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INLEIDING

"Sociaal kwetsbaren vallen tussen wal en 't schip in de aanbodszee van zorg- en welzijnsin-
stellingen, constateert Jan Berndsen, bestuurder van SBWU in Utrecht. Wat zet voor hen 
echt zoden aan de dijk?" 

“Zoden aan de dijk zetten voor sociaal kwetsbaren”. Met deze missie gaan we begin 
2012 van start met het ontwerpen en begeleiden van een leerexperiment met de 
naam Wijkkracht 8. Het leerexperiment is oorspronkelijk geïnitieerd door de Stichting 
Beschermende Woonvormen Utrecht, maar ook Doenja Dienstverlening, de Ge-
meente Utrecht en de woningbouwcorporatie Bo-Ex stellen mensen ter beschikking 
om mee te doen. In het Strandpaviljoen in de Noordzeestraat komen we gedurende 
bijna een jaar geregeld samen met een aantal hulpverleners uit Rivieren/Dichterswijk. 
Wij vragen van ze vanuit een ècht vraagstuk uit hun praktijk, te ontdekken hoe zij 
meer voor elkaar kunnen krijgen om van betekenis te zijn voor sociaal kwetsbare 
bewoners uit de wijk. Het experimenteren met andere manieren van kijken en andere 
manieren van handelen is weliswaar een aantrekkelijk perspectief, maar lang niet 
gemakkelijk. Samen met de trekkers, de bestuurders uit de deelnemende organisa-
ties, en ons als begeleiders maakten we een spannende reis door de weerbarstige 
werkpraktijk. 
Na een aantal maanden van het consequent creëren van tijd en ruimte, wegnemen 
van hiërarchische prikkels en resultaatdoelstellingen, het ankeren op wat professio- 
nals zelf nodig en wenselijk achten en het aanreiken van ander perspectief en hande-
lingsrepertoire, worden na oneindig puzzelen, worstelen, vallen en opstaan de eerste 
prille zoden zichtbaar. 

Hier volgt de samenvatting van ons ‘reisverslag’ van Wijkkracht 8… Deze samenvat-
ting heeft niet het doel een rapport te zijn, noch een verantwoording of een  
terugkoppeling. Veeleer beogen we de lezer mee te nemen langs de ervaringen, de 
inzichten en de eerste oogst van een uniek proces; om met pioniers uit de praktijk 
de taaie complexiteit van het systeem rond sociaal kwetsbaren, hanteerbaarder te 
maken, en daarmee van grotere betekenis te kunnen zijn voor hen, voor wie dat er 
echt toe doet! 

Met grote dank aan allen die zich samen met ons aan deze reis hebben gewaagd!
Voorjaar 2013, 
Mayan Exel
Sef van Ments
Illya Soffer
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WAT IS WIJKKRACHT 8?

WAT ER AAN VOORAF GING
In 2010 al raken wij met de bestuurder van de SBWU in gesprek over het vraagstuk rond 
langdurende zorg en begeleid wonen in Utrecht. Hij heeft dan behoefte aan nieuwe 
ideëen om diegenen die zorg en hulp nodig hebben in de complexe context van zorg 
en begeleid wonen daadwerkelijk te ondersteunen. Een probleem daarbij is dat er zo 
weinig inzicht in het totale systeem van betrokken instanties is. Wij zijn daarom gestart 
met het globaal in kaart brengen van de zorg-, hulp-, en dienstverleningspartijen in 
Utrecht. De netwerkspin met ontelbaar veel betrokkenen maakt indruk.

 

Fig 1. Bevindingen onderzoeksfase in beeld: netwerkspin

De geconstateerde complexiteit is aanleiding om het onderzoek in 2011 voort te 
zetten. Het accent ligt op het doen van een verkennend onderzoek naar het aanbod, 
de vraag en de match daartussen van (in)formele zorg-, hulp- en dienstverlening aan 
sociaal kwetsbaren in het algemeen en in Rivieren/Dichterswijk (RiDi) in het bijzonder. 
Daarmee verschuift de onderzoeksaandacht van cliënten in de langdurende zorg naar 
de sociaal kwetsbare burger - een verbreding van het onderzoek - en wordt tegelijk 
een versmalling toegepast door de focus op RiDi. Met behulp van desk-research en 
kwalitatieve diepte-interviews met betrokkenen in de Gemeente en de wijk, komen we 
tot een aantal kerninzichten, die we naast het spinnenweb in twee platen vangen (zie 
Bijlage 1): de hoge mate van versnippering, verkokering en ideologisering zijn cruciale 
en impactrijke bevindingen uit het onderzoek. De resultaten zijn geen nieuws voor de 
betrokkenen en geïnterviewden, maar zijn desalniettemin toch shockerend wanneer 
achter elkaar gezet:
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Niet-samenwerken is de dominante werkwijze

• In het systeem werken letterlijk ontelbaar veel partijen en betrokkenen, ieder met 

eigen (professionele) visies op de zorg en op de problematiek van de doelgroep

• Daardoor dienen alle betrokkenen – met de beste intenties – allemaal net even 

andere belangen 

• In het systeem zijn geen belonende, stimulerende prikkels om samen te werken 

voor de sociaal kwetsbare

• Het aanbod, de productie en financiële kaders domineren en bepalen hoe de 

vraag wordt uitgevoerd waardoor de praktijk uit beeld raakt

Wie de sociaal kwetsbare is, en/of wat zijn vraag of behoefte is, is volstrekt  
onduidelijk

• Er zijn heel veel verschillende definities, feiten en getallen over sociaal kwetsbaren

• De vraag van sociaal kwetsbaren zelf is onduidelijk, niet bekend

Hoe het systeem precies werkt is niet duidelijk

• Alles en iedereen in het sociale domein beweegt en is zoekend  

• Het lukt niet om overzicht en focus aan te brengen; kennelijk is de situatie niet 

eenduidig te krijgen.

