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Inleiding

Voor u ligt het verslag van het wijkteamonderzoek in Slotervaart, één van de 22 gebieden van Amsterdam. Dit verslag 

is onderdeel van een groter onderzoek dat we in de periode 2016-2018 uitvoerden binnen de Werkplaats Sociaal 

Domein van de metropoolregio Amsterdam, en dat zich richt op de samenwerking tussen wijkteamprofessionals 

en informele partijen. Het onderzoek vond plaats in Amsterdam (in de gebieden Oud-Noord, Slotervaart en de 

Baarsjes), Purmerend en Hoorn. Met het onderzoek beoogden 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 deelvragen die we met dit onderzoek willen beantwoorden, zijn:

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

		Welke kwesties en dilemma’s ervaren professionals en informele partijen met betrekking tot de samenwerking? 

Hoe maken ze daarin keuzes?

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

		Wat zijn de consequenties van de bevindingen voor de facilitering van de professional en diens discretionaire 

ruimte?

Aan het onderzoeken van de tweede deelvraag zijn we helaas niet 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 geen toegang. We hebben prioriteit gegeven aan de andere drie 

respondentgroepen, omdat deze voor de beantwoording van de hoofdvraag cruciaal waren. 

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.

In Amsterdam includeerden alle wijkteams die in de gebieden actief zijn, te weten: de SamenDOEN teams, de 

activeringsteams, het wijkzorgnetwerk en het Ouder-Kind team. Daarnaast hebben we stakeholders uit het gebied – 

zoals teamleiders, gebiedsmakelaars en kwartiermakers – aan het woord gelaten. Tot slot hebben we gesproken met 

vertegenwoordigers van informele partijen. Daaronder verstaan we onder andere sociale netwerken, vrijwilligers, 

actieve buurtbewoners, verenigingen, sociale ondernemers en ervaringswerkers. 

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. We hebben de volgende 

fasering aangehouden:

		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. Hiermee konden we de beelden vanuit de stakeholders toetsen aan de praktijk van 

alledag;
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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. Ook dit perspectief zorgde voor een aanscherping van de beelden van de stakeholders. 

		Fase 4: een vergelijking tussen de 5 onderzoekssettings (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 (zie bijlage 1, 2 en 3). De interviews duurden 30 tot 90 minuten en zijn 

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

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

Leeswijzer

Dit verslag is onderverdeeld in vier delen. In deel A geven we een beschrijving van het gebied Slotervaart en van de 

verschillende respondenten (stakeholders, wijkteam professionals en informele partijen) die we hebben gesproken. 

In deel B doen we verslag van de gesprekken met de stakeholders, waarin we gevaagd hebben naar hun beeld van de 

samenwerking tussen wijkteam professionals en informele partijen, en de verwachtingen die ze hebben van deze 

samenwerking in de toekomst. Daarna komen in deel C de wijkteam professionals zelf aan het woord. We hebben 

hen gevraagd per fase van de hulpverlening aan te geven of en hoe ze samenwerken met informele partijen, om 

welke informele partijen het dan gaat, en welke succesfactoren en knelpunten ze hierin tegenkomen. In deel D 

komen de visies van informele actoren aan bod, en doen we verslag van hun ervaringen in de samenwerking met 

wijkteam professionals. In het slothoofdstuk 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. 
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Deel A

Het gebied
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1 Gebiedsanalyse Slotervaart

Voor buitenstaanders lijkt Slotervaart op het eerste gezicht wellicht op een typische buitenwijk van Amsterdam. 

De wijk in Amsterdam Nieuw-West ligt net buiten de ring en heeft alle uiterlijke kenmerken van een perifeer 

gebied: het is ruimer opgezet dan centrumwijken, heeft een relatief laag voorzieningengehalte en de naoorlogse 

bebouwing oogt soms grauw (Mepschen, 2017). Toch valt er meer over Slotervaart te zeggen. Zeker met het oog op 

de huidige (versnelde) stedelijke vernieuwing. Hieronder een uiteenzetting over de belangrijkste kenmerken van 

Slotervaart.

 1.1 Gebied en geschiedenis

Wie nu naar Slotervaart kijkt kan zich nauwelijks voorstellen dat hier krap 150 jaar geleden, op een paar tuinderijen 

na, nauwelijks mensen woonden. ‘Sloten’ was een boerendorp, waar men turf stak en landbouw bedreef. Na een 

onrustige bestuurlijke periode aan het begin van de 20e eeuw sluit Slotervaart op 1 januari 1921 het gemeentehuis, 

en is het officieel (bestuurlijk) onderdeel van de stad Amsterdam (Heijdra, 2010). Amsterdam is vanaf dat moment 

ook verantwoordelijk voor het bouwen in deze recent ontgonnen polder. En alhoewel de gemeente snel start met het 

bouwen van goedkope arbeiderswoningen, gooit de tweede wereldoorlog roet in het eten. Na de bezetting heerst 

een sterk saamhorigheidsgevoel en de ‘wijkgedachte’ (de wens om individualisering op wijkniveau tegen te gaan) 

wordt een sterke drijfveer in het opzetten van nieuwbouwprojecten. Rond 1955 is het bouwen in de tuinsteden in 

volle gang, maar door de enorme woningnood worden vooral voor arbeidswoningen goedkope materialen gebruikt 

(Heijdra, 2010). In een tijdsbestek van 20 jaar wordt een compleet nieuw stadsdeel uit de grond gestampt. In het 

begin van het nieuwe millennium is het gedaan met het positieve beeld wat over Slotervaart bestond. Het leven zou 

er uitzichtloos zijn, de mensen relatief arm en de huizen zijn toe aan vernieuwing. Er wordt grootschalig gesloopt 

en opnieuw gebouwd. Nu kenmerkt Slotervaart zich door de afwisseling tussen nieuw- en oudbouw. Er wordt nog 

steeds volop gesloopt en gebouwd. 

 1.2 Populatie

Anno 2016 heeft Slotervaart 35.900 inwoners. Het aantal stellen met kinderen ligt iets boven het gemiddelde van 

Amsterdam (20% versus 16% in Amsterdam). Voornamelijk in Slotervaart-Noord wonen veel gezinnen (34%). Het 

aantal alleenwonenden ligt lager dan het gemiddelde (49% versus 53%). Het aandeel eenoudergezinnen is 9% 

(gemiddeld tov van Amsterdam), maar hoger in de Jacob Geelbuurt (14%) en de Staalmanpleinbuurt (14%). 

Slotervaart is in vergelijking met het Amsterdamse gemiddelde een jonge wijk. Slechts 12% van de populatie 

is 65 jaar of ouder. Er wonen concentraties oudere burgers langs de Sloterplas. De hoeveelheid ouderen zal de 

komende jaren afnemen, in het voordeel van de populatie 0 tot 17 jarigen. De groep 8 tot 12 jarigen zal het snelst 

groeien (naar 38% in Slotervaart in vergelijking tot 10% in Amsterdam). Deze statistische data is afkomstig uit de 

Gebiedsanalyse en Gebiedsagenda opgesteld voor Slotervaart door Onderzoek, Informatie en Statistiek, vanuit de 

Gemeente Amsterdam (2016).

Diversiteit

De helft van de bewoners heeft een niet-westerse migratieachtergrond (50% versus 35% gemiddeld in Amsterdam), 

en met name een Marokkaanse (22%) en Turkse (10%) achtergrond (OIS, 2016a). Vooral in Slotervaart-Noord wonen 

veel gezinnen, waarvan 45% van niet-westerse herkomst. Opvallend is het gebrek aan aandacht voor de Indische en 

Surinaamse gemeenschap. Waar volgens Heijdra (2010) in 1970 nog veel zorgen zijn over de Indische gemeenschap 

in Slotervaart, wordt in de huidige gebiedsanalyses geen woord over deze groep gerept. Hetzelfde geldt voor de 

groep Surinaamse bewoners, die na de onafhankelijkheidsverklaring van Suriname in ruime getalen in Nieuw-West 

terecht kwamen. 



9Wijkteamonderzoek Slotervaart

Inkomensverdeling

Het besteedbaar inkomen van Slotervaarters ligt op het stedelijke gemiddelde. Ook het aantal bewoners wat 

aanspraak maakt op schulddienstverlening wijkt hier niet van af. Toch hebben bewoners van de Jacob Geelbuurt 

en de Jongkindbuurt een lagere sociaaleconomische status, en hier zijn schulden ook een aanzienlijk probleem. 

Participatie

Wat betreft zelfredzaamheid ligt Slotervaart rond het stedelijk gemiddelde. Een precieze definitie van het concept 

‘zelfredzaamheid’ wordt uit de Gebiedsanalyse en de Gebiedsagenda niet gegeven. Aangaande maatschappelijke 

participatie, zoals bijvoorbeeld het hebben van een betaalde baan, vrijwilligerswerk of het uitvoeren van mantelzorg, 

ligt Slotervaart onder het stedelijk gemiddelde (73% is in Slotervaart maatschappelijk actief tegenover 87% van 

het Amsterdamse gemiddelde). Bij professionals in de buurt heerst de angst dat de decentralisatie, en de daarmee 

samenhangende wens voor meer inzet van vrijwilligers, in Slotervaart een probleem kan worden. Maar weinig 

mensen voeren er vrijwilligerswerk uit. 

