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Samenvatting 

Het beleidsideaal van hybridisering in het sociaal domein staat voor een situatie waarin professionals en informele 

partijen steeds meer onderling verweven raken in hun ondersteuning van kwetsbare huishoudens. Informele en 

formele partijen zouden in dat ideaal steeds nauwer met elkaar optrekken en taken uitwisselen, en op basis van 

gelijke waardeoriëntaties komen tot een ‘coproductie’ van ondersteuning. Hybridisering is een belangrijk streven 

in de gebieden waarin het wijkteamonderzoek van de werkplaats Sociaal Domein (2016-2018) is uitgevoerd. Met 

dit onderzoek werpen wij licht op de invulling van dat beleidsideaal in de praktijk, door te bestuderen of en hoe 

professionals uit wijkteams samenwerken met uiteenlopende informele partijen. 

In deze samenvatting beschrijven we de kernbevindingen uit de deelrapportages van het wijkteamonderzoek van 

de werkplaats Sociaal Domein in Oud Noord.

Het deelonderzoek in Oud Noord was onderdeel van een groter onderzoek in de metropoolregio Amsterdam, 

dat plaatsvond in drie gebieden in Amsterdam (Oud Noord, Slotervaart en de Baarsjes), Purmerend en Hoorn. 

In Amsterdam hebben we dit onderzoek gericht op alle wijkteams die in de 22 gebieden actief zijn, te weten: 

de Samen DOEN teams, de activeringsteams, het wijkzorgnetwerk en het Ouder-Kind team. Onder ‘informele 

partijen’ verstaan we onder andere sociale netwerken, vrijwilligers, actieve buurtbewoners, verenigingen, sociale 

ondernemers en ervaringswerkers. We hebben ons vooral gericht op hoe formele en informele partijen die ‘nabij 

sociaal werken’ betekenis geven aan en omgaan met ingewikkeldheden en ambivalenties. De hoofdvraag hierbij 

was: 

Hoe geven direct betrokkenen vorm aan de samenwerking tussen wijkteams en informele partijen (uit de wijk) en wat 

is nodig om de samenwerking tussen deze partijen die zich richten op nabij sociaal werken te verbeteren?

Om deze vraag in Oud Noord te kunnen beantwoorden zijn interviews gehouden met stakeholders, professionals 

en informele actoren in het sociaal domein. In totaal zijn interviews afgenomen met 33 personen, waaronder 10 

stakeholders, 9 professionals, en 13 informele actoren.  

Resultaten

De algehele conclusie van het wijkteamonderzoek in de verschillende gemeenten is dat hybridisering in de praktijk 

zeer moeizaam tot stand komt. In plaats van coproductie is er eerder sprake van co-existentie in het sociale 

ondersteuningsdomein. Informele en formele actoren opereren naast elkaar in plaats van met elkaar, vanuit relatief 

gescheiden parallelle werelden. Uit de onderzoeken komen verschillende factoren naar voren die deze bevindingen 

kunnen verklaren. Deze factoren hebben wij geordend onder drie O’s: onbekendheid, onenigheid en onbestemdheid. 

In het slothoofdstuk van deze deelrapportage  wordt uitgebreider ingegaan op deze conclusie, en worden de drie 

O’s nader toegelicht. 

In deze samenvatting wordt een overzicht gegeven van de bevindingen in Oud Noord per doelgroep: stakeholders, 

professionals en informele krachten. De volledige eindrapportage over het onderzoek naar professionals en 

informele partijen en de deelrapportage over stakeholders zijn te vinden op de website van het lectoraat Stedelijk 

Sociaal Werken, Hogeschool van Amsterdam(http://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/lectoraten/lectoraat-

stedelijk-sociaal-werken/lectoraat-stedelijk-sociaal-werken.html). 

Stakeholders

De stakeholders die we voor deze studie hebben geïnterviewd zijn het vrijwel unaniem eens over het idee dat 

informele en formele partijen in de wijk intensief zouden moeten samenwerken. De waarde van het intensief 

betrekken van informele partijen bij formele ondersteuning zit volgens verschillende respondenten in het feit dat zij 

laagdrempelig zijn voor bewoners. Zij slagen er daarom makkelijker dan formele partijen in om een vertrouwensband 

met bewoners op te bouwen. Daarnaast hebben zij volgens verschillende stakeholders een vollediger inzicht in de 
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hulpvraag van specifieke bewoners. Juist bij bewoners die moeilijk door formele hulpverleners bereikt kunnen 

worden kunnen informele partijen een doorslaggevende rol spelen.

In de praktijk staat de integrale, gebiedsgerichte manier van werken -en in het bijzonder samenwerking met 

informele partijen- nog in de kinderschoenen, aldus de meeste stakeholders. Samenwerking krijgt in de dagelijkse 

praktijk een beperkte invulling. Informele partijen worden slechts bij een deel van de hulpverleningscyclus 

betrokken: wel bij de fase van daadwerkelijke ondersteuning maar niet bij de fasen van indicatiestelling, evaluatie 

en nazorg. Volgens één van de stakeholders zorgt het feit dat informele partijen niet bij de indicatiestelling worden 

betrokken er soms voor dat de indicatiestelling op basis van onvolledige informatie gebeurt. Bovendien worden 

informele partijen nu vooral ingezet om, zo schetst een stakeholder, ‘gaten te vullen’. Van een daadwerkelijke 

samenwerking en het delen van kerntaken lijkt vooralsnog in de huidige praktijk geen sprake. Het opbouwen van 

een echte gelijkwaardige samenwerkingsrelatie vergt veel tijd en ervaring. Overigens zien de meeste stakeholders 

een samenwerking waarbij beide partijen elkaar aanvullen –maar dus niet vervangen- als het ideaalbeeld.

Stakeholders benoemen meerdere oorzaken voor de huidige, beperkte invulling van de samenwerking. In de eerste 

plaats speelt daarin mee dat de overgang naar de gebiedsgerichte en integrale werkwijze bij professionals tot 

onzekerheid kan leiden over de eigen rol. Ook de werkdruk van professionals, die gebukt gaan onder een grote 

caseload, staat een investering in nauwe samenwerking in de weg. Een praktisch obstakel is ook wederzijdse 

onbekendheid. Er is onvoldoende overzicht in het veld van de andere partij, en personeelswisselingen aan de 

kant van formele organisaties versterken dit. Fysieke nabijheid- in elkaars buurt werken- en ontmoetingen op 

netwerkbijeenkomsten worden genoemd als de meest kansrijke manieren om bekendheid te vergroten. Tegelijkertijd, 

en in lichte tegenspraak hiermee, moeten beide partijen niet worden belast met teveel netwerkbijeenkomsten en 

dreigt ook een risico dat het ‘te druk wordt in de wijk’. 

Een centrale factor die samenwerking bemoeilijkt is volgens de meeste stakeholders een gebrek aan vertrouwen. 

Stakeholders geven aan dat een belangrijk deel van de bewoners een wantrouwen koestert jegens formele 

hulpverleningsinstanties. Ook als het gaat om georganiseerde bewoners is er een deel van kleine, informele partijen 

dat wantrouwig is en niet gemakkelijk samenwerkt met formele partijen. Maar het wantrouwen is wederzijds: 

professionals, zo schetsen de stakeholders, hebben ook last van een gebrek aan vertrouwen in informele partijen. 

Dat wordt gevoed door twijfels over de deskundigheid van informele partijen, hun draagkracht en hun wijze van 

verantwoording afleggen (of het gebrek daar aan). De onzekerheid over de impact van de nieuwe werkwijze op 

de eigen functie speelt ook een rol: heeft samenwerking uiteindelijk als gevolg dat mijn baan overtollig wordt? 

Om over deze beeldvorming heen te stappen is – althans bij een deel van de formele sector - een cultuuromslag 

nodig. Om een meer gelijkwaardige fase van samenwerking te bereiken is het volgens verschillende stakeholders 

noodzakelijk dat formele en informele partijen vormgeven aan een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid. 

Tegelijkertijd is er veel onzekerheid over wat die gezamenlijke verantwoordelijkheid zou moeten behelzen. Volgens 

één van de stakeholders moet de taakformulering en de verantwoordingswijze van formele partijen daarvoor 

worden aangepast.

De ingeslagen weg naar gebiedsgericht, nabij en integraal werken wordt in de interviews in het algemeen 

ondersteund en ook beschouwd als onomkeerbaar. In de vervolgfase zou moeten worden voortgebouwd op de basis 

van samenwerking die nu in Oud Noord is gelegd. Wijkteams zouden ervoor moeten zorgen dat zij beter zichtbaar 

zijn, en duidelijker lokaal aanwezig zijn. Professionals moeten de ruimte krijgen om te experimenteren, en formele 

partijen moeten meer vertrouwen krijgen in de informele sector. De kwartiermaker van de wijkteams wordt breed 

gezien als een zeer waardevolle actor in dit speelveld.

Professionals 

Professionals in Oud Noord zijn in het algemeen positief over de nieuwe, gebiedsgerichte en outreachende manier 

van werken. Ze waarderen de nieuwe locaties van waaruit in de wijk gewerkt wordt en de meer informele sfeer die 

daardoor ontstaat. Tegelijkertijd benoemen de professionals kwetsbaarheden in het beleidsideaal van participatie.
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Verschillende professionals schetsen Oud Noord als een gebied van contrasten. De verschillen tussen buurten en 

tussen verschillende bewoners is groot. Er is volgens de geïnterviewden sprake van een relatief sterke onderlinge 

zorgzaamheid, maar die is vooral naar binnen gericht, binnen de eigen groep. Ontwikkelingen op de woningmarkt 

zorgen voor veranderingen in de bevolkingssamenstelling, waardoor de onderlinge verbondenheid die er van 

oudsher tussen hechte gemeenschappen was onder druk komt te staan. Hoewel er volgens de professionals veel 

(formeel en informeel) aanbod is in Oud Noord, lijkt dit niet alle groepen bewoners in gelijke mate te bereiken. Er 

zijn volgens de professionals grote verschillen tussen groepen bewoners die wel en groepen die niet meekomen 

in de samenleving. Juist de meest kwetsbare groepen met multi-problematiek zijn heel moeilijk te mobiliseren 

voor participatie in informele activiteiten. Onderlinge zorgzaamheid en verbondenheid is voor deze groep moeilijk 

tot stand te brengen. Juist rondom deze doelgroep zijn sociale relaties afwezig of verstoord. Als de nadruk in de 

ondersteuning sterker op informele voorzieningen en het eigen netwerk komt te liggen, is het volgens sommige 

professionals dan ook de vraag of de meest kwetsbaren wel de hulp krijgen die ze nodig hebben.

De professionals die wij interviewden zien voor zichzelf een taak weggelegd om onderlinge verbondenheid te 

stimuleren. Ze onderkennen daarbij de waarde van informele ondersteuning. Een goed burencontact is meer waard 

dan de inzet van een professional, aldus één van de geïnterviewden. De professionals proberen het informele veld 

bij hun werk te betrekken door vanuit een locatie in de wijk te werken, bijvoorbeeld een buurtkamer. Dat maakt 

het eenvoudiger signalen op te vangen, en om in contact te treden met moeilijk bereikbare huishoudens. Ook 

betrekken ze het informele veld door met cliënten naar netwerkevenementen te gaan, en informele organisaties te 

betrekken in de hulpverleningscyclus. Eerste voorwaarde daarvoor is elkaar beter kennen. De ontmoetingsfunctie 

van wijkzorgmeetings, of van faciliteiten als het Huis van de Wijk helpen daarbij. 

Het mobiliseren van een sociaal en informeel netwerk rondom cliënten of bewoners is volgens professionals geen 

eenvoudige opgave. Bij deze opgave helpt het de professional als hij of zij een stevig netwerk onder informele 

partijen heeft. Het opbouwen daarvan kost veel tijd, die professionals onvoldoende zeggen te hebben.

Interessant genoeg wijzen de professionals erop dat lang niet al hun cliënten het prettig vinden als het informele 

netwerk om hen heen wordt ingezet. Het vraagt veel tijd en energie van de professional om cliënten zover te krijgen 

dat zij sociaal willen participeren, en dat zij informele partijen bij hun hulpvraag willen betrekken. Voor sommige 

cliënten werkt het contact met andere hulpbehoevenden bovendien averechts, omdat het vooral verwarring 

oplevert.

Het grote aanbod informele initiatieven in Oud Noord maakt het lastig voor de professional om de sociale kaart 

goed te kennen. Zij vallen daarom gemakkelijk terug op de partijen die ze al kennen. Concrete samenwerking met 

informele partijen beperkt zich vooral tot door professionele organisaties gecoördineerde maatjestrajecten. De 

samenwerking met wat professionals beschouwen als goed georganiseerde, bekende informele partijen verloopt 

soepel. Professionals geven aan dat zij het liefste werken met organisaties waar zij al bekend mee zijn, en waar 

zij positieve ervaringen mee hebben. Als voorbeelden worden de Huizen van de Wijk en Burennetwerk genoemd. 

De geïnterviewde professionals benadrukken daarbij dat ze graag samenwerken en afstemmen met een professioneel 

tussenpersoon, zoals een vrijwilligerscoördinator. Als belangrijkste reden hiervoor wordt de kwetsbaarheid van 

de doelgroep genoemd. Juist daarom is het volgens de geïnterviewde professionals veiliger om samen te werken 

met een goed lopende, professioneel aangestuurde partij, dan de ondersteuning ‘over te laten’ aan vrijblijvend 

burencontact. Dat hangt samen met het eerder genoemde punt, dat het mobiliseren van onderlinge verbondenheid 

rondom de meest kwetsbare bewoners moeizaam en breekbaar is. Juist onder die groep signaleren professionals 

verlegenheid om buren, familie of vrienden in te schakelen. Samenwerking met informele partijen die niet vanuit 

een formele organisatie worden begeleid - met kleine bewonersinitiatieven, buren of familieleden - is onder de 

geïnterviewde professionals dan ook veel minder aan de orde.

In elke fase van de hulpverleningscyclus komen informele partijen volgens de geïnterviewde professionals aan bod, 

maar vooral in de ondersteuningsfase is er sprake van daadwerkelijke samenwerking. Anders dan de stakeholders, 
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schetsen de professionals het beeld dat informele partijen wel al vanaf de indicatiestelling worden uitgenodigd om 

betrokken te zijn. Ook in de fase van nazorg blijft er volgens de professionals contact bestaan.

De professionals schetsen knelpunten in hun samenwerking met gecoördineerde maatjestrajecten. Zo kan de 

problematiek voor maatjes te zwaar zijn, waardoor overbelasting op de loer ligt. Daarnaast zijn maatjes slechts 

tijdelijk inzetbaar. Ook uiten professionals twijfels of aspecten van de ondersteuning van de doelgroep wel aan 

informele partijen overgelaten kunnen worden, zelfs als deze door formele organisaties worden begeleid. Sommige 

professionals zijn er heel stellig in dat voor bepaalde taken, zoals de indicatiestelling, deskundigheid vereist is. 

Professionals geven blijk van een mate van wantrouwen in informele partijen, dat wordt gevoed door beeldvorming 

over een gebrek aan kennis en continuïteit aan de kant van informele partijen. Uitdrukkelijk wordt hierbij ook 

benoemd dat het soms lastig is om vrijwilligers te vertrouwen die zelf cliënt zijn geweest.

Concluderend blijkt uit de analyse dat de inschatting van de professional over de kwetsbaarheid en zelfredzaamheid 

van cliënten sterk van invloed is op de vraag of zij samenwerking opzoeken met informele partijen. Juist omdat een 

belangrijk deel van de doelgroep zeer beperkt zelfredzaam is, weinig eigen regie heeft en breekbare of afwezige 

sociale relaties, ervaren professionals aarzelingen bij het samenwerken met informele partijen. Is deze doelgroep 

bij hen wel in goede handen? De problematiek van de doelgroep vraagt volgens de geïnterviewden vaak om een 

stevige professionele rol in de ondersteuning. Strak aangestuurde informele ondersteuning kan een onderdeel 

daarvan zijn, maar er is een duidelijke behoefte aan regie en controle vanuit het professionele domein. Dit heeft 

ook invloed op het vormgeven van een gedeelde verantwoordelijkheid. Vanuit dit perspectief is het als professional 

immers lastig om los te laten en verantwoordelijkheid aan andere partijen over te laten.

Ondanks deze knelpunten zijn de professionals ervan overtuigd dat de ingeslagen weg naar wijkgericht werken en 

samenwerking met informele partijen onomkeerbaar is, en willen zij daar zelf actief vorm aan geven. Belangrijke 

voorwaarden hierbij zijn: meer overzicht in het informele aanbod, meer tijd voor netwerkvorming en meer 

waardering en ondersteuning voor informele partijen vanuit formele organisaties. De kwartiermakers van de 

gemeente vervullen een belangrijke rol in het stimuleren van de verbinding tussen beiden.

Informele partijen

Bij de beschrijving van de ervaringen van informele partijen in Oud Noord stonden we eerst stil bij de vraag wat we 

verstaan onder ‘informele partijen’ en vooral ook hoe informele partijen zelf betekenis geven aan hun rol. Vanaf 

het begin was duidelijk dat het gaat om een heel divers veld. Tegelijkertijd zijn er een aantal kenmerken die alle 

informele partijen lijken te delen.

Een centraal thema in vrijwel alle interviews was vertrouwen; en dan vooral het belang van het winnen van vertrouwen 

van de bewoner met een hulpvraag. Het beeld uit de interviews is dat er twee typen groepen kwetsbare bewoners in 

Noord zijn – bewoners met een migratie-achtergrond en ‘Oud Noordelingen’ met een lagere inkomenspositie - die 

elk om verschillende redenen weinig vertrouwen hebben in de formele hulpverlening. 

De informele actoren die wij spraken zijn zich allemaal bewust van dat gebrek aan vertrouwen, en vullen dat gat 

op, door zorgvuldig een vertrouwensrelatie op te bouwen en die te bewaken. Dat opbouwen van vertrouwen wordt 

vergemakkelijkt door nabijheid (in tijd, in de lokale omgeving van de bewoner), herkenning of similariteit (‘een 

van hen’ zijn, ervaringskennis), en door de manier waarop ze de bewoner benaderen, en wat ze van hem of haar 

verwachten. In sommige gevallen is dat door de bewoner vooral met ontspanning en plezier te laten participeren, 

en daarmee in beeld te krijgen of houden. In andere gevallen is dat door altijd beschikbaar te zijn en acute hulp te 

bieden als dat nodig is. In beide gevallen vervult de informele partij een essentiële functie door een brug te slaan 

tussen de bewoner en het formele hulpaanbod. Hij of zij verwijst door, bemiddelt, begeleidt, en staat de bewoner 

bij als gids in de wereld van de formele ondersteuning. Het valt op dat informele partijen daarmee een heel ander 

beeld schetsen van de kwetsbare bewoner dan professionals, die juist aangaven dat hun cliënten er moeite mee 

hebben als het informele netwerk wordt ingezet.
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Of informele actoren in hun ondersteuning van bewoners samenwerken met formele partijen is heel wisselend. 

We hebben getracht de informele actoren onder te verdelen in vier verschillende typen. Hierbij is gekeken of de 

informele actor individuele of collectieve ondersteuning biedt, en of hij of zij zelfstandig opereert of begeleid 

wordt vanuit een formele, professionele (welzijns)organisatie. Die onderverdeling blijkt relevant te zijn voor de 

uitkomsten op het terrein van samenwerking met formele partijen. 

Er lijkt een verband te zijn tussen het ‘type’ vrijwilliger en de mate waarin deze samenwerking ervaart met formele 

organisaties. Daarbij heeft de vrijwilliger die zich richt op individuele ondersteuning en dat in formeel verband doet 

-dat wil zeggen, binnen de context van een door een formele organisatie aangestuurd vrijwilligersproject, zoals 

de Steunvrouwen van Doras- het meest te maken met formele organisaties. Een kanttekening daarbij is dat het 

contact met formele organisaties in dit geval meestal niet loopt tussen informele partij en formele partij, maar via 

de vrijwilligerscoördinator. De vrijwilliger die actief is in een informeel initiatief –zonder begeleiding of coördinatie 

vanuit een formele organisatie- met een nadruk op collectieve, groepsgerichte activiteiten – heeft in ons onderzoek 

het minste te maken met formele partijen. Deze bevinding sluit aan bij de bevinding in het onderzoek onder de 

professionals, die hierboven is beschreven.

In die gevallen waar formele en informele partijen daadwerkelijk met elkaar in contact komen rondom de 

ondersteuning van bewoners, zijn de lijntjes soms kort, maar is er ook sprake van spanningen. Daarbij gaat het 

bijvoorbeeld om botsende doelstellingen in de relatie met een bewoner, of om spanningen over de afbakening van 

de wederzijdse taken.

We beschrijven in de eindrapportage over professionals en informele partijen in hoofdstuk 4 twee voorbeelden 

waarbij formele partijen informele partijen inschakelen om moeilijk bereikbare, onzichtbare doelgroepen te 

bereiken. In beide voorbeelden schuurde dat. De formele organisatie hoopte via de informele actor bepaalde 

doelen te realiseren, die voor de informele partij niet goed te verenigen waren met haar eigen rolopvatting. Het 

beeld dat hieruit naar voren komt is dat de informele partij wordt ‘ingezet’ om een taak te vervullen die eigenlijk 

tot de professional behoort, maar waar die laatste niet in slaagt of aan toekomt. Dat schuurt, omdat het op 

gespannen voet staat met de rol die de informele partij voor zichzelf ziet: het opbouwen van vertrouwen bij een 

zeer kwetsbare, onzichtbare doelgroep met stille problematiek. Het schuurt ook, omdat de vrijwilliger daarmee 

geïnstrumentaliseerd dreigt te worden. Voor de vrijwilliger kan het voelen alsof zij daarmee een verlengstuk wordt 

van formele partijen, in plaats van dat haar inzet van intrinsieke waarde is. 

Bij informele actoren die helemaal geen contact hebben met formele partijen is de gevoelde afstand tot formele 

organisaties groot. Sommige actieve bewoners die zich inzetten voor collectieve buurtinitiatieven, hebben 

als bewoners zelf negatieve ervaringen met formele organisaties. Ze nemen die gevoelde afstand mee in hun 

vrijwilligerswerk, en zien die afstand daarin weer bevestigd. Het wantrouwen manifesteert zich bijvoorbeeld in 

beelden over wildgroei en gebrek aan continuïteit aan de zijde van formele organisaties.

Conclusie

Het onderzoek in Oud Noord vormt een sterke bevestiging en lokale illustratie van de algemene bevindingen die 

wij binnen dit bredere wijkteamonderzoek optekenden, en die worden beschreven in het slothoofdstuk van deze 

deelrapportage.

In Oud Noord opereren formele en informele partijen relatief los van elkaar omdat zij elkaar onvoldoende kennen en 

kunnen vinden: er is wederzijdse onbekendheid. Kenmerkend voor Oud Noord is de wildgroei aan initiatieven, zowel 

aan formele als informele zijde, die door veel geïnterviewden wordt benoemd. Ook zou in dat aanbod veel verloop 

zijn, waardoor continuïteit van personen en initiatieven gebrekkig is. Dat bemoeilijkt de wederzijdse bekendheid. 

Een stapje verder dan onbekendheid is wederzijds wantrouwen, dat in Oud Noord onder de oppervlakte speelt. 

Onbekend maakt onbemind. Daarbij valt op dat in Oud Noord sprake is van relatief grote groepen bewoners met 
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een laag vertrouwen in instanties. Informele partijen nemen in Oud Noord –nog sterker dan in sommige andere 

onderzochte gebieden- een rol in als schakel, als gids voor bewoners in hun contact met formele organisaties. 

Aan het wantrouwen ligt ook onenigheid ten grondslag over wat bewoners nodig hebben. Formele partijen zijn 

soms bevreesd om bewoners met complexe problematiek over te laten aan informele partijen, omdat zij vermoeden 

dat deze niet over de benodigde deskundigheid beschikken om deze personen op te vangen. Informele partijen 

benadrukken juist het wantrouwen jegens formele partijen van de bewoners met ondersteuningsbehoeften. Zij 

zien om zich heen dat bewoners met stille problematiek zonder begeleiding van informele krachten de toegang 

naar formele hulp niet kunnen vinden. Er lijkt een verschillende visie op de hulpbehoevende bewoner aan ten 

grondslag te liggen: van iemand die vanwege complexe problematiek vooral aangewezen is op formele hulp tot 

iemand die vanwege gebrek aan vertrouwen niet bereikt wordt door diezelfde formele hulp. 

Onbestemdheid zien we vooral terug in de concrete voorbeelden van samenwerking tussen formele en informele 

partijen. In die voorbeelden valt op dat de samenwerking zich vooral toespitst op een bepaald type vrijwilliger: 

de geformaliseerde vrijwilliger die aangestuurd wordt door een professionele organisatie. Bij dit type vrijwilliger 

is er minder onbestemdheid over de wederzijdse rolverdeling en verloopt de communicatie vaak soepel via een 

vrijwilligerscoördinator, die de taal van beide sectoren beheerst. Ten aanzien van minder geformaliseerde informele 

krachten is er meer onduidelijkheid en onbestemdheid over de wederzijdse rollen en de begrenzing daarvan. Om 

die reden kan het voor druk belaste professionals als een brug te ver voelen om dit type informele partijen goed te 

verkennen en samenwerking daarmee op te zoeken. 