• Er is heel veel versnipperde informatie

Een andere conclusie is dat er maar nauwelijks gedeelde praktijk en definities te  
vinden zijn die (de vraag van) de sociaal kwetsbare echt centraal stellen, terwijl  
dilemma’s en paradoxen in de praktijk aan de orde van de dag zijn en de hulpver-
leners daarmee worstelen. De bevindingen en conclusies roepen - zeker in de context 
van de op handen zijnde stelselwijzigingen in AWBZ en WMO - de vraag op:

Hoe kun je meer samenhang en samenwerking in zorg-, hulp- en dienstver- 
lening rondom sociaal kwetsbaren realiseren, en voorkomen dat betrokkenen: 

• Achter alle symptomen aanrennen

• Dé oplossing achter de tekentafel bedenken, los van de complexe praktijk

• Één laag, factor, actor, denkwijze als dé oplossing nemen of als dé schuldige labellen

• We een experiment bedenken dat meer versnippering veroorzaakt en dus meer 

van hetzelfde doet.

Vanuit deze vraagstelling, ontstaat het idee om een leerexperiment in gang te zetten 
onder de noemer Wijkkracht 8, waarbij praktijkmensen uit het sociaal domein zelf het 
initiatief kunnen nemen en de regie krijgen over het werken aan eigen praktijkvraag-
stukken. 
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WERKINGSPRINCIPES LEEREXPERIMENT
Door een plek te creëren, fysiek én mentaal, waar even uit de bestaande dynamiek 
gestapt kan worden, is een uitgangssituatie gecreëerd voor anders-om-gaan met het 
gekozen issue. In deze ruimte werkten wij met methodieken die het eigenaarschap 
bij de betrokkenen laat, maar hen tegelijkertijd uitdaagt: zowel ten aanzien van de 
inhoudelijke complexiteit, maar vooral ten aanzien van de sociale- (omgang met 
vele betrokkenen) en de psychologische complexiteit (omgang met de eigen relatie 
tot het issue) hebben we het kijken en handelen opgerekt, nieuwe dingen uitgepro-
beerd. Onderzoeks-, reflectie- en systeemtechnieken vormden de kern van het door 
ons ingezette palet. Dat wat zich voordeed in het proces was leidend, zowel op indi-
vidueel- als op groepsniveau: waar ontstaat enthousiasme, waar gaat het ‘lopen’, waar 
zitten blokkades? Het voelde voor ons ongeveer als tuinieren: zaaien, voeden, ervan 
afblijven, oogsten, beschermen, blootstellen, prikkelen en juist ontdoen van prikkels.

Al werkende te leren en ontdekken over ‘wat mogelijk zoden aan de dijk zet voor 
sociaal kwetsbaren’ om daarmee het eigen vermogen van het systeem om met dit 
complexe onderwerp om te gaan, te verbreden en te vergroten.

We hanteren vijf centrale uitgangspunten voor Wijkkracht 8:
1. Wij kiezen voor het vraagstuk als anker van het experiment: zoden aan de dijk  
 zetten voor sociaal kwetsbaren. Ons niet laten afleiden door versnipperende  
 impulsen maar de sociaal kwetsbare centraal in beeld houden
2. Een groep mensen gaat in de praktijk rondom concrete cases aan de slag en  
 haalt praktijkinzichten. 
3. Er wordt met kleine stapjes gewerkt omdat de praktijk ingewikkeld is. Het leer-
 experiment werkt in het klein, rondom een groep mensen, in het hier en nu. De  
 optelsom van stapjes zal de beweging tot stand brengen, is de verwachting
4. Het leerexperiment wordt zoveel mogelijk afgeschermd van de bestuurlijke  
 wereld. Daarmee wordt een meningencarrousel (van bestuur/beleid) vermeden  
 en kreeg de praktijk ruimte om te leren
5. Hoofdvangst is de vraag of en hoe we de sociaal kwetsbaren met betere zorg/ 
 diensten werkelijk verder helpen. De bijvangst is professionalisering van mensen  
 in de praktijk. 

Fig 2. Uitgangspunten Wijkkracht 8.

Deze uitgangspunten klinken op zich logisch, maar uit het onderzoek leerden we eer-
der dat het zelf ophalen van inzichten, ze delen met elkaar en daar lessen uit trekken 
geen ‘common practice’ is in het sociale domein. Uit je eigen routine stappen, over je 
eigen schaduw heenstappen, vraagt om steun en hulp van buiten. Hoewel het dus 
de opzet is om praktijkmensen zelf ruimte voor initiatief en regie te geven, zijn wij 
er gedurende het leerexperiment bij, om het proces, dat het nemen van initiatief en 
regie mogelijk maakt, te ontwerpen en te begeleiden. 
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WAT HEBBEN WE GELEERD?

1. WAT HEBBEN WE GELEERD OVER HET SYSTEEM?

Resultaatdenken belemmert flexibiliteit die nodig is voor complexe werkelijkheid
Het huidige systeem van zorg en welzijn is vooral (in)gericht op het oplossings- en 
resultaatgericht toewijzen van middelen ten behoeve van vooraf gedefinieerde en 
afgebakende doelgroepen, binnen vooraf gedefinieerde uitvoeringskaders.