Attitude buurtbewoners

De attitude van bewoners gaat over de houding en het gedrag van verschillende groepen bewoners. Het classificeren 

van bewoners op basis van woonduur, opleidingsachtergrond en etnische achtergrond is stigmatiserend, maar 

kan ook helpen gedrag van individuen te begrijpen. Omdat dit onderzoek zich ook richt op de samenwerking 

tussen burgers (met en zonder hulpvraag) en professionals willen we toch weten hoe bewoners zich ten opzichte 

van elkaar gedragen. Er lijkt een verschil in attitude te bestaan tussen langwonende Slotervaarters zonder 

migrantenachtergrond, langwonende bewoners met migrantenachtergrond en nieuwkomende Slotervaarters. 

Nieuwkomende Slotervaarters zijn in de regel hoger opgeleid en hebben een hoger inkomen. Langwonende 

Slotervaarters met en zonder migrantenachtergrond zijn doorgaans lager opgeleid en hebben in tegenstelling tot 

nieuwkomende Slotervaarters vaak een lagere sociaaleconomische status. Mepschen (2016) analyseert op basis van 

antropologisch veldwerk de ‘mythe’ die buurtbewoners over hun buurt hebben gebouwd en hoe ze aan deze mythe 

vorm geven. Langwonende Slotervaarters (zonder arbeidsmigrantenachtergrond) ervaren een sterk gevoel van 

nostalgie, een hang naar ‘vroeger’. Hij beschrijft dat Slotervaart voor deze bewoners oorspronkelijk een ‘paradijs’ 

was (Ibid, p. 123). De autoriteiten hadden er voet aan de grond, dus de buurt was ordelijk, netjes en veilig. Dat staat 

in grote tegenstelling tot hoe deze bewoners de wijk nu ervaren. 

De afwachtende houding van de overheid en het door ‘buitenlanders’ gedomineerde straatbeeld zorgen bij de 

langwonende Slotervaarters zonder migrantenachtergrond voor een gevoel van vervreemding van hun wijk. 

 1.3 Organisaties

Om een beeld te krijgen van de wijze waarop burgers en welzijnswerkers zich inzetten voor Slotervaart hebben we 

geïnventariseerd welke organisaties in de wijk actief zijn. Hieronder een overzicht van de organisaties die actief zijn 

in Slotervaart, onderverdeeld in organisaties die voornamelijk op een informele manier werken en organisaties die 

formeel werken. Er zijn verschillende vindplaatsen voor locatie organisaties, zoals www.jekuntmeer.nl, een sociale 

kaart opgesteld door HvA Fieldlab Nieuw-West (https://maps.amsterdam.nl/hva_fieldlab_nw/, op 30 oktober 2017) 

en de vacaturebank van de Vrijwilligersacademie (http://bit.ly/2hxR9s8, op 1 november 2017). 

Formele zorg en welzijnsorganisaties

		Buurthuis VoorUit

		Stichting Steunpunt voor Ontwikkeling en Participatie

		HvOQ Dienstenwinkel

		Combiwel Huis van de Wijk Bor Fiep

		Combiwel Huis van de Wijk Bor Einstein

		Combiwel Huis van de Wijk het Anker
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		Studio OH3 (culturele ‘broedplaats’) 

		Cordaan Hof van Sloten

		AZOMA (Ambulante Zorg op Maat)

Informele zorg en welzijnsorganisaties

	De Buurtzaak [Samen Wonen Samen Leven]

	‘t Prikkertje

	Marokkaanse Ouderen Salon

	Nisa voor Nisa

	Stichting Home Empowerment 
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Deel B

De stakeholders

Voor het eerste deel van dit onderzoek hebben we een 
aantal stakeholders gesproken die nauw betrokken zijn 
bij de verschillende wijkteams in Slotervaart. We hebben 
gevraagd naar hun visie op de huidige samenwerking 
tussen wijkteamprofessionals en informele partijen 
in het gebied, en naar hoe zij verwachten dat deze 
samenwerking zich de komende tijd zou gaan ontwikkelen.
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1  Functie, werkzaamheden en werkwijze

Hieronder volgt een kort overzicht van de functie, werkzaamheden en werkwijzen van de geïnterviewde stakeholders 

(n=9). Sommige van de stakeholders zijn actief binnen het gebied Slotervaart, anderen hebben heel Stadsdeel 

Nieuw-West als werkgebied. De werving is verlopen via snowball sampling, iedere stakeholder die we spraken 

hebben we gevraagd wie we nog meer moesten spreken over de samenwerking tussen wijkteam professionals 

en informele partijen. We hebben gezocht naar een verdeling tussen teamleiders van de wijkteams, informele 

stakeholders en mensen vanuit het stadsdeel. 

Coördinator Burennetwerk: De coördinator van het Burennetwerk neemt hulpvragen aan en matcht deze aan 

vrijwilligers. Aanmelding gebeurt door bewoners of professionals. De behapbare vragen zetten ze uit bij de 

vrijwilligers die tijdens een kennismakingsgesprek hebben aangegeven dat ze een vraag willen oppakken. Ook 

verwijzen ze soms door, waardoor mensen elders geholpen worden; 

De kwartiermaker wijkzorg: De kwartiermaker is verantwoordelijk voor het inwerken van de projectleider alliantie 

wijkzorg. Ook organiseert ze verdiepingstafels/casuïstiekoverleg en lunchtafels met formele en informele partners, 

faciliteert en organiseert ze de wijkzorgtafels, regelt ruimtes en sprekers, en zit de kerngroep van vaste partners in 

dit gebied voor. Daarnaast is ze bij het stadsdeel betrokken als het gaat om dingen die met zorg te maken hebben.

Veldwerkers Streetcornerwork: De veldwerkers leggen contact met jongeren (12-27) op straat en motiveren hen 

richting de hulpverlening. Ongeveer 60% van hun tijd zitten ze op kantoor, 40% brengen ze door op straat. De 

hulpverlening gebeurt voornamelijk één-op-één. Jongeren leggen vaak de behoefte m.b.t. het organiseren van 

activiteiten bij hen neer maar dat is niet hun functie.

Directeur Stichting Home Empowerment: De directeur zit zelf gedeeltelijk in de uitvoering, omdat er niet genoeg 

subsidie is. Vooral in de weekenden en na kantoortijden is ze achterwacht en neemt ze de telefoon op. Ze geeft 

voorlichting op basisscholen en psycho-educatie aan de doelgroep, en verzorgen trainingen en coaching aan 

medewerkers. Daarnaast is ze lid van een landelijk netwerk van sociale zaken, met name gericht op zelfbeschikking 

voor vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld, vrijheidsberoving, eerwraak en verborgen vrouwen.

Medewerker projectmanagement bureau en ondersteuner gebiedsteam: Hij is verantwoordelijk voor het schrijven 

van het gebiedsplan, en denkt mee over de inhoudelijke opgave van met name de buurtprakijkteams. Dit is een 

poging om op een aantal pleinen de samenwerking tussen met name uitvoerende organisaties op te bouwen, 

jongerenoverlast te voorkomen, de omgeving schoon en veilig te maken en nieuwe methodieken te ontwikkelen.

Gebiedscoördinator Gebiedsteam: De gebiedscoördinator is verantwoordelijk voor de gebiedscyclus binnen 

het gebiedsgericht werken. Binnen de gebiedscyclus is ze verantwoordelijk voor het opleveren van een aantal 

producten: de analyse, de agenda, het jaarlijkse plan en de jaarlijkse monitor. Verder geeft ze leiding aan vier 

makelaars waarbinnen ze met name kijkt naar de netwerken die ze opzetten en de informatie die ze vanuit het 

stadsdeel naar de buurt brengen. Ook is ze verantwoordelijk voor visievorming, dat tot stand komt door middel van 

de gebiedsagenda (vierjaarlijks op te stellen).

Teamleider SamenDOEN: hij faciliteert het werk van hulpverleners, op papier van 5 teams, in de praktijk 3 teams 

van 37 hulpverleners. Hij treedt op als zaken escaleren, geeft vorm aan de samenwerking met andere partijen 

(professionele zorginstellingen en ketenpartners), zorgt voor uitvoering van de Jeugdwet (net als OKT, Veilig thuis, 

jeugdbescherming, WSG), en wil hierbij zo veel mogelijk klanten helpen en de kwartiermaker wijkzorg kwaliteit 

leveren. Het team komt op structurele basis samen met formele organisaties, niet met informele partijen.
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Teamleider SEZO/ projectleider mantelzorg: De teamleider is verantwoordelijk voor alle wijken en stuurt drie 

teams aan (3 x 9 maatschappelijk werkers, waarvan ook mensen in SamenDOEN zitten). Daarnaast houdt hij/zij 

zich bezig met alliantievorming bij de zorg. Zo hadden ze vorig jaar het project ‘Verbinden formeel-informeel’. Alle 

MaDi’s in de stad hebben zich daaraan verbonden, samen met MEE Amstel en Zaan. Als projectleider Mantelzorg 

organiseert hij/zij onder andere de mantelzorginloop, waarin ze ook samenwerken met zowel formele als informele 

organisaties en initiatieven.

Teamleider OKT: De toegang tot hulp loopt onder andere via de OKT’s, dat was onderdeel van de transitie. De 

teamleider zorgt dat in de teams veel basisvoorzieningen te halen zijn en dat doorverwezen wordt indien nodig. 