De bevindingen in Oud Noord kunnen geïnterpreteerd worden aan de hand van inzichten uit eerder onderzoek, 

op andere plekken in Amsterdam en daarbuiten. Onze bevinding over de belangrijke rol van informele partijen als 

schakel tussen formele organisaties en bewoners met een laag vertrouwen en stille problematiek komt overeen 

met eerder onderzoek. Ten aanzien van bewoners met een migrantenachtergrond is al eerder gewezen op de rol 

van zelforganisaties als ‘bruggenbouwers’ (Ponzoni 2012). Bij deze doelgroep is, zoals hierboven beschreven, sprake 

van een onderbereik van het formele ondersteuningsaanbod, vooral in de preventieve sfeer. Informele organisaties 

vervullen in die gemeenschappen dan ook vaker de rol van ‘toeleider’ die mensen ‘toeleidt’ naar het beschikbare 

aanbod, als spreekbuis om de behoeften van de doelgroep in kaart te brengen, of als bemiddelaar (Ponzoni 2012:72). 

Deze rollen passen binnen een perspectief op samenwerking tussen formeel en informeel dat het 

‘toegankelijkheidsperspectief’ genoemd wordt (Ponzoni 2012); het verbeteren en versterken van het formele 

ondersteuningsaanbod staat hierbij centraal. Een contrasterend perspectief is het ‘civil society perspectief’, 

waarbij de focus ligt op versterking van de informele sociale verbanden rondom een hulpbehoevende bewoner of 

gezin. De centrale spelers zijn informele partijen, en formele partijen zijn hierin ondersteunend. Informele partijen 

zijn niet louter instrumenteel of aanvullend, maar hebben eigen intrinsieke waarde door hun persoonlijke aanpak, 

warme relatie met de bewoner, en hun culturele-  of ervaringskennis. Uiteindelijk ligt hier een andere visie op de 

optimale ondersteuning van kwetsbare bewoners aan ten grondslag. 

Onze studie maakt duidelijk dat de rol van de informele partij als bruggenbouwer tussen formeel en informeel kan 

worden doorgetrokken naar de bredere doelgroep van ‘Oud Noorderlingen’ met een laag vertrouwen. De informele 

partijen die wij hebben gesproken, en die werken met beide doelgroepen (met een migrantenachtergrond en ‘oud 

Noordelingen’), zien en positioneren zichzelf als bruggenbouwer, en worden ook door formele organisaties op die 

manier ‘ingezet’. 

Deze bevinding raakt aan een bredere discussie in de literatuur over de aard van de samenwerkingsrelatie tussen 

formeel en informeel, en de verdeling van verantwoordelijkheden in de ondersteuning van kwetsbare bewoners. Van 

Bochove en Verhoeven (2014:18) onderscheiden verschillende samenwerkingsvormen tussen formele en informele 

zorg: professionele verantwoordelijkheid, gedeelde verantwoordelijkheid of vrijwillige verantwoordelijkheid. In 

het eerste geval is de professional leidend en heeft de vrijwilliger slechts aanvullende verantwoordelijkheden. In 



11Wijkteamonderzoek Oud Noord

het tweede geval zijn kerntaken in de ondersteuning (gelijk) verdeeld tussen beide partijen. In het laatste geval 

is de vrijwilliger leidend, en vervult de professional ondersteunende taken. In vergelijkbare literatuur wordt ook 

gesproken over een professionalregime versus een vrijwilligersregime (Van Bochove, Verhoeven en Roggeveen, 

2013:187). Het beleidsideaal van de participatiesamenleving is, volgens verschillende auteurs, de situatie waarin de 

vrijwilliger leidend is en de professional ondersteunend. De vrijwilliger neemt dan daadwerkelijk taken over van de 

professional (Van Bochove, Verhoeven en Roggeveen 2013). 

In de praktijk in Oud Noord zien we eerder dat professionele verantwoordelijkheid de boventoon voert en de 

vrijwilliger aanvullende taken vervult. De professionele ondersteuning is leidend, en de informele partij komt 

vooral in beeld als het nodig is om daarmee het bereik of de effectiviteit van de professionele hulpverlening te 

vergroten. Tegelijkertijd wordt, juist vanuit het beleidsideaal van actief burgerschap en de versobering van de 

verzorgingsstaat, de rol voor professionele hulpverlening kleiner en moeten professionals meer doen met minder 

middelen. Het heersende beeld onder informele partijen in Oud Noord is dat professionals daardoor permanent tijd 

te kort komen. Informele partijen worden naar voren geschoven om dat gat te dichten, maar vullen het soms ook 

op eigen initiatief in. 

Dat heeft gevolgen voor het karakter van de samenwerking tussen formeel en informeel. De samenwerkingsrelatie 

die lijkt te domineren in Oud Noord is die van een professionalsregime; het professionele aanbod lijkt vooralsnog 

het uitgangspunt. Informele partijen worden gezien als aanvullend, maar nog in geringe mate als vervangend 

voor formeel aanbod. In Ponzoni’s termen (2012) zien we hier een toegankelijkheidsperspectief; informele partijen 

hebben vooral de rol om bereik en effectiviteit van formeel aanbod te vergroten. 

Opvallend en belangrijk hierbij is dat de informele partijen die wij spraken, zelf nadrukkelijk bijdragen aan dat beeld. 

Ze schetsen een beeld van formele organisaties als ‘lastig bastion’ van een systeemwereld dat vanuit de leefwereld 

van bewoners bedreigend en ingewikkeld is. Ze positioneren zich nadrukkelijk aan de kant van de bewoner, als 

belangenbehartiger van de bewoner ten opzichte van de formele partijen. Ze beschouwen zichzelf als een essentiële 

schakel om formele voorzieningen voor bewoners toegankelijk te maken. 

Onze voorzichtige conclusie is dan ook dat er onder zowel formele als informele partijen in Oud Noord vooral 

nog wordt uitgegaan van een toegankelijkheidsperspectief op samenwerking. De aard van de samenwerking is 

er niet een van gelijkwaardigheid, en er is ook geen sprake van een gelijke verdeling van kerntaken. Formele en 

informele partijen benadrukken vooral het verschil tussen henzelf en de andere partij in hun manier van omgaan 

met bewoners. Van een gedeelde kijk op wat de optimale ondersteuning zou zijn, lijkt vooralsnog weinig sprake. 

Voor een deel komt dit door de wederzijdse onbekendheid, die in het onderzoek naar voren kwam. Daar waar 

informele en formele actoren elkaar wel kennen, groeit het wederzijds vertrouwen langzaam. Het komt tot stand 

in concrete persoonlijke relaties tussen formele en informele spelers die elkaar tegenkomen, gaan herkennen en 

erkennen. 

Om dat proces te versnellen, zou actiever moeten worden ingezet op meer structurele vormen van ontmoeting en 

het uitwisselen van verschillende vormen van kennis en zienswijzen. Uiteindelijk zou daarbij ook de inhoudelijke 

vraag op de agenda moeten komen, welke samenwerkingsrelatie partijen als ideaalbeeld voor de toekomst zien. 

Het is spannend en noodzakelijk om de discussie daarover met elkaar te voeren. 
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Inleiding 

Voor u ligt het deelverslag Stakeholders van de eindrapportage van het wijkteamonderzoek in Oud Noord, één van 

de 22 gebieden van Amsterdam. Dit verslag is onderdeel van een groter onderzoek dat we uitvoerden binnen de 

Werkplaats Sociaal Domein metropoolregio Amsterdam, en dat zich richtte op de samenwerking tussen wijkteam 

professionals en informele partijen. Het onderzoek vond plaats in drie gebieden in Amsterdam (Oud Noord, 

Slotervaart en de Baarsjes), Purmerend en Hoorn. 

In Amsterdam richtten we dit onderzoek op alle wijkteams die in de 22 gebieden actief zijn, te weten: de Samen DOEN 

teams, de activeringsteams, het wijkzorgnetwerk en het Ouder-Kind team. Onder ‘informele partijen’ verstaan 

we onder andere sociale netwerken, vrijwilligers, actieve buurtbewoners, verenigingen, sociale ondernemers en 

ervaringswerkers. 

Bij het bestuderen van hoe partijen iets vorm geven, richtten we ons vooral op hoe formele en informele partijen 

die ‘nabij sociaal werken’ betekenis geven aan en omgaan met ingewikkeldheden en ambivalenties. We verkenden 

de kwesties en keuzes die ze tegenkomen in de alledaagse praktijk, in het bijzonder de kwesties die op tafel 

liggen bij professionals. In steeds meer literatuur wordt benadrukt dat complicaties op de werkvloer belangrijke 

leerervaringen zijn. Innoveren is complex en gaat met vallen en opstaan.

Met het onderzoek beogen we de volgende hoofdvraag te beantwoorden: 

Hoe geven direct betrokkenen vorm aan de samenwerking tussen wijkteams en informele partijen (uit de wijk) en wat 

is nodig om de samenwerking tussen deze partijen die zich richten op nabij sociaal werken te verbeteren?

De hoofdvraag hebben we verder uitgewerkt in de volgende drie deelvragen:

 1. Hoe verloopt de samenwerking tussen professionals uit wijkteams en informele partijen? 

  a. Welke kwesties en dilemma’s ervaren professionals en informele partijen m.b.t. de samenwerking? 

  b. Hoe maken ze daarin keuzes?

 2.  Hoe ervaren hulpvragende burgers de samenwerking tussen formele en informele partijen? 

 3.  Wat zijn de consequenties van de bevindingen voor het werkproces van de wijkteam professionals?

Het is van belang te vermelden dat we aan het onderzoeken van de tweede deelvraag helaas niet zijn toegekomen. 

Het benaderen van de stakeholders, wijkteam professionals en informele partijen op zich nam meer tijd in beslag 

dan van te voren ingecalculeerd. Daarbij bleken zowel formele als informele partijen beschermend ten opzichte van 

de bewoners waar zij mee te maken krijgen, en kregen we via hen uiteindelijk slechts beperkt toegang. We hebben 

prioriteit gegeven aan de andere drie respondentgroepen, omdat deze voor de beantwoording van de hoofdvraag 

cruciaal waren. 

Onderzoeksopzet

Om tot beantwoording van de deelvragen, en uiteindelijk de hoofdvraag, te komen, hebben we in alle drie de 

gemeenten (Amsterdam, Hoorn en Purmerend) dezelfde onderzoeksopzet gehanteerd, die bestond uit vier fasen: 

		Fase 1: gesprekken met stakeholders, zoals teamleiders van de wijkteams, kwartiermakers wijkzorg, 

gebiedsmakelaars en andere stakeholders die op een hoger niveau van abstractie, of vanuit beleidskaders, een 

visie hebben op de samenwerking tussen wijkteam professionals en informele partijen. 

		Fase 2: gesprekken met wijkteam professionals om een gedetailleerd beeld te krijgen van de manier waarop 

en de mate waarin zij in de verschillende fasen van de hulpverleningscyclus samenwerken met verschillende 

soorten informele partijen. 
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		Fase 3: gesprekken met verschillende soorten informele partijen (vrijwilligers(coördinatoren), actieve 

buurtbewoners, etc.) om af te zetten tegen de beschrijving die de wijkteam professionals van de samenwerking 

schetsen. 

		Fase 4: een vergelijking tussen de 5 onderzoekslocaties (Slotervaart, de Baarsjes, Oud Noord, Hoorn en 

Purmerend), om tot beantwoording van de hoofdvraag te komen. 

We hebben bij de drie respondentgroepen reflexieve interviews afgenomen, en voor iedere respondentgroep 

hanteerden we een aparte topiclijst. De interviews duurden 30 tot 90 minuten en zijn opgenomen met een 

voicerecorder. De analyse van alle interviews vond plaats aan de hand van een codelijst die in afstemming tussen 

de verschillende gebieden/ gemeenten tot stand is gekomen, maar wel ruimte bood voor lokale accenten. 

Leeswijzer

Deze deelrapportage start met een beschrijving van het gebied Oud Noord. Vervolgens doen we verslag van de 

gesprekken met stakeholders, waarin we hebben gevraagd naar hun beeld van de samenwerking tussen wijkteam 

professionals en informele partijen, en de verwachtingen die ze hebben van deze samenwerking in de toekomst. 

Daarnaast hebben in Oud Noord voor dit onderzoek nog twee andere series interviews plaatsgevonden, onder 

wijkteam professionals en informele partijen. De afzonderlijke rapportages van die twee onderzoeken zijn 

beschikbaar op: http://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/lectoraten/lectoraat-stedelijk-sociaal-werken/

lectoraat-stedelijk-sociaal-werken.html. In het slothoofdstuk van deze deelrapportage beschouwen we deze drie 

perspectieven in verhouding tot elkaar, maar ook tot de twee andere gebieden in Amsterdam, en de onderzoeken 

in Hoorn en Purmerend. Dit doen we aan de hand van een theoretische analyse gebaseerd op het concept ‘worlds 

of justification’ van Boltanski & Thévenot (2011). 
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2 Context: kenmerken van het gebied Oud Noord

 2.1  Inleiding

Amsterdam-Noord heeft zich in de afgelopen jaren in rap tempo ontwikkeld. Renovatie, nieuwbouw en de komst 

van vele creatieve en culturele voorzieningen hebben het karakter van Noord drastisch veranderd. Daarbij vormen 

de gebieden direct aan het IJ en de wijken van Oud Noord het middelpunt. 

Oud Noord bestaat uit de wijken Noordelijke IJ-oevers West, Noordelijke IJ-oevers Oost, Volewijck. Tuindorp 

Buiksloot, Tuindorp Nieuwedam, Nieuwendammerdijk/ Buiksloterdijk en IJplein/Vogelbuurt (OIS, 2016a). Oud Noord 

wordt gevormd door de arbeiderswijken die in de 19e eeuw zijn ontstaan. In de periode tussen de verdwijning van 

de zware industrie en de opkomst van de moderne ontwikkelingen van de 21e eeuw heeft het gebied weinig sociale 

en economische ontwikkeling doorgemaakt. 

Hedendaags Oud Noord is een microcosmos van contrasten, die kenmerkend zijn voor de snel veranderende 

stedelijke omgeving in stadsdeel Noord. Oud Noord omvat buurten en wijken die van oudsher behoren tot de 

armste delen van Amsterdam. Tegelijkertijd is juist hier de snelle opwaardering van het stadsdeel in volle gang. Het 

gebied is in trek bij nieuwe stedelingen, kopers en ondernemers. Het aandeel nieuwe stedelingen groeit sterk en 

benadert het stedelijk gemiddelde. Toch blijven armoede en sociale problematiek hardnekkig aanwezig. 

Van oudsher zijn de buurten van Oud Noord te typeren als ‘arbeiderswijken’, waar een groot aantal bewoners 

een lagere sociaaleconomische achtergrond heeft. Met name in de bloemenbuurt, Floradorp en de tuindorpen 

Nieuwendam en Buiksloot is de demografische samenstelling van de buurt lange tijd behoorlijk homogeen 

geweest: in 2012 was 68% van de inwoners van de Bloemenbuurt-Noord van Nederlandse afkomst, en 76 % in 

Tuindorp Buiksloot (tegen 49,5 % in Amsterdam als geheel, Open Society Foundations, 2014). Tegen de achtergrond 

van de demografische veranderingen in Oud Noord wordt deze groep in de volksmond ook wel aangeduid als 

‘oud Noorderlingen’. Naast de bewoners met een niet-westerse migrantenachtergrond is er ook binnen deze groep 

relatief vaak sprake van een opeenstapeling van sociale problematiek en behoefte aan ondersteuning (OIS, 2017).

 2.2 Woningvoorraad

De woningvoorraad van Oud Noord bestaat vooral uit kleine, goedkopere corporatiewoningen. Iets minder dan 

driekwart (74%) van de woningen in Oud Noord is corporatiebezit, daarnaast is het één na grootste deel eigendom 

van de bewoner en tot slot is een klein deel particuliere huur (OIS, 2016b). Van de woningen in corporatiebezit bestaat 

het grootste deel uit kleine woningen met een huur onder de Huurtoeslaggrens. (OIS, 2016a). Door toenemende 

verkoop neemt het percentage woningen in corporatiebezit geleidelijk af (OIS, 2015). Vooral in Volewijck, Tuindorp 

Buiksloot, Tuindorp Nieuwedam en IJplein/Vogelbuurt, wijken die van origine onderdak boden aan gezinnen met 

een laag of modaal inkomen, worden corporatiewoningen verkocht (Gemeente Amsterdam, 2016a). Opvallend is dat 

Amsterdam Noord het enige stadsdeel in Amsterdam is met een overschot in de goedkope koopsector (OIS, 2016b).

De ontwikkeling van grootstedelijke voorzieningen leidt tot een toename van (hoog)stedelijk wonen in het 

stadsdeel (iamsterdam, 2016). De prognose is een 30% toename van de woningvoorraad in de periode van 2016 tot 

2035 (OIS, 2016b). Een groot deel hiervan zal nieuwbouw zijn (Ibid.). Ongeveer driekwart van de nieuwbouw vindt 

plaats in het gebied Oud Noord. Tussen 2015 en 2021 worden voornamelijk aan de Westelijke en Oostelijke IJ-oever 

ruim 9.700 woningen bij gebouwd (Gemeente Amsterdam 2016).

De ontwikkelingen op woongebied hebben een positieve invloed op de waardering voor de woningen in Oud Noord. 

In 2009 lag het rapportcijfer voor de eigen woning onder het stedelijk gemiddelde, in 2013 waren deze cijfers 

nagenoeg gelijk (OIS, 2016a) en momenteel worden de woningen in stadsregio Noord hoger gewaardeerd dan 

gemiddeld in Amsterdam (OIS, 2016b). 
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 2.3 Populatie

Met 26.620 Inwoners beslaat Oud Noord 29% van de totale populatie van Stadsdeel Noord. In verhouding tot 

Amsterdam beslaat Oud Noord 2.75% van de totale populatie.

Leeftijd

Ongeveer 20% van de inwoners van Oud Noord is tussen de 0 en 17 jaar, 60% valt tussen de 18 en 64 jaar en tot 

slot heeft 20% een leeftijd van 65 jaar of ouder. Het aandeel kinderen en ouderen ligt lager dan het gemiddelde in 

stadsdeel Noord en komt daarmee overeen met het gemiddelde van Amsterdam. Het aandeel nieuwe stedelingen 

ligt op het moment lager dan het Amsterdamse gemiddelde (OIS, 2016a). De prognose is dat tussen 2015 en 2025 

het aantal inwoners in het gebied met 28% zal toenemen, deze groei ligt ver boven het Amsterdams gemiddelde 

(+9%). Verwacht wordt dat voornamelijk het aantal dertigers tot 2025 met 55% zal toenemen. Als gevolg van deze 

exponentiele groei wordt verwacht dat het percentage 0 tot en met 3 jarigen in 2025 met 47% toegenomen zal zijn 

(OIS, 2016a).

Werk 

Hoewel Noord een hoge jeugdwerkloosheid kent (OIS, 2016a) lijkt zich al geruime tijd een groei in werkgelegenheid 

te manifesteren. Tussen 2010 en 2014 kwamen er ruim 250 bedrijven en 1.200 banen bij. Deze groei zette zich 

tussen 2014 en 2015 door. Het aantal bedrijven en banen nam met respectievelijk 8% en 4% verder toe, een groei 

boven het Amsterdams gemiddelde (OIS, 2016a). Het aantal arbeidsplaatsen is in 2016 met nog eens 1.5% gegroeid 

(OIS, 2016b). Een derde van deze groei komt voort uit de nieuwe werkgelegenheid in onder andere horeca en 

recreatie (OIS, 2016a). Vooral rond de NDSM-werf vestigen zich nieuwe bedrijven binnen de evenementensector 

(OIS, 2016a).

Inkomen

Hoewel in Oud Noord een lichte stijging in inkomen wordt geconstateerd (OIS, 2016b) heeft een kwart van de 

huishoudens een inkomen tot 120% van het wettelijk minimum inkomen (OIS, 2016b). De sociaaleconomische positie 

van de bewoners is gemiddeld genomen laag, maar verschilt sterk per buurtcombinatie. In Nieuwendammerdijk/

Buiksloterdijk en de Noordelijke IJ-oevers (West en Oost) is deze bijvoorbeeld hoger dan in de overige buurten 

(OIS, 2016a). In sommige delen is sprake van structurele armoedeproblematiek, veel huishoudens leven langdurig 

in armoede en er is veel sprake van schuldenproblematiek (Gemeente Amsterdam, 2016a) waardoor jongeren in 

Oud Noord relatief vaak opgroeien in een minimumhuishouden (OIS, 2016a). Het aandeel personen binnen de 

beroepsbevolking dat in Volewijck en Vogelbuurt/ IJplein afhankelijk is van een uitkering ligt ongeveer op 23%. Een 

deel van deze groep is afhankelijk van professionele ondersteuning (Gemeente Amsterdam, 2016a).

Door de toenemende verkoop van corporatiewoningen in onder andere Volewijck en IJplein/Vogelbuurt nemen 

de onderlinge culturele, sociale en economische verschillen onder buurtbewoners toe. De toestroom van nieuwe 

bewoners met een sterke sociaal economische positie leidt tot een groot contrast met de ‘oude’ bewoners 

(Gemeente Amsterdam, 2016a). Een doel van de gemeente Amsterdam is de ontmoeting tussen deze groepen te 

bevorderen om zo de sociaal economisch zwak gepositioneerde bewoner mee te laten profiteren van de huidige 

economische en culturele groei in Oud Noord (Gemeente Amsterdam, 2016a).

Opleiding

Een kwart van de huishoudens in Oud Noord wordt gekenmerkt door een lage opleiding en een laag inkomen (OIS, 

2016b). 43% van de bevolking tussen 15 en 74 jaar heeft voornamelijk een laag of gemiddeld opleidingsniveau (OIS, 

2016b). Ook ligt het percentage laag opgeleide schoolverlaters tussen 18 en 22 jaar hoger dan het Amsterdams 

gemiddelde (14% tegenover 9%) (OIS, 2016b). Vooral in Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Buiksloot wonen relatief 

veel laagopgeleiden (OIS, 2016a). 

Etnische diversiteit

De etnische diversiteit in Oud Noord is onderverdeeld in 66% autochtoon en 44% allochtoon. Het percentage 
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allochtonen is ongeveer in de volgende percentages onderverdeeld: Surinamers 14%, Antillianen 3%, Turken 8 %, 

Marokkanen 22%, overige niet westerse allochtonen 25% en tot slot westerse allochtonen 28% (OIS, 2016b). Er zijn 

buurtcombinaties die in etnische diversiteit nagenoeg gelijk verdeeld zijn tussen allochtoon en autochtoon. In 

IJplein/Vogelbuurt, bijvoorbeeld, heeft bijna de helft (47%) van de bevolking een niet-westerse achtergrond (OIS, 

2016a).

Residentiële mobiliteit

Er is een lichte trend van meer vestiging dan vertrek in Noord (OIS, 2016b). In Oud Noord geeft ongeveer 24% van 

de populatie aan geneigd te zijn te verhuizen (OIS, 2016a). De vestiging in Oud Noord heeft een kleine omslag 

gemaakt. Voorheen waren het vooral bewoners afkomstig uit Noord die verhuisden naar wijken in Oud Noord 

en andersom (OIS, 2016a). Momenteel zijn het voornamelijk bewoners uit andere stadsdelen van Amsterdam die 

richting Oud Noord verhuizen (OIS, 2016a). Een van de redenen van deze residentiële mobiliteit is de verkoop van 

corporatiewoningen en het eerder genoemde overschot van woningen in het goedkope koopsector (OIS, 2016b).

Participatie 

Van de bewoners tussen 19-64 participeert ongeveer 80%. Dit percentage is, samen met Nieuw West, het laagste 

percentage in Amsterdam, waar het gemiddelde op 87% ligt (OIS, 2016a; OIS, 2016b). Deze 80% doet (vrijwilligers)

werk, verleent mantelzorg en/of volgt een opleiding (OIS, 2016a). Hoewel de bewoners minder vrijwilligerswerk 

uitvoeren, zetten zij zich wel vaker in voor buurt of stad (OIS, 2016a).

De bewoners van Oud Noord geven gemiddeld een 5.8 voor de sociale cohesie (Amsterdam: 6.1). Dit is de op een 

na laagste score van alle stadsdelen (OIS, 2016b). Op de indicatoren van zelfredzaamheid en eenzaamheid scoort 

Oud Noord lager dan gemiddeld, er is een grote groep die geen regie over het eigen leven ervaart en er zijn relatief 

veel bewoners die zich eenzaam en uitgesloten voelen (OIS, 2016a). Volgens de gemeente Amsterdam voelen veel 

bewoners door een gebrek aan participatie dat zij buiten de samenleving staan en hebben zij het gevoel niet mee 

te tellen (Gemeente Amsterdam, 2016a).

 2.4 Trends in het sociale domein

Gezondheid

Een derde van de bewoners van Oud Noord ervaart een matige of slechte gezondheid en zij scoren op de indicatoren 

voor leefstijl ongunstig (OIS, 2016a). Meer dan de helft van de huishoudens (57%) maakt gebruik van één of meerdere 

regelingen op het gebied van jeugdzorg, onderwijs, arbeidsparticipatie, inkomensondersteuning of zorg en welzijn. 