Bestuurders, leidinggevenden en werkers uit de praktijk zeggen hierover dat deze 
standaardiserings-systematiek best redelijk werkt voor wat eenvoudiger en/of 
enkelvoudiger problematiek. Maar dat geldt niet voor de problematiek zoals we die 
tegenkomen in Wijkkracht 8, die vaak bijzonder complex is. Voor dit soort problema-
tiek is deze focus te simpel en zit het in de weg om te kunnen doen wat er toe doet. Er 
is een systeem nodig dat in staat is om flexibel maatwerk te leveren. Alleen al de doel-
groepdefinitie ‘sociaal kwetsbaren’ met de daarbij behorende beleids- en uitvoerings-
kaders, leiden in de complexe praktijk juist tot het uit beeld raken van deze ‘doelgroep’ 
in plaats van het beter begrijpbaar en bedienbaar maken daarvan. Het systeem doet 
immers zijn best om de doelgroep uit de beleidskaders te zien, maar ziet daardoor de 
burger die fysiek voor haar neus staat niet meer echt.
Bekostiging, verantwoording, kaders en organisatie suggereren een geordende 
werkelijkheid met weinig grijze gebieden (je valt of binnen of buiten het kader), maar 
de praktijk waarin de betrokkenen van Wijkkracht 8 werken, toont dat de werkelijk-
heid talloos veel grijze gebieden en witte plekken kent. Uiteraard is het niet zo dat die 
complexiteit en die grijze gebieden niet worden onderkend. Integendeel, op allerlei 
manieren wordt ook in de wet- en regelgeving getracht hieraan recht te doen. Toch 
zien we ook dat veel van die nieuwe - meer op complexiteit toegesneden – aanpak-
ken ook de werkelijkheid niet helemaal afdekken. 

“IK ZOU GRAAG DE POLITIE EN HULPVERLENENDE INSTANTIES 

(ZOALS ALTRECHT, SBWU, CENTRUM VAARTSE RIJN, LEGER DES 

HEILS) WILLEN BETREKKEN. ER IS AL EEN NETWERKOVERLEG 

WOONOVERLAST, (MAAR) IK MERK VOORAL DAT VERANT-

WOORDELIJKHEDEN MAKKELIJK WORDEN AFGESCHOVEN. 

ER WORDT VAAK GEZEGD; DAT IS JULLIE TAAK OF BEWON-

ERS WORDEN VAN HET KASTJE NAAR DE MUUR GESTUURD. 

IEDEREEN SCHUIFT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ZICH 

AF, TERWIJL WE ER JUIST SAMEN VOOR ZOUDEN MOETEN 

GAAN. WE LOPEN AAN TEGEN REGELS. BIJ DE BEWONER KOMT 

DIT VAAK OVER ALS ONWIL EN DIE KRIJGT DAARDOOR HET 

IDEE DAT HET PROBLEEM NIET SERIEUS WORDT AANGEPAKT. 

ALS ALLE BETROKKEN PARTIJEN DEZELFDE LIJN VOLGEN EN 

HETZELFDE COMMUNICEREN VOORKOMT DAT  VERWARRING 

EN FRUSTRATIE.” (MARIJE)

Wij hebben tijdens dit leer-
experiment geleerd dat 
meervoudige problematiek 
die maatwerk nodig heeft een 
systeem vraagt dat, ondanks 
en dankzij alle kaders, in 
staat is om naar eigen inzicht 
flexibel te kunnen blijven 
werken. Dit is misschien wel 
de grootste uitdaging die wij 
tijdens dit leerexperiment op 
verschillende plekken in het-
zelfde systeem (Zorg, Welzijn, 
Wonen, Financiën) hebben 
waargenomen, namelijk het 
schijnbare onvermogen om 
te kunnen afwijken van de 
standaard ten behoeve van de 
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burger/klant/cliënt. Om te kunnen meebewegen met wat zich aandient, hebben wij 
ervaren dat het vermogen tot leren, en het organiseren daarvan, een cruciale factor 
is. Met het versterken van het vermogen om van elkaar en elkaars praktijk te leren, 
hebben wij in Wijkkracht 8 steeds meer vruchtbare bodem zien ontstaan voor flexi-
beler handelen. Maar dat gaat niet vanzelf.

Overleven op je eiland maakt je werk(elijkheid) hanteerbaar
In dit systeem overleef je door je terug te trekken op je eigen eiland om daar vervol-
gens te ervaren niet meer te durven onderzoeken en te willen reflecteren omdat je 
dan ontdekt dat ‘je eigen eiland’ niet werkt.

Al heel vroeg in Wijkkracht 8 leerden we dat er weliswaar enorm veel partijen en 
mensen werkzaam zijn voor sociaal kwetsbaren, maar dat deze allemaal relatief 
geïsoleerd en los van elkaar opereren. Hoewel personen en partijen elkaar treffen in 
tal van overlegsituaties, lijkt er van echt samenwerken of professioneel gesprek over 
de praktijk maar nauwelijks sprake. Gedurende het leerexperiment merken wij steeds 
sterker dat geïsoleerd werken een wezenlijk bestanddeel is van de taaiheid in de 
wereld van onze trekkers.
De regels, de werkdruk, de gebrekkige ruimte om te laveren, de steeds weer wis-
selende regels en kaders leiden ertoe dat mensen zich vooral richten op ‘doen wat 
er gevraagd wordt’. Doen wat ‘het beleid’ of de ‘baas’ vraagt maakt dat je gedekt, 
ingedekt, afgedekt bent. Maar zorgt er ook voor dat mensen elkaar geen vragen meer 
stellen, geen verzoekjes tussen de regels door durven aannemen, niet meer hun ei-
gen hart of kompas volgen en (soms niet, maar vaak wel) zich lijdzaam of pruttelend 
neerleggen bij het gegeven dat het gaat, zoals het gaat. De hiërarchische prikkel 
speelt hiermee een dominante rol in het wegdrukken van de eigen, innerlijke betrok-
kenheid en motivatie bij mensen en daarmee de natuurlijke (vak)nieuwsgierigheid 
naar de vraag ‘hoe het goede goed te doen’. 
We zien daarbij dat de emoties onder die professionele ‘afstand’ hoog op kunnen 
lopen. De èchte vraag of het nu echt wel zoden aan de dijk zet wat je doet, levert 
juist bij de toch al complexe problematiek van de 
doelgroep enorm veel twijfel en  
teleurstelling op. 