Dan kan de specialistische hulp er voor korte tijd in zitten, omdat je al veel voorwerk hebt gedaan. Ook geeft hij/

zij vorm aan de transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs
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2  Definities 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.

 2.1 Informele ondersteuning

Informele krachten kenmerken zich volgens de respondenten door vrijwilligheid, laagdrempeligheid en dichtbij de 

bewoners van de wijk. Deze krachten bieden een luisterend oor en zorgen dat burgers op eigen initiatief activiteiten 

ondernemen. Vaak zijn dit organisaties die vanuit een bepaalde persoonlijke opvatting, ervaring of interesse zijn 

ontstaan en vanuit daar aansluiting zoeken bij de doelgroep waar wij zich voor inzetten. De directeur van Stichting 

Home Empowerment erkent de kracht van deze (vaak) kleine organisaties: ‘[…] die veel zicht hebben op wat er in de 

wijk gebeurt, en die heel dichtbij de doelgroep zitten […] Die weten daar ook heel snel de weg te vinden naar de [formele] 

hulpverlening’. Ook de teamleider van OKT erkent de kracht van informele netwerken: 

‘[…] ik denk dat de beweegredenen van iemand om voor iemand anders te zorgen zo mooi en pril zijn, dat je dat 

vooral moet laten groeien en niet aan regeltjes binden. Dat is de enorme kracht die je heel anders moet bekijken en 

onderhouden dan wij formele organisaties onderhouden.’

Naast het laagdrempelig bereiken van doelgroepen, ziet deze respondent dus een rol weggelegd voor de toeleiding 

naar de (formele) hulpverlening. De gebiedscoördinator van het stadsdeel legt uit dat het primair geen taak is van 

de informele partijen om bewoners te begeleiden en zorg te bieden: 

‘[…] de partijen die wij op dit moment als informeel classificeren zijn de partijen die voornamelijk met vrijwilligers 

werken […] die eigenlijk alleen maar verantwoordelijk zijn voor de toeleiding naar de formele zorg. [...] Zij zijn zelf niet 

verantwoordelijk voor begeleiding en het aanbieden van zorg.’ 

Volgens een aantal respondenten zijn informele partijen een belangrijke schakel voor het verzamelen van informatie 

of het leggen van de verbinding naar welzijn en/of zorg. 

De meeste respondenten verstaan onder informele krachten bijvoorbeeld: stichtingen, bewonersorganisaties, 

burennetwerken, ervaringsdeskundigen, sleutelfiguren in de wijk, lotgenotenclubjes, religieuze organisaties, 

sportverenigingen, activiteitenclubjes. De kwartiermaker Wijkzorg benoemd dat informele zorg ook op buurtniveau 

plaatsvindt, maar het is volgens haar lastig om daar vat op te krijgen: 

‘Op buurtniveau mensen zijn die echt iets voor hun buren doen. [...]wat ik lastig vindt aan de term informeel: hoe 

diep ga je en hoe klein maak je het? Want die hele kleine dingen bijna op straatniveau, daar hebben wij eigenlijk geen 

beeld op’.

 2.2 Formele ondersteuning

Formele krachten zijn volgens respondenten meer gebonden aan regels en worden veelal vanuit de gemeente 

gesubsidieerd en aangestuurd. De teamleider van SamenDOEN geeft aan dat formele organisaties zich kenmerken 

door regels, verantwoording en resultaten: 

‘Formeel kan je letterlijk zien als dingen die volgens bepaalde regels en reglementen gedaan worden. […] Formele zorg 

moet zich wel reguleren en wordt betaald, vaak door de overheid of zorgverzekering, moet resultaten behalen die 

accountable zijn. Het moet goed geregeld zijn o.a. privacywetgeving.’ 
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Sommige formele krachten (e.g. het OKT) kunnen zich informeel opstellen, bijvoorbeeld door op buurtniveau 

zichtbaar te zijn. Maar ze zijn een formele organisatie vanwege de opdracht vanuit de gemeente. 

De meeste respondenten verstaan onder formele krachten professionals zoals: Maatschappelijk werk, GGZ, 

jongerenwerk, huisartsen, scholen, wijkverpleging, ziekenhuizen, gemeente, de dominee als pastorale zorg. De 

ingerichte beleids- en organisatiestructuur lijkt een leidend principe te zijn voor het toekennen van het label 

informeel/formeel.

 2.3 Grijs gebied

Een aantal respondenten ziet geen duidelijke scheidslijn tussen informele en informele ondersteuners. In sommige 

organisaties werken namelijk zowel vrijwilligers als professionals, zoals in een maatjesproject dat gecoördineerd 

wordt door een professional: 

‘[…] je hebt zowel professionele formele partijen [bijvoorbeeld de Regenbooggroep, sportverenigingen] die informeel 

werk leveren. En daarnaast dus informeel als in vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, dat soort mensen. Deze worden 

wel aangestuurd door professionals, meestal’ (TSD). 

Ook de teamleider van het OKT ziet dat informeel soms overloopt in formeel. Een voorbeeld: ‘[…] de contactmedewerker 

op een school. Daar zit al de link naar professioneel en semiprofessioneel, als het een baan is ga je richting netwerken die 

steeds formeler worden’. De keuze van de burger om informele dan wel formele hulp in te schakelen is volgens de 

gebiedscoördinator geen bewuste keuze tussen deze twee mogelijkheden, maar op basis van wat het beste aansluit 

op de situatie: 

‘[…] de hulpbehoevende maakt in eerste instantie niet het onderscheid tussen formeel en informeel. De hulpbehoevende 

ziet dat een partij hem kan helpen met het oplossen van zijn probleem.’ 

Echter vindt de gebiedscoördinator de reikwijdte van informele zorg beperkt en enkel begeleiding en zorg van 

informele zorg in sommige gevallen niet voldoende: 

‘Die informele organisaties zijn daar redelijk goed in als het gaat om mensen binnenhalen en mensen op weg helpen, 

maar als het gaat om het feitelijke probleem oplossen, daar stopt het dan’.

Volgens een aantal respondenten kunnen informele partijen vooral ondersteunend zijn aan formele zorg. 

 2.4 Positionering

Over en weer lijken informele en formele partijen niet positief over elkaars positie. De directeur van Stichting Home 

Empowerment spreekt haar zorgen uit over het doorverwijzen en samenwerken met de formele hulpverlening: 

‘[…] grote formele zorginstellingen hebben een convenant met de gemeente […] om formele zorg [te zijn] heb je financiën 

nodig, moet je voldoen aan een aantal eisen. […] de formele zorg die laat best veel steken vallen, die besteedt eigenlijk 

weinig aandacht aan de niet-formele zorg. Waardoor de doelgroep niet de juiste hulpverlening krijgt.’

Volgens deze respondent wordt dit mede beperkt door de aansturing vanuit de gemeente. De gemeente heeft 

volgens haar de volgende opvatting: 

‘[…] als de kwetsbare doelgroepen bij de niet-formele zorg [komen] dan gaan zij op de stoel zitten van de formele zorg 

en dan zijn we bang dat de doelgroep niet de juiste hulpverlening krijgt. Maar dat is andersom, het is een dilemma.’ 
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De gemeente ziet Stichting Home Empowerment vooral als informele partij. Dit staat haaks op de wens van de 

stichting zelf, die graag als formele partij erkent wil worden. De gebiedscoördinator van het Stadsdeel legt uit dat 

sommige informele partijen van mening zijn dat zij wél formele zorg kunnen bieden en daarmee soms de burger 

misleiden of op het verkeerde pad zetten. Volgens hem wordt het probleem dan niet verholpen, maar juist verergerd: 

‘[…] op het moment dat een formele zorgpartij zich ermee moet bemoeien, dan zijn we maanden verder. Een stukje 

onwetendheid helaas bij de hulpbehoevende en het overschatten van informele zorgpartijen. En dat komt voornamelijk 

omdat ze niet capabel genoeg zijn, niet gekwalificeerd genoeg zijn om met die problematiek om te gaan.’ 

Volgens de gebiedscoördinator is het belangrijk dat de Jeugdwet goed uitgevoerd wordt en dat kun je volgens hem 

niet alleen overlaten aan een informele partij. De opdracht is: 

‘[…] zoveel mogelijk klanten helpen en die de kwaliteit leveren. We moeten de jeugdwet uitvoeren, ze willen veiligheid 

hebben, het plan moet in fasen. Als je daar de vrijwillige hulpverlening mee belast, dan ben je heel dom bezig. Als je 

al met elkaar samenwerkt, zal je dat meer in het tempo van de informele zorg moeten doen.’ 
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3  Beeld sociale participatie en onderlinge zorgzaamheid

We hebben aan de stakeholders gevraagd een beschrijving te geven van het gebied Slotervaart. Als eerste hebben 

we de stakeholders gevraagd naar het beeld dat zij hebben van de sociale participatie en onderlinge zorgzaamheid 

binnen het gebied Slotervaart. Onder sociale participatie verstaan we de activiteiten waar bewoners aan deelnemen 

of die ze zelf organiseren in de wijk, zowel collectief als één op één. Onderlinge zorgzaamheid is de ondersteuning 

die bewoners elkaar bieden, op sociaal, emotioneel, en praktisch vlak.