Ongeveer 14% maakt gebruik van vijf of meer regelingen (in Amsterdam is dit percentage 12%) (OIS, 2016a). De 

ongunstige gezondheid van de bewoners van Oud Noord hangt samen met de relatief zwakke sociaaleconomische 

status van de populatie (OIS, 2016a). Zowel lichamelijke beperkingen als psychische klachten worden vaker ervaren 

dan gemiddeld in Amsterdam (13% tegenover 7%) (OIS, 2016a). Vooral in IJplein/Vogelbuurt wonen veel kwetsbare 

bewoners en is sprake van gezondheidsproblematiek. De bewoners van Oud Noord roken vaker dan gemiddeld, 

bewegen minder vaak voldoende en hebben relatief vaker overgewicht (OIS, 2016a). Het percentage overmatig/ 

zwaar alcoholgebruik is gemiddeld in vergelijking met Amsterdam maar daarentegen hoger dan andere gebieden 

in Noord (OIS, 2016a). 

Leefbaarheid

Bewoners beoordelen de sociale kwaliteit van Oud Noord als gemiddeld (OIS, 2016a). Er zijn relatief veel spanningen 

tussen bewoners, deze spanningen vinden plaats tussen ‘oude’ bewoners en nieuwe bewoners en tussen bewoners 

met en zonder migratieachtergrond (OIS, 2016a). Hiernaast geven bewoners overlast ten gevolge van hard en/of 

agressief rijdend verkeer aan als een van de verbeterpunten voor de leefbaarheid van de buurt (OIS, 2016a). Oud 

Noord wordt als bovengemiddeld onveilig beleefd, er is veel criminaliteit en overlast in het gebied in de vorm van 

inbraken, mishandelingen, bedreigingen en straatroven (OIS, 2016a).
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Buurttevredenheid

Bewoners uit Oud Noord zijn redelijk tevreden over hun eigen buurt. Waar zij ontevreden over zijn is voornamelijk 

over het onderhoud en het schoonhouden van de openbare ruimte (OIS, 2016a). Oud Noord heeft in 2014 de hoogste 

verloederingsscore van alle 22 gebieden in Amsterdam (OIS, 2016a). De huidige ontwikkelingen in het gebied worden 

over het algemeen als positief ervaren, terwijl ongeveer een kwart van de bewoners aangeeft dat de buurt achteruit 

is gegaan (OIS, 2016a). Deze ontevredenheid lijkt in lijn te liggen met de toenemende spanningen tussen de ‘oude’ 

bewoners en nieuwe bewoners.

De afgelopen jaren is in Oud Noord sterk ingezet op de verbetering van de situatie in de zogenoemde ‘focuswijken’. 

IJplein/Vogelbuurt en Volewijck blijven echter in sociaal en economisch opzicht kwetsbaar (Gemeente Amsterdam, 

2016a). De trend is dat de ontwikkeling van deze wijken tot stand moet komen door in te zetten op de bevordering 

van participatie van de buurtbewoner (Gemeente Amsterdam, 2016a). Deze bevordering van participatie moet ook 

de groeiende sociaaleconomische kloof tussen ‘oude’ en nieuwe bewoners zien te verkleinen. De gemeente wil 

gebruik maken van de economische en culturele groei van het gebied om bewoners met elkaar te verbinden.

 2.5 Sociale wijkteams in Noord

De organisatie van de wijkteams en van de sociale basisinfrastructuur is in Noord anders ingericht dan in de rest 

van Amsterdam (De Kreek, Brinkhuijsen, Veldboer en Bos, 2018).

In het geval van de wijkteams, in Amsterdam sinds 2011 Samen DOEN, zien we dat die teams in Noord alleen 

gericht zijn op de doelgroep jonger dan of 18 jaar en gezinnen waarin de kindveiligheid in het geding is. In de rest 

van Amsterdam heeft Samen DOEN een bredere opdracht rondom ‘kwetsbare huishoudens of burgers met een 

stapeling van problemen’ (Movisie, 2014). Deze situatie is ontstaan doordat voor de komst van Samen DOEN de 

Krijtmolenalliantie in 2009 al is ontstaan met een dergelijke brede opdracht die ‘Beter Samen in Noord’1 heet. Deze 

samenwerking bestaat intussen uit: Doras, Evean, BovenIJ Ziekenhuis, Cordaan, Amstelring, Stichting Amsterdamse 

Gezondheidscentra, Arkin, Stadsdeel Noord, Mee Amstel en Zaan, HvO-Querido, Leger des Heils en Dock. Daarnaast 

opereren in Noord vier Ouder – en Kindteams.

Als het gaat om de sociale basisinfrastructuur is vanaf eind 2016 in navolging van de Krijtmolen-alliantie een 

samenwerking aan een integrale opdracht gestart in ‘Samen Noord’2 met een ongedeeld budget. “De gezamenlijke 

ambitie daarvan en daarvoor is dat oude en nieuwe Noorderlingen zich verbonden voelen, elkaar helpen en steunen, 

harmonieus samenleven en iedereen mee kan doen” (Samen Noord, 2016: 0). De samenwerkende organisaties 

zijn: Doras, Regenboog Groep, Wijsneus, Eva & Adam – Participatiecentrum Amsterdam Noord, Dock, Stichting 

Speeltuinen in Noord (SPIN), Leefkringhuis, Prisma en Vrijwilligerscentrale Amsterdam. 

Er is in Noord, net als in andere stadsdelen in Amsterdam, sinds eind 2017 een wijkzorgalliantie. Deze ‘Wijkzorg 

Alliantie Noord’ bestaat uit Doras (trekker), Mee, Amstelring, HvO-querido, Cordaan en Evian. Een dergelijke alliantie 

geeft samen met zorgaanbieders, lokale partners (zoals huisartsen en informele partijen) en gemeente vorm aan 

wijkzorg. De opdracht daarbij is om via de samenwerking de cliënt de beste ondersteuning en zorg te bieden.

In Oud Noord wonen relatief veel jongeren met problemen of zorg (Gemeente Amsterdam, 2016a). Ongeveer 8.8% 

van de jongeren tussen 0 en 18 jaar is in het bereik van Jeugdhulp of Zorg (OIS, 2016b) waarvan 6.6% contact heeft 

met de Ouder Kind Teams (OIS, 2016a). Daarnaast is 1.8 % van de gezinnen in bereik van de Samen DOEN teams (OIS, 

2016a). In absolute aantallen is het aantal cliënten van de wijkteams als volgt onderverdeeld: er waren in 2016 375 

jeugdigen met OKT jeugdhulp, 639 openstaande dossiers Wijkzorg, 1514 klanten van activeringsteams en tot slot 

95 gezinnen met gezinshulp vanuit Samen DOEN (OIS, 2016b).

1 https://www.betersameninnoord.nl/historie/samenwerking

2 http://www.stichting-spin.nl/wp-content/uploads/2017/03/Samen-toekomst-maken-Samen-Noord-visie.pdf
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3 Samenwerking: perspectieven van stakeholders 

 3.1 Inleiding en introductie gesprekspartners

In dit hoofdstuk gaan we in op de eerste deelvraag van dit onderzoek, vanuit het perspectief van verschillende 

stakeholders in Oud Noord. De topiclijst die we hebben gebruikt tijdens de gesprekken is terug te vinden in de 

bijlage bij dit verslag. We hebben de volgende tien stakeholders gesproken:

		Projectleider ‘Ruimte voor initiatief’

		Participatiemedewerker Doras

		Teamleider OKT (Ouder- en Kindteams)

		Teamleider activeringsteam

		Adviseur participatie

		Coördinator stichting Kerk & Buurt

		Kwartiermaker wijkzorg

		Mantelzorgmakelaar Markant

		Organisatieadviseur Vrijwilligerscentrale Noord

		Zorgmanager Madeliefje thuiszorg

Alle geïnterviewde stakeholders zijn intensief, of meer op afstand, actief binnen het gebied Oud Noord. 

Sommigen hebben alleen Oud Noord als werkgebied, anderen richten zich op heel Noord. Een beschrijving van hun 

werkzaamheden is te vinden in bijlage 2 bij dit verslag. 

 3.2 Definities van formele en informele ondersteuning

Om zeker te weten dat we dezelfde definities hanteren, hebben we de stakeholders gevraagd wat zij verstaan onder 

informele en formele ondersteuning. Hieronder geven we hun antwoorden weer.

Informele ondersteuning

Volgens de respondenten is er een groot aanbod aan informele ondersteuning in Oud Noord. De teamleider van het 

OKT gaf aan dat de grote diversiteit van de bewoners ook een zeer divers informeel aanbod tot stand brengt. De 

stakeholders noemen voornamelijk familieleden, buren, mantelzorgers, vrijwilligers en de Huizen van de Wijk als 

voorbeelden van informele zorg. Volgens de coördinator van Kerk & Buurt onderscheidt informele ondersteuning 

zich doordat geen directe hulpvraag nodig is en de burger dus ook zonder vraag terecht kan. Hij schetst het 

onderscheid tussen formeel en informeel als volgt:

 

‘Bij formele zorg heb je een directe hulpvraag en bij informele zorg hoef dat niet zo te zijn, je kunt komen voor een 

praatje of een spelletje, dat moet er ook zijn. Bij de formele zorg heb je dat natuurlijk niet.’ 

De definities van de andere stakeholders sluiten hierbij aan. 

Georganiseerd en ongeorganiseerd

De respondenten maken daarnaast een onderscheid tussen ongeorganiseerde en georganiseerde informele zorg. Bij 

ongeorganiseerde informele zorg denken ze aan familieleden en buren. Bij georganiseerde informele zorg gaat het meer 

om professioneel ondersteunde vrijwilligers. Dit onderscheid lijkt het type ondersteuning waar verschillende informele 

partijen voor ingezet kunnen worden ook enigszins te dicteren: ongeorganiseerde partijen worden voornamelijk ingezet 

voor emotionele ondersteuning en georganiseerde informele partijen voor praktische zaken. Echter, niet iedereen ziet 

georganiseerde vrijwilligers als vorm van informele ondersteuning. Zo stelt de teamleider Activering dat de scheidslijn 

tussen informeel en formeel ‘vaag’ is. De adviseur participatie gaat nog een stap verder en ziet vrijwilligers pertinent 

niet als informele zorg omdat zij professioneel ondersteund worden. Hij licht dit als volgt toe: 
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‘Vrijwilligerswerk is helemaal niet informeel, dat is georganiseerd. Dat zijn organisaties, die hebben criteria, die 

doen sommige dingen wel en andere dingen niet.’ 

Een onoverzichtelijk veld

De stakeholders lijken de informele zorg wel als enigszins onoverzichtelijk te ervaren. De adviseur participatie 

geeft aan dat het: ‘vrij lastig [is] om je vinger te krijgen op het informele netwerk’. Volgens de organisatieadviseur 

van de Vrijwilligerscentrale Noord komt dit doordat de verschillende vormen van de informele zorg ‘op één 

hoop’ worden gegooid. In de beleving van de organisatieadviseur kenmerkt de informele zorg zich door een 

samenstelling van ‘hele verschillende fenomenen’ met verschillende ‘aanvliegroutes’. De veelvuldigheid aan 

vormen van informele zorg met elk hun eigen benaderingswijze lijkt tot gevolg te hebben dat de sociale kaart 

van een gebied onoverzichtelijk wordt. Tot slot merkt de teamleider Activering op dat de informele sector ‘erg in 

beweging’ is. De adviseur participatie voegt hier aan toe dat dit ‘inherent [is] aan het informeel zijn’. De teamleider 

OKT benoemt dat medewerkers van de Ouder- en Kindteams deze dynamiek als lastig ervaren. De opdracht 

om voor de individuele bewoner maatwerk te leveren, maakt dat in een constant veranderend veld telkens 

(opnieuw) gekeken moet worden wat wel en niet past en of het aanbod nog bestaat. 

Resumé

De stakeholders omschrijven dat informele partijen een beperkte draagkracht hebben, wat maakt dat informele 

ondersteuning niet zomaar voor alles ingezet kan worden. Het lijkt dat ze zorgverantwoordelijkheden eerder 

toeschrijven aan professionele hulpverleningsorganisaties, en dat informele partijen kunnen bijdragen aan 

lichtere ondersteuningsvragen. De stakeholders lijken hier de inzet van informele partijen te zien als een 

aanvulling op de formele zorg. Tot slot geven de stakeholders aan dat het dynamische karakter van de informele 

zorg leidt tot onoverzichtelijkheid, waardoor het soms moeilijk lijkt de informele zorg in te zetten.

Formele hulpverlening

De formele hulpverlening lijkt zich volgens de respondenten te onderscheiden van informele ondersteuning 

doordat het zich meer richt op de zware zorgvragen. Volgens de coördinator van Kerk & Buurt zijn formele 

organisaties er vooral voor burgers met een directe zorgvraag, met het doel deze op te lossen: ‘Bij maatschappelijk 

werk, daar is het vaak zoeken naar een probleem en hoe lossen we dat op’. De adviseur participatie beschrijft 

de opdracht van de formele hulpverlening door de taak van de medewerkers van de activeringsteams te 

beschrijven. Hierbinnen bevestigt hij het ‘probleemoplossend karakter’, zoals geschetst door de coördinator van 

Kerk & Buurt, enigszins: ‘Je bent er als klantmanager om het leven te verbeteren’

De teamleider van het OKT beschrijft de Ouder- en Kindteams als ‘[…] een organisatie…of in ieder geval [de] 

ogen en oren in de wijk, samenwerkingspartner, hulpverlener, om ouders te helpen om de veiligheid te garanderen’. 

Formele zorg richt zich, aldus de teamleider van het OKT, niet alleen op problemen maar ook op signalering en 

samenwerking met informele partijen zoals het sociale netwerk van de klant, buurtbewoners en organisaties 

en instanties die in de buurt gevestigd zijn. Hier zien we dus al meer een beweging richting het ‘grijze gebied’ 

tussen formele en informele partijen. 

Rolverdeling en verantwoordelijkheid

De teamleider van het OKT heeft verder duidelijke ideeën over hoe de samenwerking met informele partijen 

vorm hoort te krijgen. Over de samenwerking met vrijwilligers zegt ze bijvoorbeeld: ‘We kunnen best aan 

vrijwilligers een training geven, maar we zitten niet in die rol van ondersteuner’. Wat betreft de samenwerking 

met buurtbewoners benadrukt ze dat het OKT geen directe verantwoordelijkheid heeft voor de ontwikkeling 

van (informele) buurtinitiatieven, maar hier wel over meedenkt vanuit de signaleringsfunctie. Ze vindt dat een 

formele partij zoals het OKT met samenwerkingspartners in gesprek moet blijven en constant de vraag moet 

blijven stellen: ‘Wanneer hoort [iets] nog bij mij en wanneer bij iemand anders? ’.
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Dynamisch karakter

Tot slot schetst de adviseur participatie zowel een verschil als een overeenkomst tussen de formele en informele 

zorg. Volgens hem is het verschil te vinden in de mate van organisatie: ‘Het formele netwerk is veel sterker 

georganiseerd’. De overeenkomst is dat het ‘dynamische karakter’ niet alleen kenmerkend is voor de informele 

zorg, het geldt ook voor de formele zorg: ‘[…] het verandert ook steeds. Dat is het moeilijke van het informele, maar 

soms ook van het formele, aanbod’, aldus de adviseur participatie.

Resumé

De stakeholders beschrijven de formele hulpverlening als een vorm van ondersteuning gericht op de 

verbetering van de leefomstandigheden van een burger, waarbij burgers veelal met een (zware) hulpvraag 

bij hulpverleningsorganisaties aankloppen, en formele partijen tot op zekere hoogte een signaleringsfunctie 

hebben. Informele ondersteuning kan een meer of minder georganiseerd karakter hebben, en wordt gezien als 

meer laagdrempelig maar heeft ook een beperkte draagkracht. Tot slot geven de stakeholders aan dat, hoewel 

het formele netwerk sterker georganiseerd is dan informele partijen, ook de formele hulpverleningsorganisaties 

onderhevig zijn aan de dynamiek van een veranderende sociale (beleids)context. 

 3.3 Beschouwing huidige situatie

We hebben in de interviews niet expliciet gevraagd naar ideeën van de stakeholders over de beleidscontext 

waarbinnen de ontwikkelingen in Noord binnen het sociale domein zich afspelen. Desalniettemin kwam dit 

onderwerp regelmatig aan de orde, waardoor het relevant is om weer te geven.

Een dynamische context

De stakeholders beschrijven de huidige context waarbinnen zij werkzaam zijn als dynamisch. De projectleider 

maatschappelijke initiatieven, de teamleider van het OKT en de adviseur participatie merken dat duidelijk 

een verandering gaande is in het werkveld, die alles te maken heeft met de politieke verschuiving richting 

participatiesamenleving, en de bijbehorende bezuinigingen. Vanuit het beleid wordt van burgers verwacht dat 

het initiatief meer bij henzelf komt te liggen en dat ‘zwakke’ en ‘sterke’ burgers zich met elkaar verbinden. De 

participatiemedewerker van Doras geeft als reden dat:

 

‘[…] de praktijk uitwijst dat het voor mensen echt een heel verschil maakt dat je ook in dat sociale netwerk wat steviger 

wordt en daardoor ook wat krachtiger wordt en daardoor minder een beroep doet op [de] zorg.’

In lijn met de nieuwe Wmo, de participatiewet en de nieuwe wet op de Jeugdzorg, is de trend in de praktijk inderdaad 

dat minder beroep gedaan moet worden op formele zorg door waar mogelijk een beroep te doen op informele 

ondersteuning. 

De projectleider maatschappelijke initiatieven en de participatiemedewerker van Doras stellen dat deze 

veranderingen, naast de bezuinigingen, ook een logisch gevolg zijn van de maatschappelijke ontwikkelingen 

binnen Nederland: ‘die richting waren we misschien sowieso wel op gegaan, van bottom-up en netwerksamenleving’. 

Wat volgens beide stakeholders versnellend werkt, is dat sociale professionals door de bezuinigingen ‘gedwongen’ 

worden zich tot informele ondersteuning te wenden. Dat het initiatief daadwerkelijk meer vanuit burgers komt, 

komt volgens de stakeholders echter niet zomaar tot stand. 

Gebrek aan bewustzijn

De projectleider maatschappelijke initiatieven ziet momenteel nog een gebrek aan bewustzijn onder de 

zorgaanbieders omtrent de veranderingen: ‘We zijn met een enorme verandering bezig en ik denk dat veel mensen nog 

niet door hebben dat we in die verandering zitten’. De adviseur participatie stelt dat waar voorheen ‘sociaal’ in de 

gebiedsplannen een ‘ondergeschoven kindje was en misschien nog wel steeds is’, dit nu langzaam lijkt te veranderen. Dit 

gaat volgens de teamleider activeringsteams gepaard met ‘obstakels’ en hij benadrukt dat de aanpassingen binnen 
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het werkveld tijd nodig hebben. Deze ‘[…] cultuuromslag is voor klantmanagers best wel lastig. En voor klanten trouwens 

ook’. De teamleider van het OKT brengt een belangrijke nuance aan in de wens tot meer informele ondersteuning:

‘We willen graag dat mensen zelfredzaam zijn, we vinden ook dat ze dat moeten, eigen kracht versterken, en we komen 

er achter dat we misschien iets vragen van een bepaalde groep mensen wat ze niet kunnen… je moet je ook realiseren 

dat sommige wijken die kracht niet hebben om dat zelf te doen. Je hebt toch altijd mensen nodig die daaraan gaan 

sleuren en trekken.’

 

Resumé

De politieke verschuiving richting participatiesamenleving, en de bijbehorende bezuinigingen hebben het gevolg 

dat het werkveld als dynamisch wordt ervaren. De trend, dat er minder beroep gedaan wordt op de formele zorg 

door waar mogelijk een beroep te doen op informele ondersteuning, vereist volgens de stakeholders een mate van 

reflectiviteit om te kunnen bepalen waar dit in de praktijk wel en niet haalbaar is. Volgens de stakeholders hebben 

burgers begeleiding nodig om tot meer eigen initiatief te komen en hebben professionals de taak om te wennen aan 

een zogenoemde ‘cultuuromslag’. Het lijkt dat er binnen het dynamische werkveld van de sociale wijkteams een grote 

taak weggelegd is voor de professionals om het beleid tot een praktische uitvoering te vertalen. 

 3.4 Beeld van het gebied

We hebben de stakeholders gevraagd een beschrijving te geven van Oud Noord. Hierbij vroegen we ze eerst een 

algemeen beeld te schetsen van het gebied waar zij werkzaam zijn, om daarna specifieker in te gaan op hun beeld van de 

sociale participatie en onderlinge zorgzaamheid binnen het gebied. Onder sociale participatie verstaan we de deelname 

van bewoners aan activiteiten binnen het gebied, bijvoorbeeld binnen Huizen van de Wijk of bewonersinitiatieven. 

Onderlinge zorgzaamheid zien we als het naar elkaar omzien van burgers onderling, door bijvoorbeeld boodschappen 

te doen voor een buur, of op andere manieren ondersteuning te bieden. 

Algemeen beeld van het gebied

Het algemene beeld dat de stakeholders schetsen is onder te verdelen in ‘sterke’ en ‘zwakke’ kanten van het gebied. 

Het valt op dat de stakeholders meer uitgebreide en gedetailleerde informatie kunnen geven over de ‘zwakke’ kanten 

van het gebied dan over de ‘sterke’ kanten. 

Sterke kanten

De teamleider Activering beschrijft Oud Noord als het ‘meest actieve, bruisende gebied’ van Amsterdam Noord. 

De adviseur participatie geeft aan dat ‘er veel gebeurt in Noord’ wat aanduidt dat het gebied gekenmerkt wordt 

door een aanbod van veel verschillende activiteiten op diverse gebieden. De mantelzorgmakelaar Markant en de 

organisatieadviseur Vrijwilligerscentrale Noord noemen het dorps karakter van het gebied als een sterke kant. De 

teamleider OKT geeft aan dat de kenmerkende etnische en culturele diversiteit van het gebied terug te zien is in het 

gevarieerde aanbod van informele ondersteuning. 

Zwakke kanten

De vele initiatieven hebben volgens de adviseur participatie ook een keerzijde. Deze stelt namelijk dat het 

aanbod door burgers en professionals in Oud Noord als onoverzichtelijk wordt ervaren. Een gevolg hiervan is dat 

onduidelijkheid ontstaat over of iets mist in het aanbod van burgerinitiatieven. Verder zien zowel de projectleider 

maatschappelijke initiatieven als de teamleider van het OKT de aanwezigheid van veel kwetsbare huishoudens, zoals 

ook in onze gebiedsbeschrijving van Oud Noord naar voren kwam, als een zwakke kant. Oud Noord is in het verleden 

een focuswijk geweest. Dit soort wijken kenmerken zich door een relatief groot aandeel van huishoudens die in het 

verleden zelf contact hebben gehad met enige vorm van hulpverlening. De houding ten opzichte van hulpverlening 

kan door eerdere negatieve ervaringen in eerste instantie wat argwanend zijn, aldus de teamleider van het OKT. Dit 

lijkt problematisch in een gebied waar huishoudens door schulden, armoede of het niet beheersen van de Nederlandse 

taal in een sociaal isolement komen.
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Ook huidige ontwikkelingen in het gebied hebben volgens de stakeholders negatieve gevolgen. Zo geeft de 

teamleider OKT aan dat de uitbreiding van Oud Noord met nieuwbouwwoningen zorgt dat huidige bewoners zich niet 

meer ‘verbonden voelen’ met het gebied. Deze uitbreiding gaat gepaard met de komst van hoger opgeleide burgers 

waardoor naast de bestaande etnische diversiteit het gebied ook sociaaleconomisch meer gedifferentieerd raakt. 

Beeld sociale participatie

De manier waarop de stakeholders de sociale participatie in Oud Noord beschrijven, verschilt. Aan de ene kant 

geven ze aan dat de sociale participatie redelijk is. Er zijn ‘heel veel buurtinitiatieven’, bewoners maken veel 

gebruik van de buurthuizen en er zijn veel vrijwilligers actief in het gebied, aldus de teamleider Activering en de 

kwartiermaker wijkzorg. De mantelzorgmakelaar Markant merkt hierbij op dat de sociale participatie samen lijkt 

te hangen met de ervaring dat het in Noord ‘wat dorpser is’. De mensen kennen elkaar wat beter in tegenstelling tot 

andere stadsdelen, aldus de mantelzorgmakelaar.