Afsluiten, uit contact treden, de schouders opha-
len, doorbijten, geen vragen stellen en niet te 
veel nadenken zijn coping-mechanismen die 
wij hebben waargenomen om zo min mogelijk 
geraakt te worden door de ongemakken van het 
systeem. Het eigen kompas van de professionals 
lijkt zo meer en meer ontregeld te raken en wij 
hebben geconstateerd dat betrokkenen er maar 
moeilijk op durven te varen. Het klemzitten wordt 
wel besproken, maar neemt dan vaak de vorm aan 
van klagen bij (relatieve) buitenstaanders. Dat de manier waarop het sociale domein 
georganiseerd en gefinancierd wordt verkokering van ziens- en werkwijzen in de 
hand werkt, is een open deur.  Echter, het bovenstaande laat zien dat ontschotting - 
door alle ruimte te geven aan professionals zoals we in Wijkkracht 8 gedaan hebben 
- niet per sé leidt tot meer of beter samenwerken. Zelfs op een steenworp  afstand, 
onder handbereik en met hetzelfde begaan, weten bijvoorbeeld ook de Trekkers 
van Wijkkracht 8 elkaar niet gemakkelijk te vinden. Het isolerende mechanisme zit 

“MIJN VRAAG OP DIT MOMENT IS: 

HOE GA IK OM ALS HULPVERLENER 

MET DE CLIËNT (SOCIAAL KWETS-

BARE) DIE EEN DIGITALE AANVRAAG 

BIJ HET UWV IN MOET

LEVEREN. DEZE VRAAG LIJKT MEER 

OVER MIJ TE ZEGGEN/GAAN DAN 

OVER DE CLIËNT EN DAT WAS EIGEN-

LIJK NIET MIJN BEDOELING.” (FRANK)
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veel dieper, in individuen, verankerd. Betrokkenen bij Wijkkracht 8 beschrijven op 
allerlei niveaus een zekere ervaren ‘geknechtheid’. Het innerlijke gevoel vast te zitten 
in het systeem, lijkt net zo sterk te zijn als de externe schotten. Het vermogen tot 
het ondernemen van spontane, autonome beweging vanuit eigen nieuwsgierig-
heid en initiatief is ‘vast komen te zitten’ in het gevoel geen kant op te kunnen; niets 
te mogen zonder dekking of instructie van bovenaf. Dit maakt de ruimte om profes-
sioneel te reflecteren en samen te puzzelen minimaal. 
Wij hebben een vrij schrale professionele praktijk aangetroffen (waar een beperkt 
vermogen om leerprocessen te organiseren en leermethodieken in te zetten onder 
schuil gaat). Het vanuit jezelf stellen van vragen over de eigen en elkaars praktijk 
of het collega’s opzoeken om worstelingen met casuïstiek te bespreken, vinden 
bijvoorbeeld nagenoeg niet plaats.
Vanuit je eigen kompas iets patroondoorbrekends ondernemen komt in de optel-
som van gedekt willen zijn en beperkte collegiale uitwisseling niet snel tot stand. 
Dit alles resulteert erin dat de werkers in het systeem voor hun professionele 
waardering en gevoel van welbevinden in toenemende mate afhankelijk worden 
van hun klant/doelgroep: het helpen van de klant is immers onmiskenbaar waar 
iedereen het (hoe ingewikkeld en frustrerend soms ook) voor doet; daar kan ieder-
een altijd zijn kompas op ankeren. Maar hulpverleners die in toenemende mate 
afhankelijk zijn van hulpvragers doet onze voorhoofden fronsen…

2. WAT HEBBEN WE GELEERD OVER BEWEGING BRENGEN IN HET SYSTEEM?

Bij het in beweging komen hoort een grote mate van onzekerheid
Het verlaten van het eiland roept grote onzekerheid op. Onzekerheid is een 
noodzakelijke toestand op de reis om nieuwe wegen en nieuwe ankers te vinden. 
Een fundamentele beweging zonder die diepe onzekerheid is niet te maken.

Tijdens het leerexperiment hebben we van het begin af aan de trekkers uitgeno-
digd om aan de slag te gaan met een opgave die zij, vanuit hun hart, écht van bel-
ang vonden en vinden. Dat was een heel aanlokkelijke uitnodiging, mensen werden 
enthousiast bij het idee dat zij even uit de normale begrenzingen mochten stappen 
en zelf aan het stuur mochten staan. Tegelijkertijd veroorzaakte deze uitnodiging 
ook veel onrust, onzekerheid en zelfs angst. Wij ontdekten dat deze onrust te maken 
had met de grote ruimte om te experimenteren 
die in de plaats van de hiërarchische prikkel 
kwam. Want ook al ervaren mensen hun dageli-
jkse systeemcontext als verstikkend, op het 
moment dat deze wegvalt worden zij sterk terug 
geworpen op hun eigen professionele en inner-
lijke basis, waarbij ook zaken als eigenaarschap, 
verantwoordelijkheid en eigen kompas aan de 
orde komen.