 3.1 Beeld sociale participatie

De meningen over de algemene sociale participatie in Slotervaart zijn verdeeld. Aan de ene kant geven een aantal 

respondenten die aangeven dat er een hoge mate aan sociale participatie is. Dit betekent dat zij zien dat burgers 

relatief veel inzet tonen op buurtniveau en vrijwilligerswerk verrichten. Aan de andere kant is de sociale participatie 

volgens een aantal respondenten laag. Zij zien een relatief kleine groep bewoners die zich actief inzet, maar er is 

ook een groep die teveel financiële, psychische- en/of sociale problemen heeft waardoor weinig ruimte is voor 

participatie. Deze verschillen kunnen toegeschreven worden aan een summier beeld van de participatiegraad of het 

geven van antwoorden op basis van een bepaalde doelgroep. Ongeveer een derde van de respondenten zegt weinig 

zicht te hebben op de sociale participatie in Slotervaart. In dit hoofdstuk lichten we de verschillen in visie over de 

mate van participatie in Slotervaart toe. 

Hoge participatie

Zowel de gebiedscoördinator als de medewerker van het projectmanagementbureau van het Stadsdeel geven aan 

dat de sociale participatie hoog is. De gebiedscoördinator ziet op basis van de gebiedsanalyse een enorme groei in 

aantallen mensen die vrijwilligerswerk verrichten en sociaal actief zijn. In 2012 was dat percentage voor Slotervaart 

28% en in 2015 is dit gestegen naar meer dan 40%. De gebiedscoördinator: 

‘[…] dus dat is echt een heel groot verschil […] We werken langzaam maar zeker toe naar een situatie waarbij één op de 

twee inwoners uit Slotervaart sociaal actief is in de vorm van vrijwilligerswerk of op een andere manier activiteiten 

organiseert voor de buurt.’

De medewerker van het projectmanagementbureau en ook de opbouwwerker van de diaconie zien dat een grote groep 

mensen zich betrokken voelt bij de buurt en/of de samenleving: zij komen af op bewonersoverleggen of herdenken 

op 4 mei tijdens de dodenherdenking. Ook is er volgens de medewerker van het projectmanagementbureau een 

grote groep bewoners die beroep doet op het budget voor bewonersinitiatieven, zoals moestuinieren. Volgens 

deze respondent zijn er veel jonge buurtbewoners die sportbuurtwerker of jongerenwerker zijn geworden, wat 

een voordeel is voor het kennen van de buurt en de bewoners: ‘[…] dat is de kracht van het welzijnswerk hier, dat zo’n 

jongerenwerker precies weet: ik weet wie jouw broer is. […] als je niet onmiddellijk het gedrag staakt dan zorg ik dat je 

grote broer op je afkomt’.

Naast de twee stakeholders vanuit het Stadsdeel ziet ook de projectleider Mantelzorg van SEZO en de directeur van 

Stichting Home Empowerment dat burgers redelijk actief zijn in Slotervaart: ‘Ze bezoeken de activiteitencentra, 

ze gaan naar voorlichtingen, ze doen mee aan activiteiten. De buurtbewoners die eigenlijk sociaal geactiveerd zijn 

die doen best wel goed mee’.

Lage participatie

De helft van de respondenten geeft aan dat de sociale participatie in Slotervaart laag is. De veldwerkers van 

Streetcornerwork zien weinig jongeren in Slotervaart die ergens bij betrokken zijn, bijvoorbeeld bij een vereniging 

of een club. Zij geven aan dat de behoefte bij jongens en meiden verschilt: ‘Ik zie wel bij meiden, dat er wel behoefte 

is, aan actief zijn in je eigen wijk en met leeftijdsgenoten. Dat dat aanbod nog wel vrij weinig is’. Ook de Buurtwerker 

van het Huis van de Wijk signaleert dat de sociale participatie in Slotervaart laag is. Het is volgens haar moeizaam 
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om vrijwilligers te vinden die kennis en vaardigheden hebben om te ondernemen en organiseren, zeker als het gaat 

om de lange termijn. Zij geeft aan: 

‘[…] er melden zich wel vrijwilligers hier, maar dat zijn veel mensen die achter de broek gezeten worden door het DWI, 

die iets moeten, […] die dan uiteindelijk zoverre geactiveerd zijn dat ze zeggen: ‘nou, oké ik wil wel wat doen’. […] 

mensen die iets meer in hun mars hebben, dus die een groep kunnen begeleiden, die zijn moeizamer te vinden’.

De Buurtwerker ziet net als de veldwerkers van Streetcornerwork dat er weinig ingestoken wordt op het organiseren 

van activiteiten voor kinderen/jongeren. De Buurtwerker ziet ook hierin een tekort aan vrijwilligers die een activiteit 

willen organiseren: 

‘Er is geen kinderwerk in de buurt, we hebben geen opdracht tot kinderwerk, we hebben daar ook geen formatie voor 

en we hebben geen activiteitenbudget, we hebben niks. Maar we hebben heel veel kinderen in de buurt en die willen 

hier een clubje. Die komen hier binnen: ‘is er iets leuks voor mij?’ […] dat vind ik aan deze wijk ook wel heel apart, dat 

het me niet gelukt is om een paar hele leuke vrijwilligers te vinden die het kinderwerk willen doen.’

Verschillende respondenten (n = 4) geven een verklaring voor de lage sociale participatie in Slotervaart. De cijfers 

over Slotervaart laten zien dat er een bovengemiddelde hoeveelheid sociale en economische problemen zijn, zoals 

armoede, relatieproblemen en isolement. Dit kan ervoor zorgen dat mensen weinig ruimte en tijd hebben om zich 

in te zetten voor de buurt. De projectleider Mantelzorg van Sezo: 

‘Als we het hebben over sociale participatie is er toch een grote groep die het gevoel heeft: ik heb nu zoveel problemen 

en dingen aan mijn hoofd, dat ik eerst met deze hulpvraag ondersteund moet worden zodat meer ruimte ontstaat 

en ik dan kan kijken wat mogelijkheden zijn om bij aan te sluiten. Nu is die behoefte er niet, ook omdat de drempel 

hoog is om te gaan.’ 

De teamleider van SEZO schrijft dit toe aan de schaarste-theorie en ziet een verschil in verschillende wijken in 

Nieuw-West. Volgens haar hebben de bewoners in Slotervaart iets minder problemen en daardoor meer ruimte om 

te participeren dan in andere buurten in Nieuw-West: 

‘Vanuit de schaarste-theorie weet je dat mensen die schulden hebben niet kunnen nadenken over activiteiten, die 

zijn aan het overleven. Dat merk je veel in Geuzeveld/ Slotermeer. Hier hebben mensen al net iets meer ruimte. Niet 

allemaal, want we hebben er hier ook genoeg die in die zin aan het overleven zijn. Maar als je naar de hele populatie 

kijkt, is het hier gemiddeld net iets beter.’ 

De veldwerker van Streetcornerwork voegt daaraan toe dat het ook door socialisatieprocessen komt: doordat 

jongeren vooral omgaan met andere jongeren met problemen, komen deze groepen niet aan bij activiteiten of de 

hulpverlening. 

 3.2 Beeld onderlinge zorgzaamheid

Wij verstaan onder onderlinge zorgzaamheid de mate waarin buurtbewoners naar elkaar omkijken. Sociale 

participatie en onderlinge zorgzaamheid zijn verschillende concepten. Met sociale participatie bedoelen we de 

mate waarin bewoners werken, vrijwilligerswerk uitvoeren of zich in ander georganiseerd verband inzetten voor de 

samenleving. Onder onderlinge zorgzaamheid verstaan we de ondersteuning die bewoners elkaar onderling bieden. 

Over het algemeen geven de respondenten aan dat de onderlinge zorgzaamheid tussen bewoners in Slotervaart 

redelijk hoog is. Men geeft aan dat onderling veel op elkaar gelet wordt. Er zijn diverse ontmoetingsplekken in de 

wijk waar bewoners met elkaar in contact (kunnen) komen. De medewerker van het projectmanagementbureau 

geeft aan dat een school bijvoorbeeld een plek is waar ouders elkaar ontmoeten: 
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‘Ik weet bijna zeker dat het hele informele circuit dat daar ontstaat, en al heel lang aanwezig is, dat dat uitermate 

goed functioneert. Dat de aansluiting bij de officiële hulpverlening een stuk moeilijker is en dat mensen vaak onderling 

van alles regelen.’

Ook diverse opvangplekken (e.g. voor mishandelde vrouwen) zorgen dat uitwisseling en onderlinge zorg plaatsvindt. 

De projectleider Mantelzorg ziet dat een grote groep mensen als mantelzorger optreedt en het vanzelfsprekend 

vindt om een zieke partner, kind of moeder te ondersteunen. Tot slot ziet ook de teamleider van Sezo dat relatief 

veel mensen in Slotervaart (meer dan in Geuzenveld en Slotermeer) zijn die een beroep kunnen doen op hun netwerk. 

Veel respondenten zien dat een grote groep bewoners kampen met persoonlijke en financiële problemen: ‘[…] 

kinderen die niet luisteren of met verkeerde dingen bezig zijn, deurwaarders die erbij komen en vaak zijn het ook ouders 

die gescheiden zijn en het alleen moeten doen. Dus ook weinig financieel zelfredzaam zijn’ (VS). De steun bij financiële 

problemen kan heel verschillend zijn en is volgens de projectleider Mantelzorg persoonsafhankelijk: 

‘Als je het hebt over financiële problemen dan zijn er mensen die het voor iedereen willen verbergen en die hun netwerk 

niet willen betrekken. En anderen willen geen schuldhulpverlening en zeggen dat ze het wel redden met familie. Ook 

bij ontruimingen zijn er mensen die toch op het laatste moment geld bij elkaar krijgen. Dat zien we hier ook weer wat 

vaker, dat het netwerk wel betrokken wordt.’