Dit beeld lijkt echter niet op te gaan voor álle buurtbewoners in Oud Noord, aangezien aan de andere kant stakeholders 

de sociale participatie juist als relatief laag ervaren. Volgens de organisatieadviseur Vrijwilligerscentrale Noord 

blijft Amsterdam Noord achter bij de rest van Amsterdam op het gebied van participatie en vrijwilligerswerk, 

respectievelijk 80% van de bewoners tussen de 19 en 64 jaar tegenover het Amsterdamse gemiddelde van 87% 

(OIS, 2016a; OIS, 2016b). De organisatieadviseur Vrijwilligerscentrale Noord zegt dat Oud Noord ‘een buurt [is] waar 

alle problematische groepen van Amsterdam zo’n beetje wonen’. Er zijn veel achterstandsgroepen, veel bewoners die 

niet in het arbeidsproces zitten, en een groot deel van de bewoners zit in één of ander hulpverleningstraject. De 

bewoners die wel sociaal participeren zijn het ‘zelfredzame’ publiek. De coördinator van Kerk & Buurt geeft nog 

een andere reden voor de beperkte sociale participatie, namelijk het ontbreken van structureel georganiseerde 

bewonersinitiatieven. Wanneer weinig initiatieven aanwezig zijn, zal ook minder sociale participatie plaatsvinden. 

De teamleider van het OKT stelt dat de toegenomen diversiteit van bewoners er voor zorgt dat de segregatie binnen 

het gebied steeds groter wordt. Burgers zijn geneigd alleen te participeren binnen hun eigen kringen. Ze signaleert 

dat het kenmerkend is voor Oud Noord dat de verbinding tussen ‘sterke’ en ‘zwakke’ bewoners in de praktijk niet 

plaats lijkt te vinden. Wanneer deze gescheiden werelden gaan mengen, zou de toename van ‘nieuwe bewoners’ 

een positieve bijdrage kunnen leveren aan het aanbod van informele ondersteuning.

Resumé

De etnische en culturele diversiteit binnen het gebied is volgens de stakeholders een belangrijke reden waarom 

sociale participatie niet collectief tot stand komt. Sociale participatie vindt gegroepeerd en gefragmenteerd plaats, 

de één participeert wel en de ander niet. Dit is voornamelijk afhankelijk van de (structurele) aanwezigheid van 

initiatieven die aansluiten bij de verschillende sociaaleconomische en etnische groepen in Oud Noord.

Beeld onderlinge zorgzaamheid

De stakeholders geven aan slechts beperkt zicht te hebben op de zorgzaamheid tussen burgers onderling. Wat wel 

duidelijk naar voren komt is dat de mate van onderlinge zorgzaamheid binnen het gebied lijkt te verschillen. 

De zorgmanager van Madeliefje thuiszorg geeft bijvoorbeeld aan dat mensen in de ene wijk of flat meer voor elkaar 

zorgen dan in de andere. Volgens de organisatieadviseur van de Vrijwilligerscentrale Noord wordt veel mantelzorg 

verleend, en de vergrijzing binnen enkele gebieden in Noord leidt naast mantelzorg ook tot veel burenhulp, wat 

weer samenhangt met het ‘dorpse’ karakter van het gebied. De onderlinge zorgzaamheid lijkt over het algemeen 

wel minder te zijn geworden. Een reden die de zorgmanager van Madeliefje thuiszorg hiervoor geeft is de tendens 

van deze tijd, namelijk dat ‘[…] men wel erg op zichzelf is en geen bemoeienis tolereert’. De coördinator van Kerk & 

Buurt sluit hierop aan door te stellen dat wanneer mensen elkaar niet kennen er geen sprake is van onderlinge 

zorgzaamheid. 

Volgens de kwartiermaker vindt onderlinge zorgzaamheid voornamelijk plaats op plekken waar sprake is van 

een hechte gemeenschap, waar veel cohesie is tussen bewoners onderling. Volgens de organisatieadviseur 
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Vrijwilligerscentrale Noord is vandaag de dag minder sprake van hechte gemeenschappen dan vroeger het  

geval was.

Resumé

De onderlinge zorgzaamheid in het gebied lijkt onderhevig te zijn aan maatschappelijke ontwikkelingen. Een 

toenemende individualisering heeft volgens de stakeholders een vermindering van de onderlinge zorgzaamheid 

in het gebied als gevolg. 

 3.5 Faciliteren en stimuleren van onderlinge zorgzaamheid

We vroegen de stakeholders naar hun beeld van de manier(en) waarop wijkteamprofessionals in Oud Noord de 

onderlinge zorgzaamheid tussen bewoners faciliteren en/of stimuleren. Uit de beschrijvingen van de stakeholders 

komen veel onderlinge verschillen naar voren, die we hieronder eerst zullen beschrijven. Daarna gaan we in op 

de manier waarop de stakeholders de netwerkvorming binnen Oud Noord beschrijven, en de waarde die deze 

netwerken volgens hen (kunnen) hebben voor de onderlinge zorgzaamheid. 

 

Heersende beelden

Om te beginnen heeft de coördinator van Kerk & Buurt, naar eigen zeggen, weinig zicht op wijkteamprofessionals 

en hij zegt niet goed te weten wat zij überhaupt doen. Ook de projectleider maatschappelijke initiatieven geeft aan 

geen duidelijk beeld te hebben van de manier waarop wijkteamprofessionals onderlinge zorgzaamheid faciliteren 

of stimuleren, maar ze ziet daarnaast wel dat professionals veel oefenen om middels ‘allerlei verschillende 

methodieken’ het informele netwerk te betrekken. De organisatieadviseur van de Vrijwilligerscentrale Noord 

noemt dat hij, door wat mensen erover zeggen, het beeld heeft dat professionals er wel aandacht voor hebben. 

Hij geeft het voorbeeld dat, in vergelijking met vijf jaar geleden, meer professionals de vrijwilligerscentrale 

benaderen omdat zij op zoek zijn naar vrijwilligers. De zorgmanager van Madeliefje thuiszorg ziet de meerwaarde 

van het stimuleren en faciliteren van onderling zorgzaamheid, maar het is geen kerntaak van medewerkers van 

de thuiszorg.

De manier waarop stimulering en facilitering plaatsvindt

Volgens de participatiemedewerker van Doras zijn vooral mediërende instanties, zoals Welzijn op Recept, bezig 

met het onderling verbinden van bewoners. Ze licht toe dat Welzijn op Recept vaak zorgt voor een koppeling 

met de georganiseerde en ongeorganiseerde informele ondersteuning, zoals de Burenbond, Burennetwerk, 

Bondgenoten en ‘krachtige bewoners die iets willen bijdragen voor mensen die op dat moment even iets minder 

krachtig zijn’. De zorgmanager van Madeliefje thuiszorg geeft een eigen voorbeeld van hoe haar medewerkers de 

onderlinge zorgzaamheid proberen te stimuleren: 

‘Wat we wel doen is het vertellen als er in de buurt iets leuks is. Er is straks een leuke dag hier in het huis van de 

buurt, waarom gaat u daar niet naartoe […]. Ouder wordende mensen, dik in de 90, activeren we niet meer. Maar 

het is wel fijn als ze ergens een kopje koffie kunnen drinken. Als we meerdere mensen hebben in een seniorenwoning, 

dan suggereren we dat ze bij de buurvrouw koffie kunnen drinken.’

Afhankelijk van de individuele professional

De stakeholders geven aan dat de mate waarin onderlinge zorgzaamheid wordt gestimuleerd of gefaciliteerd, 

afhankelijk is van zowel de organisatie als de wijkteam professional zelf. Tijdens de wijkzorgbijeenkomsten 

gaat het vaak over het betrekken van informele partijen en de directe omgeving, wat volgens de kwartiermaker 

illustreert dat aan dit thema binnen de context van het wijkzorgnetwerk veel aandacht wordt besteed. Ze stelt 

wel dat elke professional op een eigen manier met het thema aan de slag gaat en daarbij proberen ze elkaar 

te ondersteunen. Ook volgens de mantelzorgmakelaar Markant is de aandacht voor onderlinge zorgzaamheid 

afhankelijk van de individuele professional. Er zijn professionals ‘die meer hebben met dat onderwerp of daar goede 

ervaringen mee hebben en daar heel erg mee aan de slag gaan. Maar dat is zeker geen algemeen goed’. De projectleider 
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maatschappelijke initiatieven beschrijft uit eigen ervaring dat het voor professionals voornamelijk een kwestie is 

van ‘loslaten’ en vertrouwen hebben in de informele partijen.

Belemmeringen

Het dilemma van ‘loslaten en vertrouwen hebben’, wat de coördinator opwerpt, is volgens de stakeholders niet de 

enige belemmering voor de stimulering en facilitering van onderlinge zorgzaamheid. Volgens de kwartiermaker 

vinden professionals het stimuleren van onderlinge zorgzaamheid lastig. Wanneer zij bewoners er bijvoorbeeld 

op wijzen om mogelijkheden vanuit hun omgeving te verkennen, hebben bewoners hier soms moeite mee omdat 

zij hun omgeving niet willen belasten met hun ‘problemen’. De ervaring is dat wanneer dit eenmaal wel gebeurt, 

mensen juist blij zijn dat ze de mogelijkheid krijgen om te helpen. De zorgmanager van Madeliefje thuiszorg erkent 

deze belemmering en stelt: ‘[…] als de cliënt het niet wil, dan mogen we het niet doen’. Het stimuleren van onderlinge 

zorgzaamheid lijkt dus een lastige opgave te zijn omdat dit afhankelijk is van de wens van de cliënt. Wanneer deze 

een mate van vraagverlegenheid (Linders, 2010) ervaart, zal de totstandbrenging van onderlinge zorgzaamheid in 

eerste instantie moeizaam zijn of uiteindelijk zelfs niet gerealiseerd worden. 

Een andere belemmering komt in de vorm van regels, budgetten en gemeentelijke interventies. De kwartiermaker 

stipt dit onderwerp aan omdat professionals in verwarring raken over wat wel en niet ‘mag’:

‘Ik weet niet of je wel eens op de website hebt gekeken van “wegwijs in de Wmo”, en met alle documenten en factsheets 

en kaders en regels en afspraken…dat is ook wel heel erg veel. En als je je dan gaat verdiepen in: wat staat daar nou 

precies? Dan kan het nog wel eens door anderen anders geïnterpreteerd worden. Dus dan blijft het toch het gesprek 

met elkaar in de organisatie, van: wat staat daar en hoe gaan we daarmee om?’

Het vinden van de weg binnen deze verwarring hangt volgens de kwartiermaker ‘vaak af van de ervarenheid of de 

zelfstandigheid van de beroepsbeoefenaar’. De zorgmanager van Madeliefje thuiszorg benoemt als voornaamste 

belemmering een gebrek aan tijd bij professionals. De coördinator van Kerk & Buurt geeft aan dat het verbinden 

van bewoners een kwestie van onderling vertrouwen en ruchtbaarheid is. Het hebben van mensenkennis en inzicht 

in de vormen én uitwerkingen van sociale problematiek zijn volgens hem een vereiste om onderlinge zorgzaamheid 

te kunnen stimuleren en hij stelt daarbij de vraag of dit een taak van de wijkteams is. Hij plaatst hierbij de volgende 

kritische noot: ‘Als het om de burgers gaat, dan is de vraag: wie zit op wie te wachten? Niet iedereen zit op contact 

met anderen te wachten, sommigen vinden het wel prima zo’. Bewoners die de behoefte hebben om met anderen in 

contact te komen, doen dit volgens hem grotendeels vanuit eigen initiatief. Het voorbeeld wat hij hierbij geeft is 

dat bewoners die uit eigen beweging gebruik maken van ‘de huiskamer’ van Kerk & Buurt hier nieuwe contacten 

opdoen, met alle mogelijke opbrengsten van dien.

Professionele netwerkvorming

De respondenten benoemen de organisatie van (netwerk)bijeenkomsten - zoals de wijkzorgmeetings, professional 

overleggen en themabijeenkomsten - als een van de mogelijkheden waarbinnen professionals zowel met elkaar als 

met informele partijen in contact kunnen komen. De participatiemedewerker van Doras geeft aan dat sommige 

professionals gebruik maken van deze bijeenkomsten ‘om hun netwerk uit te breiden of in stand te houden’. Volgens de 

projectleider maatschappelijke initiatieven is het organiseren van deze bijeenkomsten essentieel voor verschillende 

partijen om tot samenwerking te komen want dit: ‘[…] kan alleen als je elkaar kent’.

Resumé

Er is niet één algemeen beeld van hoe professionals concreet de onderlinge zorgzaamheid faciliteren en stimuleren. 

Wel blijven respondenten terugkomen op het belang van netwerkvorming door de professional. Dit moet leiden 

tot een beter overzicht van het aanbod, wat het stimuleren en faciliteren van onderlinge zorgzaamheid mogelijk 

gemakkelijker maakt. De beelden hiervan zijn dus niet heel overtuigend en er lijkt vooral een indirecte facilitering/ 

stimulering plaats te vinden. Onderlinge zorgzaamheid faciliteren of stimuleren lijkt te gaan over vertrouwen, 

elkaar kennen, begeleiding, herinnering en herhaling.
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 3.6 Samenwerking met wijkteams

We hebben de stakeholders gevraagd of zij samenwerken met de wijkteams en wat deze samenwerking inhoudt. Er 

zitten duidelijke verschillen tussen de samenwerking die de stakeholders hebben met de verschillende wijkteams. 

Ze geven aan dat er wel samenwerking is, maar het blijft onduidelijk wat dit precies inhoudt. De stakeholders 

hebben het voornamelijk over onderlinge gesprekken tijdens georganiseerde bijeenkomsten die het doel hebben 

om kennis te maken of inzicht te krijgen in wat welke partij doet en waar deze voor ingezet kan worden. Hieronder 

lichten we dit verder toe.

Een vooralsnog moeizame samenwerking

De participatiemedewerker van Doras geeft aan dat de samenwerking met Samen DOEN zeer gematigd plaats vindt. 

De reden hiervoor is dat de problematiek van de klanten van de Samen DOEN teams het vereist dat de situatie 

eerst stabieler moet worden voordat samenwerking met een andere partij ingezet kan worden. Wat betreft de 

samenwerking met het wijkzorgnetwerk, geeft de adviseur participatie aan dat hij dit als ‘lastig’ ervaart. Volgens 

hem is het wijkzorgnetwerk een ‘fluïde structuur’ in plaats van een team, waardoor hij het als minder ‘tastbaar’ 

ervaart. De ontwikkeling van de wijkzorgallianties ziet hij als een mogelijkheid voor het wijkzorgnetwerk om meer 

‘tastbaar’ te worden, wat hij als bevorderlijk voor de samenwerking beschouwt. De coördinator van Kerk & Buurt 

geeft aan dat hij alleen samenwerking zoekt op de punten waar dat nodig is. Hij stelt duidelijk dat ‘samenwerken om 

het samenwerken‘ onnodig is. Een voorbeeld van een samenwerking met een wijkteam is dat Kerk & Buurt in gesprek 

is gegaan met het activeringsteam van WPI toen zij vrijwilligers nodig hadden. Volgens de coördinator zijn dit 

soort samenwerkingsverbanden alleen waardevol wanneer mensen die hulp nodig hebben hier beter van worden. 

De mantelzorgmakelaar geeft aan dat samenwerking met de verschillende wijkteams vooral vorm krijgt door de 

aanwezigheid van professionals op de netwerkbijeenkomsten binnen Oud Noord. Dit ziet ze als zeer waardevol 

omdat j́e elkaar moet kennen om te kunnen samenwerken .́ Het verbaast de mantelzorgmakelaar daarom enigszins 

dat de verschillende wijkteams zelf geen bijeenkomsten organiseren terwijl zij in het leven zijn geroepen zijn om 

de lijnen korter te maken, aldus de mantelzorgmakelaar. Ze weet niet of de wijkteams daadwerkelijk kortere lijnen 

bewerkstelligen, maar als dit wel het geval is zou dit op grotere schaal kunnen plaatsvinden. Hier blijkt dat de 

mantelzorgmakelaar geen duidelijk zicht heeft op wat de wijkteams doen en samenwerking dus beperkt blijft tot 

aanwezigheid op bijeenkomsten.

Initiatief voor samenwerking

In de samenwerking met de wijkteams geven de organisatieadviseur van de Vrijwilligerscentrale en de 

zorgmanager van de thuiszorg aan dat zij hierbinnen het initiatief nemen. De organisatieadviseur van de 

Vrijwilligerscentrale is tijdens de opkomst van de wijkteams in Noord eenmalig bij ze langs gegaan om te vertellen 

wat de Vrijwilligerscentrale doet. Hij geeft aan dat dit af en toe herhaald zou moeten worden omdat de wijkteams 

onderhevig zijn aan wisselingen in bezetting. De zorgmanager van de thuiszorg heeft elke week gesprekken met 

alle wijkteams in Noord ‘om te kijken wat speelt in de wijk’ en de vraag te stellen ‘wat kunnen we er aan doen? .́ Deze 

twee stakeholders benadrukken dat, hoewel zij zelf het initiatief nemen, de samenwerking met de wijkteams van 

beide kanten geïnitieerd zou moeten worden.

Platforms voor ontmoeting

De stakeholders spreken, wanneer hen gevraagd wordt naar de samenwerking met de verschillende wijkteams, 

voornamelijk over overlegvormen als platform. Zo worden verschillende professional overleggen georganiseerd 

waar partijen bij elkaar komen. Volgens de stakeholders is dit aan de ene kant een goed ontmoetingspunt om 

samenwerking te organiseren, maar aan de andere kant lijken deze bijeenkomsten geen bijdrage te leveren aan 

de samenwerking. De coördinator van Kerk & Buurt geeft bijvoorbeeld aan dat deze bijeenkomsten tijd kosten en 

niets opleveren. De coördinator beaamt dat het goed is ‘om je gezicht te laten zien’ omdat dat bevorderlijk is voor 

het doorverwijzen. 

Daar zit echter een schaduwkant aan: ‘Aan de andere kant is de kans dat de huiskamer dan uitpuilt…Ik zit ook met onze 

financiering om alles te kunnen bedrijven dus je wil ook wel dat alles behapbaar blijft’. Meer samenwerking kan dus 
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leiden tot meer doorverwijzingen, wat vervolgens druk zet op de capaciteit van Kerk & Buurt. De coördinator vervolgt 

met de uitspraak dat hij de wijkteams niet nodig heeft en zich afvraagt wie naar wie moet komen wanneer de 

gemeente de wens aangeeft voor meer samenwerking. Het gaat hier volgens de coördinator over klanthouderschap. 

Dit is een vraagstuk dat bijvoorbeeld naar voren komt wanneer hij in overleg wil over een bezoeker van Kerk & 

Buurt: ‘[E]n dan wil ik overleggen over iemand, daar wordt dan moeilijk over gedaan. Want je pakt misschien een klantje 

van hen af weet je wel. Dan denk ik: zo kan je echt niet samenwerken’.

 

De organisatieadviseur van de Vrijwilligerscentrale geeft tot slot aan dat er geen vrijwilligersorganisaties 

aangesloten zijn bij de team overleggen van Samen DOEN, omdat dit technisch niet haalbaar is. Deze organisaties 

‘hebben een paar beroepskrachten en verder alleen maar vrijwilligers’, waardoor het onmogelijk is om structureel aan 

te sluiten bij een wijkteamoverleg zoals dat van Samen DOEN.

Resumé

De stakeholders benoemen verschillende obstakels voor de onderlinge samenwerking, zoals de problematiek van 

de doelgroep, de structuur van een wijkteam en de afwezigheid van wijkteamprofessionals op georganiseerde 

bijeenkomsten. Ze brengen duidelijk naar voren dat georganiseerde bijeenkomsten ‘noodzakelijk’ zijn om tot 

samenwerking te komen, omdat ze bijdragen aan een familiariteit waardoor partijen elkaar beter weten te vinden. 

Vooralsnog is het niet duidelijk of deze kennismakingsbijeenkomsten tot meer samenwerking leiden. De vraag 

die blijft liggen, is wie het initiatief moet nemen om samen te werken. De stakeholders zien het belang om zelf 

initiatief te nemen, maar stellen wel dat de wijkteams ook initiatief zouden moeten ondernemen. 

Samenwerking tussen wijkteams onderling

De kwartiermaker spreekt zich uit over de samenwerking tussen het wijkzorgnetwerk en de overige wijkteams. 

Ze merkt een toenemende samenwerking met de activeringsteams van WPI, vanuit het besef van een ‘gedeelde 

cliëntenpopulatie’. De samenwerking tussen het wijkzorgnetwerk en partijen zoals Samen DOEN en Beter Samen 

lijkt in mindere mate toe te nemen. Zowel WPI als Samen DOEN en Beter Samen worden uitgenodigd op de 

wijkzorgmeetings maar blijken in de praktijk niet altijd in te gaan op de uitnodiging. Voor de OKT’s geldt dat de 

samenwerking met het wijkzorgnetwerk uitblijft omdat de doelgroep weinig met zorg te maken heeft. Hoewel 

medewerkers van de OKT’s niet op de wijkzorgmeetings aansluiten, nemen zij wel deel aan themabijeenkomsten. 

Ook hier zien we dat bijeenkomsten als platform voor samenwerking tussen wijkteams onderling dienen. 

Verder geeft de kwartiermaker aan dat bijvoorbeeld huisartsen nog niet de weg weten te vinden naar de wijkteams. 

Daarbinnen hangt het vervolgens af van de individuele huisarts en de betreffende wijkzorgprofessional of de 

koppeling gemaakt wordt. Volgens de kwartiermaker werkt dit in Noord relatief goed omdat het begeleid wordt 

door ELA (Eerste Lijn Amsterdam).

 3.7 Huidige samenwerking tussen formeel en informeel

De huidige samenwerking tussen formele en informele partijen lijkt per wijkteam te verschillen. De stakeholders 

omschrijven samenwerking overwegend in termen van fysieke aanwezigheid, contact en functionaliteit. Deze drie 

termen lijken in de ervaringen van de stakeholders niet altijd in verband met elkaar te staan.

Fysieke aanwezigheid

De stakeholders geven bijvoorbeeld aan dat fysieke nabijheid een voorwaarde is voor samenwerking. Ze geven 

voorbeelden van hoe deze fysieke nabijheid tot stand gebracht wordt. De teamleider van het OKT geeft aan dat 

het OKT samenwerking aangaat met scholen door zich zichtbaar te maken op scholen, wat vervolgens leidt tot 

samenwerking met andere partijen: ‘Doordat mensen het OKT kennen, weten ze ons te benaderen’. De teamleider van 

de activeringsteams geeft aan dat veel klantmanagers aanwezig zijn in de verschillende huizen van de wijk. Hij 

stelt dat fysieke nabijheid tot korte lijnen leidt, wat bevorderlijk is voor de onderlinge samenwerking. De adviseur 
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participatie sluit hierop aan en stelt dat medewerkers in de Huizen van de wijk de samenwerking met klantmanagers 

als positief ervaren, doordat klantmanagers fysiek aanwezig zijn. 

Onderling contact

Fysieke nabijheid leidt echter niet automatisch tot ‘meer’ of ‘beter’ onderling contact. Volgens de teamleider van 

de activeringsteams horen klantmanagers niet vanzelfsprekend iets terug van partijen waar zij mee samenwerken. 

De participatiemedewerker van Doras heeft juist de ervaring dat beide partijen goed onderling contact hebben. De 

adviseur participatie beschrijft het contact dat de activeringsteams met informele partijen hebben als ‘wisselend’. 

Alle stakeholders zijn het er over eens dat goed onderling contact essentieel is voor een goede samenwerking 

tussen formele en informele partijen. De adviseur participatie wil dan ook gebruik maken van de samenwerking 

met de huizen van de wijk om meer terugkoppeling plaats te laten vinden over de ontwikkeling van de vrijwilligers 

die er werkzaam zijn. De teamleider van de activeringsteams legt de verantwoordelijkheid voor verbetering van 

het onderlinge contact bij de informele partijen. Hij stelt dat de samenwerkende partijen ‘mee moeten veranderen’ 

om tot meer samenwerking te komen. Hij refereert hier aan de beweging van formele partijen om meer in de wijk 

aanwezig te zijn. Informele partijen lijken te moeten wennen aan deze toegenomen fysieke nabijheid. Volgens 

de teamleider van het activeringsteam zal dit uiteindelijk moeten leiden tot meer samenwerking met informele 

partijen. 

Hier is volgens de kwartiermaker nog wel een wereld te winnen. Ze geeft aan dat bij de wijkzorgmeetings alleen 

formele en georganiseerde informele partijen (vrijwilligersorganisaties) aanwezig zijn. De aanwezigheid van de 

georganiseerde informele partijen ziet zij als positief, omdat zij een ander perspectief bieden en deze partijen 

zo de mogelijkheid hebben om zich kenbaar te maken en betrokkenheid te tonen. Ook hier stimuleert de fysieke 

nabijheid, volgens de stakeholders, de samenwerking. Het is de kwartiermaker echter niet duidelijk of deze fysieke 

nabijheid ook opgezocht wordt buiten de context van deze bijeenkomsten, en ze zou graag willen dat de nieuw 

georganiseerde wijkzorgallianties ‘wat meer kleine informele partijen die wat minder goed of groot georganiseerd zijn 

in de stad’ gaan betrekken.