“MIJN DIRECTEUR GAF OP EEN GE-

GEVEN OGENBLIK IN HET GESPREK

AAN DAT DEZE MANIER VAN 

WERKEN DE TOEKOMST WAS. EN 

DAT IK EEN GROTE ROL HIERIN KAN 

SPELEN NAAR HET TEAM TOE. IK 

VOELDE HOGE VERWACHTINGEN. 

IK KLAPTE DAARVAN HELEMAAL 

DICHT EN VROEG ME AF WAT ZE IN 

VREDESNAAM BEDOELDE. KLEINER 

EN KLEINER VOELDE IK ME

WORDEN.” (IVONNE)
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Jezelf de vraag stellen ‘wat vind ik echt belangrijk’ leidt direct tot de vraag ‘waar ben 
ik nou eigenlijk mee bezig’; daarop het antwoord even verschuldigd moeten blijven 
voelt alsof je in het diepe springt, maar dat is ook de sprong waarmee je loskomt uit 
het gangbare systeem. Alle betrokkenen bij Wijkkracht 8 hebben deze onzekerheid 
meegemaakt. Zij moesten in een onbekende situatie op zoek naar nieuwe kracht en 
een nieuw houvast, houvast die zij in eerste instantie primair bij zichzelf moesten 
zoeken.
Een deel van de houvast hebben wij aangebracht door te ankeren op de drijfveren 
van de Trekkers en het centraal stellen van de vraagstukken/opgaven waar zij zelf 
echt warm voor lopen. Hiermee hun eigen interne motor vol in stelling brengend. 
Daarnaast is het consequent faciliteren en organiseren van het leerproces van alle 
betrokkenen gedurende het in beweging komen een belangrijk anker gebleken. 
Helpen anders kijken, anders duiden, anders betekenis geven, vragen stellen, 
mensen opzoeken, zoeken in plaats van weten, creëert ruimte om op nieuwe we-
gen en nieuwe ideeën te stuiten.
Wij hebben ook geleerd dat het bespreekbaar maken van de gevoelslaag, het 
benoemen ervan als iets wat erbij hoort, belangrijk is bij het onderzoeken van en 
experimenteren met anders in de eigen werkpraktijk staan. Veel betrokkenen  heb-
ben op het punt gestaan hun handdoek in de ring te gooien en juist dat moment, 
die ervaring, is cruciaal gebleken voor hun beweging. Erbij blijven, het erkennen en 
níet meteen handelen - afhaken of doorpakken - en samen zien dat dit erbij hoort, 
los van wat iemand daarna ook doet, is van groot belang.
Misschien is de grootste les van het loskomen uit het isolement nog wel de (h)
erkenning dat onzekerheid, niet weten, worstelen en puzzelen niet betekenen dat 
je faalt, maar juist de essentie van het werk zijn.

Bewegen brengt professionals in de rol van Veranderaar
Zodra het in beweging komen niet meer alleen gaat over ‘je eigen beweging’, kom 
je terecht in de rol van veranderaar. Dat vraagt een andere professionele norm dan 
het gewone werk. Dat gaat over het hebben van een eigen professioneel kompas 
en van daaruit durven afwijken. Niet alleen richting cliënten van invloed zijn, maar 
ook richting jouw (werk)systeem.

Op een goed moment in het leerexperiment hebben wij de Trekkers gevraagd om 
anderen in hun eigen of in andere organisatie(s) te betrekken bij het werken aan hun 
vraagstukken. Deze overgang van de eigen puzzel naar een meer gemeenschappeli-
jke zoektocht, maakt dat er iets fundamenteels verandert in het proces. De beweging 
wordt  groter dan je eigen beweging en dan kom je terecht in wat we hier maar even 
de rol van Veranderaar noemen; iemand die vragen stelt over hoe het systeem werkt 
en wil uitproberen of andere manieren van kijken, denken en werken meer zoden aan 
de dijk zet. 
Duwen tegen het systeem levert onmiskenbaar tegendruk op, die betrokkenen weer 
‘in het gareel’ moet te krijgen, of in het ergste geval juist uít het systeem probeert  te 
duwen. Zodra je immers vragen gaat stellen, voorstellen gaat doen, andere perspec-
tieven aanreikt in het systeem rond sociaal kwetsbaren, prikkel je collega’s en raak 
je aan de grenzen en definities van de gangbare praktijk. We hebben van dichtbij 
mogen zien dat  loskomen en los blijven moeilijk is, vooral ook omdat de systeemcon-
text continu het tegenovergestelde vraagt. Doe je wat gevraagd wordt of doe je wat 
je kompas je ingeeft?
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De rol van Veranderaar brengt mensen vol in de wind. Zodra je iemand vraagt van 
betekenis te zijn in diepgaandere veranderings- of innovatieprocessen, zoals in het 
geval van Wijkkracht 8, moet je er dus op voorbereid zijn dat op alle betrokkenen 
(deelnemers, begeleiders, sponsoren) tegendruk zal worden uitgeoefend. Het leren 
omgaan met hoe dat werkt en wat dat doet, is een onderdeel van het proces. Maar het 
vraagt ook om ander professioneel palet. Het organiseren van veranderprocessen voor 
anderen is iets anders dan zelf door een veranderproces heengaan, ook al zijn er zeker 
gelijkenissen te ontdekken tussen het hulpverleningsvak en het organisatieverander-
vak. De combinatie van in de wind staan als veranderaar en veranderpalet in je rugzak 
hebben brengt je op een plek waar je van invloed kan zijn in je eigen systeem. Maar dat 
is niet iets dat je alleen redt. Hier komt het begrip ‘reflective practitioner’ om de hoek 
kijken: verandermaatjes om je heen verzamelen waarmee je kan sparren over de keuzes 
die je per stap maakt in een verandertraject en om te reflecteren op je eigen handelen, 
maken dat de kwaliteit van jouw invloed kan toenemen. En daarmee zijn we weer terug 
bij schrale professionele praktijk van de hulpverleners in dit systeem en hoe weinig 
ervaring en ruimte er is om jezelf en elkaar werkelijk de vraag te stellen of je wel goed 
bezig bent en of ander repertoire dan het standaardrepertoire nodig is.
De manier waarop leidinggevenden en bestuurders daarin kunnen steunen, luistert 
zeer nauw: juist vanwege de dominantie van de hiërarchische prikkel maakt het groot 
verschil hoe veel of weinig expliciet die steun is in het kunnen laten opbloeien van 
vaknieuwsgierigheid en eigen kompas. Wij hebben overigens ervaren dat deze zaken 
onder een heel dun laagje vernis verborgen zitten; er worden op dit moment heel wat 
kwaliteiten onbenut gelaten.