Aan de andere kant zijn ook een aantal respondenten die de onderlinge zorgzaamheid laag vinden. Zo geven de 

veldwerkers van Streetcornerwork aan dat de jongeren veelal op hun eigen eiland leven, in een overlevingsmodus 

zitten en daardoor weinig van elkaar weten wat daadwerkelijk speelt: 

‘Ze zijn wel heel loyaal aan elkaar, maar het is niet zo men weet van anderen wat er speelt. Dat is ook wat ik terugzie 

bij die jongens met wie ik dan op straat werk. Ze kennen elkaar heel goed, zeggen ze, maar echt waar ze mee zitten 

daar wordt niet echt zorg voor elkaar gedragen.’

Onderlinge zorgzaamheid verdeeld in etnische scheidingslijnen

Vrijwel alle respondenten geven aan dat de onderlinge zorgzaamheid voornamelijk aanwezig is binnen bepaalde 

groepen, zoals Marokkaanse/Turkse vrouwen, ouderen, nieuwkomers, studenten, etc. De medewerker van het 

projectmanagementbureau ziet dat er veel op elkaar gelet wordt, dat de onderlinge zorgzaamheid hoog is, vooral 

onder ouderen en de Marokkaanse vrouwen. De coördinator Burennetwerk geeft aan: ‘[de onderlinge zorgzaamheid 

is] heel wisselend. Je hebt een groep senioren die er al heel lang woont, sinds het gebouwd is, 40-50 jaar. Die hebben veel 

steun aan elkaar’. De medewerker van het projectmanagementbureau vertelt over de manier waarop Marokkaanse 

vrouwen elkaar ondersteunen:

‘In het Marokkaanse circuit zorgen vrouwen voor elkaar. Je hebt hier een opvang voor mishandelde vrouwen […] Je 

moet het heel erg hebben van vrouwen die elkaar onderling tips geven, bij een school kennen ook een aantal ouders 

elkaar, die doen het ook heel goed. Ik weet bijna zeker dat het hele informele circuit dat daar ontstaat, en al heel lang 

aanwezig is, dat dat uitermate goed functioneert.’ 

De gebiedscoördinator ziet dat binnen bepaalde culturen de onderlinge zorgzaamheid hoger is: 

‘Vanuit de Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Antilliaanse cultuur zorgt de familie altijd sneller voor elkaar. Nou goed, 

die groepen heb je in wat grotere getalen in Slotervaart en ook in Nieuw-West. Men kijkt wat vaker naar elkaar uit, 

zeker als het gaat om de eerste en tweede generatie. Bij de derde generatie is het al een stuk minder.’

Ook binnen groepen ouderen is dit terug te zien, namelijk dat enerzijds een grote groep ouderen elkaar opzoekt, en 

anderzijds dat een grote groep ouderen niet in een dergelijk netwerk valt en eenzaamheid ondervindt. 
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Volgens de kwartiermaker wijkzorg zit er een risico aan het (alleen) betrekken van het netwerk in moeilijke situaties. 

Doordat bepaalde groepen veelal problemen proberen op te lossen in de eigen gemeenschap, ligt het risico op de 

loer dat problemen escaleren: ‘[…] mensen die in eerste instantie alles binnen de familie willen en moeten oplossen. 

Voordat ze met een vraag naar buiten komen is het vaak al heel ver geëscaleerd en trekken ze het al niet meer’.

Beperkte integratie tussen groepen

Een aantal respondenten signaleren dat verschillende groepen moeizaam met elkaar integreren. De Coördinator 

Burennetwerk: 

‘[…] heel vaak zie ik dat mensen volstrekt langs elkaar heen leven. Senioren komen niet bij de Turkse of de Marokkaanse 

Toko, gaan niet met ze om, praten er ook heel lelijk over en andersom. […] de groep van expats, yuppen, die hebben heel 

weinig raakvlakken met de senioren en heel weinig met de grote gezinnen en de mensen met Turkse of Marokkaanse 

achtergrond.’

Ook de directeur van Stichting Home Empowerment geeft aan dat er weinig integratie is tussen rijk, arm en 

middenstand: 

‘[…] ik merk bijvoorbeeld bij LulaLuid, dat is een pand dat gesloopt gaat worden en het wordt nu hergebruikt door een 

krakersvereniging met een groot café, allerlei activiteiten, daar binnen is alles wit. Er komen daar weinig allochtonen.’

Volgens de Coördinator Burennetwerk kan dit komen door een taalbarrière. 

 3.3 Faciliteren/Stimuleren onderlinge zorgzaamheid

De geïnterviewde stakeholders hebben verschillende ideeën over het stimuleren van onderlinge zorgzaamheid. In 

de interviews is gevraagd naar wat goed gaat in het stimuleren, wat beter kan, en de reden waarom formele partijen 

hier weinig of geen aandacht aan besteden. 

Wat gaat goed?

Uit de interviews valt op dat voor het stimuleren van onderlinge zorgzaamheid ‘verbinding’ een overeenkomstige 

factor is. Echter, de wijze waarop deze verbinding gelegd wordt verschilt: de een gaat outreachend te werk en de 

ander inventariseert (tijdens een eerste gesprek) hoe het netwerk eruit ziet en weer een ander verwijst door naar 

bijvoorbeeld een activiteit of informele partij.

De coördinator Burennetwerk geeft aan dat de laatste jaren een groei te zien is in het stimuleren van onderlinge 

zorgzaamheid. Zij geeft aan dat partijen elkaar steeds beter weten te vinden en dat de brede wijkzorgtafels daaraan 

bijdragen. De transformaties in de zorg leggen meer en meer druk op de informele zorg en het sociaal netwerk 

van mensen. Zij legt uit dat professionals een verbinding proberen te maken met informele ondersteuning: ‘[…] 

een welzijnscoach die gaat heel gericht samen met iemand kijken: zou je niet bij een yogaclubje of een ander clubje 

gaan? ’ De teamleider van het OKT legt uit dat professionals alleen formele hulp inschakelen waar nodig: ‘[…] op het 

moment dat het gaat om een gezin waarvan je weet dat die ouders een paar dingen moeten oplossen of regelen waar geen 

professionele zorg bij nodig is, dan ga je dat natuurlijk wel doen’.

De gebiedscoördinator signaleert dat elkaar kennen bijdraagt aan een goed netwerk en dat het afhankelijk is van 

onderlinge relaties en personen: ‘[…] als die bevlogenheid er niet is, is iedere persoon een nummer en dan loop je net 

wat minder hard of dan wil je andere zaken wel eens wegmoffelen van het is er niet of het is er niet in die mate’. Ook de 

teamleider van het OKT geeft aan dat het afhankelijk is van de moederorganisatie maar ook de persoonlijkheid van 

de professional: 
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‘[…] als je gewend was om de wijk in te gaan, dan zit dat al in je bloed. Er is een Arabisch sprekende Ouder Kind 

Adviseur, die gaat als de moskee uitgaat op het plein staan en praatjes maken met mensen. Of door aan te sluiten bij 

de spelotheek. Die gaan nu ook wat meer met moeders aan de slag.’

De Kwartiermaker Wijkzorg geeft aan niet precies te weten of professionals onderlinge zorgzaamheid stimuleren, 

maar ‘[…] wat zij wel doen, we hebben allemaal die kanteling als methode en in Amsterdam is gekozen voor Anders Kijken 

Anders Doen, dat is een manier van casuïstiek bespreken waarbij je uitgaat van de compensatiematrix en uitgaat van wat 

kan iemand zelf, wat kan iemand met zijn netwerk en als dat echt niet kan, wat moet je formeel oplossen. Daar zijn ze in 

getraind, en bij de casuïstiekbesprekingen proberen we iedere keer volgens die methodiek de casuïstiek te bespreken [...]Er 

wordt niet gelijk professionele inzet gedaan maar gevraagd of iemand kinderen, familie of buren heeft die het zou willen 

doen. Als iemand zegt ‘nee’, dan zullen ze soms ook wel de stap maken door iemand te tippen: ik weet iemand hier in de 

wijk die dat heel graag zou willen doen, mag ik jullie in verbinding stellen. Maar of dat heel vaak gebeurt, weet ik niet.’

Het buurtpraktijkteam probeert volgens de medewerker van het projectmanagementbureau ook de onderlinge 

zorgzaamheid in de buurt te stimuleren. Dit doen zij door samenwerking tussen instanties te organiseren, zodat ze 

van elkaar weten wat ze doen. Ook fysiek op pleinen aanwezig zijn om met ouders in gesprek te gaan kan helpen: 

‘[…] ouders die daar op een bankje zitten en elkaar niet durven aan te spreken en de kinderen niet durven aan te 

spreken, die uit te dagen om mee te doen, door te zeggen: kunt u even helpen, ik kom handjes te kort?’

