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Nabij sociaal werk in een boomtown

Amsterdam is de geboorteplaats van de sociaal professional. In 1899 nam hier 
Marie Muller-Lulofs het initiatief voor, wereldwijd gezien, de eerste opleiding 
voor maatschappelijk werk: de Opleidings-Inrichting voor Socialen Arbeid. 
Amsterdam was rond die tijd een boomtown met veel sociale misstanden. Door 
de industriële revolutie was de bevolking in 25 jaar tijd verdubbeld, er was nog 
geen sociale volkshuisvesting en de arbeidersfamilies woonden bijna allemaal in 
mensonwaardige sloppen in De Jordaan of in krakkemikkige revolutiebouw in De 
Pijp. Muller-Lulofs, die als welgestelde vrouw actief was in de armenzorg, vond 
dat de ‘Opleidings-Inrichting voor Sociale Arbeid’ juist in De Jordaan onderdak 
moest zoeken, waar de maatschappelijke problemen zoals armoede, besmettelijke 
ziekten en alcoholisme zich concentreerden. Dit paste in Angelsaksische gedachten 
over settlements work: onderzoekers en studenten moesten zich bewegen (of 
zelfs vestigen) in de armste gebieden en van daaruit doen aan ‘friendly visiting’. 
En zo geschiedde: de opleiding nam haar intrek in ‘Ons Huis’ in de Rozenstraat: 
het eerste volkshuis van Nederland.1

Muller-Lulofs was een van de sociaalliberale boegbeelden die zich destijds 
bezighielden met verheffing van mensen die in de zwakste posities verkeerden. 
Bij de nieuwe opleiding waren ‘onderzoek’, ‘registratie’, ‘samenwerking tussen 
instellingen’, ‘sociale wetgeving waar nodig’, ‘methodisch werken’, ‘van mensch 
tot mensch’ en ‘toeleiding tot zelfhulp’ de trefwoorden, die opmerkelijk 
hedendaags klinken. Elementaire kennis van sociologie, pedagogiek, recht, 
economie en geschiedenis was vereist. ‘Goede hulp’ moest meer bieden dan 
de traditionele liefdadigheid door vrijwilligers. Die vrijwilligers waren onmisbaar, 
maar ze moesten zich scholen, zowel theoretisch als in de praktijk.

Anno 2018 zijn de uitgangspunten van deze eerste sociale opleiding nog 
onverminderd geldig. Ook nu draait het in sociaal werk om een combinatie 
van wijkgericht werken volgens methodieken, om contact van mens tot mens, 
om scholing op basis van onderzoek. En niet te vergeten om samenwerking 
met vrijwilligers – die we nu ook wel informele sociaal werkers noemen – en 
om ‘toeleiding tot zelfhulp’, tegenwoordig betiteld als zelfredzaamheid of eigen 
kracht. Wat de stedelijke insteek van Muller-Lulofs betreft: je kunt stellen dat die 
zelfs actueler is dan in lange tijd het geval was. Net als in 1899 is Amsterdam 

1 Doorn, L. van, Huber, M., Kemmeren, C., Linde, M. van der, Räkers, M., & Uden, T. van (2013). 

Outreachend werkt!. Movisie. Spierts, M. (2014). De stille krachten van de verzorgingsstaat. 

Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals. Van Gennep.
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weer een boomtown, een stad die als een spons nieuwe bewoners opneemt. 
Deze keer bestaat de instroom voor een aanzienlijk deel uit binnen- en 
buitenlandse hogeropgeleiden, die op het eerste oog weinig gemeen hebben 
met de negentiende-eeuwse pauperproblematiek. Toch dient zich met hun komst 
een nieuw groot sociaal vraagstuk aan.2 De snelle economische groei zet het 
in de tweede helft van de twintigste eeuw opgebouwde sociale evenwicht in 
Amsterdam onder druk.3 Waar de stad aan het eind van de twintigste eeuw in 
toenemende mate plek bood aan alle groepen, inclusief de middenklasse, klinken 
steeds luidere waarschuwingen dat er tegenwoordig alleen nog plaats is voor 
de uitersten, voor ‘chic en sjofel’, voor sociaal ongelijke groepen die steeds meer 
gesegregeerd van elkaar komen te wonen. Eberhard van der Laan, de vorig jaar 
overleden burgemeester, sprak daarom zijn zorg uit of Amsterdam wel een ‘lieve 
stad’ zou blijven. Hij waarschuwde in zijn laatste periode herhaaldelijk dat de 
stad langzaam maar zeker uit balans raakt, door toenemend toerisme, maar ook 
doordat kansarme bewoners zich soms niet meer thuis voelen in de stad.4

Bijna de ‘goede’ stad

En dat terwijl Amsterdam de laatste decennia bekendstond als een stad waar 
het onderscheid tussen groepen met uiteenlopende sociaaleconomische status 
gematigd was en de balans tussen groepen als relatief maakbaar gold. In 
vergelijking met andere internationale steden kende Amsterdam door een actief 
woonbeleid niet al te grote ‘pockets of poverty’.5 In arme wijken die populair 
werden bij meer gefortuneerde stedelingen – zoals De Jordaan en De Pijp, de 

2 Landelijk was de afgelopen tien jaar ‘samenleven’ de grootste bron van zorg voor Nederlanders, 

volgens Burgerperspectieven 2017/1 van het SCP, met een korte onderbreking ten tijde van de 

vluchtelingencrisis vanaf halverwege 2015 tot 2017, toen de categorie ‘immigratie en integratie’ 

domineerde. 

3 Gemeente Amsterdam (2015). Stad in balans startdocument. De sociale balans in de stad is 

overigens een klassiek vraagstuk in de stadssociologie. Van oudsher komt in veel klassieke 

sociologische teksten de stad aan de orde als een plek van tegelijkertijd uitsluiting en insluiting. 

Zo signaleerde Simmel al in 1903 dat de ruimtelijke nabijheid van andere sociale groepen en 

klassen enerzijds leidt tot processen van sociale distantie en vermijding. Tegelijkertijd zag hij ook 

dat de stad een ontmoetingsplek is voor verschillende groepen: een kruispunt van sociale sferen. 

Zie: Veldboer, L. (2010). Afstand en betrokkenheid in de gemengde wijk. Amsterdam.

4 Braun, D. (2016). Een interview met onze burgervader Eberhard van der Laan. Nieuw Amsterdam. 

5 Deurloo, M.C., Musterd, S. en Ostendorf, R.W. (1997). Pockets of poverty. Een methodische studie 

naar het vóórkomen van ruimtelijke concentraties van armoede in steden in Nederland en enkele 

kanttekeningen bij de probleemanalyse. AME/NETHUR. 
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achterstandswijken van vroeger – bleef ondanks de toename van koopwoningen 
het bestand aan sociale-huurwoningen grotendeels intact. Beleidsmakers hielden 
rond de eeuwwisseling de gentrification bewust mild en beperkt, waardoor de 
stadswijkbevolking gemengd was.6 Door stedelijke vernieuwing werden bovendien 
de minst leefbare wijken opgeknapt en gemengd.

Ook sociaal professionals hadden in de stad een herkenbare rol in het streven naar 
gelijke kansen voor bewoners op achterstand (verheffen) en het bij elkaar brengen 
van bevolkingsgroepen (verbinden). Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijk 
werkers die jongeren uit arbeidersgezinnen stimuleerden richting opleidingen, aan 
de niet aflatende inzet van opbouwwerkers voor een rechtvaardige woonverdeling 
door democratische overleggen te organiseren bij de stadsvernieuwing in de 
jaren zeventig (gericht op nieuwe huurwoningen voor zittende bewoners), en 
twintig jaar later bij de stedelijke vernieuwing (nieuwe koopwoningen, deels 
voor zittende bewoners). Denk ook aan het migrantenwerk in de jaren tachtig 
door minderhedenorganisaties. Of aan de actieve rol van streetcorner-werkers 
in het harm-reduction-beleid rond drugsgebruik, waarbij de stad probeerde 
drugsverslaving en de schadelijke effecten daarvan te verminderen door goede 
zorg en ondersteuning. En wat te denken van de vele interculturele bijeenkomsten 
in wijken buiten de ringweg om de ‘boel bij elkaar te houden’. Sociaal werkers 
waren en zijn een belangrijk onderdeel in het raderwerk van de ‘goede’ stad.

Natuurlijk was niet alles perfect. Zo leidde de groeiende etnische diversiteit tot het 
hardnekkige fenomeen van ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen, óók in sociaaleconomisch 
of sociaal-cultureel gemengde buurten en ondanks pogingen van de gemeente 
dit te veranderen. Sociaaleconomische menging leidde niet tot sociaal-culturele 
menging. Vergeleken met andere grote Europese steden waren de problemen 
echter milder. Tot niet zo lang geleden gold Amsterdam als voorbeeld van 
een stad waar groepen relatief vreedzaam samenleven.7 De Amerikaanse 
onderzoeker Susan Fainstein riep in 2005 Amsterdam zelfs uit tot prototype van 

6 Veldboer, L. en Kleinhans, R. (2016). ‘Smooth Cohabitation in Amsterdam? The Impact of 

Increased Tenure Mix on Overall Neighborhood Confidence.’ In Geography Research Forum 

(Vol. 33, pp. 91-110).

7 Video burgemeester Eberhard van der Laan ‘De oneerlijke stad’. Op Stadsleven (https://www.

stadsleven.nu/2015/06/01/video-burgemeester-eberhard-van-der-laan/). Nederlandse weten-

schappers zagen inkomensconcentraties tot recent als een mild probleem in Amsterdam, afgezet 

tegen bijvoorbeeld etnische concentratie. Zie bijvoorbeeld: Musterd, S. en F. Pinkster, 2009: 

58. Unravelling neighborhood effects: evidence from two European welfare states. In: J.W. 

Duyvendak, F. Hendriks & M. van Niekerk (eds.). City in Sight. Amsterdam University Press.
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de rechtvaardige stad. Volgens haar balanceerde Amsterdam het best tussen 
de ‘vijf deugden’ van een goede stad: gelijkheid, democratie, diversiteit, groei 
en duurzaamheid. Ze constateerde economische groei naast een bescheiden 
ongelijkheid in inkomen en beperkt etnocentrisme.8 Waar andere Europese steden 
rond 2010 een toenemende sociaaleconomische segregatie lieten zien, gold dat 
niet voor Amsterdam.9 Buitenlandse stadsbestuurders keken jaloers naar de 
aandachtswijken van Amsterdam waar destijds volop werd gewerkt aan stedelijke 
en sociale vernieuwing. Amsterdam leek – ondanks een verhardend nationaal 
debat – de sleutel te hebben tot een logica van het ‘inweven’ van groepen met 
een lage sociaaleconomische status, zoals migranten.

Een gewonere metropool

Maar als gezegd: de tijden lijken veranderd. Amsterdam wordt een ‘gewonere’ 
metropool onder druk van internationale en nationale processen zoals de krimpende 
verzorgingsstaat, deregulering van de woningmarkt en groeiende scheidslijnen 
tussen lager- en hogeropgeleiden.10 In andere Europese steden werd al steeds 
vaker gesproken in termen van tweedeling, van polarisatie, van de verplaatsing 
van armoede naar de buitenwijken.11 In Amsterdam zien we nu eenzelfde proces 
zich aftekenen. Er is zowel verrijking als verarming, verbreding van netwerken 
als vereenzaming, er komen zowel dure penthouses bij als daklozen.12 Binnen de 
ringweg A10 zien we een zeer sterke toename van hogeropgeleiden met hogere 

8 Fainstein, S. S., The just city. Cornell University Press, 2010.

9 Musterd, S., Marcińczak, S., Ham, M. van en Tammaru, T. (2017), ‘Socioeconomic segregation 

in European capital cities. Increasing separation between poor and rich.’ In: Urban Geography, 

38 (7), 1062-1083.

10 Sassen, S. (1994). Global city (Vol. 2). Princeton University Press. Bovens, M., Dekker, P., & Tiemeijer, 

W. L. (2014). Gescheiden werelden?: een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in 

Nederland. SCP/CBS. Hoger- en lageropgeleiden ontmoeten elkaar bijvoorbeeld nauwelijks en 

denken sterk verschillend over zaken als Europa en immigratie.

11 Bailey, N., & Minton, J. (2017). The suburbanisation of poverty in British cities, 2004-16: extent, 

processes and nature. Urban Geography, 1-24. 

12 Zoelen, Bart van (2017). Wethouder: ‘Grote tweedeling in werk en wonen in de stad’. Het Parool, 

16 oktober 2017.

 Damen, Ton en Pen, Hanneloes (2017). Aantal daklozen weer flink gestegen. Het Parool, 23 mei 

2017.

 Couzy, Michiel (2017). Wie zijn die 80.000 ‘ernstig eenzame’ Amsterdammers?. Het Parool, 

24 juni 2017.
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inkomens, die met elkaar strijden om de schaarse koopwoningen. De sociale-
huurvoorraad in dit geliefde gebied is flink geslonken. Buiten de ring overtreft 
– ondanks de relatief grote omvang van de sociale-huurvoorraad – de vraag het 
aanbod, zeker nu dertig procent van de vrijkomende sociale-huurwoningen wordt 
gereserveerd voor onder anderen mensen met een vluchtelingenstatus, mensen 
uit de maatschappelijke opvang en ggz, en mensen met een medische indicatie.13 
Mensen die zijn aangewezen op betaalbare woningen vinden die nog maar 
mondjesmaat en zijn deels aangewezen op huurwoningen buiten de gemeente. 
In de hele stad komen middengroepen bovendien minder aan bod.