3. WAT HEBBEN WE GELEERD OVER HET ORGANISEREN VAN BEWEGING IN 
HET SYSTEEM?

Zoden aan de dijk zetten vraagt om een zorgvuldig leerproces dat ruimte geeft
Met behulp van nieuwe ogen en ander handelen kan het eigen vermogen van het 
systeem om praktijkdilemma’s te hanteren groeien en kunnen vruchtbaarder voor-
waarden voor een zoden-aan-de-dijk-zettende werkpraktijk ontstaan.

Op basis van de onderzoeksfase die eraan voorafging, wilden wij een leerexperiment 
ontwerpen waarin we samen met praktijkmensen konden uitvinden hoe de praktijk 
rondom sociaal kwetsbaren zó in beweging kon worden gebracht, dat vaker en meer 
zoden aan de dijk gezet konden worden.
We hebben daarover geleerd dat het oprekken en in beweging zetten een nauwgezet 
proces vraagt, waarbij het ontzettend belangrijk is om zoveel mogelijk vanhet eige-
naarschap, tempo en de maatvoering bij de betrokkenen te leggen. De constante 
verleiding om als begeleiders meer te duwen en trekken (en dus te doen wat con-
stant gebeurt) en daarmee onrecht te doen aan het tempo van de praktijk,is groot. 
Het doormaken van het proces waarin het met andere ogen in de eigen werkpraktijk 
komen te staan plaatsvindt, heeft voor iedereen afzonderlijk een eigen tempo en 
eigen ritme en ruimte nodig. Dat vraagt van begeleiders een constante aandacht om 
de juiste maat, tempo en toon te voeren.  Wanneer duw je, wanneer trek je, wanneer 
gaan wij te hard, wanneer gaan zij te langzaam, wanneer ga je door, wanneer stop je 
met iets wat niet werkt? Wij hebben regelmatig met de deelnemers aan het experi-
ment gesproken over die maatvoering. Het gebrek aan tijd, aan hiërarchische prikkel, 
aan prioriteit, aan zekerheid en borging, soms aan voortgang; het zijn allemaal con-
stante verleidingen om ‘eruit’ te stappen, of op zijn minst er niet echt in te blijven.
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Wij hebben onze rol als begeleiders ook wel 
vergeleken met tuinieren; met zaaien, voeden, 
wachten, oogsten, beschermen, blootstellen, 
prikkelen en juist ontdoen van prikkels. Dat 
maakt zo’n leerexperiment onzeker, onduidelijk, 
moeilijk te plannen en niet op de ‘oude manier’ 
als een project aan te sturen en te organiseren. 
Voor ontwerp, regie en begeleiding vraagt dit 
een groot vermogen tot verdragen (en opvan-
gen) van onzekerheid, het vermogen om mee 
te resoneren en in te voelen, maar niet over 
te nemen. Een interessante vraag daarbij is in 
hoeverre er sprake is van een parallel met de 
hulpverlening richting sociaal kwetsbaren en/of 
mensen met een sociaal/psychiatrische prob-
lematiek. Waar het beleid gericht is op plan- en 
projectmatig ondersteunen, begeleiden en/
of behandelen, is het proces dat de klanten 
doormaken, juist uiterst precair en ongewis. Het 
flexibeler en vaardiger worden in het omgaan 
met een ongewisse praktijk, is misschien wel de 
essentie geworden van dit leerexperiment. De 
draag- en veerkracht van ons eigen team deed 
er net zo toe. Onze diversiteit, onze beschik-
baarheid en de ruimte die wij onderling konden 
maken om mee- of tegen te bewegen met de 
Trekkers al naar gelang noodzaak, waren belan-
grijke teamkwaliteiten. Het bespreekbaar maken 
van onze onderlinge verbindingen, aanvullende 
kwaliteiten, verschillende gevoeligheden en niet 
te vergeten onze eigen angst, hoop, veerkracht 
of gebrek daaraan, is constant onderwerp van 
gesprek geweest. Dit vooral ook om te voorkomen dat wij ons eigen impliciete plan, 
norm, kader zouden opleggen aan te deelnemers, in plaats van dat we hun eigen 
beweging en hun eigen vermogens versterkten.
Stevige sponsoring voor een dergelijk emergent proces vanuit deelnemende 
organisaties vormt daarbij de noodzakelijke borging, juist om voldoende beweg-
ing te kunnen maken en flexibel te kunnen inspelen op wat zich aandient. Het 
werkendeweg voortdurend hercontracteren van uitlegbare en navolgbare stappen, 
zijn onlosmakelijk verbonden geweest met dit leerexperiment. Bij aanvang van het 
traject hebben wij de bestuurders van de sponsorende organisaties gevraagd op 
voldoende afstand te blijven van de deelnemers, juist om hen in staat te stellen, 
zonder hiërarchische druk in een eigen motivatie en beweging te komen. 
De sponsoren hebben zich daar zo keurig aan gehouden, dat de meeste deelnem-
ers er enigszins van in verwarring leken te raken. Het niets horen van de baas, het 
niet op een lijstje staan, niemand die vraagt hoe het gaat, droeg bij aan de onzeker-
heid van de deelnemers. Een van de bestuurders verwoordde zijn afweging (en puz-
zel) met betrekking tot afstand en nabijheid als volgt: “Ik wilde je wel steunen, maar 
wist dat mijn vraag naar hoe het gaat, onmiddellijk bij jou de drang zou oproepen 
om je te verantwoorden. En dat wilde ik juist weer niet.”