Ook spreken zij kinderen aan om te leren omgaan met conflicten en het nemen van verantwoordelijkheden. Ook 

de uitvoerende jongerenwerkers van Streetcornerwork proberen onderlinge zorgzaamheid te stimuleren. Zij vragen 

jongeren naar hun vrije tijdsbesteding of met wie ze omgaan. Ook omschrijven zij hoe ze onderlinge ontmoeting 

tussen jongeren mogelijk maken: 

‘[…] als iemand dan behoefte heeft om bij elkaar te komen, dan ga ik heel vaak met een jongere voor het eerst naar een 

buurtcentrum, een soort van warme overdracht, nieuw in de groep. En dan verwijs ik ze daar naar toe.’

De teamleider van SEZO en de projectleider Mantelzorg signaleren dat mensen die een klein netwerk hebben ook 

vaak financiële hulpvragen hebben. Hierbij proberen zij te onderzoeken in hoeverre het netwerk kan ondersteunen 

en zoeken zij naar mogelijkheden om een maatje te koppelen. In hun werkwijze is het een vast onderdeel om te 

kijken hoe iemands netwerk eruit ziet: 

‘Hoe ziet je netwerk eruit? En als er problemen zijn bij wie voel je je het meest prettig, vertrouw je het meest, is het 

überhaupt mogelijk dat iemand met me mee komt naar een afspraak? Dan zie je dat mensen soms zeggen: niemand, 

of de familie vindt het wel welletjes geweest. Dan proberen we te kijken wat nog mogelijkheden zijn en op het moment 

dat het niet binnen het netwerk kan, is er opening om iemand te koppelen aan een maatje.’

Wat gaat niet goed?

Een aantal respondenten geeft aan dat wijkprofessionals nauwelijks onderlinge zorgzaamheid stimuleren. De reden 

hiervoor is volgens de directeur van Stichting Home Empowerment en de veldwerkers van Streetcornerwork dat 

SamenDOEN (en ook het OKT) ver van de doelgroep af staan. Stichting Home Empowerment: ‘Nee, ik vind niet dat ze 

daar veel moeite voor doen. SamenDOEN staat te ver af van de wijk. Je zou er vanuit gaan dat het sociale team heel dicht 

bij mensen staat’. Een verklaring wordt gezocht in de wijze waarop het werk bij SamenDOEN is ingedeeld: 

‘[...]het kan zijn dat zij ook moeten voldoen aan bepaalde normen en eisen, ik weet niet hoe het beleid van hen in elkaar 

zit. Misschien ook de werkdruk. Misschien omdat je te maken hebt met verschillende organisaties. In die sociale teams 

zitten verschillende mensen met verschillende petten dus je behartigd ook de belangen van je eigen organisatie.’ 
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De veldwerkers zien dat sommige jongerenwerkers die in een wijkteam werken niet goed in de groep jongeren 

liggen en niet op hun behoefte inspelen. Hierdoor vinden de jongerenwerkers weinig aansluiting vinden bij de 

jongeren uit de buurt. De veldwerkers geven daarnaast aan dat de wijkteams niet zichtbaar zijn in de wijk, maar 

ook niet bij (gebiedsteam)-overleggen: ‘Ze worden uitgenodigd, een keertje en daarna zijn ze nooit meer geweest. Dat 

gaat dan heel moeizaam’.

Wat kan beter?

Respondenten geven een aantal situaties weer waarin het stimuleren van onderlinge zorgzaamheid verbeterd 

zou kunnen worden. Ten eerste geeft de medewerker van het projectmanagementbureau aan dat bewoners in 

Slotervaart meer verantwoordelijkheden mogen durven nemen. Zij merkt dat ouders elkaar niet of nauwelijks 

durven aan te spreken op bijvoorbeeld het gedrag van kinderen: 

‘De sportbuurtwerker signaleert dat. Dat ouders op een bankje blijven zitten en niet in actie komen. En dat je op zoek wilt 

naar gedeelde verantwoordelijkheid maar dat veel mensen nog bang zijn op een plein public die verantwoordelijkheid 

te nemen.’ 

Ten tweede zijn er ouders met kinderen die de omgeving rond het Mondriaanplein niet veilig genoeg vinden, 

waardoor ze nauwelijks op straat te vinden zijn. Dit is een gemiste kans volgens de medewerker van het 

projectmanagementbureau: 

‘[…] op het Mondriaanplein. [...] jonge mensen die daar een woning hebben gekocht, die willen we vragen hun kind 

daar te laten spelen maar die vinden dat maar niks, want de omgangsvormen zijn heel bruut en heftig, er moet wat 

veranderen, want anders blijven die ouders hun kinderen naar Zuid….en je wil dat daar ook ouders elkaar ontmoeten.’ 

Ten derde is het volgens de Coördinator Burennetwerk een uitdaging om bepaalde doelgroepen te bereiken, 

bijvoorbeeld met Turkse of Marokkaanse achtergrond. Zij denkt dat er een groot taboe hangt om hulp te vragen. 

Zij vertelt: 

‘Die doelgroep wil zich vooral ook laten benaderen door mensen die Arabisch spreken of vooral een zelfde culturele 

achtergrond hebben. Volgens mij zijn veel van de wijkteams toch helaas nog erg autochtoon. Dus dat bemoeilijkt het.’ 

Ten vierde geeft de kwartiermaker wijkzorg aan dat het niet voor alle professionals vanzelfsprekend is om een 

beroep te doen op de eigen kracht van burgers, waardoor zij onvoldoende insteken op het stimuleren van onderlinge 

zorgzaamheid. De transitie is voor de ene professional makkelijker eigen te maken dan voor de ander: 

‘En niet iedereen heeft het in zijn genen zitten om de stap te maken van zorgen voor naar zorgen dat. De een is daar 

beter in dan de ander. Er zijn mensen hier in de wijk, dat zijn super voorbeelden, die het heel goed doen maar er zijn 

ook mensen die in de modus zorgen voor blijven hangen.’ 

Ten vijfde geven de veldwerkers van Streetcornerwork aan dat wijkprofessionals meer kunnen inspelen op de 

behoefte van bewoners. Vooral bij de meiden in Slotervaart is er een grote behoefte om bij elkaar te komen en 

ervaringen uit te wisselen: ‘[…] je hebt ontmoetingsplaatsen voor ouderen, dat bewoners bij elkaar komen etc. Ik denk 

dat als je het parallel daaraan bekijkt, is dat je jongerenwerk ook een soort van ontmoetingsplaats moet worden’. Volgens 

de respondenten zou de gemeente hierin een actievere faciliterende rol kunnen innemen: 

‘Dat je wel ziet dat er veel behoefte is vanuit de jongeren, om bij elkaar te komen en dat er een plek is om ideeën te 

ontwikkelen. Dan wordt er een locatie geregeld en dan hebben ze dus weer geen jongeren en dan is het steeds een 

beetje afleiden. Het is natuurlijk aan de opdrachtgever of de gemeente om daarin te handelen.’
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In het algemeen geven een aantal respondenten, waaronder de coördinator Burennetwerk, de wijkteamprofessionals 

en teamleider OKT, aan dat meer tijd en ruimte nodig is en dat nu de tijdsdruk een belemmerende factor is voor het 

stimuleren van onderlinge zorgzaamheid. De coördinator Burennetwerk geeft aan dat er: 

‘[…] veel werkdruk [is] op zowel de formele als de informele zorg, dat er minder tijd is per cliënt om iemand verder te 

helpen. We horen wel wat iemand zou willen doen maar dat er te weinig tijd is, dan kun je iemand ook niet helpen.’ 

De teamleider van het OKT legt uit dat de tijdsdruk alsmaar hoger is geworden doordat het OKT nu ook op scholen 

werkzaam is. Het in kaart brengen van het sociale netwerk en het stimuleren van onderlinge zorgzaamheid is iets 

waar OKT’ers niet langdurig mee bezig zijn: 

‘[…] we zullen wel kijken of buren betrokken kunnen worden, maar echt met iemand die zegt dat hij geen sociaal 

netwerk heeft op zoek te gaan naar mensen die toch betrokken kunnen worden… Wij kunnen er niet heel lang op 

blijven doorgaan.’ 
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4  Samenwerking in fases

We hebben de stakeholders gevraagd per fase van de hulpverleningscyclus aan de 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 4.1 verslag van de elementen per fase die de stakeholders op dit moment als positief 

benoemen, daarna gaan we in paragraaf 4.2 in op elementen die moeizaam gaan, en tot slot vermelden we in 

paragraaf 4.3 de wensen die de stakeholders geuit hebben met betrekking tot de samenwerking tussen wijkteam 

professionals en informele partijen in de hulpverleningscyclus. 

 4.1 Goede samenwerking

Hieronder gaan we in op wat algemene positieve factoren die stakeholders benoemen in het samenwerken van 

wijkteam professionals en informele partijen, en vervolgens gaan we in op de succesfactoren die zij per fase 

noemden.

Algemeen

Een positieve factor die meer in het algemeen naar voren komt is dat de stakeholders een goede samenwerking 

tussen formele en informele partijen van belang vinden en het daarbij essentieel vinden dat je elkaar kent. Volgens 

de kwartiermaker wijkzorg ‘[…] valt en staat alles bij goed contact. Een papieren netwerklijst dat werkt niet. Je moet 

elkaar gezien hebben’. Voor de meeste organisaties geldt dat ze daarom deelnemen aan een netwerkbijeenkomst 

in Slotervaart, zoals de wijktafel of de lunch [bij de kwartiermaker wijkzorg zoeken hoe ze deze bijeenkomsten 

noemt]. Een enkele organisatie vindt goed contact zo belangrijk dat zij extra maatregelen nemen om dat te borgen. 