We zien dus een ‘suburbanisatie van armoede’.14 In de minst gewilde delen van 
de buitenwijken in Noord, Zuidoost en Nieuw-West, en in sommige wijken in 
omliggende gemeenten zoals het Zaanse Poelenburg, zien we een toenemende 
concentratie van laagopgeleide mensen met weinig grip op hun eigen leven, met 
meer gezondheidsproblemen et cetera.15 Het gaat veelal om lageropgeleiden, 
deels van Nederlandse afkomst, deels van buitenlandse origine. De verschillende 
etnische groepen staan hier soms tegenover elkaar.16 Deze groepen hebben ook 
betrekkelijk weinig profijt van het succes van de stad. Voor veel nieuwe banen 
in de dienstensector worden lageropgeleiden verdrongen door studenten en 
scholieren. In het beleidsperspectief wordt bij die verdringing van economische 
participatie nog weinig stilgestaan.17

13 Tol, J. van der (2017). Huisvesting kwetsbare groepen komt op gang. NUL20, 93, 4-6.

 Zwiers, M., & Kleinhans, R. (2015). De eerlijke stad is een utopie. Op Stadsleven  

(https://www.stadsleven.nu/2015/07/15/de-eerlijke-stad-is-een-utopie-column-merle-zwiers-

en-reinout-kleinhans/).

14 Bailey, N. & Minton J. (2017). The suburbanisation of poverty in British cities, 2004-16: extent, 

processes and nature, Urban Geography, 1-24. 

15 Gent, W. van, Musterd, S., & Veldhuizen, E. (2014). De ongedeelde stad onder druk: de 

veranderende geografie van armoede in Amsterdam, 2004-2012. In Michon, L. & J. Slot 

(editors), Armoede in Amsterdam: een stadsbrede aanpak van hardnekkige armoede (p. 47-57). 

Amsterdam: Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Vgl. Hochstenbach, 

C., Musterd, S., & Teernstra, A. (2015). Gentrification in Amsterdam: Assessing the importance of 

context. Population, Space and Place, 21(8), 754-770.

16 Pen, H. (2014). Witte arbeider uit Noord voelt zich verraden en bedreigd. Het Parool, 2 juli 2014.

17 Ponds, R., Marlet, G., Woerkens, C. van, & Garretsen, H. (2016). Taxi drivers with a PhD: trickle 

down or crowding-out for lower educated workers in Dutch cities?. Cambridge Journal of Regions, 

Economy and Society, 9 (2), 405-422.
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De onderliggende vrees bij alle opmerkingen over disbalans is dat Amsterdam 
mogelijk de buitenlandse steden achternagaat die nu nog dienen als schrikbeeld, 
bijvoorbeeld de Franse steden. De socioloog Donzelot18 signaleert in de Franse 
agglomeraties vooral een logica van segregatie. Marktinvloeden, maar ook sociale 
processen leiden volgens hem in steden tot een patroon van middelpuntvliedende 
krachten: succesvolle stedelingen vermijden het contact met ‘lagere’ groepen die 
mede door deze afsluiting en verwaarlozing steeds meer onthechting ervaren. 
In de kansarme voorsteden van de grote Franse agglomeraties is het gezin vaak 
gebroken, de school grotendeels eenzijdig samengesteld naar etniciteit en klasse, 
en het werk buiten bereik. Dat leidt tot ‘nihilistische’ frustratie en woede in 
Parijs, Lille en Marseille, die zich deels ook richt tegen sociaal werkers.19 De boze 
bewoners van voorsteden vragen niet om concrete verbeteringen, want ze hebben 
geen vertrouwen meer in de ‘meritocratische’ elites die de markt domineren, of 
in de overheid of leraren, agenten en sociaal werkers. Ze uiten slechts hun afkeer 
van ‘het systeem’. Donzelots onheilspellende stelling is dat een stad met scherpe 
scheidslijnen steeds meer uiteenvalt.20

Het afwenden van het onheilspellende Franse scenario is misschien wel de grootste 
uitdaging voor Amsterdam de komende tijd. Tegelijkertijd zet het Nederlandse 
(veiligheids)beleid veel meer dan het Franse in op lokale aanwezigheid van 
professionals en informele sleutelpersonen, zoals wijkagenten, buurtregisseurs, 
buurtvaders en sociale wijkteams. Die nabijheid is iets om te koesteren nu ook in 
de metropoolregio Amsterdam een trend zichtbaar is richting sterkere segregatie 
en probleemcumulatie in buitenwijken. Als opvolgers van Muller-Lulofs staan we 
voor de vraag: wat doen wij in deze roerige tijden? Wat is de plaats van sociaal 
werk in de metropoolregio Amsterdam? Hoe geven wij vorm aan stedelijk sociaal 
werken in buitenwijken door professionals en door vrijwilligers? Hoe kunnen zij 
het ‘zwakste belang’21 van sociaal-uitgesloten burgers het best ondersteunen? 
En hoe werken ze daarbij samen met het beleid en andere stedelijke formele 
en informele partijen? De gemeente Amsterdam lijkt het antwoord te zoeken 

18 Donzelot, J. (2014). Quand la ville se défait. Le Seuil.

19 Scheffer, P. (2006). Republiek aan scherven. NRC, 27 oktober 2006.

20 Donzelot, J. (2014). Quand la ville se défait. Le Seuil. Die voorspelling is overigens eerder ook 

gedaan door Michael Young die in 1958 de term meritocratie muntte. Meritocratie tast volgens 

hem de solidariteit van winnaars en het zelfrespect van verliezers aan, en leidt uiteindelijk tot grote 

spanningen. Vgl. Swierstra, T., & Tonkens, E. (Eds.). (2008). De beste de baas?: Verdienste, respect 

en solidariteit in een meritocratie. Amsterdam University Press. Vgl. Elshout, J. (2016). Roep om 

respect: Ervaringen van werklozen in een meritocratiserende samenleving.

21 Spierts, M. (2017). Democratische professionals. Vakblad Sociaal Werk, 18 (3), 31-33.
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in een gebiedsgerichte aanpak van ‘ontwikkelwijken’. Ze wil op de moeilijkste 
plekken waar veel problemen zich opstapelen, investeren in de woningen en 
in de mensen. Ze wil het liefst dat in de wijk de ondersteuning aan bewoners 
zo wordt georganiseerd dat mensen niet bij meerdere loketten hoeven aan te 
kloppen en dat de uiteenlopende professionals samenhangend te werk gaan. 
Door die nadruk op plaats, op samenwerking en op nabijheid sluit ze aan bij de 
gedachten van Muller-Lulofs. Maar deels ook bij wat andere Europese steden met 
een relatief grote ongelijkheid doen om ‘de onderkant erbij te houden’. Ik stel 
daarom voor dat we een kijkje nemen bij andere Europese plaatsen van sociaal 
werk. Wat zijn daar de ideeën over de positie van huishoudens in precaire posities 
in buitenwijken?
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Sociale uitsluiting van mensen en gebieden

Recent hebben we kunnen lezen dat de meest arme en tevens etnisch diverse 
wijken van Denemarken op een ‘ghettolijst’ staan van de (conservatieve) regering. 
Zij wil bewoners van deze wijken weer aansluiting laten vinden bij de rest van 
de samenleving door reductie van huurwoningen, verplichte kinderopvang en 
verplichte inburgering. De oppositie steunt deze plannen. In het NRC laat ook een 
sociaal werker uit Kopenhagen zich hier positief over uit. De maatregelen helpen 
volgens hem tegen sociale uitsluiting.22

In het Europese debat over sociale ongelijkheid is ‘sociale uitsluiting’ een 
kernbegrip. De hierboven aangehaalde Donzelot wijt de frustratie in de Franse 
banlieus aan dit fenomeen. Deels spreekt de term sociale uitsluiting voor zich: 
er zijn mensen voor wie bepaalde deuren in de samenleving gesloten blijven, 
mensen die geen toegang hebben tot zaken waarover anderen wel beschikken. 
Maar welke mensen worden uitgesloten, om welke zaken het dan gaat, en hoe 
het komt dat die zaken onbereikbaar voor hen zijn, dat is minder vanzelfsprekend. 
Sociale uitsluiting is een dubbelzinnig begrip.23 Hebben we het over uitgesloten 
worden, het proces van uitsluiten? Of over de uitkomst: het uitgesloten zijn, een 
situatie waarin mensen zich bevinden?

De Franse onderzoeker Lenoir24 die het begrip sociale uitsluiting voor het eerst 
gebruikte, doelde op het proces van uitsluiten. Hij signaleerde in de jaren zeventig 
een soort sociaaleconomische ‘restcategorie’ van ouderen, mensen met een 
beperking en andere groepen met een moeilijk levensverhaal die niet meedeelden 
in de welvaartstaat. Zij werden geweerd van de arbeidsmarkt en konden daardoor 
lastig sociale rechten opbouwen. Hij omschreef dit als ‘sociale uitsluiting’. 
Dit fenomeen droeg volgens hem het risico in zich van een sociale scheiding, 
waardoor het idee van een egalitaire samenleving onder druk zou komen te staan. 
De toenmalige conservatieve president Giscard d’Estaing vroeg Lenoir beleid te 
maken om deze groepen meer (materiële) rechten op ondersteuning te geven.

22 Sharifi, Maral Noshad (2018). Denemarken wil een einde maken aan kansarme wijken. NRC, 

2 maart 2018.

23 Sealey, C. (2015). Social exclusion: re-examining its conceptual relevance to tackling inequality 

and social injustice. International Journal of Sociology and Social Policy, 35(9/10), 600-617.

24 Lenoir, R. (1974). Les exclus: un Francais sur dix. Paris: Le Seuil. 
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In Groot-Brittannië verscheen de term in de jaren negentig op de politieke 
agenda, maar dan vooral als een situatie waarin mensen verkeren: de uitkomst 
van opeengestapelde nadelige kenmerken of van grote economische saneringen 
zoals de sluiting van mijnen. De New Labour-regering van Blair omschreef sociale 
uitsluiting destijds als ‘een aanduiding voor wat er kan gebeuren wanneer mensen 
of gebieden lijden onder een combinatie van samenhangende problemen zoals 
werkloosheid, geringe vaardigheden, lage inkomens, gebrekkige huisvesting, 
hoge criminaliteit, slechte gezondheid en gebroken gezinnen’ (vertaling LV)25. In 
de Multiple Deprivation Index die tot op de dag van vandaag wordt gebruikt 
in Schotland26 wegen problemen op het gebied van werk, inkomen, zorg en 
onderwijs het zwaarst in de afweging welke gedepriveerde buurten aandacht 
krijgen. Onderwerpen zoals het tegengaan van schooluitval, activering naar werk, 
gezonder eten en dergelijke zien we dan ook sterk terug bij ‘social regeneration’ 
in Groot-Brittannië.27

In de internationale definities wordt sociale uitsluiting tegenwoordig veelal 
omschreven als een proces dat leidt tot een bepaalde uitkomst, namelijk 
‘niet meedoen’. Het niet-meedoen heeft betrekking op meerdere terreinen 
zoals inkomen, werk, huisvesting, onderwijs, politieke besluitvorming, zorg 
en gemeenschapsvoorzieningen. Glennerster et al beschrijven rond de 
millenniumwisseling sociale uitsluiting bijvoorbeeld als ‘uitsluiting van individuen 
en groepen van de mainstream activiteiten in de samenleving’ (vertaling LV). 
Diverse auteurs benadrukken dat het bij mainstream activiteiten dient te gaan 
om zo volwaardig mogelijke ‘normale’ participatie. Kinderarbeid, mantelzorg door 
schoolgaande kinderen, werken zonder verzekeringen, werken in de seksindustrie 
en dergelijke gelden eerder als ‘ongunstige inclusie’.28

25 Social Exclusion Unit 2001: 11.

26 http://www.gov.scot/Topics/Statistics/SIMD/

27 Zie Kearns, A., Whitley, E., Tannahill, C., & Ellaway, A. (2015). Loneliness, social relations and 

health and well-being in deprived communities. Psychology, health & medicine, 20 (3), 332-

344. Vgl. Dobrowolsky, A., & Lister, R. (2005, June). Social exclusion and changes to citizenship: 

women and children, minorities and migrants in Britain. In Canadian Political Science Association 

Annual Meeting.

28 Kelles-Viitanen, A. (1998). Discussant’s Commentary. Asian Development Bank Seminar on 

Inclusion or Exclusion: Social Development Challenges for Asia and Europe. Geciteerd in Sen, A. 

(2000). Social exclusion: Concept, application, and scrutiny. Asian Development Bank.
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Een soortgelijke brede definitie geven Levitas et al29: ‘Sociale uitsluiting is een 
complex en multidimensioneel proces. Het omvat het gemis of de ontzegging van 
hulpbronnen, rechten, goederen en diensten, en het onvermogen te participeren 
in de normale relaties en activiteiten die beschikbaar zijn voor de meeste mensen 
in een maatschappij, hetzij op economisch, sociaal, cultureel of politiek gebied. 
Het beïnvloedt zowel de kwaliteit van leven van individuen als de billijkheid en 
samenhang van de hele maatschappij’ (vertaling LV).