Functionaliteit

De teamleider van de activeringsteams benadrukt het belang voor de formele partijen om aanwezig te zijn in de 

wijk in termen van functionaliteit. Hij stelt namelijk dat dit, naast het uitstralen van gezamenlijkheid, leidt tot het 

ontstaan van een ‘netwerk’. Verassend genoeg wordt hier voornamelijk gerefereerd aan een ‘formeel netwerk’ dat 

kan zorgen dat ook meer samenwerking met de informele zorg tot stand komt. De adviseur participatie beschrijft 

het belang van dit ‘formele netwerk’ als volgt: 

‘Het formele netwerk is veel sterker georganiseerd. Klantmanagers hebben een caseload van 200-300 man, dat is 

veel te veel. Daarom moet je naar externe partners, dat kunnen ook formele partners zijn, die wel goed op de hoogte 

zijn van het informele. Je moet dat niet allemaal zelf willen doen. Daar waar het zelf kan moet je het zelf doen, maar 

wanneer dat niet lukt, gebruik dan externe partners om klanten bij het informele netwerk te krijgen. En spreek met 

hen af dat ze laten weten waar de klant mee bezig is.’

Dilemma’s in de samenwerking

Naast deze organisatorische elementen van de huidige samenwerking tussen formele en informele partijen, noemen 

de stakeholders ook enkele obstakels binnen de huidige samenwerking. De participatiemedewerker Doras is tevens 

werkzaam binnen een Samen DOEN team. Ze geeft aan dat het vanwege de problematiek van de doelgroep van 

Samen DOEN lastig is om formeel en informeel aan elkaar te verbinden; ‘de problematiek is vaak dusdanig dat dat net 

een stap te ver is. Daar is veel formele hulp nodig voordat daar ook informele partners aan verbonden kunnen worden’.

In de optiek van de projectleider maatschappelijke initiatieven zou dit een minder moeilijk vraagstuk zijn voor 

een activeringsteam of een OKT. De participatiemedewerker van Doras geeft daarnaast aan dat momenteel een 
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ontwikkeling gaande is om informele partijen bewuster bij de wijkzorgmeetings te betrekken. Vergeleken met 

een jaar geleden wordt nu meer gekeken naar wat het eigen netwerk kan betekenen. Een interessant punt is dat 

deze toenemende samenwerking door de stakeholders gezien wordt als een alternatief voor de inzet van formele 

hulpverlening. De functionaliteit van de informele ondersteuning lijkt de mate van inzet, en dus samenwerking, te 

bepalen. De formele hulpverlening wordt alleen ingezet ‘[als] het niet anders kan’, aldus de participatiemedewerker 

Doras. De problematiek van de doelgroep lijkt een belangrijke rol te spelen binnen de huidige samenwerking tussen 

de formele en informele partijen. 

Resumé

Momenteel lijken formele en informele partijen volgens de stakeholders nog beperkt samen te werken. De 

samenwerking kenmerkt zich voornamelijk door een functionaliteit waarbij belangrijk is dat een informele partij 

een duidelijke taak kan vervullen. De stakeholders zien kennis over wat een partij doet en waar deze voor ingezet 

kan worden als een voorwaarde om tot een goede samenwerking te komen. Gedurende deze samenwerking 

verschillen de ervaringen met de onderlinge terugkoppeling tussen beide partijen. Onder de stakeholders lijkt 

de wens te bestaan om te komen tot meer samenwerking tussen formele en informele partijen. Zij geven aan dat 

meer fysieke nabijheid een grote stap is die beide partijen moeten realiseren om tot meer samenwerking te komen. 

 3.8 Samenwerking in fases

We hebben de stakeholders gevraagd om per fase van de hulpverleningscyclus aan te geven wat goed gaat in 

de samenwerking tussen wijkteam professionals en informele partijen, en wat volgens hen nog voor verbetering 

vatbaar is. We hebben hierbij de volgende fasering aangehouden, en voorgelegd aan de stakeholders:

Hieronder doen we in paragraaf 8.1 verslag van de elementen per fase die de stakeholders op dit moment als positief 

benoemen, daarna gaan we in paragraaf 8.2 in op elementen die moeizaam gaan, en tot slot vermelden we in 

paragraaf 8.3 de wensen die de stakeholders geuit hebben met betrekking tot de samenwerking tussen wijkteam 

professionals en informele partijen in de hulpverleningscyclus. 

Figuur 1: de hulpverleningscylcus

1. Benaderen van  
moelijk te bereiken 

huishoudens

2. Beoordeling sociaal 
netwerk/informele partijen 

bij indicatiestelling

3. Plan maken en dialoog

4. Ondersteuning

5. Nazorg

6. Evaluatie
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Goede samenwerking

We beschrijven hieronder eerst een aantal algemene positieve factoren die naar voren kwamen, en vervolgens 

de succesfactoren die de stakeholders per fase noemden.

Algemeen

Een algemeen positief element dat naar voren komt, is het feit dat organisaties steeds meer op locaties in 

de wijk gaan zitten, omdat ze zelf geen fysieke locatie hebben, zoals MEE, of omdat dit past bij hun nieuwe 

outreachende werkwijze, wat bij het activeringsteam het geval is. De kwartiermaker zegt hierover: ‘Die fysieke 

nabijheid helpt om de verbinding te maken. En wanneer professionals in het Huis van de Wijk zitten, zien ze ook 

meteen de activiteiten die daar plaatsvinden, wat hun kennis weer vergroot’.

Benaderen huishoudens

In de poging om moeilijk te bereikbare huishoudens te benaderen, zien de stakeholders een aantal positieve 

ontwikkelingen. Zo benoemt de organisatieadviseur van de Vrijwilligerscentrale de preventieve huisbezoeken 

die vrijwilligers van Doras afleggen, met het expliciete doel om problemen op het spoor te komen die anders niet 

gesignaleerd worden. Ook bewonersinitiatieven zoals Pek-O-Bello spelen hier een rol in, aldus de projectleider 

maatschappelijke initiatieven. Een stakeholder vanuit de thuiszorg vermeldt dat het lastig is zorgmijders onder 

de loep te krijgen, maar dat de aanwezige sociale controle vanuit buren zorgt dat ze wel wat signalen binnen 

krijgen. Of ze daar vervolgens ook actie op kunnen ondernemen, hangt volgens haar van de persoon zelf af: ‘Je 

kan het wel proberen, contact leggen en dan niet meteen hulp aanbieden want dan ben je iemand kwijt. Gewoon 

een praatje maken lukt nog wel. Maar mensen mogen toch zelf uitmaken of ze hulp willen of niet’. De projectleider 

maatschappelijke initiatieven is wel van mening dat het initiatief in deze fase ook bij de informele partijen 

moet liggen, want: ‘je hebt in kwetsbare buurten als informele partij soms eerder het vertrouwen’. Tot slot meent 

de adviseur participatie dat het benaderen van huishoudens gemakkelijker is wanneer professionals in de wijk 

zitten: ‘Bij Ons Koekoeksnest, dat is een vindplaats voor onze klanten, als je daar zit heb je veel van onze klanten 

gesproken’.

Indicatiestelling

De indicatiestelling lijkt over het algemeen uitgevoerd te worden door professionals, maar de winst ten opzichte 

van een aantal jaar geleden is, volgens een aantal stakeholders, dat informele partijen wel onderwerp zijn van 

gesprek. Dat houdt vooral in dat professionals meer vragen naar familieleden en buren die betrokken zijn. In 

sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de thuiszorg, zijn leden van het sociale netwerk wel aanwezig bij de intake 

en leveren ze de gegevens die nodig zijn wanneer de cliënt dat zelf niet goed meer kan. 

Plan maken

Ook voor het maken van het plan geldt dat het vooral professionals zijn die dit doen, maar dat ze daar de 

informele component in toenemende mate in lijken mee te nemen. De kwartiermaker noemt een voorbeeld: 

‘je bent er met iemand uitgekomen dat het goed zou zijn dat hij naar het buurthuis gaat maar hij durft niet, nou, 

een toeleidingsmaatje van de Regenboog, hoe gaan we dat dan regelen? Het zit meer in die sfeer nog vaak. Van: 

oh, is dat ook mogelijk? Hoe kunnen we dat regelen? Als je het hier [plan maken] hebt gedaan dan volgt dit [de 

rest van de cyclus] vanzelf’. 

Ook hier geldt weer dat bij de thuiszorg het sociale netwerk vaak wel aanwezig is bij het maken van een plan. De 

projectleider maatschappelijke initiatieven bevestigt dit beeld: ‘Voorheen was het altijd zo dat de professionals 

bedachten wat ze met het huishouden gingen doen. Nu doe je dat samen met het huishouden en het liefst nog met 

iemand erbij, familie of een buurvrouw’. Het lijkt echter wel te blijven bij het betrekken van familieleden en buren, 

andere informele partijen lijken in deze fase nog geen rol te spelen. Andersom gebeurt het overigens ook dat 

informele partijen, zoals Kerk & Buurt, formele partijen betrekken voor bijvoorbeeld Schuldhulpverlening of 

thuiszorg. 



Ondersteuning

Vooral in de ondersteuningsfase hebben informele partijen een grote rol. Dit maakt dat veel stakeholders dit als de 

fase benoemen waarin de samenwerking het beste verloopt, simpelweg omdat in deze fase de meeste samenwerking 

plaatsvindt. De stakeholders benoemen in deze fase vooral vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties als informele 

partijen, één stakeholder benoemt de Burenbond en het Burennetwerk, en een enkele keer worden ook buren en 

familieleden genoemd. Kerken, moskeeën, sportverenigingen en andere meer informele burgerinitiatieven noemen 

ze niet.

De projectleider maatschappelijke initiatieven geeft aan dat het steeds normaler lijkt te worden om maatjes of 

vrijwilligers in te zetten, maar: ‘dan ligt het initiatief bij het formele’. Ook vanuit het activeringsteam ligt in de 

ondersteuningsfase een grote rol weggelegd voor informele partijen: ‘De klantmanager heeft zelf geen ondersteunende 

taak. Dus als iemand dagbesteding heeft en hij is er over een half jaar mee klaar dan zeggen wij: geef dan even een 

seintje, dan gaan we kijken wat de volgende stap kan zijn’. Klantmanagers geven de klant als het ware tijdelijk door 

aan een informele partij. 

De medewerker van de Vrijwilligerscentrale benadrukt dat in de ondersteuning vanuit vrijwilligers ontzettend veel 

goed gaat, waarbij hij benadrukt dat vrijwilligers slechts een beperkte taak hebben in de hele cyclus: ‘Meestal zijn 

vrijwilligers niet zozeer betrokken bij de planning van dit proces. Ze doen er een stukje in en vaak vanuit de vrijwilligers 

zelf heel erg uitvoerend. En je bent meestal ook maar een paar uur per week vrijwilliger, het is niet je beroep. Het is niet 

voor niets dat je daar zit en er zit vaak een problematisch verhaal omheen, maar de vrijwilliger richt zich op zijn eigen 

taak’. Natuurlijk zitten er fricties in de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in die fase, aldus deze 

stakeholder, maar die problemen komen vanzelf wel aan de oppervlakte. 

Evaluatie

De evaluatie lijkt er vaak bij in te schieten. Alleen de stakeholder vanuit de thuiszorg geeft aan dat het informele 

netwerk betrokken is bij de evaluatie, wanneer de cliënt bijvoorbeeld kampt met geheugenproblemen. 

Moeizame samenwerking

Ook hier beschrijven we eerst wat algemene belemmerende factoren die naar voren kwamen, en vervolgens gaan we 

per fase in op de elementen die de samenwerking tussen wijkteam professionals en informele partijen moeizaam 

laten verlopen.

Algemeen

Wat in meerdere gesprekken terugkwam, is dat informele partijen over de gehele linie nog te weinig worden ingezet. 

Dit kan te maken hebben met een te zware caseload, zoals bijvoorbeeld bij de activeringsteams het geval is, of 

door tijdsgebrek omdat het opbouwen en onderhouden van een netwerk voor de meeste professionals geen core 

business is. Daar komt bij dat veel wijkteam professionals het samenwerken met familieleden, buren en vrijwilligers 

nog niet gewend zijn. De kwartiermaker zegt hierover: ‘Hulpverleners zitten vaak in de modus: wat kan ik zelf? Dit 

is wat ik af en toe hoor, dat ze het lastig vinden om dat [inzet van informele partijen] echt in gezamenlijkheid in een 

plan te verwerken’. Ze heeft het beeld dat vrijwilligers vooralsnog vooral worden ingezet om gaten op te vullen. De 

mantelzorgmakelaar Markant heeft een soortgelijk beeld: 

‘Ik denk dat het nu nog helemaal niet over samenwerking gaat maar over het gebruik maken van vrijwilligers die 

in de ondersteuning worden ingezet. In de eerste drie fases [benaderen moeilijke huishoudens, indicatiestelling en 

plan maken] wordt voor mijn beeld nog heel erg bepaald door beroepskrachten. Je zou willen dat […] ook nog met de 

vrijwilliger wordt overlegd van: goh, hoe vind je dat het gaat, zijn nog andere dingen nodig denk je? Of: kun je het 

aan, past het bij je als vrijwilliger? En dat je ook bedenkt: deze vrijwilliger is veel in dit systeem geweest, wat ziet die 

nou eigenlijk?’
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Deze laatste gedachte uit ook de adviseur participatie: 

‘Ik geloof, en ik geloof ook wel dat ik dat gehoord heb, dat we weinig, in ieder geval onvoldoende, gebruik maken van 

informele partijen. Die veel meer weten van burgers/ klanten dan dat die formele organisaties weten. Ik heb het gevoel 

dat dat beter kan en misschien ook wel beter zou moeten. Maar hoe organiseer je dat dan weer?’

De stakeholder vanuit de thuiszorg zegt dat ze, hoewel ze al veel contact hebben met familieleden en buren, 

meer zou willen samenwerken met vrijwilligersorganisaties. Zij kunnen een match zoeken, iets waar ze vanuit 

de thuiszorg zelf geen tijd voor hebben. Die organisaties zijn wel aanwezig bij de wijkzorgmeetings, maar daar is 

vaak geen tijd om te netwerken. Volgens haar ligt de verantwoordelijkheid voor dit contact bij allebei de partijen, 

maar: ‘ik kan makkelijker iemand bellen en iemand uitnodigen, want ik weet zeker dat informele partijen het willen’. 

Op de netwerkoverleggen zeggen deze organisaties dat de formele hulpverlening hen kan benaderen als ze klanten 

hebben. Deze stakeholder meent echter: ‘dat je echt met elkaar om de tafel moet gaan zitten. Dan weet ik: waar zijn 

jullie vrijwilligers, wat doen ze, wat kan ik vragen? ’ Op die manier kunnen haar medewerkers ook met een duidelijk 

verhaal komen bij de klant. Dat is belangrijk, want: ‘als je het aan een cliënt voorlegt moet je wel weten dat het echt 

kan. Dat is ook waarom je juist contact moet hebben met elkaar, voordat je cliënten hebt nog. Dan weet je in welke wijk 

vrijwilligers zijn die een plekje over hebben’.

Benaderen huishoudens

Een belangrijke opmerking van verschillende stakeholders bij de fase van het benaderen van huishoudens, is dat 

bij kleine informele organisaties, zoals de Florakokjes (een buurvrouw die met de kinderen uit de buurt kookt) 

en migrantenorganisaties, veel signalen blijven liggen. De organisatieadviseur van de Vrijwilligerscentrale vertelt 

hierover het volgende verhaal:

‘Je hebt hier bijvoorbeeld de Florakokjes, dat is een fantastische organisatie en we zijn onder andere met hen in gesprek 

over dit onderwerp. Je ziet dan, zij weten gigantisch veel, ze kennen de kinderen door en door, ze weten van alles over 

de achtergrond. Maar de vrijwilligers komen vaak uit hetzelfde netwerk als waar de kinderen uit komen. Zij hebben de 

neiging om ten eerste te zeggen: ons doel is alleen maar om die kinderen een veilige haven te bieden, en daar gaan we 

verder niet in roeren. Het tweede is: we vinden het lastig om te interveniëren want het zijn vaak onze eigen buren. Het 

derde is: wat gebeurt er als er gemeld wordt? Dan komt de politie met zwaailicht en sirene en haalt de kinderen uit het 

gezin, dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Dan vertrouwt niemand me meer en dan sturen mensen hun kinderen 

niet meer naar ons toe. Dus dat is voor zo’n organisatie heel lastig. En voor een deel is dat gebaseerd op beelden die 

niet kloppen, want dat van die sirene klopt niet, en je kinderen worden niet meteen uit huis gehaald. Daar probeer ik 

met ze over te praten, we hebben ook Veilig Thuis bij ze uitgenodigd en die hebben verteld hoe ze werken in de hoop 

dat we daarmee wat van dat wantrouwen weg kunnen halen.’

Bij dit soort kleine informele initiatieven lijkt dus sprake te zijn van wantrouwen ten opzichte van formele 

organisaties, wat ertoe leidt dat ze signalen niet doorgeven. Dat komt volgens onze respondenten vooral voort uit 

een gebrek aan kennis over wat die organisaties precies doen met de signalen die ze krijgen. Het gebrek aan kennis 

wat we bij de formele organisaties zien, speelt dus ook een rol bij de informele partijen. 

Indicatiestelling

De indicatiestelling is volgens onze respondenten vooral een professionele aangelegenheid. In verband met privacy 

vragen hulpverleners geen informatie op bij informele partijen, tenzij de persoon waar het om gaat hier expliciet 

toestemming voor heeft gegeven. Andersom lijken ook de informele partijen terughoudend te zijn, bijvoorbeeld in 

het overleggen met medewerkers van de gemeente over de mensen die zij ontmoeten. Tegelijkertijd zien en spreken 

veel informele netwerkpartners de mensen veel vaker dan de formele partijen, aldus de adviseur participatie. Vaak 

vindt de indicatiestelling dus plaats op basis van onvolledige informatie, omdat die informele partijen niet aan 

tafel zitten. 
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Plan maken

De medewerker van de Vrijwilligerscentrale schetst het beeld dat professionals bij het maken van het plan nog niet 

goed weten hoe ze informele partijen, en dan met name vrijwilligers, het beste in kunnen zetten. Hij vertelt hierover:

‘Ik kan me voorstellen dat dit de fase is waarin de meeste kans is dat dingen langs elkaar heen lopen en mislopen. 

Ik denk dat het besef er wel is, maar dat er handelingsverlegenheid is als het gaat om de vraag: hoe kan je dan een 

vrijwilliger inzetten? Hoe werkt dat? Waar begin je? […] Wat kan je verwachten van een vrijwilliger en wat niet? Ik denk 

dat er ofwel verwachtingen zijn van de informele zorg die niet realistisch zijn, of het wordt vergeten dat je vrijwilligers 

zou kunnen inzetten.’

Volgens hem heeft dit wederom te maken met de kennis bij professionals over informele zorg, wat je ervan kunt 

verwachten, en hoe die wereld in elkaar zit. De andere respondenten hebben hier geen expliciete uitspraken over 

gedaan, maar dit beeld komt wel terug in hoe zij over de andere fasen spreken. 

Ondersteuning

In de fase van de ondersteuning zelf zien de respondenten de meeste positieve aspecten, omdat hier de samenwerking 

daadwerkelijk plaatsvindt, maar tegelijkertijd ook de meeste obstakels. Zo geven verschillende stakeholders 

aan dat nog onvoldoende sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen wijkteam professionals en 

vrijwilligers. De kwartiermaker benoemt dat het gevoel van ‘wij doen iets samen’ er nog niet is, het is nog meer 

‘wij zetten iemand in om…’. Het lijkt nog te blijven hangen bij het opstarten, het inzetten van en het betrekken 

bij, en ontwikkelt zich nog niet echt tot samenwerking. De participatiemedewerker geeft aan dat het gebrek aan 

samenwerking in deze fase spanningen met zich mee kan brengen: 

‘Omdat je een plan in dialoog maakt, in de ondersteuning ga je splitsen, daar kunnen spanningen ontstaan tussen 

de partijen: wie doet wat, waarom doe je het zo, waarom niet zo? Je krijgt dan ook tegengestelde belangen, dat de 

formele partij een kant op wil en de informele partij een andere’. 

De vraag is dan wie de ondersteuning, en de onderlinge afstemming, coördineert. De organisatieadviseur van de 

Vrijwilligerscentrale ziet onduidelijkheden ontstaan in de rolopvatting van de vrijwilliger: 

‘Staat die vrijwilliger dan ten dienste van de professional of niet? Ik denk dat professionals er vaak van uit gaan 

dat het vanzelfsprekend is dat een vrijwilliger moet doen wat zij zeggen, omdat zij de professional zijn. Maar voor 

vrijwilligers is dat vaak niet zo vanzelfsprekend, die denken: ik ben niet jouw vrijwilliger, ik ben er voor de cliënt of 

voor de organisatie waar ik voor werk.’

Vaak houden vrijwilligers zich bij hun eigen, afgebakende taak. Het kan volgens de organisatieadviseur van de 

Vrijwilligerscentrale echter ook voorkomen dat enthousiaste vrijwilligers te veel naar zich toe trekken en in het 

vaarwater van professionals komen. Volgens de participatiemedewerker is het in alle gevallen belangrijk om met 

elkaar te blijven communiceren, en ligt de verantwoordelijkheid hiervoor zowel bij de professionals als bij de 

informele partij. 

Nazorg en evaluatie

In de nazorg zien de meeste stakeholders geen grote rol weggelegd voor informele partijen. De organisatieadviseur 

van de Vrijwilligerscentrale waarschuwt dat vrijwilligers geen stabiele steunstructuur kunnen bieden wanneer 

professionals zich terugtrekken. Ook vrijwilligersorganisaties stellen vaak een limiet aan de periode dat vrijwilligers 

bij iemand betrokken kunnen zijn: 

‘Een maatje van de Regenbooggroep krijg je voor een jaar en dan is het klaar. Dat is ook niet onbeperkt. Als je echt naar 

duurzame oplossingen streeft, moet je meer kijken in het echte netwerk van de cliënt zelf. Want dan is een vrijwilliger 

ook maar een surrogaatnetwerk’. 
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Familieleden, vrienden en buren kunnen dus wel een belangrijke rol spelen in de fase nadat de professionele 

hulpverlening heeft afgesloten. Hierop hebben professionals echter geen zicht, en de stakeholders konden hier dan 

ook weinig over vertellen. Ook de evaluatiefase kwam weinig aan de orde, aangezien hier in de praktijk nauwelijks 

tijd voor wordt genomen. Aldus de coördinator maatschappelijk initiatieven: ‘Als het heel erg fout gaat gaan ze dat 

[evaluatie] een keer doen, maar ik geloof het verder niet. Ik zou heel positief verrast zijn als ze dat nu doen’.

Wensen voor betere samenwerking

De respondenten konden niet altijd vertellen hoe de samenwerking op de werkvloer precies gaat, omdat zij in 

de meeste gevallen wat verder van de uitvoering af staan en meer een overkoepelend beeld hebben. Waar zij 

onvoldoende beeld hadden van de uitvoering, gaven zij vaak wel aan hoe zij hoopten dat de samenwerking er uit 

zou zien, en daar geven we in deze paragraaf een beschrijving van. 

Fysieke nabijheid

Fysieke nabijheid wordt meerdere keren genoemd als potentiële kracht. De participatiemedewerker zegt hierover: 

‘Als je mensen ook via het sociale netwerk meer in hun kracht wil zetten, dan heb je de informele partners, buren, 

vrienden, familie, die heb je heel hard nodig. Hoe dichter die bij dit geheel zitten, hoe sneller je die stappen kan zetten’. 

De kwartiermaker geeft aan dat professionals bij het invullen van de Zelfredzaamheidsmatrix zelfs verplicht zijn 

om het sociale netwerk en informele partijen te betrekken, door bijvoorbeeld na te gaan of er een sociaal netwerk 

is en of er contacten zijn met informele partijen, maar ze betwijfelt of dit altijd gebeurt. De adviseur participatie 

vertelt over een klantmanager die bij Ons Koekoeksnest, een buurtwerkkamer, zit: ‘Ik weet niet precies wat die daar 

doet maar die zit wel in dat netwerk, het kan best zijn dat hij contact heeft over klanten met die informele partijen en 

dan wel in gezamenlijkheid gaat bepalen wat er te doen is. Dan zou ik hem nu alle pluimen geven die ik zou hebben, 

maar het zicht daarop heb ik niet’.

De weg kennen naar elkaar

Bij het benaderen van huishoudens zou het volgens de kwartiermaker mooi zijn wanneer informele partijen goed 

weten waar ze terecht kunnen met signalen. Vanuit de formele partijen zijn volgens haar laagdrempeligheid en het 

serieus nemen van de signalen van belang: ‘Ik denk dat het echt een meerwaarde zou zijn als de toegankelijkheid laag 

was. Dat de gevoeligheid van de ontvangende partij daar…dat die dat ook heel serieus neemt. Want dat is natuurlijk ook 

heel belangrijk, dat je een signaal ook oppakt en hoort en iets doet’.

Snel schakelen

Wanneer formele en informele partijen de weg kennen naar elkaar, kunnen ze, volgens de participatiemedewerker, 

ook sneller schakelen. Hoe eerder in het proces je informele partijen betrekt, hoe sneller je over kunt gaan naar 

de ondersteuning zelf. Zij zegt: ‘Als ze [informele partijen] al aan tafel zitten kan je dat plan meteen daar al maken. 