De informele partij Burennetwerk bijvoorbeeld heeft een medewerker aangenomen van een formele partij waar zij 

veel mee samenwerken, ‘[…] om de samenwerking met die organisatie te verbeteren. Die nieuwe collega […] gaat alle 

wijkteams van Cordaan langs om uit te leggen hoe Burennetwerk werkt’. En de teamleider van SamenDOEN geeft aan 

dat ze in hun teams een medewerker van Eigen Plan hebben die tijdens overleggen de eigen kracht van klanten en 

hun sociale netwerk en de mogelijkheden van informele zorg benadrukt. 

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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Samenwerking tussen professionals en informele partijen krijgt op verschillende wijzen vorm. Zoals hierboven 

beschreven staat, komt het voor dat informele partijen een functie krijgen in het team van de ander, en 

andersom. Samenwerking gaat ook over het faciliteren van ‘de ander’. Zo vertelt de medewerker van het 

projectmanagementbureau dat het Buurtpraktijkteam diverse locaties heeft in Slotervaart waar informele partijen, 

zoals de Staalmannen en een groep actieve vrouwen, gebruik van mogen maken bijvoorbeeld voor overleg. De 

medewerker van het projectmanagementbureau zegt verder: ‘[…] we proberen ze te begeleiden en ze financieel te 

faciliteren, als ze activiteiten willen organiseren en ze hebben daar geld voor nodig dan regelen we dat’.

Volgens stakeholders is samenwerking tussen formeel en informeel wel nog iets dat verder op gang moet komen in 

Slotervaart, iets waaraan gebouwd moet worden. De kwartiermaker wijkzorg benadrukt het belang van het delen 

van succesverhalen in de wijk: 

‘[…] je moet iets hebben wat goed gelukt is en dan gaan mensen het nog een keer doen […] ik zeg ook steeds: als er een 

nieuwsbrief uitkomt, publiceer die [succesverhalen] ook want die kunnen mensen weer op andere gedachten brengen.’ 

Samenwerking verloopt volgens Stichting Home Empowerment pas echt goed wanneer je echt samen optrekt in 

iedere fase van de bovenstaande cyclus, dus als ‘[…] de taken samen verdeeld worden, de uitvoering samen gedaan 

wordt, en de nazorg en de monitor gezamenlijk besproken wordt’. Uit de interviews met de stakeholders blijkt dat de 

formele en informele partijen in Slotervaart in een enkele fase van de cyclus samen optrekken. Hieronder lopen we 

de verschillende fasen langs.

Benaderen huishoudens

Een aantal van de informele partijen in Slotervaart lijkt goed ingang te kunnen vinden bij huishoudens die niet op de 

radar staan van formele partijen. Het bereiken van moeilijk bereikbare huishoudens is volgens de gebiedscoördinator 

gebiedsteams typisch voor informele partijen: ‘Dat is hun kracht, daar zijn zij sterk in, zij kunnen juist die mensen 

bereiken die de formele zorgpartijen niet bereiken’. Samenwerking tussen formele en informele partijen vindt met 

name plaats op het moment dat de formele partij vastloopt met een gezin of geen ingang vindt. Op dat moment 

wordt contact gezocht met informele partijen zoals met Stichting Home Empowerment of de moskee. Ook wordt 

mondjesmaat met peers gewerkt.

Indicatiestelling

De indicatiestelling is over het algemeen een taak die de formele organisaties uitvoeren. Een inschatting maken 

van het sociale netwerk kunnen ook informele organisaties doen. De gebiedscoördinator gebiedsteam vindt zelfs 

dat zij daar nog beter in zijn dan sommige formele organisaties: 

‘Bij informele partijen is vaak al heel snel de inschatting gemaakt, ook omdat cliënten zaken eruit flappen. De setting 

die gecreëerd wordt op kantoor is heel erg familiair, dus het lijkt net alsof je aan de eettafel zit en aan de eettafel 

vertellen we elkaar alles. […] Dus dan kunnen ze een beoordeling maken van het sociale netwerk.’ 

Plan maken

Het maken van een plan waarin formele en informele partijen betrokken zijn, is veelal een taak die de professional 

uitvoert. Tijdens het opstellen van een plan kijken sommige professionals al wel wie er in het netwerk aanwezig 

zijn die ook ondersteuning kunnen bieden. Het OKT geeft een voorbeeld van deze aanpak: 

‘[…] Als je duidelijk probeert te krijgen wat de hulpvragen zijn, dan ben je gespitst op de vraag op wie je kunt terugvallen 

of wie belangrijk zijn voor het gezin. […] In eerste instantie zoek je het binnen de familie. […] Als ouders aangeven dat 

ze weinig netwerk hebben, wil je dat gaan verstevigen.’ 

De teamleider SamenDOEN maakt in de uitvoeringsfase minder gebruik van informele partijen: ‘[…] als er al 

vertrouwenspersonen actief zijn, dan zullen die ook […] uitgenodigd worden’. Bij de netwerkbijeenkomsten in Slotervaart 
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wordt via casuïstiekbesprekingen weliswaar geen ‘plan’ opgesteld, wel worden tips gegeven over hoe het netwerk 

van klant ingeschakeld kan worden. De kwartiermaker wijkzorg zegt hierover: 

‘Wat we doen bij de casuïstiekbesprekingen is kijken wie de klant het beste kan helpen of ondersteunen en dan wordt 

wel gezamenlijk gekeken wie dan wat kan doen, maar dat is niet echt een plan maken. De afspraak is dat bij de 

volgende casuïstiekbespreking vertelt wordt wat er gedaan is met de verkregen tips.’ 

Ondersteuning

De ondersteuningsfase is de fase waar het meest sprake is van samenwerking tussen professionals van wijk teams 

en informele partijen en/of sociale netwerken. Het zijn vooral de formele partijen die de informele partijen en/of 

het sociale netwerk benaderen voor ondersteuning. Volgens de kwartiermaker wijkzorg komt dat overdragen aan 

informele partijen steeds vaker voor: ‘Dingen die een formele organisatie eerst veel deed worden nu afgestaan aan 

informeel’. 

Stichting Home Empowerment vertelt dat SamenDOEN hen opbelt wanneer ze er echt niet uitkomen met een 

gezin: ‘Dan bellen ze ons en dan vragen ze of wij ze willen ondersteunen’. En soms zijn het de informele partijen die 

de professionals inschakelen in de ondersteuningsfase. Volgens haar komt het voor dat een cliënt van SamenDOEN 

niet tevreden is over de ondersteuning en bij hen aanklopt: 

‘Als de cliënt vindt dat hij niet goed is geholpen, dan komt die bij ons, wij nemen contact op met team SamenDOEN, 

we bespreken waar de belemmeringen liggen en dan pakken we het samen [met SamenDOEN] op.’ 

Over het algemeen geven de stakeholders aan dat de ondersteuning gescheiden plaatsvindt. Samenwerking in de 

ondersteuningsfase kan ook gaan om het uitwisselen van advies. Volgens Coördinator Burennetwerk krijgt het 

Burennetwerk veel vragen van OKT’s zoals: ‘Ik heb een moeder en die kan haar kind niet van en naar school brengen, 

hebben jullie daar iemand voor? ’ Dan geeft het Burennetwerk advies, in dit geval: ‘Goh, ga naar de school toe en kijk 

of je andere moeders kunt vinden die kunnen helpen’. De OKT’s koppelen over het algemeen wel terug hoe het advies 

heeft uitgepakt. De teamleider van SamenDOEN merkt op dat het voor bepaalde typen professionals eenvoudiger is 

informele partijen in te schakelen dan voor anderen. Professionals uit de volwassenenzorg bijvoorbeeld, van MEE en 

het Leger des Heils, kunnen een deel van hun werk makkelijker aan vrijwilligers of het sociale netwerk overdragen, 

zij werken dan ook vaak met vrijwilligers. Terwijl de professionals uit de jeugdzorg, (die zich bezig houden met 

jeugdinterventies, observaties en consultaties) veel minder makkelijker informele zorg betrekken tijdens hun werk 

in een gezin. De jeugdzorgprofessionals werken dus minder samen met informele zorg.

Nazorg

Formele en informele partijen werken weinig samen in de fase van de nazorg. SamenDOEN bekijkt bij het afsluiten 

samen met het huishouden hoe het huishouden verder kan zonder formele zorg: ‘Hoe ga je duurzaam op eigen houtje 

verder? ’ Dit soort gesprekken komen in Slotervaart niet vaak voor, want zo vertelt de teamleider SamenDOEN: ‘[…] 

we hebben hele kwetsbare huishoudens, waar we zelden afsluiten zonder lichte vorm van formele zorg. Het heeft met de 

ernst van de problematiek te maken’.

Evaluatie

Een enkele keer evalueren formele en informele partijen de samenwerking, maar over het algemeen komt dat 

nauwelijks voor. 