Ook de Nederlandse sociologen Schuyt en Voorham30 voegen beide perspectieven 
van proces en toestand samen: het is een proces dat mensen doormaken, maar 
ook een situatie waarin ze zich bevinden. Zij stellen dat sociale uitsluiting een 
cumulatie is van niet mogen, niet kunnen en niet meer willen meedoen. Mensen 
kunnen niet meedoen doordat ze weinig te besteden hebben, vaardigheden en 
sociale contacten missen en geen middelen hebben voor passende zorg en een 
prettige leefomgeving. Ze mogen niet meedoen door discriminatie, uitsluitende 
regels, wachtlijsten of een (ervaren) geringe waardering en stigmatisering vanuit 
de samenleving. Ze willen ten slotte soms niet meer meedoen door teleurstellingen 
in hun leven.

Naast oorzaken en reikwijdte is er nog een aspect van sociale uitsluiting relevant om 
hier te noemen: de plaats waar het gebeurt. Sociale uitsluiting vindt ergens plaats; 
het is een ruimtelijk proces, zoals ook spreekt uit de aanpak in Groot-Brittannië.31 
Ook de Europese Commissie (2010) wijst op de ruimtelijke dimensie: ‘Mensen 
die risico lopen op sociale uitsluiting zijn vaak etnisch of sociaal gesegregeerd, 
zoals bijvoorbeeld in grote stedelijke gebieden’ (vertaling LV).32 Als gevolg van hun 
uitsluiting wonen ze dus geconcentreerd in ‘uitgesloten gebieden.’ Dat leidt vaak 
tot minder contact met andere sociale groepen.33

29 Levitas, R., Pantazis, C., Fahmy, E., Gordon, D., Lloyd, E., & Patsios, D. (2007). The multi-dimensional 

analysis of social exclusion. Project Report. University of Bristol.

30 Schuyt, C.J.M. & Voorham, C.A. (2000). Sociale uitsluiting. Essay en interviews. Amsterdam: SWP.

31 Murie, A., & Musterd, S. (2004). Social exclusion and opportunity structures in European cities and 

neighbourhoods. Urban studies, 41(8), 1441-1459.

32 European Commission (2010b). The European Platform Against Poverty and Social Exclusion: 

A European Framework for Social and Territorial Cohesion, (COM(2010) 758 Final). Brussels: 

European Commission. Vgl. https://www.espon.eu/topics-policy/publications/evidence-briefs/

risk-poverty-and-social-exclusion-european-regions

33 Gijsberts, M., Vervoort, M., Havekes, E., & Dagevos, J. (2010). Maakt de buurt verschil?
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In de loop van de tijd is sociale uitsluiting in de internationale literatuur dus 
een steeds veelomvattender en multidimensioneler begrip geworden dat zowel 
betrekking heeft op het proces als de toestand. Het kan gelden voor zowel 
materiële als immateriële aspecten en het kan van toepassing zijn op individuen 
en groepen.34 En het is te situeren in bepaalde gebieden.35 Ten opzichte van het 
verwante begrip armoede is sociale uitsluiting breder en meer gericht op de 
onderliggende dynamische processen, verbanden en relaties.36

In de strategieën om sociale uitsluiting tegen te gaan lag de nadruk aanvankelijk 
sterk op het beter herverdelen van materiële welvaart. Meer recentelijk wordt, 
zoals het Deense voorbeeld laat zien, er ook sterk ingezet op het ‘culturaliseren’ 
van bewoners op achterstand tot ‘aangepaste’ burgers.37 Gaandeweg is het 
tegengaan van sociale uitsluiting dus verbreed tot het bewerkstelligen van 
(economische, maatschappelijke, sociale, politieke en culturele) participatie in de 
hoofdstroom van de samenleving.

De stad als vindplaats van sociale uitsluiting in Nederland

In Europese steden en streken zien we dus veel sociale uitsluiting.38 Hoe staat 
het daarmee in Nederland? In Europees perspectief kent Nederland volgens 
Eurostat relatief weinig armoede of sociale uitsluiting. Het betreft in 2012 (dus 
ten tijde van de economische crisis) ruim 15 procent van de bevolking. In Oost-
Europese en Zuid-Europese landen zijn de percentages vaak dubbel zo hoog.39 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) definieert sociale uitsluiting als een 
toestand van materiële deprivatie, beperkte toegang tot zorg, huisvesting en 
onderwijs, geringe sociale participatie en gebrekkige culturele integratie.40 Op basis 

34 Duyvendak, J. W. (2004). De individualisering van de samenleving en de toekomst van de sociologie. 

Sociologische gids, 51(4), 495-506.

35 Wilson, K., Eyles, J., Elliott, S., Keller-Olaman, S., & Devcic, D. (2007). Linking social exclusion and 

health: explorations in contrasting neighbourhoods in Hamilton, Ontario. Canadian Journal of 

Urban Research, 16(2), 126.

36 Sen, A. (2000). Social exclusion: Concept, application, and scrutiny. Asian Development Bank. 

37 Tonkens, E., Hurenkamp, M., & Duyvendak, J. W. (2008). Culturalization of citizenship in the 

Netherlands. Amsterdam School for Social Sciences Research (ASSR), University of Amsterdam.

38 Madanipour, A., Shucksmith, M., & Talbot, H. (2015). Concepts of poverty and social exclusion in 

Europe. Local Economy, 30 (7), 721-741.

39 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2013/maps/1_poverty.pdf

40 Jehoel-Gijsbers, G. (2004). Sociale uitsluiting; een conceptuele en empirische verkenning. SCP.
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van deze definitie blijkt uit onderzoek van de vier grote steden dat de kans op 
sociale uitsluiting in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht twee keer zo 
hoog is als gemiddeld in Nederland.41 Sociale uitsluiting is in Nederland daarmee 
een sterk (groot)stedelijk verschijnsel. De aandacht van de onderzoekers gaat 
daarbij vooral uit naar volwassenen. In de vier grote steden zijn naar schatting 
180.000 volwassenen sociaal uitgesloten. ‘Bijna de helft van deze volwassenen 
is werkloos of uitkeringsgerechtigd en twee derde heeft een niet-westerse 
achtergrond. Hun sociale netwerk is vaak beperkt en kwetsbaar. Ze kampen 
met veel gezondheidsproblemen, ervaren weinig regie over het eigen leven en 
hebben vaak een negatief of onrealistisch toekomstbeeld. Een laag inkomen en 
schulden veroorzaken bij deze groep veel stress en beperken de participatie en 
de toegang tot zorg. Het merendeel van de sociaal uitgesloten volwassenen wil 
(meer) participeren in de maatschappij.’

In dit onderzoek komt dus ook de stem van sociaal uitgeslotenen aan bod. Het 
is van groot belang steeds het perspectief en de eigen ervaringen van mensen in 
het beeld te betrekken. Mensen in kwetsbare posities zijn niet alleen statistische 
categorieën, maar ook belangrijke vertellers van hun eigen ervaringen. Ze hebben 
hun eigen, vaak onderling sterk verschillende perspectieven op de wereld om hen 
heen.42 Mensen die volgens beleidsmakers ‘niet actief’ zijn, kunnen een dagtaak 
hebben aan mantelzorg, klussen of overlevingsstrategieën. Outreachende sociaal 
werkers en ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting kennen die 
verhalen vaak uit de eerste hand, zoals onderzoek van dit lectoraat laat zien.43

De cijfers van de vier grote steden passen in het eerder geschetste beeld van 
een dreigende (ruimtelijke) tweedeling in steden tussen groepen met een 
verschillende sociaaleconomische status. Of zoals het SCP het omschrijft: tussen 
mensen die makkelijk kunnen meedoen, de can’s, en hen die daarmee moeite 
hebben, de cannot’s.44 Daarbij komt dat in de stad sociale uitsluiting deels nog 
niet goed in beeld is en mogelijk nog omvangrijker is: vaak ontbreekt het aan 
precieze cijfers over bijvoorbeeld daklozen en illegalen. Ook kinderen vallen nog 

41 Bergen, van A., A. van Loon, C. Ballering, B. Carlier en M. Aangeenbrug (2014). Sociaal uitgesloten 

in de grote stad. Academische Werkplaats User-G4.

42 Vgl. Kampen,T., Veldboer, L. en R. Kleinhans. The Obligation to Volunteer as Fair Reciprocity? 

Te verschijnen.

43 Huber, M. A., Kemmeren, C., van der Linde, M., Räkers, M., & van Uden, T. (2013). Outreachend 

werkt! Movisie.

44 Putters, K. (2017). Pas op voor nieuwe tweedeling tussen ‘cans’ en ‘cannots’. NRC, 18 september 

2017.
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vaak buiten het zicht van het Nederlandse onderzoek. Hoe het ook zij, op basis 
hiervan is het ontegenzeggelijk van belang de stad te bezien als een vindplaats 
van sociale uitsluiting en daarmee van geringe economische, maatschappelijke, 
sociale, politieke en culturele participatie in de samenleving.45

Daarmee is sociale uitsluiting bij uitstek een uitdaging voor het sociaal werk 
in de stad. Het versterken van participeren naar vermogen op uiteenlopende 
velden is immers het terrein van sociaal werkers. Marcel Spierts spreekt wervend 
over de sector als ‘de energiecentrale van participatie’. Welzijnswerk is immers 
eraan ‘[b]ijdragen dat individuen en groepen actief in de samenleving kunnen 
participeren’.46 Zeker in de stad, waar zich veel sociale uitsluiting voordoet en 
scherpe scheidslijnen dreigen, is dit een belangrijke missie. Bij de instandhouding 
en versterking van participatie en van het sociaal weefsel van de stad spelen 
diverse maatschappelijke instanties een grotere of kleinere rol. Voor het stedelijk 
welzijnswerk is het evenwel een kernopdracht.47

Meer dan het decor voor sociaal werk

In de tijd van Muller-Lulofs was de stad een logische setting voor het pionierende 
sociaal werk. De industriële stad eind negentiende eeuw was een schoolvoorbeeld 
van ‘ongunstige inclusie’: slechte arbeidsomstandigheden, lage lonen, slechte 
woningen, slechte dienstverlening. Sociaal werkers hoorden daarom in de buurt 
te zijn van de kwetsbaarste mensen in de ‘slechte’ wijken. In de decennia daarna 
werd die aandacht voor de stad nog intensiever. De Amerikaanse Social Reformers 
zetten vanaf 1910 onderzoek en fotoreportages in om acties te forceren rond 
stedelijke sociale problemen zoals kinderarbeid en de deplorabele huisvesting 
van nieuwe migrantenstromen. Een voorbeeld is het beroemde werk van Lewis 
Hine, die zichzelf afficheerde als ‘fotograaf voor verandering’. Nu zouden we 
dit sociale engagement omschrijven als actie-onderzoek, waarbij onderzoekers 
deelnemen aan het proces van verandering. De eerste lichting onderzoekers van 
de Chicago School pleitte destijds voor meer distantie. De wetenschap moest 
zich richten op de onderliggende patronen van de stedelijke sociale problemen, 

45 Jager-Vreugdenhil, M. (2011). Spraakverwarring over participatie. Journal of Social Intervention: 

Theory and Practice, 20 (1), 76-99.

46 Spierts, M. (1998). Beroep in ontwikkeling. Reed Business.

47 Veldboer, L. & Mak, D. J. (2002). Trends in grootstedelijk welzijnswerk. Utrecht, Verwey-Jonker 

Instituut.
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waarna de sociaal werkers daarmee aan de slag konden gaan.48 Onafhankelijk 
onderzoek op basis van grote databestanden verschafte het grote plaatje van 
kennis over de stadsbevolking. Acties zouden zich daarop moeten baseren in 
plaats van op ‘nabije’ persoonlijke kennis van situaties. Over een synthese van 
beide kennisbronnen werd niet nagedacht, lijmpogingen bleven uit en zo groeide 
de afstand tussen wetenschappelijk stadsonderzoek en sociaal werk. Een gemiste 
kans, want de combinatie van breder inzicht in stedelijke patronen en nabije kennis 
over stadsbewoners legt de best mogelijke basis voor stedelijk sociaal werk. Die 
zo wenselijke verbinding leggen tussen academische kennis en praktijkinzichten, 
door middel van praktijkgericht onderzoek, is de raison d’être van lectoraten.

Veel van de in grote steden gevestigde opleidingen voor sociaal werk tonen zich 
in vergelijking tot het verleden vooralsnog minder bewust van het specifieke van 
de stad. De meeste opleidingen focussen bij sociale uitsluiting bijvoorbeeld op het 
nabije persoonlijke (‘van mens tot mens’), op de grotere structurele dimensies (‘de 
sanering van de verzorgingsstaat’) en op methodes om mensen te ondersteunen 
(bijvoorbeeld ‘empowerment’ of ‘capabilities’). Dit zijn allemaal belangrijke zaken. 
Wat echter beperkt aan bod komt is aandacht voor het specifieke aspect van 
het werken in steden. Ook in het hedendaagse onderzoek naar sociaal werk is 
er relatief weinig aandacht voor de plaats van dit werk. De impact van de stad 
op sociale vraagstukken komt vaak gefragmenteerd aan de orde. Sommige 
auteurs spreken zelfs met enige overdrijving van een ‘stedelijke woestijn’ van 
kennisontwikkeling.49 De stad is niet zozeer afwezig in het onderzoek, maar vormt 
volgens Geldof vaak niet meer dan het decor van de onderzochte sociale groepen 
of interventies.50 In veel onderzoeken over de decentralisaties, maar ook in het 
werk van bachelor- en masterstudenten, blijft het in eerste instantie inderdaad 
meestal bij een korte beschrijvende paragraaf over het gebied waar het werk 
plaatsvindt.