Dan vloeit het automatischer in elkaar over’. Ook in de ondersteuning zelf kan je dan gemakkelijker met elkaar 

afstemmen. Het ideaalplaatje van de kwartiermaker is als volgt: ‘samenwerken, afspraken maken: wat doe jij, wat 

doe ik? Hoe kan je mij bereiken als dit of dat gebeurt? ’

 3.9 Dilemma’s

Naast de precieze beschrijvingen die de stakeholders per fase uit de hulpverleningscyclus gaven, kwamen ook 

meer overkoepelende dilemma’s naar voren. Deze gaan over: 1) de overgang naar een nieuwe, meer gebiedsgerichte 

manier van werken, 2) de schaduwkanten van laagdrempeligheid, 3) gebrek aan vertrouwen, 4) het toewerken naar 

gezamenlijke verantwoordelijkheid, en 5) facilitering. Hieronder komen deze dilemma’s aan de orde.

Naar een nieuwe manier van werken?

De overgang naar gebiedsgericht en integraal werken, en de beweging naar een intensivering van de samenwerking 

met informele partijen, brengt wat spanningen met zich mee.
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Wat is mijn rol?

Professionals, teamleiders en managers lijken zich nog af te vragen wat hun rol in het vernieuwde sociale veld 

precies is. Volgens de teamleider van het OKT zijn hier op hoog niveau afspraken over gemaakt, maar moet het nu 

nog goed geïmplementeerd worden. Zij benoemt dit als een grote uitdaging: ‘Om dat naar buiten, naar ouders, zo 

te houden dat ze je blijven vertrouwen en dat het nog leuk is om hier naar binnen te komen, dat is iets wat we moeten 

bewaken met elkaar, ook als je gaat verbinden met informele organisaties’. Het OKT merkt bijvoorbeeld dat vaker een 

beroep op hen wordt gedaan om vrijwilligers te begeleiden, terwijl dat volgens haar bij welzijn hoort te liggen, wat 

rolverwarring met zich meebrengt. 

Ook op uitvoerdersniveau is niet altijd duidelijk wie wat doet. De kwartiermaker vertelt over een themabijeenkomst 

over participatie, waarin de vraag naar voren kwam wie moet gaan activeren wanneer twee partijen betrokken 

zijn: ‘Waar ligt dan de bal? En hoe stem je dat af?’ De teamleider van het OKT geeft aan dat je niet altijd weet hoe 

de situatie in elkaar zit en wie al betrokken is. Het is dan belangrijk daar snel zicht op te krijgen en op tijd te 

kunnen schakelen, maar dit is nog lastig. Ook de adviseur participatie zegt dat het in toenemende mate belangrijk 

is om werkafspraken te maken. De mantelzorgmakelaar geeft als voorbeeld: ‘Zeker intramurale beroepskrachten 

hebben het over “mijn patiënten” en “onze bewoners” en die vinden het echt niet prettig als een mantelzorger een pak 

sinaasappelsap uit de kast pakt’.

Per persoon verschillend

Hoe gemakkelijk of moeilijk professionals met de veranderingen omgaan, verschilt per persoon. De teamleider van 

het activeringsteam ziet dat sommigen het prachtig vinden terwijl het voor anderen lastig is. Dit kan te maken 

hebben met ervaring en vaste routines: ‘Iemand die dit al 20 jaar doet is lastiger om te turnen dan iemand die hier fris 

komt en opnieuw gaat kijken hoe het aan te pakken’. Ook klanten moeten wennen, die zijn gewend dat WPI hen vertelt 

wat ze moeten doen. De adviseur participatie beschrijft de dynamiek tussen de voorlopers en de klantmanagers 

die meer schoorvoetend zijn: 

‘Die ene die voorop loopt, die neemt die anderen wel mee. Je kunt daar zitten, of daar, laten we eerst samen gaan 

kijken! Dat gebeurt wel. Dat is ook de enige manier waarop het kan, je kan de klantmanagers niet dwingen om daar 

je klanten te gaan spreken want dan zitten ze daar met zo’n porum!’

Ruimte om te experimenteren is voor de één heel fijn, terwijl de ander zegt: vertel me alsjeblieft wat ik moet doen! 

De adviseur participatie zegt: ‘We verwachten van mensen dat ze in één keer veranderen’. De teamleider vult aan: ‘Een 

aantal hebben er wel veel moeite mee. Dan kan je in gesprek gaan: past de koers van activering nog wel bij jou?’ De 

nieuwe werkwijze lijkt dus niet bij iedere professional aan te sluiten. Wat de teamleider van het activeringsteam en 

de adviseur participatie wel prettig vinden, is dat ze back-up krijgen vanuit het koersbesluit van de gemeente. Die 

geeft zowel richting en houvast, als ruimte om te experimenteren. 

Te grote caseload

Wat bij de activeringsteams nog een belangrijke rol speelt, is de grootte van de caseload. Klantmanagers die met 

trede 1 en 2 klanten te maken hebben, hebben doorgaans een caseload van 250-300. Dan is het onmogelijk om 

van iedereen precies te weten wat hun wensen en behoeften zijn, en daarop aan te sluiten. De teamleider zegt: 

‘Als je 100 klanten hebt ken je ze veel beter en kan je vervolgstappen specifieker bedenken en uitvoeren. We willen die 

verfijning maar op dit moment is dat nog niet aan de orde. Maar ik heb wel de beleving dat klantmanagers zelf nog 

een slag kunnen maken in het organiseren van hun werk.’

Verantwoording

Bij een andere manier van werken past ook een andere manier van verantwoorden. De adviseur participatie zegt 

hierover: ‘De cijfers zijn er nog wel, maar ze zijn minder leidend’. Maar wat komt hiervoor in de plaats? De projectleider 

maatschappelijke initiatieven geeft een voorbeeld uit haar eerdere functie als teamleider van de bewonersadviseurs: 
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‘Je kan als teamleider wel iets doen in de functioneringsgesprekken en waar je op beoordeelt. Niet alleen op het aantal 

klanten dat je behandelt, en daar aan het begin van het jaar afspraken over maken’. Dit vergt wel tijd en aandacht, en 

krijgt nu nog geen prioriteit. 

Iedereen de wijk in

Bij de nieuwe manier van werken hoort ook een fysieke beweging de wijk in. Een enigszins ironische conclusie die 

de teamleider van het activeringsteam trekt, is dat het daar nu soms zelfs te druk wordt: 

‘Met die huizen van de wijk is het probleem dat iedereen in het huis van de wijk wil zitten. Het is een beetje schaars op 

sommige momenten, dus we kijken ook naar alternatieven zoals die wijkbuurtkamers en de ObA. Een plek waar een 

klantmanager zich goed voelt. In de ObA zitten dan geen andere partijen, dat is jammer, maar het is wel een plek op 

locatie. Alles waar een klantmanager zich goed bij voelt, is in principe een geschikte plek’.

De schaduwkanten van laagdrempelig zijn

De twee teamleiders die we hebben gesproken, van het activeringsteam en het OKT, zijn beide erg enthousiast over 

het feit dat ze laagdrempeliger zijn geworden. Ondersteuning vanuit het OKT is nu zonder indicatie beschikbaar en 

de klantmanagers zijn gemakkelijker te bereiken via directe e-mail adressen, telefoonnummers en zelfs whatsapp. 

De adviseur participatie geeft aan: 

‘Ik denk, als je aandacht gaat geven aan klanten, dan wordt er ook meer aandacht gevraagd. Dat je gemakkelijker 

te bereiken bent zorgt ongetwijfeld dat ze meer vragen krijgen. […] Aan de ene kant levert het meer dingen op waar 

ze iets mee moeten, maar aan de andere kant vinden ze dat ook heel prettig want het organiseert je werk ook omdat 

je weet aan wie je op welk moment aandacht moet geven omdat de klant aangeeft: ik heb aandacht nodig. Wat je 

anders misschien niet gezien had’.

Het risico hiervan is echter wel dat de mensen die van zich laten horen alle aandacht krijgen, en de stilleren, 

die misschien juist aandacht nodig hebben, wellicht niet opgemerkt worden. Volgens de teamleider activering 

is het belangrijk dat klantmanagers leren om te gaan met deze moderne en meer laagdrempelige manieren van 

communiceren, en goed nadenken over de manier waarop ze met hun verschillende klanten contact hebben. 

De teamleider van het OKT benoemt op haar buurt een schaduwzijde van de laagdrempeligheid van het OKT, 

namelijk dat ze nu alles binnen krijgen: ‘Je moet als OK-adviseur heel scherp zijn om direct de analyse te maken: 

wanneer hoort dat nog bij mij en wanneer bij iemand anders? ’

Gebrek aan vertrouwen

In de samenwerking tussen formele en informele partijen, lijkt vertrouwen, of het gebrek daaraan, een belangrijke 

rol te spelen. De werkt twee kanten op, dus van informeel naar formeel en vice versa.

Wantrouwen versus formeel

Zowel het OKT als het activeringsteam merken een terughoudendheid vanuit bewoners en informele partijen om 

met hen in zee te gaan. Bij het OKT zit dit vooral bij de huishoudens, bij het activeringsteam geldt dat het ‘oude’ 

imago van de sociale dienst nog sterk leeft onder klanten en informele partijen. Voorheen hielden andere partijen 

klanten weg bij WPI want volgens de adviseur participatie is het heersende beeld nog steeds: ‘aan het DWI melden…

dan gaan jullie aan zijn centen zitten!’ Hij voegt daaraan toe: 

‘En nu doen we, zit ik me nu te bedenken, iets heel geks. Nu zeggen we: houd die klanten maar even bij ons weg, gaan 

jullie vooral jullie gang! En dan schieten ze toch in een kramp, van: huh, wat gaan jullie nou doen? Dat is niet de 

bedoeling, het zijn jullie klanten! Dat is wel een mooi spel.’

Het activeringsteam is druk bezig dit beeld te veranderen door het te blijven vertellen, veel zichtbaar te zijn en te 

laten zien dat ze die andere rol oppakken, aldus de teamleider. 
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Wantrouwen versus informeel

Andersom lijken ook wijkteam professionals niet altijd vertrouwen te hebben in informele partijen. De 

kwartiermaker signaleert dat sommige professionals bang zijn hun baan kwijt te raken omdat vrijwilligers nu een 

deel van hun taken overnemen. Een ander signaal komt van de medewerker vanuit de thuiszorg, die niet zomaar 

‘losse’ vrijwilligers in wil zetten omdat ze dit niet kan monitoren en niet goed weet wie ze bij iemand thuis laat 

komen. Ze zou dit toch liever via grotere vrijwilligersorganisaties doen, die meer werken volgens geformaliseerde 

processen. 

Ook de organisatieadviseur van de Vrijwilligerscentrale ziet dat professionals gemakkelijker met grote informele 

organisaties samenwerken dan met de kleine initiatieven. Die zijn wat gemakkelijker te benaderen en te vinden, 

en zijn wat professioneler in hun manier van denken en werken: ‘dat sluit beter aan en past beter in het systeem’. 

Kleine informele organisaties zijn volgens hem ook vaak uit onvrede met de professionele hulpverlening ontstaan, 

waardoor ze wat dwarser en anarchistischer zijn en een meer negatieve lading hebben. Dit maakt samenwerken 

minder aantrekkelijk. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid?

Het vormgeven aan een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid, door zowel formele als informele partijen, 

lijkt nog ingewikkeld. De kwartiermaker vertelt over een discussie tijdens een themabijeenkomst, waarbij iemand 

van de Burenbond zich afvroeg of hij bepaalde zorgtechnische handelingen mocht uitvoeren. De discussie ging in 

op vragen zoals: hoe leer je die handelingen, wanneer doe je dit wel en niet, en wil je die verantwoordelijkheid wel 

dragen? Ze benoemt ook een serie andere vragen die aan bod kwamen tijdens een moreel beraad:

‘En dat ging over: wat mag je wel verwachten en wat niet en hoe is dat in je organisatie geregeld en is dat geregeld? 

Er wordt wel geroepen: je moet samenwerken met de informele zorg, maar de volgende vraag is: hoe doe je dat en 

hoe ga je om met gegevens van cliënten, hoe ga je om met de eigen inbreng van de vrijwilliger, hoe ga je om met de 

mensen die de vrijwilliger zelf ook kent hoe introduceer je een vrijwilliger? Uit welke positie is een vrijwilliger aanwezig 

bij een overleg en welke afspraken zijn daar over gemaakt? Hebben de managers van beide organisaties gesproken 

met elkaar?’

Al deze vragen leven, maar de partijen hebben nog geen pasklaar antwoord. De adviseur participatie pleit, in het 

geval van het activeringsteam, voor een aanpak waarbij de klantmanagers zich afzijdig houden zolang een klant 

ergens is aangesloten voor dagbesteding, maar dat ze dan van die partij wel af en toe terug horen hoe het gaat. 

Zijn wens hierin is dat er een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid is: ‘Vooral wanneer er dingen zijn in zijn 

ontwikkeling die verbeterd kunnen worden, of dat het zo goed gaat dat we naar re-integratie kunnen toewerken. Of 

wanneer er zorgen zijn, dat zou al helemaal prettig zijn’.

Facilitering

De facilitering lijkt tot slot voor dilemma’s te zorgen op het gebied van mensen en middelen. We benoemden 

al eerder dat de stakeholders het, voor een goede samenwerking tussen formele en informele partijen, cruciaal 

vinden dat mensen elkaar kennen. De kwartiermaker benoemt dat overal samenwerkingsverbanden op gang 

komen, waarin de verschillende organisaties vertegenwoordigd zijn. Dat zijn vaak dezelfde gezichten, maar door 

personeelswisselingen zit daar toch te veel beweging in: ‘dus dan weten mensen hoe het zit en dan worden ze weer 

vervangen door iemand anders’. Daarnaast ontbreekt een goed overzicht van het formele en informele aanbod 

nog, en wordt er, volgens de kwartiermaker, iets van professionals verwacht wat vanuit het management nog niet 

gefaciliteerd en gefinancierd wordt. 

 3.10 Verwachtingen

Wat verwachten de stakeholders van de toekomst, hoe zal de samenwerking tussen formele en informele partijen 

zich de komende jaren ontwikkelen? Hieronder gaan we in op de door de stakeholders verwachtte toegenomen 
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verwevenheid, de moeilijkheden waar dit mee gepaard zal gaan, en de voorwaarden die volgens hen aanwezig 

moeten zijn. 

Meer verwevenheid 

De stakeholders zijn het er over eens dat de trend van meer samenwerking tussen informele en formele partijen 

zich voort zal zetten. De participatiemedewerker verwacht dat het zich steeds meer zal verfijnen: ‘Niet alleen: de 

zorg signaleert iets en maakt de beweging richting de informele zorg, maar ook omgekeerd, dat mensen in de informele 

zog veel signaleren en dan makkelijk kunnen sparren over wat ze tegenkomen’. Ze hoopt dat het, wanneer partners 

van elkaar goed weten wat ze doen, ook voor de bewoners helderder wordt waar ze op terug kunnen vallen. Ook de 

projectleider maatschappelijke initiatieven hoopt dat het de kant op gaat dat formeel en informeel elkaar steeds 

beter kunnen vinden en elkaars meerwaarde zien, maar: ‘dat is meer een hoop, ik weet niet of het er ook zo uit komt 

te zien’. De participatiemedewerker denkt dat deze hoop uit zal komen, omdat ze ziet: ‘dat er veel informele partijen 

ontstaan, dat veel bewoners actief willen gaan worden en vanuit hun eigen ervaring iets voor anderen willen betekenen’. 

Ze denkt dat informele partijen aanvullend zullen blijven op de formele zorg, omdat: ‘informele partijen zelf aangeven 

dat ze geen hulpverlener willen zijn en dat het voor hen ook leuk moet blijven’. Ook de participatiemedewerker denkt 

dat de werkwijze en visie van veel informele partijen maakt dat ze aanvullend zullen blijven op de professionele 

ondersteuning. De coördinator van Kerk & Buurt vindt het daarbij wel van belang te blijven kijken naar de behoefte 

van de persoon om wie het gaat: ‘wat voegt wie toe of waaraan draagt wie bij in het belang van de cliënt? ’ 

Een andere verwachting is dat formele partijen beter zichtbaar zullen worden in de wijk. De teamleider activering 

zegt hierover: ‘Hoe meer wij ons gezicht in de wijk laten zien, hoe beter dat zal gaan en hoe sneller die ontwikkeling zal 

zijn’. Ook de stakeholder vanuit de thuiszorgorganisatie is voornemens meer naar buiten te treden en contact te 

zoeken met vrijwilligersorganisaties: 

‘Ik denk dat dat aan mezelf ligt en ik denk dat ik gewoon meer contact moet leggen met informele organisaties en 

ze gewoon eens uit moet gaan nodigen. Ik denk dat je daar zelf stappen in moet zetten. We moeten allemaal bewust 

worden van het feit dat we er zelf iets aan kunnen doen. Je kunt wel roepen: ik zie die organisaties nooit, maar als je 

nooit belt…’

Verwachte moeilijkheden

De stakeholders verwachten wel wat moeilijkheden tegen te komen op de weg naar verbeterde samenwerking. 

Zo geeft de projectleider maatschappelijke initiatieven aan dat veel professionals op de ‘oude’ manier zijn 

opgeleid en niet zomaar zover zijn te krijgen dat ze het sociale netwerk gaan betrekken. Ook vindt ze ‘horizontale 

verantwoording uitermate belangrijk, vooral wanneer verschillende formele en informele partijen intensiever gaan 

samenwerken, maar heeft ze er weinig vertrouwen in dat dit gemeengoed wordt. Tot slot wordt weer het gebrek 

aan overzicht van het aanbod in de wijk als struikelblok genoemd.

Voorwaarden

De beren die de stakeholders op de weg naar meer samenwerking denken tegen te komen, kunnen deels ondervangen 

worden wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste voorwaarde, die ook al eerder naar 

voren is gekomen en in alle gesprekken benoemd werd, is dat de verschillende partijen in de wijk elkaar beter leren 

kennen. De coördinator van Kerk & Buurt zegt hierover:

‘Het kan alleen wat worden als alle partijen die er een opdracht in hebben, met elkaar blijven communiceren. Het 

stadsdeel heeft een opdracht, de alliantie, de individuele zorgaanbieders hebben er een visie op, organisaties zoals 

Markant, de Regenbooggroep, het Burennetwerk hebben er een idee over. Dat moet met elkaar blijven praten’.

De teamleider van het OKT ziet hierin als uitdaging: ‘dat we als team heel goed datgene wat er is op ons netvlies 

hebben staan’. Om dit voor elkaar te krijgen, organiseren ze onder andere meet & greets. Ook de wijkzorgmeetings 



38 Wijkteamonderzoek Oud Noord

en de themabijeenkomsten kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De organisatieadviseur van de 

Vrijwilligerscentrale denkt wel dat de behoefte zal ontstaan om het praktischer te organiseren wanneer iedereen 

in veel verschillende overleggen komt te zitten: ‘het moet te doen blijven voor iedereen’. 

Voordat de toegenomen bekendheid met elkaar en elkaars werk leidt tot een gelijkwaardige samenwerking, moet 

volgens de kwartiermaker nog veel water door de Rijn: 

‘Ik denk dat er heel veel gebeurt in het trainen van vrijwilligers, het betrekken van vrijwilligers, dat er heel veel visie 

is op hoe samenwerken zou moeten gaan. Maar je moet het wel bij elkaar brengen. En dan is de volgende stap dat je 

het moet gaan doen. Voordat je gebruik maakt van ieders specifieke deskundigheid, ofwel als professional, ofwel als 

vrijwilliger, ofwel als ervaringsdeskundigheid van de cliënt zelf, dat je dat op gelijke waarde schat… Dat kost gewoon 

tijd!’

Ze vraagt zich wel af of je dit van bovenaf kan sturen en denkt dat de partijen in het veld vooral ervaringen met 

elkaar moeten delen, en verhalen moeten vertellen over hoe het kan en hoe het gaat. 

 3.11  Ideale situatie

Tot slot vroegen we de stakeholders een beeld te schetsen van de ideale situatie, met betrekking tot de samenwerking 

tussen wijkteam professionals en informele partijen. Hieronder geven we eerst kort de ideaalplaatjes van de 

verschillende stakeholders weer, om daarna aan te geven wat hier volgens hen voor nodig is. 

Ideaalplaatjes

De invulling van de ideale wereld verschilt per stakeholder, maar wat overeen komt is dat ze allemaal dicht bij de 

huidige situatie blijven en daarop voortbouwen. Zo vinden de coördinator van Kerk & Buurt en de stakeholder 

vanuit de thuiszorgorganisatie het beiden belangrijk uit te gaan van wat er al is. De coördinator van Kerk & Buurt 

zou willen dat nieuwe initiatieven eerst kijken wat er allemaal is en waarom het er is: ‘Waar liggen de overlappingen, 

wat is hetzelfde en wat is nodig vanuit de burgers bedacht, en niet vanuit de andere kant bedacht. Dan draai je de boel 

om…’. De stakeholder vanuit de thuiszorgorganisatie zou alle informele organisaties uit de wijk willen uitnodigen 

om een beter beeld te krijgen van wat er is en wat ze doen. 

Ook voor de medewerker van de Vrijwilligerscentrale is de ideale situatie dat iedereen beter van elkaar weet wat 

ze doen. Hij gelooft echter niet in meer formele overleggen en ook niet in een digitale sociale kaart. Hij draagt een 

andere oplossing aan, namelijk een levende sociale kaart: 

‘Je moet mensen hebben die van de hoed en de rand weten en die de connecties kunnen maken. Dat zou een functie 

op zich kunnen zijn, de levende sociale kaart. De kwartiermakers deden dat ook, maar dat is tijdelijk. Omdat er van 

uit wordt gegaan, als die contacten er eenmaal liggen dan gaat het wel lopen. Maar dat geloof ik niet. Dat moet je 

blijven doen want je hebt wisselingen van personen, er komen nieuwe organisaties op. Dus het is nooit klaar. Die 

kwartiermakers zouden een permanente functie moeten hebben en full time rondfietsen door Amsterdam Noord en 

met iedereen ouwehoeren.’

Volgens de kwartiermaker zou samenwerking op casusniveau uitkomst kunnen bieden. Ze zou graag groepen bij 

elkaar halen die rond een cliëntsituatie actief zijn, om dan, met de cliënt erbij, te kijken wat iedereen kan bijdragen. 

‘Dat is natuurlijk heel arbeidsintensief, maar dat zou ik heel graag willen. Écht met elkaar in gesprek, waar mogelijk 

de cliënt zo veel mogelijk betrekken. En dan mooie, goede voorbeelden delen. En misschien daaruit dan een soort 

algemene conclusies trekken na een hele tijd, van: nou, in de praktijk blijkt dat…focus je daar op.’

Dit sluit aan bij het ideaalbeeld van de participatiemedewerker om informele partijen een gelijkwaardige positie te 
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geven, omdat juist vanuit die partijen veel waardevolle informatie naar boven kan komen. Daar hoort in haar ogen 

bij dat in het netwerk goed gekeken wordt wie baat heeft bij welke vorm van hulp, dat partijen goed op de hoogte 

zijn van elkaar en wat ze aan elkaar kunnen hebben, en dat ze goed door kunnen verwijzen. Het is daarbij volgens 

haar wel belangrijk de verschillen in het oog te blijven houden, en informele partijen niet als vervangend maar als 

aanvullend te zien. 

Tot slot vindt de coördinator van Kerk & Buurt het van belang dat wijkteams meer de straat op gaan, om de mensen 

die niet in beeld zijn te kunnen signaleren. Meer exposure dus!

Wat is nodig voor de ideale situatie?

Wat is nodig om dichter bij deze ideaalplaatjes te komen? We hebben de stakeholders gevraagd wat volgens hen 

binnen de teams en op gebiedsniveau nodig is, en wat op een meer overstijgend niveau geregeld zou moeten 

worden. 

Binnen de teams/ het gebied

Een eerste tip is om de ondersteuning nóg lokaler te organiseren, dus niet op gebieds- maar op buurtniveau. 

Volgens de projectleider maatschappelijke initiatieven is een gebied veel te groot, en leert men elkaar nooit echt 

kennen. Ook de teamleider van het OKT meent dat meer per stukje van een wijk gekeken moet worden wat nodig 

is. De coördinator van Kerk & Buurt sluit hierop aan met zijn pleidooi dat wijkteams meer de wijk in moeten: 

‘Zie, hoor en luister wat er gebeurt en in die zin ook wat nodig is. En als je dat dagelijks doet, dan zijn er mensen die 

je herkennen en die komen vanzelf praten en zullen hun zorgen uiten. En behoeftes hoor je dan ook wel. Dan kun je 

zeggen: wat is nodig en hebben we bij de hand wat daar al voor is of moet er iets nieuws komen? Die zou dan die 

verbindende factor kunnen zijn.’

Een tweede suggestie is om de taakformulering en verantwoording anders in te vullen. Volgens de projectleider 

maatschappelijke initiatieven kan je een functie anders framen door te zeggen dat het contact maken met informele 

partijen een hoofdtaak is. Medewerkers hier daadwerkelijk op afrekenen lijkt lastiger. Volgens de projectleider 

maatschappelijke initiatieven kan een teamleider ervoor kiezen om zijn/ haar team hierop aan te sturen, en het 

management door middel van verhalen te laten zien dat het werkt. Op basis van die verhalen kan een teamleider 

vervolgens in discussie gaan met het management, om deze manier van werken een plaats te geven in de opdracht 

en de verantwoording. 