“TOEN WIJ ALS BEGELEIDERS DE 

CONTEXT VAN EEN TREKKER, DIE 

VRESELIJK MET HAAR VRAAGSTUK 

EN ORGANISATIE WORSTELDE 

DOORSPRAKEN, REALISEERDEN WE 

ONS, DAT WE ECHT EEN STEVIGE 

FUNDAMENTELE INTERVENTIE 

MOESTEN DOEN. WIJ VROEGEN ONS 

AF OF WE ZO VER MOESTEN GAAN, 

MAAR DEDEN HET TOCH, OM HAAR 

LOS TE SCHUDDEN, ALS EEN ‘WAKE-

UP CALL’.” (SEF)

“DAT ANDERS KIJKEN HEEFT MIJ 

WAKKER GESCHUD. IK MERKTE 

DAT IK BEHOORLIJK VAST ZAT IN 

AMBTELIJKE PATRONEN EN MIJ 

VOORAL LIET LEIDEN DOOR OPGE-

LEGDE REGELS EN AFSPRAKEN 

TERWIJL DAT VOOR BEWONERS 

EN MEDEWERKERS VAN ANDERE 

ORGANISATIES NIET VANZELF-

SPREKEND IS OF BETER GEZEGD 

ONVOORSTELBAAR.” (MARIA)
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4. WAT HEBBEN WE GELEERD OVER ‘ZODEN’?

De eerste zoden zijn kwetsbaar, niet voor iedereen waarneembaar en niet 
uitrolbaar
De opbrengsten van Wijkkracht 8 zijn pril en niet onmiddellijk vertaalbaar naar de 
‘taal’ waarin resultaten van gebruikelijke projecten en pilots worden vertaald. Het 
generaliseren en uitrollen van de oogst van zo’n proces van vernieuwing is onmo-
gelijk. De beweging en het versterkte vermogen om met andere ogen en handen in 
de eigen praktijk te staan, werkt via het aangaan van een eigen ervaring.

De inzet van het leerexperiment Wijkkracht 8 was om te ontdekken hoe (meer) 
zoden aan de dijk konden worden gezet voor sociaal kwetsbaren. Om daarvoor de 
voorwaarden te scheppen, hebben we gewerkt met het oprekken van het eigen ki-
jken, denken en handelen, via een georganiseerd en begeleid leerproces met echte, 
eigen vraagstukken.
Nu we daarmee een klein jaar onderweg zijn, zien we dat de inzichten vanuit Wijk-
kracht 8 weliswaar rijk zijn, maar de oogst tegelijkertijd nog pril. We zitten middenin 
het allereerste opkomen van de kiempjes, bezien vanuit de sociaal kwetsbare. 
Maar daarnaast hebben wij, samen met de trekkers, ten aanzien van het vermo-
gen om met de puzzels uit de praktijk om te gaan betekenisvolle veranderingen 
waargenomen.
En wij willen daar op deze plek graag een lichtje op zetten. Géén spotlight- en niet 
omdat we vinden dat er geen oogst is, maar vooral omdat we niet willen verleiden 
om de oogst uit te rollen op andere plekken.

Zoden vanuit het perspectief van werken aan de eigen vraagstukken:

• Anders kunnen kijken naar/werken aan de eigen klantgerichtheid

• Anders kunnen kijken naar/werken aan de samenwerking met andere organisaties

• Meer bewustzijn van de druk van de waan van de dag. De kracht ervaren van 

ruimte maken

• Eigen passie terugvinden; weer meer weten waarom je ‘het’ ook al weer deed

• Nieuwe verbindingen (intern/extern) kunnen en durven leggen

• Middenin de frustratie kunnen blijven, weten dat die erbij hoort (niet afkoppelen)

• Ander type gesprek kunnen voeren; ook professionele vragen kunnen en durven 

stellen

• Andere soort relatie met LG /Bestuurder; contact zonder verantwoording af-

leggen mag/kan ook

• Veel meer bewustzijn van de werking van de hiërarchische prikkel.

“DOORDAT JE IN HET LEEREXPERIMENT GEEN EINDRESULTAAT FORMULEERT LUKT HET JE OM DE DIEPTE 

IN TE GAAN, HET IS IN MIJN GEVAL UITEINDELIJK GEGAAN OM TE ERVAREN WAT EEN CLIËNT/KLANT 

MEEMAAKT. JE VERPLAATSEN IN HUN PERSPECTIEF MAAKT INZICHTELIJK WAT JE DOELGROEP MIST IN 

DE HULPVERLENING. WAAR IK MIJ VOOR INZET IS DAT WE ALS HULPVERLENERS EEN BEWUSTWORDING-

SPROCES OP GANG WETEN TE BRENGEN MET ALS VRAAG: “WELKE ROL WIL JIJ ALS HULPVERLENER NAAR 

KLANTEN TOE AANNEMEN?” (FRANK)
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Ook zien we dat we met het ontwerpen van het leerproces rond Wijkkracht 8, bij de 
deelnemers en hun organisaties een begin van bewustzijn hebben kunnen realis-
eren, van hoe taai en complex het is om in het systeem rond sociaal kwetsbaren een 
flexibeler - zoden aan de dijk zettende - meer situationele en op maatwerk gerichte 
werkpraktijk voor elkaar te krijgen.

