswerkers’ in het sociaal domein,
mensen die ervaringsdeskundig zijn. Van
hen is de verwachting dat ze in staat zijn
om de kloof tussen de systeemwereld en
de leefwereld te overbruggen. Maar net als
in andere sectoren waarin ervaringswerkers
actief zijn, gaat een succesvolle inzet van
ervaringswerkers in het sociaal domein niet
vanzelf goed. Nodig is dat er duidelijkheid
bestaat over hun rol en dat zij een goede,
onafhankelijke inbedding krijgen binnen de

Inhoudelijke vragen: info@movisie.nl

organisaties waarin zij werkzaam zijn. In hun
rapport ‘Ervaringswerk in het sociaal domein.
Over pionieren en kwartier maken’, doen de
drie auteurs daarvoor nuttige aanbevelingen.
Het rapport, dat gratis te downloaden is op
movisie.nl, biedt daarmee een uitstekende
basis voor het verder versterken van de eigen
identiteit en de positie van de ervaringswerker in het sociaal domein.

T 030 789 20 00 · F 030 789 21 11
Volg Movisie op Twitter @movisie

Gratis abonnement op Movisies aanvragen of
beëindigen? Ga naar movisie.nl
Per e-mail op de hoogte blijven?
Meld je aan via movisie.nl
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor
een samenhangende aanpak van sociale

Meer informatie: Saskia Keuzenkamp,
s.keuzenkamp@movisie.nl en Margit van der
Meulen. m.vandermeulen@movisie.nl.

vraagstukken. Samen met de praktijk
ontwikkelen we kennis over wat echt goed
werkt en passen we die kennis toe. De
unieke rol van Movisie is het versnellen van
leerprocessen. We zijn alleen tevreden als
we een duurzame positieve verandering voor

Behoefte, gebruik en effect van logeerzorg
Door logeerzorg kunnen ouderen die thuis
zorg krijgen, van bijvoorbeeld een partner,
tijdelijk in een zorginstelling ‘logeren’, zodat
de mantelzorger op adem kan komen. Begin
2019 is gestart met de Pilots Logeerzorg. Tien
gemeenten (Westland, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Hoeksche Waard, Zeist, Nieuwegein,
Helmond, Ede, Heerde en Assen) gingen met
financiële steun van het ministerie van VWS
aan de slag om samen met de partners de
logeerzorg te verbeteren. Ook werd onder-

zocht wat de behoefte, het gebruik en effect
van logeerzorg is. De leerpunten en aanbevelingen op basis van de pilots en het onderzoek
vind je in het rapport ‘Pilots logeerzorg’. Het
rapport geeft handvatten voor medewerkers
op operationeel, beleidsmatig én bestuurlijk
niveau van zowel zorgaanbieders als gemeenten, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS.

mensen in een kwetsbare positie realiseren.
Movisie werkt met een kwaliteitssysteem dat
sinds 2011 voldoet aan de ISO9001-normering.
Sinds 2016 staat onze handtekening
onder de Charter Diversiteit waarmee we
vrijwillig toezeggen om diversiteit op de
werkvloer te bevorderen. We werken zonder
winstoogmerk.
Meer informatie: movisie.nl

Meer informatie: Joost de Haan,
j.dehaan@movisie.nl
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Hoe Romeo toch
Julia's balkon bereikte
Mijn ouders woonden net gescheiden toen het coronavirus uitbrak. En net
in die tijd waren ze 65 jaar getrouwd. Wat nu? Mijn vader kon niet eens
zwaaien naar het balkon van mijn moeder.
Het huwelijk van mijn ouders heb ik lang als goed maar ook als doorsnee
ervaren. Mijn zus en ik vlogen uit en als we een weekendje terugkwamen,
was het gezellig. Wel vertelde mijn vader dan dat mijn moeder zo kon
zeuren. En mijn moeder mopperde dat mijn vader zo lastig was. Mijn zus
en ik hoorden het geduldig aan: even stoom afblazen en dan ging het
gepensioneerde samenleven weer gemoedelijk verder.
Tot mijn 85-jarige vader tijdens zo’n weekend instortte. Ik belde 112,
mijn zus reanimeerde, maar mijn vader kwam niet bij. Mijn moeder was
in shock: ze was haar man kwijt. In het ziekenhuis bleek een wondertje.
De arts complimenteerde mijn zus. In zijn hele carrière had nog nooit zo’n
oude patiënt een reanimatie overleefd. Mijn vader herstelde en mijn ouders
sloten elkaar weer in de armen. Opeens zag ik hoe intens veel zij van elkaar
houden.
De acht jaar daarna waren voor mijn Romeo en Julia best lastig. Bij Julia
werd Alzheimer geconstateerd en bij Romeo vasculaire dementie. Maar
nooit hoorde ik meer een negatief woord over elkaar. Ze verhuisden naar
een verzorgingsflat en later viel mijn vader opnieuw. Weer moest hij naar
het ziekenhuis. En opnieuw gebeurde er een wondertje. De dokter stelde
mijn verbaasde zus en mij voor om de 93-jarige een pacemaker te geven,
want verder was hij in prima conditie.

Mijn vader kon niet eens
zwaaien naar het balkon
van mijn moeder.

Intussen ontsnapte de 90-jarige Julia met haar rollator op weg naar haar
moeder. Een politieagent vertelde haar dat het vanuit Eindhoven te ver
lopen was naar Den Haag. Het gedoe bleek te veel voor mijn herstellende
vader, dus ma verhuisde naar een gesloten afdeling in het volgende
gebouw.
En toen kwam corona. Maar precies in die tijd was ook het 65-jarige
huwelijksfeest van mijn ouders. Wat nu?
Leve het creatieve zorgpersoneel en de digitale revolutie! Online bestelden
we bloemen en taarten. Familieleden en vrienden lieten met al hun foto’s
en filmpjes Familienet bijna bezwijken. En Romeo mocht in een cabine zijn
Julia bezoeken. Onder het plexiglas schoof hij teder een stukje taart naar
haar door, zag ik op Familienet. Bedankt, zorgpersoneel en mantelzorger
Ellen!

Paul van Yperen, Movisie
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