48 Koenis, S. (2001). Tussen marge en professie; Frankfurt en Chicago: twee visies op de praktische 

rol van sociologen (Amsterdam: Van Gennep, 2001). Dit geldt vooral de eerste fase van de 

Chicagoschool. Later volgde meer etnografisch onderzoek.

49 Shaw, I. (2011). Social work research – an urban desert?. European Journal of Social Work, 14 (1), 

11-26.

50 Geldof, D. (2011). New challenges for urban social work and urban social work research: Nieuwe 

uitdagingen voor stedelijk sociaal werk en stedelijk sociaal werk onderzoek. European Journal of 

Social Work, 14 (1), 27-39.



21DE STAD ALS SETTING VAN SOCIAAL WERK

Langzaam maar zeker ontstaat weer meer oog voor de speciale omstandigheden 
van stedelijk sociaal werk. Recentelijk is in de Verenigde Staten een nieuw 
Journal of Urban Social Work opgericht. En het Hunter College, onderdeel van 
de City University of New York, ziet de stad als een ideale leeromgeving. Deze 
sociale opleiding wil zich sterk tot de stad verhouden en richt zich daarbij op 
community building en op hulpverlening aan ‘stedelijke outcasts’.51 Gelukkig 
gaat ook onze eigen nieuwe bacheloropleiding Social Work zich nu nadrukkelijk 
bezighouden met stedelijke uitdagingen. Ik wil met ons lectoraat – bijvoorbeeld 
via onze eigen minor Sociale Inclusie in aandachtswijken – graag bijdragen aan dit 
hernieuwde verbond tussen stedelijk onderzoek en opleidingen voor sociaal werk. 
De maatschappelijke kerntaak van sociaal professionals is immers het sociaal 
functioneren te bevorderen van ‘mensen en hun sociale context’.52

Stedelijke kennis binnen opleidingen is van groot belang omdat hedendaagse 
sociale hervormers53 en ook vertegenwoordigers van het werkveld niet stil zitten 
en allerlei – soms tegengestelde – opvattingen en ideeën hebben over de stad. De 
vermaatschappelijking van mensen met een verstandelijke of psychische beperking 
stoelt bijvoorbeeld op de gedachte dat het wonen in ‘gewone’ stadsbuurten de 
sociale participatie ten goede komt. De Amsterdamse buurten met veel sociale-
huurwoningen waar de huidige grote instroom vanuit instellingen belandt, 
gelden in de zorg primair als plaatsen waar mensen zich kunnen ontplooien 
en steun kunnen vinden bij ‘gewone’ buurtgenoten. Waarbij die buurtgenoten 
op hun beurt hun blik kunnen verruimen door nieuwe ontmoetingen.54 In de 
zorg heerst dus nog een onverminderd optimistisch beeld van Amsterdam als 
een gemengde en tolerante ‘rechtvaardige stad’ met veel uitwisseling. Of deze 
buurten tegenwoordig nog zo ‘lief’ zijn voor hun bewoners is echter de vraag. 
Over dezelfde stadsbuurten praten woningcorporaties bijvoorbeeld een stuk 
zorgelijker als ‘ontwikkelwijken’. Zij wijzen op cumulaties van sociale problemen en 
op toenemende overlast, conflicterende leefstijlen en verminderde leefbaarheid.55 

51 HCSSW-catalogus.

52 Sectoraal Adviescollege Hogere Sociale Studies (2017). Landelijk Opleidingsdocument sociaal 

werk, 20.

53 De huidige sociale ‘reformers’ zijn opvallend vaak journalist-publicist. Denk aan Jos van der Lans, 

Marc Räkers, Nico de Boer, Pieter Hilhorst, Hugo Borst of aan Ester Gould en Sarah Sylbing, de 

makers van de documentaireserie Schuldig.

54 Verplanke, L. en J.W. Duyvendak (2007). ‘Hoe wonen ‘ongewone’ mensen? Over het ideaal 

van vermaatschappelijking en de praktijk van eenzaamheid’. In: Veldboer, L., JW Duyvendak en 

C. Bouw (red.) De Mixfactor: integratie en segregatie in Nederland. Boom.

55 Uyterlinde, M. & J. van der Velden (2017). Kwetsbare wijken in beeld. Platform31.
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Ook de politie meldt al enkele jaren dat overlast door ‘verward gedrag’ toeneemt. 
Wie heeft er nu gelijk? Is optimisme of pessimisme rond de vermaatschappelijking 
op zijn plaats? Dit soort kennisvragen schreeuwt om gefundeerde antwoorden. 
Lectoraten en hun onderzoeken hebben hierin een duidelijke rol: de sociaal 
werker van morgen moet goed in staat zijn de verschillende visies tegen elkaar af 
te wegen.
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Stedelijke uitdagingen voor de participatie van 
sociaal uitgeslotenen

Voor deze lectorale rede heb ik geprobeerd na te gaan welke typisch stedelijke 
vraagstukken in het sociaal werk aan de orde zijn. Wat zijn de ‘extra’ kwesties 
in stedelijk sociaal werk? Welke kwesties spelen alleen in de grote steden en 
niet in kleinere gemeenten? Ik baseer me daarbij mede op het werk van de 
eerdergenoemde Vlaamse onderzoeker Dirk Geldof die in 2011 een vergelijkbare 
exercitie heeft ondernomen. Hierop voortbouwend kom ik tot vier stedelijke 
uitdagingen voor de participatie van sociaal uitgeslotenen: opeenstapeling van 
problemen, stedelijke anonimiteit, omgaan met diversiteit, en complexe netwerken 
van organisaties.

Opeenstapeling van problemen

Anders dan in kleinere steden of in landelijke gebieden zien we in grote steden 
vaak een concentratie van sociale problemen in bepaalde buurten. De eerder 
gepresenteerde gegevens van de vier grote steden wijzen erop dat sociale uitsluiting 
een sterk stedelijk en ruimtelijk fenomeen is. Primair gaat het in Nederlandse en 
andere Europese steden om een opeenstapeling van problemen in een buurt. Heel 
soms zijn er ook aanwijzingen dat het wonen (of schoolgaan) in de buurt zelf 
nadelige effecten heeft voor de levenskansen van bewoners. Dan is er sprake 
van problemen van de buurt, van zogenaamde buurteffecten op veiligheid, 
schoolkansen, sociale mobiliteit of gezondheid. Nederlandse beleidsmakers 
hameren vaak op deze risico’s en gebruiken ze onder meer als legitimatie voor 
sloop en nieuwbouwplannen. Merendeels treffen we deze buurteffecten echter 
niet aan in empirisch onderzoek.56 Er vindt objectief dus geen extra uitsluiting 
plaats. Perceptie-onderzoek uit Schotland laat tegelijkertijd zien dat niet alleen 
beleidsmakers, maar ook bewoners, stakeholders en sociaal professionals zich 
zorgen maken over deze mogelijke nadelige effecten. Men ervaart zogenaamde 
‘isolatie-effecten’ zoals negatieve stigma’s en drempels bij bewoners om 

56 Langlopend onderzoek in Rotterdam-Hoogvliet laat bijvoorbeeld zien dat het stedelijk 

vernieuwingsbeleid niet succesvol is geweest in het verbeteren van de sociale mobiliteit van 

bewoners van aandachtswijken, maar dat de leefomgeving er zelf wel op vooruit gaat. Kleinhans, 

R., Veldboer, L., Doff, W., Jansen, S., & M. van Ham (2014). Terugblikken en vooruitkijken in 

Hoogvliet: 15 jaar stedelijke vernieuwing en de effecten op wonen, leefbaarheid en sociale 

mobiliteit. Delft: Delft University of Technology.
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bijvoorbeeld naar het stadscentrum te gaan.57 Ook bewoners van Amsterdamse 
buitenwijken (en hun vertegenwoordigers) voelen zich soms ‘vergeten’ of 
gestigmatiseerd door de rest van de stad.58 Deze perceptie van ‘mentale afstand’ 
en ‘verwaarlozing’ belemmert de participatie en ondermijnt het zelfrespect.

Voor professionals betekent de concentratie van problemen vooral veel werk. 
Recent hebben we kunnen lezen dat artsen in Nederlandse achterstandswijken 
een grote werkdruk ervaren.59 Patiënten met een lage sociaaleconomische status 
komen vaker langs, de communicatie is vaak moeizaam en de klachten zijn soms 
vaag. Huisartsen in deze gebieden zijn sterk gemotiveerd, maar ervaren een 
zware werklast. Ze worden daarin door verzekeraars deels tegemoetgekomen. 
Zo krijgen ze per patiënt soms een hoger tarief omdat consulten meer tijd kosten. 
Daarnaast zijn er achterstandsfondsen waar kennisuitwisseling plaatsvindt over 
interventies bij patiënten met een lage sociaaleconomische status en migratie-
achtergrond.

Ook bij andere beroepsgroepen in deze gebieden zien we de combinatie van 
een sterke motivatie, hardnekkige problematiek en een grote werkdruk. Bij 
professionals met minder aanzien dan artsen speelt bovendien mee dat ze minder 
ondersteuning krijgen vanuit instanties; ze moeten zelf wikken en wegen hoe ze 
de beperkte middelen en tijd inzetten.60 Bovendien krijgen ze van bewoners soms 
maar weinig respect. Sociaal werkers krijgen net als ambulancepersoneel en leraren 
niet zelden te maken met intimidatie. Het draagt bij aan een verhoogde kans op 
burn-out.61 Werken in aandachtswijken met een ‘geografie van verwaarlozing’ is 
zwaar voor sociaal werkers. Veel tijd gaat zitten in het verwerken van ervaringen, 
in ‘emotiewerk’, zo wijst onderzoek uit in de regio Newcastle.62 Als daarvoor geen 
tijd is leiden de zware emotionele belasting en de grote caseload veelal tot een 

57 Atkinson, R., & Kintrea, K. (2004). ‘Opportunities and Despair, it’s all in there’ Practitioner 

Experiences and Explanations of Area Effects and Life Chances. Sociology, 38 (3), 437-455.

58 Koops, R. (2018). Achmed Baâdoud: ‘De stad heeft geen oog voor Nieuw-West’. Het Parool,  

1-3-2018.

59 Website Landelijke Huisartsenvereniging (https://www.lhv.nl/uw-beroep/aanbod/bijzondere-

patientengroepen/patienten-achterstandswijken).

60 Hood, R. (2016). How deprivation affects the way social work referrals are handled. Community 

Care.

61 Heugten, K. van (2013). Resilience as an underexplored outcome of workplace bullying. Qualitative 

health research, 23(3), 291-301.

62 Clayton, J., Donovan, C., & Merchant, J. (2015). Emotions of austerity: Care and commitment in 

public service delivery in the North East of England. Emotion, Space and Society, 14, 24-32.
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groot verloop. Deze impact van het werken in aandachtswijken willen we voor 
sociaal professionals beter in beeld brengen.

Stedelijke anonimiteit en minder duurzame sociale verbanden

De stad is wel eens omschreven als een ‘wereld van vreemdelingen’.63 Buren 
zijn bijvoorbeeld merendeels nabije vreemden voor elkaar. Op het platteland zijn 
mensen sterker gericht op de lokale woonomgeving en woont het eigen netwerk 
dichtbij. Bewoners gaan daar meer met elkaar om en blijven langer op hetzelfde 
adres wonen. In de stad is dat anders.64 Bewoners kennen elkaar minder goed en 
hun netwerk is meer verspreid. De stedelijke anonimiteit maakt voor professionals 
het werken aan gemeenschapsvorming op grond van de woonplek lastiger. Maar 
ook bij individuele hulpverlening zorgt de stedelijke conditie van ‘verloop’ ervoor 
dat er minder snel kans is op een persoonlijke band tussen cliënten (die soms 
verhuizen naar een andere buurt) en professionals (die soms snel van functie 
veranderen). Door het verloop onder medewerkers hebben organisaties voor 
sociaal werk minder ‘geheugen’ en een minder lange adem. Het is in de stad dus 
moeilijker om relaties op te bouwen. Voor stedelijke groepen als dak- en thuislozen 
en drugsgebruikers geldt dit nog eens extra sterk. Zulk slow social work is ook 
maar mondjesmaat ingebouwd in integrale wijkteams, zoals lopend onderzoek 
van collega Eltje Bos en ons lectoraat laat zien.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vraagt van stedelijke 
professionals nadrukkelijk een inzet op ‘een groot, betrouwbaar en duurzaam’ 
netwerk rond mensen met een zorgvraag. Dat is in de stad een gecompliceerde 
opgave. In de wijken binnen de Amsterdamse ring zijn er bijvoorbeeld veel meer 
burgerinitiatieven gericht op onderlinge zorg dan daarbuiten. Burgerkracht 
is een wervende term voor velen overal in de stad – inclusief langdurig 
bijstandsgerechtigden, ervaringsdeskundigen en sociaal professionals – maar 
we moeten de ‘samenredzaamheid’ in de moeilijkste delen van de stad niet 
overschatten. Met name arme, etnisch diverse wijken met veel verloop kennen 
vaak een geringe sociale organisatie, tenzij er een geschiedenis is van gedeelde 

63 Lofland, L.H. (1973). A world of strangers.

64 Vermeij, L., & Mollenhorst, G. (2008). Overgebleven dorpsleven. Sociaal kapitaal op het 

hedendaagse platteland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Vgl. Steenbekkers, A., & 

Vermeij, L. (2013). De dorpenmonitor. SCP.
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actie.65 Er zijn altijd wel enige actieve bewoners, maar bij het gros is de actieradius 
en het vertrouwen in eigen kunnen minder groot. Lang niet iedereen voelt zich 
ook thuis in de achterstandswijk.66

Het spreekt in achterstandswijken dus allerminst vanzelf dat mensen in kwetsbare 
posities de handen ineenslaan met hun buren. De sociaal werker staat hier voor 
een grote uitdaging. Dit vraagt om subtiele vormen van ‘contactleggingskunde’.67 
Het vraagt ook om passende methodieken voor bewonersparticipatie c.q. 
co-creatie in lokaal beleid.68 Waarbij de grote valkuil is dat de sociaal professional 
of de beleidsmaker bewoners vooral inzet voor eigen institutionele doeleinden.69 
In hoeverre sociaal professionals netwerkvorming in ontwikkelbuurten kunnen 
beïnvloeden, willen we de komende tijd daarom beter in kaart brengen. 
Veelbelovend lijkt de aanpak om een selectieve groep van actieve bewoners te 
vragen als wijkonderzoeker. Door gesprekken en interviews met andere bewoners 
kunnen ze de stem van moeilijk bereikbare groepen hoorbaar maken. Doordat 
zij weten wat er speelt, kunnen ze met professionals en instanties werken 
aan wijkverbetering. In het kader van Amsterdam Agefriendly City heeft het 
lectoraat in samenwerking met andere partners deze aanpak van co-creatie door 
co-research begeleid en onderzocht.70

65 Sampson, R. J., & Groves, W.B. (1989). Community structure and crime: Testing social-

disorganization theory. American journal of sociology, 94 (4), 774-802.