Zoden vanuit het perspectief van leren:

• Besef van eigen koker

• Bewustzijn van resultaat/oplossingsfocus

• Herkenning van eigen oordeel (en dat van anderen)

• Leren onderzoekend in eigen praktijk staan

• Leren vragen stellen

• Leren aanspreken van collega’s.

Ook de zoden die wij, als begeleiders, vanaf enige afstand waarnemen, raken vooral 
het vermogen van het systeem om op zichzelf te reflecteren en daar vanuit ander 
repertoire en andere verbindingen te kunnen aanboren. Dat is hoopvol, want als we 
onze eigen bevindingen serieus nemen, zijn dat juist de kwaliteiten die ten grondslag 
liggen aan een flexibeler systeem dat in staat is te opereren in de grijze gebieden die 
de beleidswereld niet bereikt.

Wanneer je bovenstaande ‘zoden’ beschouwt, valt erin op, dat het alle zoden zijn die 
gaan over de professionele ontwikkeling - en deels persoonlijke ontwikkeling – van 
de betrokkenen. Het anders in de eigen praktijk kunnen staan, is in deze beweging 
vooral ook een professionaliseringsvraagstuk. Voor het goed kunnen beantwoorden 
van de vraag wat deze persoonlijke- en professionaliseringsbeweging de sociaal 
kwetsbare en het systeem brengt is het gewoonweg te vroeg.
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BIJLAGE 1
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“I CUT MY OWN HAIR. I’LL USE A RAZOR FOR 2 MONTHS BEFORE 

REPLACING IT. I USE MINIMAL TOOTHPASTE. I ONLY USE BARS 

OF UNI CURA SOAP, AND I DO MY BEST TO KEEP THE BAR DRY 

SO THERE’S NO WASTE, I LIKE THE SCENT, SO IT IS USED FOR 

SHAVING, SHAMPOOING, AND HAND-SOAP. I ONLY DO 1 LOAD 

OF LAUNDRY A WEEK AND I’M VERY FRUGAL WITH DETERGENT 

AND FABRIC SOFTENER. I USE CHEAP BLEACH FOR SANITIZING 

THINGS LIKE IN THE TOILET. I NEVER REPLACE ANYTHING UNTIL 

THE OLD ONE IS COMPLETELY WORN OUT. MY MAIN BEVERAGE 

IS WATER FROM THE FAUCET. NO COFFEE, TEA, SODAS, HARD 

LIQUOR, NO SPORTS-DRINKS. I GET THE CHEAPEST BEER (€ 0.45 

A CAN AT PLUS) AND CHEAPEST DRINKABLE WINE (€2.00 FOR 

A SOUTH AFRICAN ROSE FROM AH). I DRESS UP THE FLAVORS 

SOMETIMES WITH A SQUEEZE OF LEMON. I FOCUS ON THE 

FACT THAT I HAVE SHELTER, HEALTH-CARE AND FOOD, PLUS 

TV, PHONE AND COMPUTER. AND A BIKE! AND A GOOD GROUP 

OF ADVISERS! I USE MY U-PASS TO GET MY LIBRARY CARD 

CHEAP, AND I LIKE THE LIBRARY. I KEEP A BIBLE NEAR-BY FOR 

COMFORT. I PRAY. I MAKE ART-WORK WHEN I CAN. SOMETIMES 

WHEN I LOOK AT IT ALL I AM SO GRATEFUL TO HAVE WHAT I 

HAVE. SOMETIMES I CRY ABOUT WHAT I LOST IN AMERICA. I 

DO MY BEST TO FEEL WHATEVER EMOTIONS THERE ARE ABOUT 

IT ALL, AND THEN ‘LET-GO’. I LIKE SINGING ‘DON’T WORRY, BE 

HAPPY’ BY BOBBY MCFERRIN.” (MAX (CLIËNT))
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DE DEELNEMERS

Dit experiment was nooit tot stand gekomen zonder de inzet van al deze mensen:

• MARNIX COUMOU

• MARIA HOOGVELD

• IVONNE LANDAAL

• MARIJE VAN LIER

• FRANK SMULDERS

TREKKERS

• JAN BERNDSEN

• JOHAN KLINKENBERG

• MARION VAN DER LEER

• ANNEMIEKE VAN VLIET

SPONSOREN

BEGELEIDERS

• HANNA BOERSEMA-VERMEER

• MAYAN EXEL 

• SEF VAN MENTS

• ILLYA SOFFER

LEIDINGGEVENDEN

• COEN BRAAN

• WINEKE JENNISSEN

• JENNEMIEKE KLEIJWEGT

• MACHTELD VAN RAALTE

• JANEK SZYSZKA 

• ANGELA VAN DER HOEVEN
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HET LEEREXPERIMENT VAN WIJKKRACHT 8 IN RIVIEREN/ 

DICHTERSWIJK IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE SBWU.  

HET LEEREXPERIMENT IS ONTWIKKELD EN BEGELEID DOOR 

TWYNSTRA GUDDE EN IS TOT STAND GEKOMEN IN SAMEN-

WERKING MET DOENJA DIENSTVERLENING, WONINGBOUW-

COÖPERATIE BO-EX, DE SBWU EN DE GEMEENTE UTRECHT. 