Dit leidt tot het derde punt, namelijk dat er ruimte moet zijn voor professionals om te experimenteren en zich te 

richten op het opbouwen en onderhouden van een netwerk. Verschillende stakeholders vinden dit een belangrijke 

voorwaarde. Zo uit de teamleider van het activeringsteam de wens dat klantmanagers een lagere caseload krijgen 

zodat ze meer ruimte krijgen en dieper de formele en informele netwerken in kunnen. Ook de projectleider 

maatschappelijke initiatieven pleit voor ruimte voor professionals: ‘Als je een wachtkamer vol hebt, dan zal je baas 

niet zo blij zijn als jij met een bewoner naar de buurman gaat. Snap je? Dat is anders dan als je de opdracht hebt om dat 

te gaan doen’.

Een vierde voorwaarde die verschillende stakeholders noemen, is dat wijkteam professionals vertrouwen moeten 

hebben in de meerwaarde van informele krachten. De participatiemedewerker denkt dat dit kan groeien wanneer 

professionals goed luisteren naar waar informele partijen tegenaan lopen en behoefte aan hebben. Ook voorlopers 

kunnen een rol vervullen in het delen van positieve ervaringen met hun collega’s.

Als vijfde komen we weer op het punt dat blijvende aandacht nodig is binnen de wijkteams voor de samenwerking 

met informele partijen. Momenteel wordt de kwartiermaker hierin als onmisbare kracht beschouwd, zij brengt 

iedereen bij elkaar, snijdt thema’s aan en pakt zaken op die tijdens bijeenkomsten naar boven komen. De 

participatiemedewerker heeft hier een duidelijke mening over:
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‘Er komt altijd iets naar voren waar de kwartiermaker dan mee aan de gang gaat, zoals psychiatrie. Daar is iedereen 

dan heel blij mee en dan gaan we daar extra aandacht aan besteden. En ook de wens om de informele partners te 

laten aansluiten, daar gaat de kwartiermaker voor op zoek om te kijken hoe we dat vorm kunnen geven. Dus zowel 

organisatorisch als inhoudelijk, om de boel bij elkaar te houden. Als de kwartiermaker weg zou vallen, dan heb je een 

aanstuur-iemand die je dan kwijt bent. De vraag is of de wijkzorgmeetings en alle andere netwerken in staat zijn om 

dat zelf te organiseren. Er gebeurt nu van alles, iedereen is nog zoekende. Misschien is zo’n alliantie wel het antwoord, 

maar daar heb ik nog geen beeld bij. Ik zou het zonde vinden als de kwartiermaker weg ging en iedereen weer op 

zichzelf wordt teruggeworpen.’

Ook de teamleider van het OKT vindt dat blijvende aandacht nodig is, en vult dat momenteel in met meet & 

greet bijeenkomsten. Maar ook zij vindt dat hier meer structureel aandacht voor moet zijn, bijvoorbeeld door het 

opbouwwerk nieuw leven in te blazen. Ook de coördinator maatschappelijk initiatieven noemt een opleving van 

het opbouwwerk als manier om te investeren in het tot stand komen van informele ondersteuning in kwetsbare 

buurten waar dit niet vanzelf tot stand komt. Echter, zolang dat er niet is, moeten de wijkteams zelf zorgen dat ze 

aandacht besteden aan dit onderwerp. Volgens de organisatieadviseur van de Vrijwilligerscentrale kunnen ze dit 

doen door: ‘af en toe de coördinator van een vrijwilligersorganisatie uit te nodigen en te vragen: hoe werken jullie, wat 

kunnen we van jullie vrijwilligers wel en niet vragen? ’

Overstijgend

De projectleider maatschappelijke initiatieven benoemt dat, nu de overheid een terugtrekkende beweging maakt, de 

informele kant zich vanzelf sterker zal ontwikkelen. Dit is een wat cynische insteek, maar wel wat we in de praktijk 

zien gebeuren. Voorwaarde is volgens haar wel dat de financiering voor informele zorgpartijen transparanter moet 

worden, dat is nu nogal diffuus geregeld, en: ‘Alles kost geld, we moeten niet denken dat informele zorg gratis is’. Ook 

de mantelzorgmakelaar Markant vindt dat nagedacht moet worden over geld: ‘is er ook financiering voor? Kunnen 

wijkverpleegkundigen ook het hele systeem meenemen op het moment dat ze een half uurtje 3 keer per week bij iemand 

zijn? ’

Tot slot benoemt de organisatieadviseur van de Vrijwilligerscentrale dat de samenwerking met informele partijen 

een belangrijke plek zou moeten krijgen in de opleidingen: ‘Dus de HvA heeft hier een schone taak!’
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4 Conclusie

De stakeholders die we voor deze studie hebben geïnterviewd zijn het vrijwel unaniem eens over het idee dat 

informele en formele partijen in de wijk intensief zouden moeten samenwerken. De waarde van het intensief 

betrekken van informele partijen bij formele ondersteuning zit volgens verschillende respondenten in het feit dat zij 

laagdrempelig zijn voor bewoners. Zij slagen er daarom makkelijker in dan formele partijen om een vertrouwensband 

met bewoners op te bouwen. Daarnaast hebben zij volgens verschillende stakeholders een vollediger inzicht in de 

hulpvraag van specifieke bewoners. Juist bij bewoners die moeilijk door formele hulpverleners bereikt kunnen 

worden kunnen informele partijen een doorslaggevende rol spelen. 

In de praktijk staat de integrale, gebiedsgerichte manier van werken -en in het bijzonder samenwerking met 

informele partijen- nog in de kinderschoenen, aldus de meeste stakeholders. Samenwerking krijgt in de dagelijkse 

praktijk een beperkte invulling. Informele partijen worden slechts bij een deel van de hulpverleningscyclus 

betrokken: wel bij de fase van daadwerkelijke ondersteuning maar niet bij de fasen van indicatiestelling, evaluatie 

en nazorg. Volgens een van de stakeholders zorgt het feit dat informele partijen niet bij de indicatiestelling worden 

betrokken er soms voor dat de indicatiestelling op basis van onvolledige informatie gebeurt. Bovendien worden 

informele partijen nu vooral ingezet om, zo schetst een stakeholder, ‘gaten te vullen’. Van een daadwerkelijke 

samenwerking en het delen van kerntaken lijkt vooralsnog in de huidige praktijk geen sprake. Het opbouwen van 

een echte gelijkwaardige samenwerkingsrelatie vergt veel tijd en ervaring. Overigens zien de meeste stakeholders 

een samenwerking waarbij beide partijen elkaar aanvullen –maar dus niet vervangen- als het ideaalbeeld.

Stakeholders benoemen meerdere oorzaken voor de huidige, beperkte invulling van de samenwerking. In de eerste 

plaats speelt daarin mee dat de overgang naar de gebiedsgerichte en integrale werkwijze bij professionals tot 

onzekerheid kan leiden over de eigen rol. Ook de werkdruk van professionals, die gebukt gaan onder een grote 

caseload, staat een investering in nauwe samenwerking in de weg. Een praktisch obstakel is ook wederzijdse 

onbekendheid. Er is onvoldoende overzicht in het veld van de andere partij, en personeelswisselingen aan de 

kant van formele organisaties versterken dit. Fysieke nabijheid- in elkaars buurt werken- en ontmoetingen op 

netwerkbijeenkomsten worden genoemd als de meest kansrijke manieren om bekendheid te vergroten. Tegelijkertijd, 

en in lichte tegenspraak hiermee, moeten beide partijen niet worden belast met teveel netwerkbijeenkomsten en 

dreigt ook een risico dat het ‘te druk wordt in de wijk’. 

En centrale factor die samenwerking bemoeilijkt is volgens de meeste stakeholders een gebrek aan vertrouwen. 

Stakeholders geven aan dat een belangrijk deel van de bewoners een wantrouwen koestert jegens formele 

hulpverleningsinstanties. Ook onder de organisaties is er een deel van kleine, wat meer dwarse informele partijen 

dat wantrouwig is en niet gemakkelijk samenwerkt met formele partijen. Maar het wantrouwen is wederzijds: 

professionals is, zo schetsen de stakeholders, hebben ook last van een gebrek aan vertrouwen in informele partijen. 

Dat wordt gevoed door twijfels over de deskundigheid van informele partijen, hun draagkracht en hun wijze van 

verantwoorden (of het gebrek daar aan). De onzekerheid over de impact van de nieuwe werkwijze over de eigen 

baan speelt ook een rol: heeft samenwerking uiteindelijk als gevolg dat mijn baan overtollig wordt? Om over deze 

beeldvorming heen te stappen is – althans bij een deel van de formele sector- een cultuuromslag nodig. 

Om een volgende, meer gelijkwaardige fase van samenwerking te bereiken is het volgens verschillende stakeholders 

noodzakelijk dat formele en informele partijen vormgeven aan een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid. 

Tegelijkertijd is er veel onzekerheid over wat die gezamenlijke verantwoordelijkheid zou moeten behelzen. Volgens 

één van de stakeholders moet de taakformulering en de verantwoording van formele partijen daarvoor worden 

aangepast. 

De ingeslagen weg naar gebiedsgericht, nabij en integraal werken wordt in de interviews in het algemeen 

ondersteund en ook beschouwd als onomkeerbaar. In de vervolgfase zou moeten worden voortgebouwd op de basis 

van samenwerking die nu in Oud-Noord is gelegd. Wijkteams zouden ervoor moeten zorgen dat zij beter zichtbaar 



42 Wijkteamonderzoek Oud Noord

zijn, en duidelijker lokaal aanwezig zijn. Professionals moeten de ruimte krijgen om te experimenteren, en formele 

partijen moeten meer vertrouwen krijgen in de informele sector. De kwartiermaker van de wijkteams wordt breed 

gezien als een zeer waardevolle actor in dit speelveld. 



43Wijkteamonderzoek Oud Noord

5  Slothoofdstuk: De moeizame hybridisering  
van het sociale domein

Lex Veldboer en Marc Hoijtink 

Hybridisering als ideaal

Beleidsmakers hopen dat professionals en informele partijen in het sociale domein langzaam maar zeker onderling 

verweven raken in hun ondersteuning aan huishoudens in kwetsbare posities. Zij hopen op een voortdurende 

wisselwerking tussen beide werelden en een onlosmakelijke verbondenheid (vgl. Ter Avest, 2017). Ook de 

beleidsmakers die we spraken in dit breed opgezette onderzoek van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam 

en Omgeving zien een ‘hybridisering’ van formeel en informeel als ideaal. Hybridisering oftewel de ‘feitelijke 

verbinding of vermenging van tegendelen, zoals markt of overheid, publiek of privaat, individueel of samenleving’ 

(Van de Donk en Brandsen: 2005; 35) is een belangrijk streven in de onderzochte gebieden in Amsterdam (Oud 

Noord, Slotervaart en De Baarsjes), Hoorn en Purmerend. Het ideaalbeeld in de meeste gemeenten is coproductie 

en een uitgebalanceerde samenwerking tussen de lokale samenleving en professionele wijkteams. De terugkerende 

wensgedachte is die van professionals die samen optrekken met mantelzorgers, verenigingen, kerken, vrijwilligers, 

ervaringsdeskundigen, bewonersorganisaties en zelforganisaties. En waarbij die samenwerking niet wordt 

gekenmerkt door tegenstrijdigheden, maar door relatief geïntegreerde handelingen, activiteitenpatronen en 

waardeoriëntaties (vgl. Van de Donk, Brandsen en Kenis, red. 2006).

Een dergelijke hybridisering c.q. integratie is op het punt van activiteiten echter nog verre van vanzelfsprekend, 

zo blijkt uit de interviews met respondenten die op streetlevel-niveau in de onderzochte gebieden actief zijn. 

Onze data (N= 157)3 over onderlinge samenwerking bestaan naast gesprekken met stakeholders vooral uit 

interviews met vrijwilligers, lokale bewonersorganisaties, zelforganisaties en professionals in wijkteams. We zien 

bij deze uitvoerende partijen vooralsnog weinig vermenging of integratie in de zin van gezamenlijke activiteiten 

van professionals van wijkteams en informele ondersteuners. De facto constateren we vooral afstand tussen 

professionals en deze specifieke informele partijen. Waar coproductie door beleidsmakers werd gehoopt en verwacht, 

overheerst ‘op de werkvloer’ vaak co-existentie: twee tamelijk los van elkaar opererende parallelle werelden. 

Als professionals van wijkteams en deze informele partijen wel samenwerken, dan is dat vaak indirect en via 

een intermediair zoals bijvoorbeeld een vrijwilligerscoördinator. De vrijwilligerscoördinator regelt bijvoorbeeld 

de activiteiten van aan formele organisaties verbonden vrijwilligers die zich richten op ‘aanvullende taken’ 

bij individuele ondersteuning. Deze samenwerking verloopt bijna zonder direct contact tussen de wijkteam-

professional en de vrijwilliger. De coördinator is de schakelpersoon tussen beide werelden, die verder gescheiden 

blijven. Het aanvullende werk dat vrijwilligers doen, vindt plaats buiten het zicht van de professionals. In sommige 

wijkteams wordt er over deze informele inzet soms letterlijk gesproken als ‘uitbesteed werk’. 

Deze parallelle werelden zijn wellicht geen verbazende uitkomst omdat ook uit andere onderzoeken naar voren 

komt dat samenwerking tussen deze formele en informele partijen een van de moeizaamste onderdelen is van de 

decentralisaties. De onderzochte gemeenten in dit onderzoek vormen daarop dus geen uitzondering. Er bestaat 

echter nog beperkt zicht op de vraag waarom hybridisering in deze gevallen moeizaam van de grond komt. In de 

deelonderzoeken zijn we nagegaan hoe pogingen daartoe tussen formele en informele partijen in de dagelijkse 

praktijk vorm krijgen en welke kwesties daarbij spelen. In dit overkoepelende slothoofdstuk proberen we deze co-

existentie beter te begrijpen. 

Voor een verklaring van de co-existentie staan we allereerst stil bij het sterke wij-zij-perspectief dat de onderzochte 

formele en informele actoren hanteren. Partijen definiëren zichzelf nadrukkelijk in tegenstelling tot elkaar; men 

3 In totaal zijn 44 stakeholders, 58 professionals en 55 informele partijen geïnterviewd.
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spreekt over de ander als het tegendeel van wat men zelf is. Vervolgens onderscheiden we drie bronnen voor 

dit wij-zij-perspectief tussen formele en informele actoren, namelijk onbekendheid, onenigheid en onbestemdheid. 

Ten slotte stellen we de vraag of co-existentie eigenlijk problematisch is en benoemen we praktijken die kunnen 

bijdragen aan samenwerking en (aanzetten tot) hybridisering.  

5.2 Co-existentie en wij-zij-denken als praktijk

Waar coproductie en hybridisering werd gehoopt en verwacht door beleidsmakers, overheerst dus in de onderzochte 

gemeenten op de werkvloer vaak co-existentie. Er is sprake van een geringe verbinding tussen de activiteiten van 

vrijwilligersorganisaties, buurtverbanden en zelforganisaties en die van professionele wijkteams. Daarbij valt 

bovendien op dat formele en informele partijen zichzelf omschrijven in contrast tot de andere partij. We zien 

een sterke teruggetrokkenheid op eigen posities en handelingen. Informele partijen positioneren zich in hun 

ondersteuning sterker op persoonlijke relaties en kennis van bewoners met hulpvragen en proberen dichtbij stille 

problematiek te komen. Professionals handelen in hun hulp en ondersteuning nadrukkelijker op meer expliciete 

hulpvragen en op basis van sterker geformaliseerde kennis. Letterlijk en figuurlijk staan ze op iets meer afstand 

(vgl. Bredewold et al, 2018). 

Optimistisch is deze co-existentie wel eens omschreven als een yin-en yang-verhouding, waarbij de tegendelen sterk 

samenhangen en elkaar kunnen versterken (Ter Avest, 2017). Een andere – minder rooskleurige – interpretatie van 

het wij-zijperspectief is een gespannen insider-outsider-dynamiek tussen tegengestelde partijen (Kleinhans, 2017 

vgl. Tajfel en Turner, 1979). De onderliggende gedachte is dan dat de oproep tot vermenging c.q. hybridisering juist 

aanzet tot distinctiegedrag, omdat de eigen rol en identiteit in het geding komt door samenwerking. Men wil zich 

daarom onderscheiden en zet zich af tegen de andere partij (‘out-group-devaluatie’). Naar de eigen partij ontstaat 

tegelijkertijd een versterkte interne identificatie (‘in-group favorisering’), waarbij de eigen identiteit beschermd en 

uitgedragen wordt. Met name in de grootstedelijke context zien we duidelijke voorbeelden van een sterke insider-

outsider-dynamiek in de relaties tussen formele en informele partijen. Zo zien we in de rapportages een sterke 

tegenidentificatie van zowel migranten- als autochtone bewonersorganisaties in aandachtswijken ten opzichte 

van professionals die (anders dan zijzelf) niet vertrouwd zouden worden door huishoudens uit hun doelgroep. 

Tegelijkertijd leeft bij stedelijke professionals sterk de opvatting dat de stedelijke problematiek in deze wijken 

vaak te zwaar is om aan informele partijen over te laten. Of dat informele partijen in deze wijken over te weinig 

vormen van kapitaal beschikken om mensen te ondersteunen. Ook in de reacties van ervaringsdeskundigen en 

professionals op elkaar zien we sterke sporen van deze insider-outsider-perspectieven. Deze ‘devaluerende’ beelden 

over en weer gingen tijdens de interviews veelvuldig over tafel en bemoeilijken hybridisering.  Partijen hebben niet 

het idee er samen in te staan. 

Is er dan helemaal geen hybridisering? Zeker wel. Er is zelfs relatief veel sprake van hybridisering, maar dan binnen het 

eigen ‘deel’ van het sociale domein. We zien professionals die zich inspannen om hun werkwijze te informaliseren; ze 

willen ‘van mens tot mens’ werken en persoonlijker worden in hun relaties met cliënten. In Purmerend kwamen we 

bijvoorbeeld tegen dat professionals hun privételefoonnummer aan huishoudens geven. We zien gemeenten zoals 

Hoorn die nadrukkelijk inzetten op ‘hybride werkers’ die casework en communitywork combineren. We zien ook 

vrijwilligers die zich via cursussen bekwamen om beter te kunnen omgaan met ondersteuningsvragen en daarmee 

de weg bewandelen van wat De Swaan (1989) ‘protoprofessionalisering’ noemt. En er zijn ervaringsdeskundigen 

die steeds hogere opleidingsniveaus behalen. We zien daarnaast ook professionals die aan het hoofd staan van 

vrijwilligersorganisaties. De grenzen tussen professioneel en niet-professioneel werk zijn in het sociale domein 

duidelijk vloeiender geworden, zoals dat in de geschiedenis van sociaal werk vaker het geval is geweest (vgl. Koenis, 

1993, Spierts en Hoijtink, 2017). Binnen allerlei onderdelen wordt het sociale domein dus steeds meer hybride. 

Tegelijk maken de data zichtbaar dat partijen zich sterk blijven uitdrukken in ‘wij’ en ‘zij’ en dat er schotten tussen 

formeel en informeel werk blijven bestaan. 

Op één aspect lijkt er wel sprake te zijn van hybridisering tussen formele en informele partijen in het sociale domein. 

Ogenschijnlijk heeft zich op het gebied van waarden wel een sterke vermenging c.q. hybridisering voorgedaan. 
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Waar voorheen informele en formele partijen andere waarden centraal stelden (vgl. Ponzoni, 2012), zien we nu meer 

eenduidigheid. Op basis van de interviews concluderen we dat die vermenging van waarden tot uitdrukking komt 

in een sterke algemene consensus over het belang van onderlinge zorgzaamheid, zelfredzaamheid en ‘meedoen’. 

Wie zich daar ook over uitliet, de waarden van de participatiesamenleving werden breed gedeeld. Er lijkt sprake van 

een sterk gedeeld noodzakelijkheidsdiscours. In de eerder uitgevoerde Q-studie in de drie betrokken gemeenten 

(zie o.a. Berg, Botman, Rijnders en Veldboer, 2017)4 vonden we eenzelfde patroon: grote overeenstemming over 

het algemene discours. We zagen echter tegelijkertijd dat deze consensus op de werkvloer uiteenvalt in een 

veelvoud van conventies en concepties. Als we professionals confronteerden met een lange set van uitspraken 

over samenwerken met informele partijen kregen we een grote pluriformiteit aan antwoorden terug. Collega’s 

konden diametraal tegenovergestelde standpunten innemen, bijvoorbeeld over de vraag of zorgbehoevende 

huishoudens ondersteuning door informele partijen wel op prijs stellen. Een andere terugkerend discussiepunt 

betrof de verantwoordelijkheden en kerntaken van professionals. Hoort bijvoorbeeld communitywork (activering 

van sociale organisatie in de wijk) tot de basis van het werk in professionele wijkteams? Een laatste grote puzzel 

voor professionals is de vraag hoe de verantwoordelijkheden worden verdeeld over formele en informele partijen. 

Wat kan aan wie worden overgelaten en wie is daarbij de architect? (vgl. Van Bochove et al, 2014). Op het punt 

van waarden kunnen we dus overeenstemming (hybridisering) op hoofdlijnen constateren, maar daaronder op 

uitvoeringsniveau blijken tal van verschillen te bestaan, tussen de beide delen, maar ook binnen de beide delen. Er 

is een discrepantie tussen een meer algemene omarming van overkoepelende concepten en het praktiseren ervan 

– de concepties – door formele en informele respondenten (vgl. Veldboer, 2018; Bredewold et al, 2018). 

Kwesties bij hybriditeit

Waarom is hybridisering in het sociale domein zo ingewikkeld en is er in veel gevallen sprake van co-existentie? Die 

vraag behandelen we aan de hand van drie kwesties, die we als rode draden hebben geselecteerd uit de data en die 

we hier presenteren als 3 ‘o’s. Respectievelijk onbekendheid, onenigheid en onbestemdheid.

 1. Onbekendheid

Een eerste verklaring voor co-existentie en wij-zij-denken is onbekendheid met ‘de andere wereld’ binnen het 

sociale domein. Hoewel er dus veel wordt gesproken over samenwerking kennen beide partijen elkaar vaak maar 

oppervlakkig, is onze bevinding. 

Als we preciezer inzoomen op deze onderlinge onbekendheid, dan blijkt dat formele partijen door informele 

actoren niet alleen als weinig zichtbaar maar ook als moeizaam benaderbaar worden ervaren, zoals bijvoorbeeld 

in de onderzochte Amsterdamse wijken het geval is. Professionals lijken daarbij een voorkeur te hebben voor sterk 

geformaliseerde vrijwilligers met afgebakende taken. Daarnaast ervaren met name zelforganisaties van migranten 

formele partijen als te weinig cultureel sensitief naar de te ondersteunen doelgroepen, zoals bijvoorbeeld genoemd 

is in Slotervaart. Andersom geldt dat professionals in wijkteams bewonersinitiatieven kunnen opvatten als een 

wirwar en een onoverzichtelijke lappendeken. Men ziet door de bomen het bos vaak niet en ervaart onduidelijkheid 

in aanspreekpunten en continuïteit en heeft daardoor bijvoorbeeld weinig zicht op het informele gidswerk 

(bewoners en vrijwilligers die mensen wegwijs maken) dat vanuit bewonersorganisaties voor huishoudens wordt 

gedaan richting professioneel aanbod. 

Uit de data spreekt overigens ook dat er nog de nodige onbekendheid is tussen formele partijen. Professionals 

opererend in de traditie van het social casework (in Nederland het maatschappelijk werk) kunnen bijvoorbeeld 

onbekend zijn met werkwijzen uit het communitywork (opbouwwerk) en andersom, zoals bijvoorbeeld in Hoorn 

4   In 2016/2017 hebben wij 113 sociaal professionals in drie gemeentes 33 stellingen voorgelegd en laten sorteren. Via 

deze Q-methode konden we voorkeuren van professionals verkennen en gedeelde zienswijzen onderscheiden. 



46 Wijkteamonderzoek Oud Noord

geconstateerd is. Ook binnen formele partijen lijken onderlinge devaluerende onderlinge beelden de ronde doen, 

zo wijst bijvoorbeeld het gevoel hebben dat opbouwwerkers soms op hun werk wordt neer wordt gekeken door 

professionals die zich meer met casework bezig houden. We constateren dat deze onbekendheid en beeldvorming 

tussen formele actoren onderling maar vooral tussen professionals en informele partijen het wij-zij-denken in 

stand houdt en hybridisering (voor zover wenselijk) in de weg zit. 

Deze onbekendheid kan mogelijk worden weggenomen door het organiseren van regelmatige ontmoetingen tussen 

formele en informele partijen. Onbekend maakt immers onbemind. Daartoe worden al initiatieven ontwikkeld via 

bijvoorbeeld wijktafels en netwerkbijeenkomsten. In verschillende gemeenten is gerapporteerd dat hybridisering 

van activiteiten weliswaar nog steeds ingewikkeld is, maar dat formele en informele actoren meer met elkaar 

bekend raken dan eerder het geval was. Wel gebeurt dat nog tamelijk willekeurig en vaak op basis van al langer 

bestaande persoonlijke contacten tussen formele en informele actoren. Juist de wat meer reguliere partijen die 

zich bezighouden met verbinden zoals vrijwilligerscoördinatoren en organisatoren van wijktafels lijken bij uitstek 

geschikt om ontmoetingen te initiëren en te organiseren.