66 Graaf, P. van der en J.W. Duyvendak (2009). ‘Thuisvoelen in stedelijke vernieuwing–Buurthechting 

in Nederlandse achterstandswijken’. Sociologie, 5(2), 261-276.

67 Uyterlinde, M., Engbersen, R., & Lub, V. (2007). Contactleggingskunde. In: Veldboer, L., J.W. 

Duyvendak en C. Bouw (red.) De mixfactor: integratie en segregatie in Nederland. Boom, 

Amsterdam.

68 Beveren, P. van (2014). Bewonersparticipatie in de Bijlmermeer: Inbreng en invloed bij stedelijke 

vernieuwing. IOS Press.

69 De Wilde, M. (2015). Brave new neighbourhood: Affective citizenship in Dutch territorial 

governance. PHD, University of Amsterdam. Zie ook. Gradener, J. (2016). Keys to the Community: 

A multiple case study into professional legitimation in community development practice (Doctoral 

dissertation, Utrecht University).

70 Metze, R. N., van Nes, F., Groot-Sluijsmans, B., Berkvens, E., & Veldboer, L. (2017). Enhancing 

citizens’ participation in the community to promote health and wellbeing: learning from a project 

on Age friendly City (AFC) with seniors as co-researchers. Abstract from U!REKA Edinburgh, 

Edinburgh, United Kingdom.
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Omgaan met diversiteit

Amsterdam is een stad met meer dan 180 nationaliteiten. Voor sociaal 
professionals betekent dit een grote diversiteit om mee te werken. Dit vraagt om 
veel culturele sensitiviteit. Zoals de cijfers van de vier grote steden aangeven zijn 
migrantengroepen oververtegenwoordigd bij sociale uitsluiting. Een goed bereik 
onder deze groepen is dus belangrijk. Toch lukt dit contact maken vaak niet goed. 
In de jeugdhulpverlening en bij wijkteams blijkt het vaak moeilijk om ‘minderheden’ 
te bereiken. De verklaring die Boutellier (2016) hiervoor aandraagt is een verschil 
in waardeoriëntaties71: ‘Men spreekt elkaars taal niet’. Problemen worden anders 
gedefinieerd of er heerst wederzijds wantrouwen over opvoedkundige inzichten 
of gendervraagstukken.72

De Wmo en het sociaal werk kennen echter officieel geen specifieke doelgroepen, 
vanuit de redenering dat categoraal beleid buitensluitend en stigmatiserend 
kan werken en bovendien bij andere groepen gevoelens van misdeeldheid 
kan oproepen. Waar gemeenten eerder een minderhedenbeleid voerden en 
migrantenwerk financierden, kiezen ze nu voor algemeen diversiteitsbeleid.73 
De stap naar algemene wijkvoorzieningen is voor veel migranten echter vaak te 
groot. Daardoor vallen mensen buiten de boot of slaan werkwijzen niet aan.74 
Via allerlei achterdeuren wordt dan toch gewerkt aan specifieke verbindingen 
tussen informele migranteninitiatieven, etnische zelforganisaties en reguliere 
instellingen.75 Zo wordt in Amsterdam Zuidoost in het kader van de Aanpak 
Gezond Gewicht samengewerkt met sleutelfiguren en kerkleiders uit de Creools-
Surinaamse en de West-Afrikaanse gemeenschap.76 Ook blijkt uit onderzoek 
onder jonge vrouwelijke Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse sociaal 
werkers dat zij vooral werken binnen hun eigen gemeenschap.77

71 https://www.kis.nl/blog/de-omstreden-vluchteling

72 Huis, I. van (2018). Engaging men in gender equality. PHD. Nijmegen.

73 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/.../samen-leven-bindt-verschillenv2.pdf

74 Uitermark, J., & van Steenbergen, F. (2006). Postmulticulturalisme en stedelijk burgerschap. Over 

de neoliberale transformatie van het Amsterdamse integratiebeleid. Sociologie, (3).

75 Ponzoni, E. (2012). Opvoeden in Diversiteit. Verbinding tussen formele en informele ondersteuning 

van opvoeders in Amsterdam. Kenniswerkplaats-Tienplus.

76 Website FAMILY project (http://gtd.fnozorgvoorkansen.nl/editie-02#!/family-project)

77 Hendriks, P. (2018). Turkish-Dutch and Moroccan-Dutch female professionals in social work. The 

self-perception and positioning of young professionals in social work. Proefschrift Universiteit 

Utrecht.
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Een terugkerend stedelijk vraagstuk is of het sociaal werk zich in wijken moet 
richten op versterking van banden binnen specifieke doelgroepen met gedeelde 
kenmerken, of conform het beleid op een sterkere binding met ‘anderen’ 
binnen de wijk en met de samenleving. Het gaat in sociologische termen om 
de afweging tussen onderlinge bonding die kan leiden tot wederzijdse steun 
(peer support) in de zin van tips, informatie en onderlinge wederdiensten; met 
als risico dat individuen hierdoor ‘opgesloten’ raken in de eigen verbanden. Hier 
tegenover staat bridging, het werken aan overbruggende contacten naar andere 
hulpbronnen in de samenleving. Het belang van deze verbindingen is naar voren 
gebracht door Granovetter en door Putnam.78 Hier geldt als tegenargument het 
bovengenoemde risico dat de drempel naar algemene voorzieningen soms te 
hoog is. Een tussenvorm is dat mensen steunen op rolmodellen uit de eigen groep 
die al succesvolle stappen hebben gezet in andere werelden. Uit eigen onderzoek 
van het lectoraat blijkt dat sociaal werkers onderling sterk verdeeld zijn over welke 
benadering wenselijk is. In een hypothetische case over een migrantengezin 
waarvoor werkers van een SamenDOEN-team informele steun uit de etnische 
buurt moesten selecteren, kwamen alle opties langs en voerden werkers onderling 
verhitte discussies.79 Voor veel werkers lijkt dit ofwel een normatief vraagstuk (hoe 
zou het moeten) ofwel een contextgericht vraagstuk (wat werkt er volgens hun 
eigen ervaring in een bepaalde situatie). Hier ligt duidelijk nog een kennisvraag. 
Als lectoraat willen we samen met andere lectoraten80 daarnaast kijken welke 
vaardigheden sociaal werkers nodig hebben om te werken met uiteenlopende 
bevolkingsgroepen. Mogelijk zijn aanknopingspunten te vinden in bepaalde 
tussenvoorzieningen tussen de privéwereld van migranten en de publieke wereld 
van de wijk; hierover later meer.

Complexe netwerken van organisaties

Kenmerkend voor steden is een hoge mate van specialisatie. Waar in kleinere 
gemeenten één ambtenaar bijvoorbeeld het hele sociale domein onder haar of 
zijn hoede heeft, zien we in de stad een grote beleidsdichtheid en een sterke 

78 Granovetter, M.S. (1977). The strength of weak ties. In Social networks (pp. 347-367). Putnam, R. 

D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century the 2006 Johan 

Skytte Prize Lecture. Scandinavian political studies, 30 (2), 137-174.

79 Veldboer, L. & C. Kemmeren (2015). De professionele architectuur van informele support in 

Amsterdam Zuidoost. Hogeschool van Amsterdam.

80 Lectoraten Ergotherapie, Omgeving en Gezondheid i.o. en Culturele en Sociale Dynamiek. Maar 

bijvoorbeeld ook het Haagse lectoraat Grootstedelijke ontwikkeling.
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arbeidsdeling. Ambtenaren, professionals en ook onderzoekers zitten meer op 
deelterreinen. Om hun doelen te bereiken moeten deze specialisten goed kunnen 
samenwerken met elkaar en met de specialisten uit andere beleidsvelden zoals 
wonen, veiligheid, werkgelegenheid, onderwijs et cetera.81

Die samenwerking komt echter niet vanzelf tot stand. Het snel veranderende beleid 
in Amsterdam zorgt bijvoorbeeld voor snel opeenvolgende herverkavelingen van 
taken tussen verschillende soorten wijkteams – zoals Ouder- en Kind-teams en 
Samen DOEN-teams – en allerhande afstemmingsvraagstukken. Dit leidt op de 
werkvloer soms tot desoriëntatie.82 Binnen deze veranderende teams schuilt onder 
de uiterlijke overeenstemming over het hoofddoel (bijvoorbeeld werken aan een 
inclusieve samenleving) vaak een wirwar aan inzichten en kennis. Ook kunnen 
ingesleten patronen meespelen: verschillen in werkcultuur, perspectief, macht, 
financiering, doelstelling en ‘frames’. De hoop dat met een nieuw soort ‘integrale’ 
governance deze complexiteit kan worden overzien doordat alle actoren ‘het samen 
gaan oplossen’ is binnen en buiten het sociale domein vaak nog te optimistisch 
ingeschat.83 Recent onderzoek duidt erop dat binnen wijkteams bijvoorbeeld vaak 
sprake is van ‘gescheiden werelden’ tussen enerzijds professionals die bezig zijn met 
zorg & ondersteuning en anderzijds werkers die zich richten op werk & inkomen. 
Ook hier worden verschillen in werkcultuur aangedragen als verklaring: ‘(cultuur)
verschillen, andere ideeën over informatiebehoefte en omgaan met privacy, 
hulpverleningsplicht en het handhaven van regelgeving rondom uitkeringen’.84 
Uit eigen85 en andermans onderzoek86 blijkt dat veel wijkteam-professionals er 
flink mee worstelen om de inzichten uit verschillende disciplines op elkaar af 
te stemmen. Het kost moeite om met elkaar – net als met sommige informele 
werkpartners zoals vrijwilligersorganisaties – een vertrouwensband te krijgen. De 
grote variëteit in formele en informele stedelijk sociaal werkers vraagt om een 
veelvuldige reflectie op elkaars positie en elkaars perspectieven en opvattingen. 

81 Veldboer, L. & J. Mak (2002). Trends in grootstedelijk welzijnswerk. Utrecht, Verwey-Jonker 

Instituut.

82 Dit blijkt onder meer uit lopend onderzoek van Marc Hoijtink.

83 Raats, K., Majoor, S., & Suurenbroek, F. (2016). Ruimtelijk experimenteren: leren van Fieldlabs. 

Rooilijn, 49 (4), 238-247.

84 Arum, S.; Enden, T. van den (2018). Sociale wijkteams opnieuw uitgelicht. Movisie.

85 Berg, J., Botman, S., & Veldboer, L. (2017). Puzzelen in de praktijk: opvattingen over samenwerking 

tussen informele en formele partijen in de gebiedsteams van 1.Hoorn verkend via de q-methode. 

Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

86 Linders, L., Feringa, D., Potting, M., & Jager-Vreugdenhil, M. (2016). Tussen regels en vertrouwen. 

Van Gennep. Aa, P. van der (2016). Ongebaande paden (publicatie openbare les).
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Als partijen zich niet in elkaar kunnen verplaatsen, zal samenwerking moeizaam 
blijven. Zeker in steden met hun grote mate van specialisatie. Het lectoraat wil 
nagaan hoe de eerdergenoemde verschillen – in cultuur, macht et cetera – bij 
samenwerking kunnen worden overwonnen. Bieden bijvoorbeeld kleinschalige 
samenwerkingsvormen zoals ‘tandemsamenwerking’ tussen professionals en 
ervaringsdeskundigen kansen voor overbrugging?
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Stedelijke domeinen als aangrijpingspunten voor 
stedelijk sociaal werk 

Stedelijkheid lijkt soms vooral een complicerende factor voor sociaal werk. De 
vier onderscheiden vraagstukken zijn ‘extra’ kwesties die bovenop het reguliere 
werk komen. Dat is echter niet het hele verhaal. Stedelijkheid biedt ook 
aanknopingspunten voor participatie, voor het werken aan vitale bewoners in 
vitale wijken. In navolging van de stadssociologe Lyn Lofland87 kunnen we in de 
stad drie samenhangende domeinen ontwaren. Lofland maakt onderscheid tussen 
het particuliere domein (huisgezin, familieleden en vrienden), het parochiale 
domein (de netwerken van bekenden) en het publieke domein (de wereld van 
vreemdelingen). Dit publieke domein is uniek voor steden en komt niet voor in 
rurale omgevingen. Lofland wijst op het eigene van de sferen, maar ook op de 
overgangszones en de verbindingen ertussen. Vertaald naar het werkterrein van 
sociaal professionals biedt deze indeling handvatten voor hun praktijk.

Privédomein: contact leggen met moeilijk bereikbaren

Sociaal werkers komen bij mensen in de privésfeer, als welkome ‘friendly visitor’ 
of soms ook als ongenode gast. Sociaal werk is enerzijds gericht op het begrijpen 
en ondersteunen van moeilijk bereikbare, vaak sociaal uitgesloten, mensen met 
een soms onduidelijke zorgvraag. Anderzijds gaat het soms ook om ongevraagd 
ingrijpen voor iemands eigen bestwil of in het belang van de samenleving 
(bijvoorbeeld in het geval van overlast voor de omgeving). Een dergelijk type 
huisbezoek was in de jaren negentig overigens bijna wegbezuinigd, mede omdat 
het gold als inbreuk op de privacy. Het maakte een comeback dankzij pleidooien 
voor bemoeizorg en ‘activerende hulpverlening’ aan mensen die buiten de boot 
vallen.88 Mensen met een verslaving, met langdurige werkloosheid of schulden, 
mensen die kampen met zorg- of opvoedingsproblemen of voor wie huisuitzetting 
dreigt, worden sindsdien weer actief opgezocht om aandacht te geven, om ze 
een stem te geven, om te verkennen wat ze nog zelf kunnen, of om schade 
voor henzelf of voor de omgeving te voorkomen. De opsomming wijst er al op 
dat de invalshoeken van deze huisbezoeken uiteenlopen. Het kan gaan om een 

87 Lofland, L. H. (1998). The public realm. Exploring the cities quintessential social territory. 

New York. Aldyn de Gruffly-ter.

88 Lans, van der J., N. Medema & M. Räkers (2003), Bemoeien werkt. Naar een pragmatisch 

paternalisme in de sociale sector. Amsterdam: De Balie. Vooral: Deel I, hoofdstuk 1 en 2,  

pp. 11–44. 
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hulpmodel, om presentie of kwartiermaken, om drang en dwang, maar ook om 
politiseren of om verbinden.89 Dit outreachend sociaal werken geldt als een van 
de hoekstenen van wijkgericht werken, zoals herhaaldelijk betoogd door mijn 
voorganger Martin Stam.90 Er zijn veel relevante initiatieven die nauwlettend 
gevolgd worden door onderzoek,91 maar nog lang niet overal stappen leden van 
wijkteams op mensen af. Vergeleken met planbaar individueel casework krijgt het 
weinig prioriteit. Er wordt veel over gesproken in termen van wenselijkheid, maar 
de uitvoering verloopt vooralsnog moeizaam. Sociaal werkers komen er niet aan 
toe of voelen zich nog niet goed toegerust.92 Wel besteden ze dit deel van het 
werk soms uit aan ervaringsdeskundigen of peers. Onlangs stelde de waarnemend 
burgemeester Van Aartsen van Amsterdam bijvoorbeeld voor om Marokkaanse 
risicojongeren te benaderen via Marokkaanse moeders.93

Parochiaal domein: oefenplaatsen voor participatie

Parochiale domeinen zijn volgens Lofland hang-outs van gelijkgestemden die 
elkaar treffen in de openbare ruimte of op eigen plekken. Oldenburg94 heeft ze 
omschreven als Third Places, als plaatsen naast de huiselijke en de werkomgeving. 
Het kan gaan om de kapper of de koffietafel in een supermarkt, maar ook om 
een hipster-café of een Turks koffiehuis. Men voert er alledaagse gesprekken 
over politiek, sport, het weer en de laatste roddels. De plekken zijn volgens 
Oldenburg ‘laagdrempelig, neutraal, inclusief, toegankelijk, gastvrij, bevolkt 
door vaste bezoekers, gericht op conversatie en speels’ (vertaling LV).95 Het zijn 
stedelijke ruimtes die door groepen tot een tweede thuis worden gemaakt. De 

89 Omlo, J. (2017). Wat werkt bij outreachend werken? Movisie.

90 Stam, M. (2013). Het belang van onzeker weten: over de revisie van de verzorgingsstaat. Lectorale 

rede. Hogeschool van Amsterdam.

91 Zoals het programma Moeders van Rotterdam voor zwangere vrouwen in kwetsbare situaties. 

Kroon, K. (2017). Moeders van Rotterdam. Jaarrapportage juli 2016-juni 2017. 

92 Arum, S.; Enden, T. van den (2018). Sociale wijkteams opnieuw uitgelicht. Movisie.

93 Van Aartsen na dodelijke schietpartij Wittenburg: ‘Meer investeren in relatie met moeders’. Op 

AT5 (http://www.at5.nl/artikelen/178074/van-aartsen-na-dodelijke-schietpartij-wittenburg-

meer-investeren-in-relatie-met-moeders).

94 Oldenburg, R. (1989). The great good place: Café, coffee shops, community centers, beauty 

parlors, general stores, bars, hangouts, and how they get you through the day. Paragon House 

Publishers.

95 Walzer, M. (1986). Public space-pleasures and costs of urbanity. Dissent, 33(4),  

470-475.
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toegankelijkheid die Oldenburg schetst is relatief: veelal behoren de bezoekers 
tot specifieke groepen. Die exclusiviteit kan zelfverkozen zijn, maar ook het 
gevolg zijn van uitsluiting elders of van hoge drempels bij andere meer algemene 
voorzieningen.

Hoe het ook zij, we zien in het sociale domein tegenwoordig een sterke opkomst van 
collectieve pleisterplaatsen naast het individuele casework. Deels zijn ze opgezet 
door burgers zelf, deels door professionals. Voorbeelden zijn de stadsdorpen voor 
en door ouderen, buurtcirkels voor bewoners in kwetsbare posities, voorzieningen 
in zelfbeheer in de maatschappelijke opvang en de geestelijke gezondheidszorg, 
een bierbrouwerij als werkleerschool en ook zogenaamde ‘klusschuren’ voor 
oudere mannen. Al deze initiatieven kunnen als voorbeelden dienen van 
nieuwe parochiale domeinen. Het zijn plaatsen voor ontmoetingen van sociaal 
uitgeslotenen. Vaak worden deze plekken gepresenteerd als oefenplaatsen, of als 
‘beschermd’ opstapje naar participatie in het publieke domein. Onderzoekers van 
de Werkplaats Sociaal Domein in Zwolle wijzen daarbij op een gulden stelregel: 
zoveel openheid als mogelijk om nieuwe ontmoetingen tot stand te brengen, 
maar ook zoveel veiligheid als nodig om het contact met ‘vreemden’ prettig te 
laten verlopen.96

Publiek domein: werken aan publieke familiariteit en 
bewonersparticipatie 

In het publieke domein hebben mensen contact met anderen. Het publieke 
domein van de stad is in sterk geïdealiseerde zin een sociale besmettingshaard 
waar vreemden zich aan elkaar spiegelen, waar vertrouwdheid kan ontstaan, 
waar de tegenpolen van de stad met elkaar in gesprek gaan, waar democratisch 
burgerschap vorm krijgt. In de praktijk zien we in sommige stadswijken ook een 
andere kant van het publieke domein. Toenemende sociaal-culturele verschillen 
in een wijk leiden er bijvoorbeeld toe dat er minder vertrouwen is in ‘andere’ 
buren.97 Er kan sprake zijn van ‘botsende leefstijlen’, waarbij bewoners verschillend 
denken over het schoonhouden van de buurt en over wat wel en niet kan in de 
buurt. Ergernissen en gevoelens van onveiligheid kunnen leiden tot onderhuidse 

96 Velvis, A. Jager-Vreugdenhil, M., Bredewold, F., & Stouten-Hanekamp, M. (2017). 

Netwerkondersteuning in buurt en wijk: gewoon gezellig.

97 Meer, T. V. D., & Tolsma, J. (2014). Ethnic diversity and its effects on social cohesion. Annual 

Review of Sociology, 40, 459-478.
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of zichtbare spanningen.98 In de kern gaat het erom dat mensen de ander als 
onvoorspelbaar ervaren, waardoor ze niet het gevoel hebben dat ze grip hebben op 
hun leefomgeving. Van publieke familiariteit in de buurt is pas sprake als bewoners 
voldoende informatie hebben om elkaar wel te (her)kennen en bijvoorbeeld aan te 
spreken op gedrag.99

Werken aan die vertrouwdheid is van oudsher een taak van het opbouwwerk. 
Vertrouwdheid tussen bevolkingsgroepen hangt deels samen met ontmoeten, 
met gemengde sociale, politieke en onderwijsparticipatie. ‘Community work’ is 
uiteindelijk dan ook vaak sterk gericht op het creëren van ontmoetingsplekken.100 
Door gemengde ontmoetingen en gemeenschappelijke opgaven kunnen de 
scherpste kanten van sociale vermijding worden bijgevijld. De ABC Alliantie, die 
bewonersinitiatieven in Amsterdam-West ondersteunt, stimuleert initiatiefnemers 
bijvoorbeeld om open te staan voor anderen dan ‘ons soort mensen’.101 De 
opbouwwerkers geven daarmee bewust een duwtje richting het versterken van 
verbindingen (‘weak ties’) tussen hoog- en laagopgeleide bewoners en tussen 
etnische groepen.

98 Bolt, G. S., & Torrance, M. I. (2005). Stedelijke herstructurering en sociale cohesie. NETHUR.

99 Blokland, T. (2005). De buurt als identificatiekader? De teloorgang van publieke familiariteit en de 

gevolgen voor ‘vertrouwen in de buurt’ in achterstandswijken. MO Samenlevingsopbouw, 24(5).

100 Veldboer, L., Duyvendak, J. W., & Bouw, C. (2007). De mixfactor. Integratie en segregatie in 

Nederland. Amsterdam. Uitgeverij Boom.

101 Dit kwam aan de orde tijdens een werkbezoek en gastcollege bij ABC Alliantie op 17 april 2018.
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Street level social work: werken op het stedelijk 
podium buiten de spotlights

Zoals gezegd staan we anno 2018 voor de vraag: wat staat formele en 
informele sociaal werkenden te doen in een tijdvak waarin sociale uitsluiting van 
stadsbewoners sterker een ruimtelijke component krijgt, waar complexe stedelijke 
uitdagingen zich aandienen en waar gewerkt moet worden aan vitalisering van 
bewoners en wijken? Wat is de plaats van het stedelijk sociaal werk hierbij? Als het 
gaat om veranderkracht is de plaats van sociaal werkers enigszins in de schaduw 
van andere partijen in de eerste lijn zoals wijkagenten en huisartsen. Ervoor zorgen 
dat sociaal uitgeslotenen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven is een 
grote opgave. Het sociaal werk is hierbij nadrukkelijk een belangrijke schakel. Maar 
het is niet de schakel die het meest in het oog springt. In de internationale literatuur 
worden soms wel grote claims gedaan over sociaal werkers als change agents die 
problemen aankaarten en emancipatie bewerkstelligen, of juist als disciplinerende 
bestendigers van de status quo.102 Een dergelijke grote (transformatie) kracht heeft 
het werk echter niet, stellen Van Robaeys en Van Ewijk.103 Volgens hen richt de 
reikwijdte zich op ‘duurzaam doormodderen in de chaos van de buurt’ of positiever 
geformuleerd om ‘context-transformationele kracht’. Binnen gegeven contexten 
ondersteunen en versterken sociaal werkers burgers in kwetsbare posities. Daarbij 
is kennis van die context – de domeinen van de stad, het beleid, andere stedelijke 
actoren et cetera – wel van eminent belang.104 Tussen al die actoren die werken 
aan de ‘sociale stad’ heeft sociaal werk niet de sterkste stem.105 Er is vaak een 
spanning tussen pretentie en mogelijkheden, tussen eigen ideeën en opdrachten 
vanuit het beleid. In de analogie met een muziekband past misschien de rol van 
ondersteunende en onmisbare achtergrondzanger wel goed bij de functie van 
sociaal werker. Niet op de voorgrond, geen eigen baas, wel zeer toegewijd. In 
termen van de bekroonde Amerikaanse documentaire over achtergrondzangers 
gaat het dan om werken ‘20 feet from stardom’.106

102 Hoijtink, M. (2017). De politiek van sociaal werk. In: Vakblad Sociaal werk, 18,3, pp. 7-12.

103 Robaeys, B. Van & H. van Ewijk (2015). Sociaal werk in de marge van een complexe en superdiverse 

samenleving. In: Driessen et al. Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. 

104 Hoijtink, M. & Spierts, M. (2017). Sociale dimensies van sociaal werk. In: Spierts et al (2017). 

De brede basis van sociaal werk. 

105 Spierts, M. (2014). De stille krachten van de verzorgingsstaat: geschiedenis en toekomst van 

sociaal-culturele professionals. Amsterdam: Van Gennep.