 2. Onenigheid

Een tweede aangetroffen bron van co-existentie is onenigheid tussen de verschillende uitvoerende formele en 

informele partijen bij casuïstiek. De veronderstelling dat partijen er onderling samen weten uit te komen en co-

creatief ‘doen wat nodig is’, blijkt in de praktijk van de onderzochte gemeenten te rooskleurig. Achter algemene 

consensus over meer onderlinge samenwerking verschuilen zich verschillende, soms tegenstrijdige logica’s 

gebaseerd op persoonlijke ervaringen, waarnemingen en overtuigingen. Een deel van de literatuur wijst ook op deze 

spanningen. Het letterlijk samenkomen (of hybridiseren) van frames rond een bepaalde case, is vaak een complexe 

opgave (vgl. Boltanski & Thévenot, 2006) en vergt veel ‘emotiewerk’ (Linders en Feringa, 2015). 

In onze bevindingen is rondom casuïstiek een grote pluriformiteit in zienswijzen te zien, zowel tussen professionals 

onderling als tussen professionals en informele partijen. Zo wijzen formele actoren zeker in grootstedelijke 

omgevingen op de complexiteit en zwaarte van casuïstiek als reden om terughoudend te zijn met de inzet van 

vrijwilligers, bewonersverbanden of zelforganisaties. Deze terughoudendheid wordt vaak gerechtvaardigd door 

(impliciete) opvattingen over professionele standaarden voor zorgvuldige en deskundige hulp. Professionals 

vertrouwen niet altijd op ervaringskennis of vrezen bijvoorbeeld dat een case te lang bij een vrijwilliger blijft 

terwijl de problematiek zich verergert en er uiteindelijk dan te laat wordt opgeschaald naar specialistische zorg. 

Professionals zetten ook vraagtekens bij de continuïteit van de inzet van vrijwilligers of bewonersinitiatieven. Kort 

samengevat: hulpbehoevenden zouden niet te sterk afhankelijk moeten zijn van de grilligheid van de civil society.

Andersom geldt dat informele partijen zichzelf een bepaalde mate van ervaringsdeskundigheid aanmeten en juist 

de professionele deskundigheid bij een case betwisten. Bovendien zien we soms dat informele partijen op hun 

beurt juist discontinuïteit ervaren. Informele partijen zijn langer betrokken en als professionals cases afsluiten gaat 

hun ondersteuning vaak nog gewoon door. Actieve bewoners zijn daarnaast gevoelig voor ‘instrumentalisering’. 

Ze willen niet dat professionals zomaar cases naar hen doorverwijzen en voelen zich dan een verlengstuk van 

het beleid. Tegelijkertijd willen informele partijen wel graag serieus genomen worden als zij omgekeerd iemand 

doorverwijzen naar het professionele aanbod. Vaak is deze gedachte van een volwaardige partij tegelijkertijd met 

enige ambivalentie omkleed omdat informele partijen ook hun grenzen willen kunnen aangeven. Informele partijen 

willen met andere woorden niet grensoverschrijdend bezig zijn.    

We zien kortom dat meningen sterk kunnen verschillen over de vraag wat nodig is en wie wat moet doen. Navenant 

sterk zijn de verschillende opvattingen over welke kennis moet worden ingezet. Zeker in de complexe en diverse 

omgeving van de stad zien we op het niveau van de dagelijkse uitvoering vaak botsende normatieve logica’s 

rondom casework, maar deze lijken vaak onuitgesproken te blijven waardoor juist het wij-zij-denken zich voortzet, 

de afstand blijft en wederzijdse erkenning uitblijft. De cliënt zelf blijft bij de vraag wie het beste weet wat de cliënt 

nodig heeft, opvallend genoeg vaak buiten beeld. 
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Boltanski en Thévenot (2006) benadrukken dat pas op basis van confrontaties tussen logica’s terugtrekgedrag en 

wij-zij-denken kunnen worden overwonnen en bruggen kunnen worden geslagen tussen mensen met verschillende 

logica’s. Door partijen zich in elkaar te laten verplaatsen (via ‘sociale reflectie’) komt er meer inzicht in elkaars 

wereld en kan een proces van wederzijdse erkenning en compromisvorming op gang komen. Dit proces is delicaat 

en fragiel. Het is ook hier van belang dat mensen in een veilige omgeving kritiek op elkaar kunnen geven en kunnen 

zoeken naar overeenstemming. Die compromissen zullen zich in dit geval uiteindelijk ook moeten richten op het 

oplossen van de grote puzzels die spelen. Deze puzzels hangen vooral samen met de uiteindelijke bestemming 

van de samenwerking tussen formeel en informeel. Dat brengt ons bij een derde bron van co-existentie en wij-zij-

denken. 

 3. Onbestemdheid

Een derde gevonden bron van co-existentie en wij-zij-denken is onbestemdheid. Op heel algemeen niveau is er 

overeenstemming over waarden, maar zo gauw het aankomt op het definiëren van de einddoelen, dan zijn deze 

al niet helder voor de betrokken ‘uitvoerende’ partijen. Wordt bijvoorbeeld vanuit het lokale beleid gewerkt 

richting een toegankelijkheidsperspectief of richting een civil society perspectief (Ponzoni, 2012)? In het 

toegankelijkheidsperspectief zijn informele partijen vooral de toeleiders van huishoudens met problematiek naar 

het beschikbare professionele hulpaanbod. Terwijl in het civil society perspectief formele partijen uiteindelijk 

ondersteunend zijn aan de onderlinge zorgzaamheid binnen informele sociale verbanden. In deze eindvisie 

staat vooral onderlinge peer support in een huiselijke en veilige sfeer voorop. Dat zijn twee sterk verschillende 

eindstations, waarbinnen ook nog weer tussenvarianten kunnen worden geformuleerd. Zo kan er bijvoorbeeld voor 

gekozen worden om toe te werken naar juist een combinatie van toegankelijkheidsperspectief en enkele specifieke 

aanvullende taken voor de civil society (zoals praktische en emotionele ondersteuning). Omgekeerd zien we ook dat 

er soms ingezet wordt op het civil society perspectief waarbij men hoopt dat dit model organisch ontstaat zonder 

sturing van bovenaf (Purmerend). Hier lijkt als lokale sturingsgedachte te gelden: ‘no-governance’. Maar dat roept 

soms ook onzekerheid op bij dagelijkse uitvoerders. 

Beleidsmakers en stakeholders hebben dus een uitgebreid keuzepalet bij het formuleren van een bepaald type 

hybridisering als einddoel voor het lokale sociale domein. Maar deze keuzes worden niet altijd als helder ervaren 

op de werkvloer. Bovendien voelen lang niet alle ‘uitvoerende’ spelers zich hierbij gehoord of betrokken. Last 

but not least: keuzes zeggen nog niet alles over de uitvoerbaarheid ervan. Worden die keuzes bijvoorbeeld wel 

ondersteund met randvoorwaarden? Beleidsmakers kunnen bijvoorbeeld wel stellen dat ze willen werken aan 

het civil society perspectief, maar als professionals maar schaarse tijd en middelen ervaren en vooral afgerekend 

worden op hun caseload dringt de vraag zich op of dit perspectief dan wel een grote prioriteit heeft. Ook dat kan 

een bron zijn waarom professionals minder aan communitywork en een civil society perspectief toekomen. En wat 

te doen – zoals bijvoorbeeld in Purmerend – als er in een wijk wordt gekozen om aan de slag te gaan met een civil 

societyperspectief (‘alle bewoners zijn lid van het wijkteam’), terwijl de lokale civil society zich de facto nogal stil 

lijkt te houden voor dat appel? Of wat te doen als een wijkteam wel het toegankelijkheidsperspectief omarmt, maar 

het overzicht mist om toeleidende informele partijen te vinden (De Baarsjes). Is het dan vooral zaak om eerst te 

werken aan bekendheid? Juist deze vragen over de uitvoerbaarheid vragen om aandacht bij bestemmingsdiscussies.

Onduidelijkheid over ‘de’ bestemming blijkt vaak een katalysator voor ongemakkelijke gevoelens bij partijen 

over hybridisering. Voor professionals in wijkteams speelt de kwestie tot hoever vrijwillige inzet eigenlijk gaat: 

te vloeibare grenzen raken aan de eigen deskundigheid, taken en verantwoordelijkheden en kunnen tot gevoelens 

van deprofessionalisering leiden. Andersom geldt vanuit informele partijen de eerdergenoemde vrees voor 

instrumentalisering waarin vrijwilligers en bewonersorganisaties dienstbaar worden gemaakt aan een formele 

wereld. Dat kan tot gevoelens van miskenning, maar ook tot demotivatie leiden (vgl. Rijnders, 2018). Bij het 

vaststellen van bestemmingen is onvermijdelijk ook de eigen uiteindelijke positie dus aan de orde. Juist het gevoel 

van aantasting voedt contrasterend wij-zij denken. Wat betekenen eenmaal gemaakte keuzes voor elk van de 

uitvoerende partijen? 
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Overigens zien we in de praktijken ook aangrijpingspunten, zo laten onze gegevens ook zien. In Oud Noord 

wijzen de data uit dat zowel bewonersorganisaties als wijkteams opteren voor het toegankelijkheidsperspectief 

en enkele aanvullende taken. Sleutelfiguren van bewonersorganisaties fungeren meer en meer voor huishoudens 

met ‘stille problematiek’ als contactpersoon, als gezelschap, als vervanger van sommige professionele diensten 

en als gids bij hun contact met instanties. Dit toegankelijkheidsperspectief-plus en de rolverdeling daarbij zou 

ook kunnen worden ‘vastgelegd’. 

Voorbij de co-existentie?

In het voorgaande zijn we dieper ingegaan op co-existentie en het wij-en zij-denken tussen formele en informele 

partijen. We constateerden veel ‘spanningsvolle’ insider-outsider-dynamiek in de zin van een neiging tot 

devaluatie van de andere partij en een sterke identificatie met de eigen partij. De wens van beleidsmakers 

tot hybridisering van het sociale domein blijkt in de praktijk een voedingsbron te zijn voor dergelijke 

distinctieprocessen. We hebben bovendien gekeken naar drie onderliggende bronnen en verklaringen hiervoor: 

onbekendheid, onenigheid en onbestemdheid. 

We staan ten slotte kort stil bij de vraag of co-existentie eigenlijk een probleem is. Zou er ook gepleit kunnen 

worden voor het voortbestaan van co-existentie als eindstation? Vanuit beide werelden zijn er immers ook 

rechtvaardigingen om afstand tot elkaar te houden, zo hebben we vastgesteld. Een duidelijke scheiding van 

rollen en verantwoordelijkheden zou prettiger kunnen zijn dan werken in verwarrende ‘fluïditeit’ en ‘hybriditeit’ 

met onderlinge ‘afschuifmechanismen’ en distinctie. Een andere vraag is of de context van de plaats ertoe doet. 

Gedijt hybriditeit niet beter in het sociale domein van kleine welhaast dorpse omgevingen waar de problemen 

overzichtelijk zijn, de anonimiteit gering is en de onderlinge vertrouwdheid relatief groot is? Hoeveel hybriditeit 

is eigenlijk wenselijk in het sociale domein van anonieme stedelijke aandachtswijken waar zware problemen 

als kansenongelijkheid, eenzaamheid, de landing van de vermaatschappelijking en sociale uitsluiting zich 

concentreren? Is er dan wel meer mogelijk dan de rol van informele vertrouwenspersonen die mensen toeleiden 

naar een (cultuursensitief) professioneel aanbod? We denken dat deze vragen belangrijk zijn en onderdeel van 

de discussie moeten uitmaken. 

Bij die discussie zou ook de stand van de literatuur over hybriditeit betrokken kunnen worden. De literatuur geeft 

echter nog niet veel uitsluitsel over wat de beste keuzes zijn. Vaak wordt gewezen op potentiële voordelen van 

hybriditeit als ‘waarde-creatie’ en innovatie. Daar tegenover staan evenveel aanwijzingen voor een mogelijke 

‘spanningsvolle pluriformiteit’. In deze studie hebben we vooral die spanningsvolle pluriformiteit aangetroffen 

waarbij tegenstellingen zich moeizaam laten overwinnen. In het algemeen zijn in de bestuurskundige literatuur 

over hybriditeit de bevindingen echter nog te weinig uitgekristalliseerd om harde uitspraken te doen (vgl. Van 

de Donk, Brandsen en Kenis, red. 2006). Bovendien is de literatuur sterk gericht op organisaties en nog weinig 

op hybridisering van domeinen. Duidelijke handvatten biedt de literatuur dus niet.

Gebaseerd op onze eigen data zouden beleidsmakers die de hybriditeit in het sociale domein willen verstevigen, 

aan de slag kunnen gaan met de drie gevonden bronnen van wij-zij-denken tussen formele en informele 

partijen: onbekendheid, onenigheid en onbestemdheid. Bij het doorlopen van die bronnen gaven we in het 

voorafgaande al aan wat mogelijke aangrijpingspunten zijn. Allereerst: het organiseren van ontmoetingen 

tussen formele en informele partijen via bijvoorbeeld wijktafels of vergelijkbare initiatieven; met name culturele 

sensitiviteit speelt bij deze ontmoetingen een belangrijke rol. Voor een deel gebeurt dit al, zo constateren 

we, maar deze ontmoetingen moeten voor beiden partijen aantrekkelijker worden gemaakt om te komen, zo 

geven verschillende formele en informele partijen aan. Ten tweede: het entameren van een ‘veilige’ dialoog en 

sociale reflectie (gericht op wederzijds inlevingsvermogen) over gezamenlijke casuïstiek. En misschien wel het 

belangrijkste advies: het formuleren van een uitvoerbaar hybridiseringsmodel voor het lokale sociale domein, 

met haalbare einddoelen. Waarbij dus goed bedacht moet worden wat men precies nastreeft en wat daarbij 

realistisch verwacht kan worden van het handelen van lokale uitvoerende partijen. 
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Schematisch ziet dit handelingsschema er als volgt uit: 

Onbekendheid

Onenigheid

Onbestemdheid

‘Die samenwerking is best nog 

minimaal. Daar moet gewoon 

veel meer tijd en energie in 

gestoken worden om elkaar 

blind te kunnen vinden.’

(professional)

‘Er zijn legio organisaties, legio 

buurtinitiatieven, dat je soms door 

de bomen het bos niet meer ziet. 

Dat maakt dat…dat community 

development wel heel erg lastig is.’

(professional)

—  Kennismaking en 

vertrouwdheid organiseren.

—  Oog hebben voor culturele 

sensitiviteit. 

—  Intermediairrol van vrijwilligers-

coördinatoren, kwartiermakers 

etcetera beter benutten

Bronnen van wij-zij-denken  Voorbeelden uit de deelstudies Interventieopties 

‘Bij een casus, er wordt meteen 

gekeken van wat voor zorg kunnen 

we inzetten, dan kom jij met 

het preventieve van wacht eens 

eventjes, wat kunnen ze zelf?’. 

(professional)

‘Zingeving. Dat soort dingen 

daar zitten ouderen vooral mee. 

Dat is nog steeds niet voldoende 

doorgedrongen tot professionals.’

(vrijwilliger)

‘Maar ik zou het belangrijkste 

vinden dat er wel een soort van 

overeenstemming is of dat er een 

soort globaal doel is van dit vinden 

wij belangrijk en ga daar vorm aan 

geven. Dat je er niet in je eentje 

voor staat bij dit soort doelen.’  

(professional)

‘Dus dat is een beetje, dat is 

mijn vraag van: ja, mensen van 

de formele zorg zijn blij met alle 

informele zorg en de informele 

zorgers willen dat ook graag, maar 

je wil niet het gevoel hebben dat het 

een soort afschuif mechanisme is.’ 

(actieve bewoner)

—  Debatteren over wat nodig is 

bij gezamenlijke casuïstiek.

—  Verplaatsen in elkaars 

positie (sociale reflectie). 

—  Verschillen erkennen en benoemen 

(ruimte voor angst, onzekerheid).

—  Keuzes in het hybridiserings-

model verhelderen (bijvoorbeeld  

toegankelijkheidsperspectief 

of civil society-perspectief).

—  Keuzes maken met oog voor 

de lokale context, motivaties 

en uitvoerbaarheid. 

Figuur 2. Handelingsschema
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De slotvraag is wie die interventies het beste kan leiden. Beleidsmakers zijn vanzelfsprekend belangrijk als het 

gaat om het vaststellen van ‘de’ bestemming van hybridisering in het sociale domein. De data wijzen verder uit 

dat op de werkvloer een intermediaire derde partij bijzonder geschikt zou kunnen zijn. We denken bijvoorbeeld 

aan vrijwilligerscoördinatoren die ook nu al belangrijke schakels zijn tussen formele en informele werelden. Juist 

deze actoren hebben zich echter ook bewezen als link tussen de beide deelwerelden en zouden – met deskundige 

ondersteuning – kunnen uitgroeien tot belangrijke actoren en tot de ideale gespreksvoorzitters om wij-zij-denken 

bespreekbaar te maken en de tegendelen dichter bij elkaar te brengen.
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Bijlage 1 Topiclijst interviews 

Introduceren

		Wilt u zichzelf voorstellen? 

		Kunt u uw functie omschrijven en kort ingaan op uw werkzaamheden? 

Preventie en netwerkvorming

		Hoe zou u in het algemeen de sociale participatie van burgers in de wijk waar u werkt omschrijven?

		En wat is uw beeld van de onderlinge zorgzaamheid? 

		Hoe bent u aan dit beeld gekomen?

		Hoe proberen professionals in de wijkteams de onderlinge zorgzaamheid in de wijk te stimuleren en/of 

faciliteren?

		Waar lopen ze daarbij volgens u tegenaan?

‘Fasen’ voorleggen

0     Preventie/netwerkvorming 

1 Benaderen van moeilijk te bereiken huishoudens

2 Indicatiestelling en beoordeling sociaal netwerk/ informele partijen

3 Plan maken in dialoog

4 Ondersteuning 

5 Nazorg

6 Evaluatie

		Kunt u voor het wijkteam dat u het beste kent aangeven in welke van deze ‘fasen’ de samenwerking tussen 

wijkteamprofessionals en het sociale netwerk/informele partijen het meest gemakkelijk verloopt? 

	In welk van deze fasen gaat samenwerking in het betreffende wijkteam het meest moeizaam? 

Verwachtingen

		Hoe verwacht u dat de samenwerking tussen wijkteamprofessionals en informele partijen zich de komende 

jaren zal ontwikkelen? Waarop is die verwachting gebaseerd?

		Hoe verwacht u dat de rol van professionals in wijkteams in het stimuleren van onderlinge zorgzaamheid in de 

wijk zich de komende jaren zal ontwikkelen? 

		Als u het voor het zeggen had hoe zou u de samenwerking informeel-formeel in deze wijk aanpakken? Wat is 

nodig om dit daadwerkelijk te laten gebeuren? 

 Uitsplitsen: wat is nodig binnen de teams en wat daarbuiten (overstijgende kwesties)? 
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Bijlage 2 Beschrijving werkzaamheden interviewdeelnemers 

Projectleider ‘Ruimte voor initiatief’: De projectleider maatschappelijke initiatieven is werkzaam bij het Stadsdeel 

en houdt zich bezig met verschillende deelprojecten in Amsterdam Noord om maatschappelijke initiatiefnemers te 

faciliteren. Deze initiatieven kunnen zich op allerlei thema’s richten waaronder het thema zorg. 

Participatiemedewerker Doras: De participatiemedewerker richt zich voornamelijk op het ondersteunen van 

bewoners en bewonersgroepen in Amsterdam Noord. Ze richt deze ondersteuning zowel op individueel als 

groepsniveau, waarbij ze inzet op langdurige initiatieven gericht op bijvoorbeeld sociale contacten of veiligheid. 

De ondersteuning vindt voornamelijk plaats door in te zetten op ontwikkeling van (een) netwerk(en) binnen de 

omgeving van de ‘hulpvrager’.

Teamleider OKT (Ouder- en Kindteams): De teamleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit en dienstverlening in 

een Ouder- en Kindteam. Ze faciliteert, stimuleert en coacht de medewerkers in het team en ondersteunt hen bij 

het ontwikkelen en vernieuwen van hun werkwijze, houding en gedrag. De teamleider is verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van het Ouder- en Kindteam als generalistisch werkend team en het ontwikkelen van het zelfsturende 

vermogen binnen het team. Ook onderhoudt ze contacten met alle samenwerkingspartners en ontwikkelt en 

bestendigt effectieve samenwerkingsvormen.

Teamleider activeringsteam: De teamleider ondersteunt en begeleidt de verschillende activeringsteams in 

Amsterdam Noord. Deze teams richten zich op bewoners met een uitkering en hebben het doel deze bewoners te 

‘activeren’. Dit houdt in dat mensen gaan ‘meedoen’ door zo laagdrempelig mogelijk te kijken welke mogelijkheden 

er zijn om weer actief deel te nemen in de maatschappij. Bij de een is dat een klein stapje en de ander kan richting 

re-integratie. De verschillende klantmanagers die de teamleider aanstuurt doen dit door aansluiting te zoeken bij 

de leefwereld van de bewoners en gebruik te maken van netwerkpartners zoals bijvoorbeeld Noord Actief en Civic.

Adviseur participatie: De adviseur participatie zoekt de verbinding tussen de uitvoeringsorganisaties en de 

activeringsteams. Hij heeft de opdracht om het beleid naar de uitvoeringspraktijk te vertalen en van hieruit advies 

uit te brengen over hoe gemaakt beleid uitgevoerd kan worden. Hij houdt zich veel bezig met het opbouwen van 

netwerken tussen verschillende formele en informele uitvoeringsorganisaties die in een gebied aanwezig zijn. 

Gebiedsgericht werken is een belangrijk aspect van zijn werkzaamheden.

Coördinator stichting Kerk & Buurt: Stichting Kerk & Buurt richt zich op kwetsbare bewoners binnen Oud 

Noord. De wekelijkse inloopuren worden vooral bezocht door mensen tussen de 60 en 90 jaar met armoede- en 

eenzaamheidsproblematiek. De coördinator houdt zich voornamelijk bezig met het faciliteren van ontmoetingen 

tussen bewoners, het organiseren van lunch- en avondmaaltijden en het bieden van financiële en administratieve 

ondersteuning.

Kwartiermaker wijkzorg: De kwartiermaker richt zich op het in kaart brengen van knelpunten binnen de wijkzorg 

van Amsterdam Noord en het ontwikkelen van netwerken door zorgaanbieders met elkaar in contact te brengen. 

Wijkzorg Noord wordt gevormd door alle zorgaanbieders in het stadsdeel die een contract hebben met de gemeente, 

aangevuld met de maatschappelijke dienstverlening, MEE en informele partijen die zorg en ondersteuning bieden. 

De ontwikkeling van netwerken speelt zich af op drie niveaus: 1) themabijeenkomsten, 2) praktijkbijeenkomsten 

waarbinnen de wijkzorgpartijen casussen bespreken en 3) de stuurgroep, bestaande uit managers van zowel 

informele als formele partijen. (NB: Inmiddels is de situatie veranderd nu de Wijkzorgalliantie aan het roer is).

Mantelzorgmakelaar Markant: De mantelzorgmakelaar is tevens medewerker van het expertisecentrum van Markant. 

Haar focus ligt voornamelijk op de ondersteuning van mantelzorgers middels een spreekuur waar mantelzorgers 

vragen kunnen stellen. Haar werkzaamheden als medewerker van het expertisecentrum richten zich voornamelijk 
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op het delen van expertise met professionals in Amsterdam op het gebied van mantelzorgondersteuning. Dit vindt 

plaats middels adviesbijeenkomsten, trainingen en voorlichtingen over bijvoorbeeld jonge mantelzorgers.

Organisatieadviseur Vrijwilligerscentrale Noord: de Vrijwilligerscentrale in Noord ondersteunt voornamelijk 

vrijwilligersorganisaties. Formele hulpverleningsorganisaties die vrijwilligers zoeken, kunnen bij de 

vrijwilligerscentrale een vacature uitzetten, waarna de vrijwilligerscentrale potentiële vrijwilligers aan 

deze organisaties koppelt. Naast de vacaturebank heeft de vrijwilligerscentrale ook een adviesfunctie naar 

vrijwilligersorganisaties toe. De organisatieadviseur onderhoudt daarnaast contacten met het stadsdeel en met 

organisaties in de wijk.

Zorgmanager Madeliefje thuiszorg: Madeliefje thuiszorg richt zich voornamelijk op verzorging, verpleging, 

ambulante ondersteuning, hulp bij huishouding en dagbesteding voor zowel ouderen als revaliderende bewoners 

die tijdelijke ondersteuning nodig hebben. De zorgmanager houdt zich voornamelijk bezig met het tot stand 

brengen en onderhouden van contacten met verschillende organisaties. Het doel van deze contacten is het aangaan 

van wederzijds productieve samenwerkingen. Daarnaast stuurt de zorgmanager alle uitvoerende medewerkers aan. 
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