106 https://en.wikipedia.org/wiki/20_Feet_from_Stardom
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Of wellicht past een andere muzikale metafoor, die van relatief anonieme 
songwriter beter. Het sociaal werk heeft een aantal krachtige stedelijke concepten 
uit de pen laten komen zoals het leren op locatie van Muller-Lulofs en het 
daaraan verbonden settlements work. Het huidige HvA-brede project BOOT en 
daaraan verwante vormen van leerwerkgemeenschappen waarbij studenten 
in wijken voor onderwijs en praktijkpartners opdrachten doen, zijn daar een 
duidelijke echo van. Een kenmerkend normatief concept van het sociaal werk is 
het vooropstellen van het belang van burgers in kwetsbare posities. In termen 
van de filosoof John Rawls107: het is bij elk plan of interventie nodig om (via zo 
objectief mogelijk onderzoek) na te gaan of dit gunstig uitpakt voor de minst 
bevoorrechten, voor het zwakste belang. In een stad als Amsterdam waar één 
op de vijf volwassenen lichamelijk, psychisch of sociaal kwetsbaar is, is een 
dergelijke invalshoek uiterst relevant. Amsterdam wil immers nog steeds meer 
zijn dan alleen een topstad, het wil ondanks de toenemende tweedeling ook een 
betaalbare stad blijven en een emancipatiestad.108 Hoe dat kan samengaan is een 
urgent rechtvaardigheidsvraagstuk. Of in termen van Rawls: sociale ongelijkheid is 
pas acceptabel als het zwakste belang er ook profijt van heeft. De concepten van 
het sociaal werk zijn dus niet alleen interessante uitgangspunten voor het eigen 
werk, maar ook voor invloedrijkere partners, zoals beleidsambtenaren, ruimtelijke 
ontwikkelaars, corporaties en zorginstellingen, en ze zijn mogelijk ook relevant 
voor kennisinstellingen die zichzelf maatschappelijke opdrachten stellen, zoals 
de HvA.

107 Rawls, J. (1971). A theory of justice (Cambridge. Mass.: Harvard University).

108 Gemeente Amsterdam (2009). Wonen in de metropool. Woonvisie Amsterdam tot 2020.
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De plaats van praktijkgericht stedelijk onderzoek

Voor de studie van stedelijk sociaal werk is het relevant na te gaan hoe de tamelijk 
abstracte concepten (zoals ‘sociale uitsluiting’, ‘zwakste belang’, ‘eigen kracht’ 
en ‘netwerksamenwerking’) die worden gebezigd, concrete invulling krijgen in 
de praktijk. Deze praktijkconcepties zijn voor ons onderzoek een belangrijke 
invalshoek. Het is één ding om te bedenken hoe sociaal beleid eruit zou moeten 
zien – of in de metafoor van de liedjesschrijver hoe muziek zou moeten klinken – 
maar het gaat uiteindelijk om de uitvoering. In het lectoraat zien we stedelijke 
sociaal werkers primair als street level agents die in de alledaagse praktijk mensen 
helpen te participeren. We zijn sterk geïnteresseerd in hun ‘micro policies’,109 
datgene wat zij in contact met burgers in kwetsbare posities daadwerkelijk doen 
en welke kwesties en keuzes ze daarbij tegenkomen. Nabije sociaal professionals 
en informele partijen hebben vaak veel impact op het leven van diegenen die ze 
ondersteunen. Denk aan de outreachende werker of burger die achter de voordeur 
komt en iemand uit het sociale isolement weet te halen of de leraar die beslissend 
is als het gaat om de vervolgschoolkeuze et cetera. In het sociale domein is de 
impact van ‘street level’ sociaal werk vooral verkend door Lipsky.110 Hij keek hoe 
uitvoerende professionals op de werkvloer gestalte geven aan hooggestemd beleid. 
Lipsky focuste daarbij vooral op disfunctioneel coping-gedrag. Navolgers van zijn 
benadering wijzen ook op de soms juist zeer functionele beleidsaanpassingen die 
uitvoerders doen om de spanning tussen praktijk en theorie te overwinnen.

Voor ons en onze praktijkpartners is dat een terugkerende vraag: hoe ‘puzzelen’ 
stedelijke sociale werkers op hun grote en soms tegenstrijdige opdrachten, voor 
welke kwesties en keuzes worden zij gesteld? Het lectoraat Stedelijk Sociaal 
Werken onderzoekt in het bijzonder de alledaagse perspectieven en handelingen 
van sociaal professionals en van informele praktijkpartners ten aanzien van sociale 
uitsluiting in ontwikkelwijken. Zijn die handelingen en opvattingen onderling 
consistent of zijn er veel verschillen? In hoeverre komen die opvattingen overeen 
met de perspectieven en handelingen van de doelgroep zelf, van wetenschappers 
zoals Schuyt, van formele praktijkpartners en van gevestigde ‘ingeslotenen’? En 
last but not least: in hoeverre komen die handelingen uiteindelijk ten goede aan 
het zwakste belang van sociaal uitgeslotenen in ontwikkelwijken? Een belangrijke 
onderzoeksvraag is ook welke kennis en vaardigheden sociaal werkers nodig 
hebben om sociale uitsluiting van stadsbewoners tegen te gaan. Wat hebben 

109 Veldboer, L. (2015). Hoe alledaagse activiteiten de decentralisaties beïnvloeden. Sociale 

Vraagstukken.

110 Lipsky, M. (1980). Street level bureaucrats. New York: Russell Sage Foundation.
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(toekomstige) street level professionals nodig om uitgesloten bewoners van 
aandachtswijken te laten participeren in onze maatschappij? Deze kennis delen 
we vanzelfsprekend met docenten social work.

Het verkennen van ‘real life’ situaties en praktijkconcepties doen we merendeels via 
kwalitatief vergelijkend onderzoek. Als het gaat om ervaren complicaties binnen 
één groep van sociale werkers of binnen één praktijk werken we soms samen 
met co-researchers, waarbij leden uit de betreffende doelgroep het onderzoek 
mede vormgeven. Co-research kan een belangrijk reflectie-instrument zijn om 
een meer doorleefd inzicht te krijgen. Een dergelijke coproductie van kennis kan 
door een gezamenlijke interpretatie van data ook de geloofwaardigheid van 
de onderzoeksresultaten vergroten. Een recent voorbeeld binnen het lectoraat 
is de eerdergenoemde samenwerking met ouderen als co-onderzoekers om de 
leeftijdsvriendelijkheid van wijken vast te stellen.

Enerzijds is het dus van belang deze lokale expertise en opvattingen van lokale 
bewoners en professionals goed in kaart te brengen. Het gaat om pragmatische 
kennis van hoe iets in de praktijk toegaat en werkt. ‘De oude Grieken noemden 
dit soort kennis metis, die Odysseus door zijn avonturen leidde’.111 Anderzijds is 
het juist ook van belang om tegelijkertijd met wetenschappelijke blik te kijken naar 
de hoofdlijnen, naar onderliggende patronen en effecten, en om categorieën te 
ordenen. Wat voor stedelijk sociaal werkers immers nodig is, is werken vanuit een 
meervoudig kennisperspectief, zowel vanuit afstand als vanuit nabijheid. Alleen 
zo kan sociaal werk een belangrijke rol spelen in de uitvoering van het nieuwe 
sociale beleid rond ontwikkelwijken.

Op basis van praktijkvragen, onze en andermans onderzoeksbevindingen zullen 
we in samenspraak met betrokkenen voorstellen doen voor te ontwikkelen 
oplossingsrichtingen. Die samenspraak vindt deels ook al plaats tijdens het 
onderzoek door bijvoorbeeld kennis uit de literatuur en eerste bevindingen snel 
met partijen te delen. Ontwikkelen staat enerzijds dichtbij de praktijk, maar is 
anderzijds ook reflectief. Steeds moet er ruimte zijn om een stap terug te doen en 
van enige afstand of vanuit het perspectief van andere partijen of vanuit onderzoek 
te kijken wat er nodig is (‘sociaal reflecteren’). We streven als het ware steeds naar 
Communities of Research and Practice. De kennis en leerervaringen zijn uiteindelijk 
bedoeld voor huidige en toekomstige nabije professionals (onze studenten!), 

111 Scott, J.C. (1998). Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have 

failed. Yale University Press.
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informele ondersteuners, stedelijke beleidsmakers en collega-onderzoekers die 
zich richten op het sociaal domein in de metropoolregio Amsterdam. Als lectoraat 
zijn we daarbij vanuit onze opdracht stedelijk georiënteerd. Tegelijkertijd zijn we als 
penvoerder van de regionale Werkplaats Sociaal Domein ook sterk benieuwd hoe 
kennis kan worden uitgewisseld tussen stad en regio. En in hoeverre processen van 
suburbanisatie van armoede doordringen in het sociaal werk buiten Amsterdam, 
bijvoorbeeld in buurgemeenten zoals Zaanstad en in voormalige ‘groeikernen’ als 
Purmerend en Hoorn.

Op basis van praktijkvragen en datgene wat we tot dusver in eigen en andermans 
onderzoek112 hebben gevonden, denken we in elk geval snel aan de slag te moeten 
met de grote complexiteit bij stedelijk sociaal werken. Er is in het stedelijke sociaal 
werk een grote pluriformiteit in denken en doen aan te treffen. De verscheidenheid 
is nog zeer groot in de multidisciplinaire teams. Het samenwerken in wijkteams 
door zeer uiteenlopende partijen lijkt soms wel iets weg te hebben van het werken 
aan de toren van Babel. En de samenwerking met partijen daarbuiten is vaak 
nog complexer. Samen met onderzoekers uit andere steden willen we bijdragen 
aan het verkleinen van de verschillen in werkcultuur, waarden, taal en frames. 
Dit willen we doen door verschillende beroepsbeoefenaren en vrijwilligers door 
elkaars bril te laten kijken naar situaties en casuïstiek. Professionals moeten als 
het ware vanuit een meervoudig perspectief naar een individuele case, een groep 
of wijk kunnen kijken om meer begrip te krijgen voor elkaars handelen. Zo leren 
ze elkaar beter te ‘plaatsen’, worden ze voorspelbaarder voor elkaar en ontstaat 
er meer familiariteit tussen professionals onderling en tussen hen en informele 
partijen.

Sinatra-principe

Uiteindelijk willen we bijdragen aan stedelijk sociaal werkers die weten te werken 
onder de meest moeilijke en complexe omstandigheden. Want duurzaam 
doormodderen in de chaos van de buurt heeft impact en is verre van betekenisloos 
voor de probleemjongere die wordt losgeweekt uit het verkeerde milieu, de 
allochtone moeder die overgehaald wordt om mee te doen aan fietslessen, voor 
buurtbewoners die hun drempelvrees overwinnen en op de wethouder af stappen, 
voor mensen die met hun eigen ervaringen anderen gaan helpen, voor de aanpak 

112 Linders, L., Feringa, D., Potting, M., & Jager-Vreugdenhil, M. (2016). Tussen regels en vertrouwen. 

Van Gennep.
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van ontwikkelwijken et cetera. Geïnspireerd door de uitgangspunten van Muller-
Lulofs is het werk actueel en urgent. De stad vraagt iets extra’s als plaats van 
sociaal werk. Als je als sociaal werker in die moeilijkste omstandigheden en met 
weinig doorzettingsmacht toch kan bijdragen aan de vitaliteit van bewoners 
en van de buurt, dan heb je een bijzondere prestatie geleverd. De wetenschap 
heeft daar een naam voor. Als iets werkt in het meest onwaarschijnlijke geval 
heet dat een ‘crucial case’. In populaire zin wordt dit ook wel eens aangeduid als 
het Sinatra-principe.113 In zijn evergreen New York, New York zingt de beroemde 
zanger: ‘If I can make it there, I’ll make it anywhere’. Zo is het ook met stedelijk 
sociaal werk. Wie sociale uitsluiting weet tegen te gaan in de moeilijkste buurten 
van Amsterdam of Rotterdam kan (bijna) overal aan de slag.

113 Gerring, J. (2006). Case study research: Principles and practices. Cambridge University Press.



41DE STAD ALS SETTING VAN SOCIAAL WERK

Dankwoord

Deze lectorale rede is een belangrijk moment in mijn loopbaan als onderzoeker. 
Kennis die ik heb opgedaan en wil gaan opdoen komen erin samen. Dat 
betekent dat er ook veel mensen belangrijk zijn geweest bij het denkwerk en de 
totstandkoming van deze rede.

Ik wil allereerst het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam 
bedanken voor mijn benoeming als lector Stedelijk Sociaal Werken. Mijn grote 
dank gaat ook uit naar Jean Tillie, decaan van de faculteit Maatschappij en Recht. 
Hoewel de procedure van mijn benoeming als lector even heeft geduurd, hoefde 
ik dankzij jou nooit te twijfelen aan de goede afloop. Ook Liselot Westhoff 
bedankt voor het gidsen door de soms wonderlijke bureaucratische procedures.

Ik wil ook mijn collega-lectoren bij het AKMI en bij andere instituten binnen en 
buiten de HvA bedanken, zoals de collega’s van de Werkplaatsen Sociaal Domein. 
Met velen is de inhoudelijke samenwerking voorspoedig gestart en ik kijk uit naar 
toekomstige gesprekken en projecten met jullie. Dat geldt ook voor alle partijen 
die ik heb leren kennen in het werkveld, met gemeenten en instellingen, binnen 
en buiten Amsterdam en met de onderwijscollega’s binnen de HvA.

Graag wil ik woorden van dank richten aan mijn voorganger Martin Stam die 
alle vertrouwen in mij stelde als zijn opvolger. Hoewel we andere invalshoeken 
representeren delen we de aandacht voor het zwakste belang en het zoeken naar 
soms onconventionele benaderingen.

Het vernieuwen van het lectoraat heeft met deze rede zijn beslag gekregen. Voor 
veel teamleden van het eerste uur is het de afgelopen tijd zoeken geweest hoe ze 
met mij konden meebewegen naar een nieuwe richting. Veranderen kost energie. 
Dat is een spannend traject geweest met soms ook personele wisselingen. Ik 
heb veel vertrouwen dat we met het huidige team de ambities uit deze rede 
kunnen waarmaken. Dank voor jullie inbreng, Eileen Berkvens, Sjoukje Botman, 
Amy Dekker, Judith Elshout, Joni Haijen, Marc Hoijtink, Max Huber, Charlotte 
Kemmeren, Laura Koeter, Gudy Koning, Henrike Kowalk, Rosalie Metze, Lone von 
Meyenfeldt, Astrid Philips, Jeremy Rijnders, Paulina Sedney en Saskia Welschen.

Voor de totstandkoming van deze rede en het voorafgaande seminar wil 
ik speciaal ook Joni Haijen en Jonathan Berg bedanken. Jullie waren voor mij 
door de ontelbare inhoudelijke en praktische hand- en spandiensten belangrijke 
steunpilaren op weg naar 29 mei. Hartelijk dank ook aan de meelezers van de 
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tekst. Rob Andeweg van de Master Social Work, Vincent Smit, lector in Den Haag 
en Eltje Bos, directe collega in Amsterdam. En natuurlijk Jan Willem Duyvendak, 
mijn wetenschappelijke leermeester. Dank voor jullie zeer relevante opmerkingen 
die mij voor de nodige valkuilen hebben behoed.

Ik kom uit een beschermd nest uit het oosten van het land en ben blij dat 
opgroeien in Enschede en Haaksbergen een goede opmaat is geweest voor het 
leven in de grote stad. Bedankt lieve ma voor alle liefde en aandacht die jij en pa 
aan ons gaven.

Mijn grootste dank gaat uit naar mijn grote liefde, Krista. Je bent van onschatbare 
waarde geweest bij het schrijven van deze rede, als kritische lezer, als eerste 
redacteur en als steun en toeverlaat. Zonder jou was dit nooit gelukt. Al 28 jaar 
zijn we nu samen en dat is de belangrijkste setting van mijn leven.

Tot slot wil ik u allen bedanken voor uw aanwezigheid en belangstelling vandaag.
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CV Lex Veldboer

Lex Veldboer (Enschede, 1968) is sinds voorjaar 2017 lector Stedelijk Sociaal 
Werken. Dit lectoraat maakt deel uit van het Amsterdams Kenniscentrum 
voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI/Hogeschool van Amsterdam). Tevens 
is hij penvoerder van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving. 
Voorafgaand aan het lectorschap was hij senioronderzoeker en programmaleider 
bij het HvA-lectoraat Outreachend Werken en Innoveren. Lex Veldboer studeerde 
opbouwwerk aan de Sociale Academie Twente (propedeuse) en politicologie 
aan de Universiteit van Amsterdam. In 2010 promoveerde hij aan de UvA op 
onderzoek naar de betrokkenheid van middenklassebewoners in stedelijke 
vernieuwingsgebieden bij hun buurtgenoten. Tussen 2004 en 2014 was hij 
verbonden aan de programmagroep Political Sociology van de UvA. Eerder was hij 
onderzoeker bij onder meer de Erasmus Universiteit Rotterdam (bijzondere leerstoel 
Wetenschappelijke Grondslagen van het Opbouwwerk) en het Verwey-Jonker 
Instituut. Midden jaren negentig werkte hij enkele jaren als beleidsmedewerker 
verslavingszorg bij de Gemeente Amsterdam.
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Team Stedelijk Sociaal Werken

Eileen Berkvens werkt als junioronderzoeker bij het lectoraat. Op dit moment 
interviewt zij professionals en vrijwilligers over hun onderlinge samenwerking. 
Daarnaast is ze docent bij de minor Sociale Inclusie in Aandachtswijken. Haar 
persoonlijke interesse ligt bij de wijze waarop onderzoek kan bijdragen aan 
praktijkontwikkeling, met name op wijkniveau.

Sjoukje Botman is stads- en arbeidssocioloog en sinds 2014 verbonden aan 
het lectoraat als hoofddocent-senioronderzoeker Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening. Zij richt zich onder meer op de samenwerking tussen het 
lectoraat en de opleiding MWD, die ook partner is in de Werkplaats Sociaal 
Domein Amsterdam en omgeving. Daarnaast is ze co-projectleider en onderzoekt 
ze de samenwerking tussen formele en informele partijen in wijkteams. 
Binnen het thema stedelijk sociaal werken vindt zij met name de veranderende 
verhoudingen tussen burgers, professionals en beleid interessant, ook voor de 
toekomstbestendigheid van de nieuwe opleiding Social Work.

Amy Dekker is student-assistent bij het lectoraat. Zij houdt zich bezig met 
ondersteuning van de lector en andere collega’s. Naast haar werkzaamheden 
bij het lectoraat volgt zij de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. 
Het thema dat zij van belang vindt binnen het sociaal werken is de complexiteit 
van relaties tussen de verschillende partijen in de wijk en hoe zij goed op elkaar 
kunnen aansluiten in de hulpverlening.

Judith Elshout is socioloog. Zij houdt zich als onderzoeker binnen het lectoraat 
bezig met de samenwerking tussen wijkteamprofessionals en informele partijen 
in Purmerend en Hoorn. Ook werkt zij als docent onderzoek bij de opleiding 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. In 2016 verscheen haar proefschrift over 
hoe werklozen hun zelfrespect behouden in een meritocratiserende samenleving. 
Ze is onder meer geïnteresseerd in thema’s als waardering van (informeel) werk, 
bronnen van (zelf)respect en maatschappelijke en arbeidsmarktparticipatie.

Joni Haijen is socioloog en als onderzoeker en kennisontwikkelaar verbonden 
aan het lectoraat. Zij is verantwoordelijk voor het opzetten van ontwikkellabs en 
kennisbijeenkomsten. Daarnaast doet zij onderzoek naar de samenwerking tussen 
informele partijen en professionals. Zij is met name geïnteresseerd in het thema 
diversiteit. Via onderzoek bijdragen aan sociale inclusie in de stad is haar grootste 
drijfveer.
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Marc Hoijtink is socioloog en als senioronderzoeker werkzaam bij het 
lectoraat. Hij houdt zich vooral bezig met complexiteit van stedelijk sociaal werk. 
Hij publiceerde in tijdschriften zoals Journal of Social Intervention, Beleid & 
Maatschappij, Vakblad Sociaal Werk, Sociale Vraagstukken en Bestuurskunde en 
zat in de redactie van verschillende boeken over sociaal beleid en sociaal werk. 
Hij werkt momenteel aan een proefschrift over professionaliteit en stil verzet 
van sociaal werkers in een veranderende verzorgingsstaat.

Max Huber is senioronderzoeker bij het lectoraat en docent. Hij doet (promotie)
onderzoek naar de samenwerking tussen informele en formele partijen gericht 
op het stimuleren van maatschappelijke participatie in verschillende contexten 
(wijkteams, buurtvoorzieningen, zelf-beheerde voorzieningen), met specifiek 
aandacht voor de complexiteit.

Charlotte Kemmeren houdt zich binnen het lectoraat bezig met onderzoek 
en ontwikkelactiviteiten. Daarnaast coördineert ze de minor Sociale Inclusie 
in Aandachtswijken. Ze is geïnteresseerd in de stedelijke context die zowel 
mogelijkheden voor verbindingen tussen individuen en groepen kent als risico’s. 
Vooral de vraag welke sociale structuren er al zijn in een stad, wat die betekenen in 
het leven van inwoners en waar nog een rol ligt voor professionele ondersteuning, 
vindt ze inspirerend.

Laura Koeter werkt als zakelijk manager en senioronderzoeker bij het 
lectoraat en bij de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving. Zij is 
medeverantwoordelijk voor het financieel beheer en managementaspecten. 
Zij doet promotieonderzoek naar de praktische body of knowledge van sociaal 
werkers in wijkteams waar probleemcumulatie een rol speelt. Met behulp van 
kennis uit het lectoraatsonderzoek en opgedane ervaringen bijdragen aan de 
geïntegreerde opleiding Social Work van de HvA geeft haar inspiratie.

Gudy Koning werkt sinds 2013 als projectmanagementassistent voor het 
lectoraat. In haar functie switcht zij van notuleren naar webredactie en van 
afspraken maken naar praktische ondersteuning op het gebied van evenementen, 
vergadering, communicatie en publicaties. Zij zoekt altijd naar korte(re) lijnen 
tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld en fungeert zowel als vraagbaak 
binnen de HvA-organisatie als kritische vragensteller naar de onderzoekers.
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Henrike Kowalk is als ervaringsdeskundige verbonden aan het lectoraat en 
betrokken bij onderzoek en onderwijs. Eén van haar speerpunten is de structurele 
en gelijkwaardige inzet en verankering van ervaringsdeskundigen/ervaringskennis 
in het sociaal-agogisch onderwijs en de praktijk. In al haar werkzaamheden stelt 
zij de algehele maatschappelijke noodzaak tot zelfreflectie en het terughalen van 
onze identiteit als mens centraal.

Meta de Lange werkt sinds mei 2018 als onderzoeker bij het lectoraat. Zij 
doet onderzoek naar sociale wijkteams in Amsterdam, Purmerend en Hoorn en 
richt zich op de samenwerking tussen informele partijen en professionals. Zij is 
met name geïnteresseerd in diversiteit. Via onderzoek en kennisdeling hoopt zij 
verschillende belangen samen te brengen.

Rosalie Metze is senioronderzoeker bij het lectoraat en minor-docent. Zij is voor 
de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving projectleider van de 
lopende onderzoeken in Amsterdam en Amstelveen. Ze voert daarbinnen ook zelf 
onderzoek uit naar de samenwerking tussen wijkteamprofessionals en informele 
partijen, en het aanspreken van het doenvermogen van burgers. Daarnaast houdt 
zij zich bezig met acquisitie en met de koppeling naar het onderwijs. Zij vindt het 
belangrijk de verbinding te maken tussen onderzoek, onderwijs en praktijk, om 
zo gezamenlijk een weg te vinden in de complexe praktijk van stedelijk sociaal 
werken.

Lone von Meyenfeldt is onderzoeker en kennisontwikkelaar bij het lectoraat. Ze is 
co-projectleider van het wijkteamonderzoek in Hoorn en Purmerend, waarvoor zij 
zelf ook onderzoek doet naar de samenwerking tussen professionals en informele 
partijen. Daarnaast werkt zij aan kennisontwikkeling en kennisdisseminatie 
voor de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving. Haar fascinatie 
gaat uit naar de wijze waarop sociaal professionals hun werk uitvoeren in een 
veranderlijke omgeving. Zij wil graag bijdragen aan inzicht en nieuwe aanpakken 
voor de praktijk.

Astrid Philips werkt sinds 2011 als kwartiermaker-ervaringsdeskundige bij het 
lectoraat. Zij houdt zich vooral bezig met de verbinding en ontwikkeling van 
theorie, praktijk en onderwijs. Daarbij betrekt zij haar eigen ervaringskennis van 
de systeem- en leefwereld. Zij ziet verbinden en samenwerken op zowel formeel 
als informeel vlak als grote meerwaarde en probeert dit als critical friend binnen 
de HvA te realiseren met studenten, docenten en onderzoekers.
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Jeremy Rijnders is hogeschoolonderzoeker in opleiding (HOIO). Hij doet 
onderzoek naar de samenwerking tussen informele partijen en professionals binnen 
de grootstedelijke context van Amsterdam. Jeremy is met name geïnteresseerd 
in de multidimensionale complexiteit van sociale uitsluiting. Via onderzoek wil 
hij bijdragen aan de verkenning van complexe samenwerkingssituaties tussen 
verschillende partijen.

Paulina Sedney is als onderzoeker en promovenda verbonden aan het 
lectoraat. Zij is betrokken bij onderzoeks- en ontwikkelprojecten die zich richten 
op ervaringsdeskundigheid in de beroepspraktijk, de wijk en het onderwijs. 
Daarnaast doet zij onderzoek naar de samenwerking tussen informele partijen 
en professionals.

Saskia Welschen werkt sinds maart 2018 als senioronderzoeker bij het lectoraat. 
Saskia richt zich in haar onderzoek op de participatie van kwetsbare groepen in 
de stedelijke samenleving. Ze is daarbij vooral geïnteresseerd in de impact van 
gentrificatie en toenemende ongelijkheid op die participatie. Haar onderzoek 
voor het lectoraat richt zich op de samenwerking tussen informele partijen 
en professionals in de context van wijkteams. Daarnaast onderzoekt Saskia 
participatie en inclusie in twee tuindorpen in Amsterdam-Noord.
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De eerste opleiding voor sociaal werk 
ter wereld opende in 1899 haar deuren 
in Amsterdam, tussen de sloppen van 
de arbeidersbuurt De Jordaan. Net als 
toen is Amsterdam anno 2018 een 
economisch succesvolle boomtown 
waar sociale scheidslijnen scherper 
worden. Sociale uitsluiting is in 
Nederland vooral een verschijnsel van 
de grote steden. Een sociaal werker 
in de stad staat dus voor een fl inke 
opgave. Tegelijkertijd bieden juist de 
verschillende settingen en domeinen 
van de stad ook aanknopingspunten. 
Lector Stedelijk Sociaal Werken 
Lex Veldboer buigt zich in zijn rede over 
de kenmerkende omstandigheden, 
uitdagingen en vraagstukken van 
sociaal werken in een grote stad.
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