 4.2 Moeizame samenwerking

Ook in deze paragraaf gaan we eerst in op wat algemene belemmerende factoren die naar voren kwamen tijdens 

de interviews, en vervolgens gaan we per fase in op specifieke elementen die de samenwerking tussen wijkteam 

professionals en informele partijen moeizaam laten verlopen.
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Algemeen

De meeste stakeholders geven aan dat van samenwerking tussen formele en informele partijen in iedere fase van 

de cyclus geen sprake is. Hiervoor worden een aantal knelpunten genoemd. Allereest blijkt voor beide partijen 

vertrouwen in de ander een heikel punt te zijn. Volgens de kwartiermaker wijkzorg is dat niet alleen in Slotervaart 

het geval, het speelt ook op andere plekken in Amsterdam: 

‘Formele partijen en zorgaanbieders moeten ook af en toe durven vertrouwen dat een ander het ook kan. […] Als 

je daarvoor opgeleid bent waarom zou iemand dat opeens kunnen die dat informeel aanbiedt in de wijk. Dat is 

natuurlijk heel lastig. Maar andersom geldt het ook: informele partijen zoeken ook waar de scheidslijn zit, wat 

mogen wij nog en wat mogen we niet. Dat heeft heel veel met vertrouwen te maken en ook met elkaar leren 

kennen.’ 

En volgens de kwartiermaker wijkzorg is in het contact de gehanteerde taal ook een belemmering in de 

samenwerking. Professionals en informele partijen spreken dikwijls niet dezelfde taal. De kwartiermaker 

wijkzorg: ‘Professionals hebben de neiging om heel erg de taal te kiezen van de zorg. En die verstaan anderen niet 

altijd’. Bovendien wordt de alliantievorming volgens de teamleider SEZO belemmerd doordat ‘[…] er steeds zoveel 

mensen rouleren’, bijvoorbeeld doordat ze van werkgever veranderen. 

Een vierde knelpunt is de afstand tussen formele en informele partijen. Een aantal respondenten benoemt dat met 

name het OKT en SamenDOEN te veel op afstand staan van de rest van de organisaties in Slotervaart, zowel voor 

formeel als informeel. De afstand wordt wel begrepen, zo zegt de medewerker van het projectmanagementbureau: 

‘Ik kan me voorstellen dat ze bedacht zijn op al te veel vergaderen. Ze willen vooral de capaciteit stoppen in het 

helpen van gezinnen’. Volgens een medewerker van Streetcorner work staan de organisaties ook te ver van hun 

doelgroep, jongeren, af.

Verder vormen een aantal wetgevingen een knelpunt. Zo vormt privacy een belemmering volgens sommige 

respondenten. Zowel een aantal formele als informele partijen geeft aan dat zij van formele organisaties niet de 

informatie ontvangen die zij nodig hebben, bijvoorbeeld om met potentiele cliënten in contact te komen. Ook 

de teamleiders van SamenDOEN en het OKT benoemen dit als knelpunt. Dat dit een structureel accent heeft licht 

de teamleider OKT toe: ‘Zelfs binnen het team mogen we niet zomaar informatie delen’. Een ander voorbeeld is de 

afgifte van verklaringen omtrent gedrag (VOGs). De coördinator Burennetwerk geeft aan dat OKT’s niet veel met 

hen samenwerken omdat het Burennetwerk geen VOG’s afgeeft, ‘[…] dus ze vragen meestal andere organisaties’.

Tenslotte, moeilijke samenwerking is volgens de teamleider van SEZO en de projectleider Mantelzorg niet 

afhankelijk van de fase waarin je samenwerkt maar van het contact dat je met de organisatie hebt. De teamleider 

van SEZO geeft aan dat ‘[…] het heel erg ligt aan wat je zelf nodig hebt. Een aantal partijen hebben wij gewoon goed 

contact mee, dus daar kun je gelijk [zeggen]: ‘ik heb hier een klant, mag ik even overleggen? ’. Organisaties waar weinig 

contact mee is, daar loopt de samenwerking veel moeizamer. Dat laatste punt komt in meerdere interviews naar 

voren. Toch is het niet van zelfsprekend dat wanneer formele en informele partijen wel bij elkaar komen, ze elkaar 

daadwerkelijk leren kennen. Volgens de kwartiermaker wijkzorg blijven tijdens ‘[…] de bijeenkomsten mensen van 

dezelfde organisatie bij elkaar zitten’, ze zouden zich juist moeten ‘verspreiden [zodat je] met formele en informele 

partijen aan een tafel zit’. 

De teamleider van SEZO geeft aan dat het niet altijd even makkelijk is om met sommige informele organisaties 

in Slotervaart samen te werken: ‘Dat zijn soms hele gesloten clubjes’.

Benaderen huishoudens

Bovendien lukt het contact leggen met moeilijk te bereiken huishoudens, maar een paar van de informele 

stakeholders die wij spraken benoemen wel dat formele partijen in deze fase nauwelijks toenadering zoeken. Zo 

egt de directrice van Stichting Home Empowerment: 
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‘Wij werken wel samen met team SamenDOEN maar ze bellen ons niet of mailen ons niet om te vragen of iemand bekend 

is. Terwijl dat eigenlijk wel zou moeten. Ze zouden veel meer bij de informele zorg kunnen checken of iemand bekend is.’ 

De teamleider van SamenDOEN blijkt het inderdaad het benaderen van moeilijk te bereiken huishoudens alleen de 

taak van formele partijen te vinden. 

Een ander knelpunt is dat wanneer een informele partijen door een professional gevraagd wordt in deze fase taken 

op zich te nemen, de informele partij met kosten en dergelijke komt te zitten. De gebiedscoördinator van het 

gebiedsteam zegt hierover: 

‘Wat ook wel eens gebeurt, is dat een formele zorgpartij de opdracht belegt bij de informele zorgpartij omdat die 

opdracht niet uit te voeren is. En dat betekent: ‘bereik die moeilijk te bereiken cliënt’. Die persoon bereiken is voor de 

informele partij makkelijker dan voor de formele. Dan zegt de informele partij: ‘kom maar over de brug, ik heb ook 

mijn bedrijfsvoering hier te runnen, ik heb ook mensen in dienst, ik moet ook huur betalen et cetera. En dan moeten ze 

verantwoording afleggen maar dat vinden informele partijen moeilijk, daar moeten ze voor gaan zitten, daar zijn ze 

niet in gekwalificeerd of getraind en dan gaat het vaak mis.’

Bovendien zou het volgens Stichting Home Empowerment schelen als er in een fase vóór het benaderen van moeilijk 

te bereiken huishoudens al aan netwerkvorming was gedaan tussen professionals en informele partijen: 

‘[…] dat zou eigenlijk als eerste moeten, dan werk je al samen, heb je gezamenlijk in beeld wat er al gebeurt, en als je 

dan een gezin hebt dat moeilijk te bereiken is, [dan kunnen we daar samen mee aan de slag want] daar hebben wij de 

expertise in hoe we achter de voorkeur kunnen komen.’

Indicatiestelling

De indicatiestelling is, volgens een aantal stakeholders, over het algemeen een taak van de formele organisaties. Zij 

zijn hiervoor gekwalificeerd. Toch maken informele partijen in deze fase niet altijd de keuze om formele hulp in te 

roepen en dat lijkt niet altijd positief uit te werken. De gebiedscoördinator van het gebiedsteam licht toe: 

‘Dan wordt de keuze gemaakt: schakelen we [de informele partij] de formele partij in of doen we het zelf? En op het 

moment dat men de formele partij inschakelt, dan gaat het prima. Maar op het moment dat men ervoor kiest om 

het zelf te doen, ontstaan er wel eens brokken. […] Vooral niet gekwalificeerd zijn en niet de juiste wegen weten te 

bewandelen en het stukje verantwoording [zijn niet helemaal in orde] met alle gevolgen van dien.’ 

Ook als in deze fase wel contact is tussen een formele en informele organisatie is het de formele organisatie die de 

leiding heeft. De directeur van Stichting Home Empowerment geeft als voorbeeld: 

‘Bijvoorbeeld, als ik een gezin heb, en ik wil het gezin inbrengen bij team SamenDOEN dan wil ik daar ook aanspraak 

hebben, medezeggenschap. Dat is moeizaam. Wij worden niet meegenomen. SamenDOEN bepaalt waar een gezin 

naartoe moet.’ 

Dat heeft, volgens de haar, gevolgen voor het contact met cliënten: ‘Dan krijgen we problemen met onze cliënt als 

die niet tevreden is, dan hebben we een probleem’. 

Plan maken

In deze fase zijn het vaak de professionals van de formele partij die het plan maken, tot ongenoegen van sommige 

informele partijen. Zo stel de directeur van Stichting Home Empowerment:

‘SamenDOEN blijft er steeds op wijzen: wij zijn de casemanagers, wij zijn de baas over het gezin, wij bepalen wat er 

gebeurt in het gezin. Dat vind ik schadelijk, dat vind ik niet kunnen. Ze kunnen wel het proces bewaken, ik kan wel 
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zeggen: we maken een afspraak met elkaar dat jullie het proces bewaken, dat jullie het gaan monitoren maar dat 

betekent niet dat het gezin perse hier binnen moet blijven, je kan het ook prima doorverwijzen.’

Dit komt overeen met wat de teamleider van SamenDOEN hierover zegt, namelijk: 

‘Verantwoordelijkheid over de hulpverlening voor een gezin hoort niet bij het sociale netwerk of een informele partij te 

liggen, dat moeten betrokken professionals zelf doen. Bijvoorbeeld bij een Eigenkracht-plan: ‘dan hebben we een goed 

plan gemaakt, oom doet dit, vrijwilliger doet dat, en drie maanden later heeft niemand dat gedaan, niemand bewaakt 

het […]. Je moet niet als buurman bewaken dat een kind naar school gaat, je moet helpen. En dat is iets heel anders.’ 

Voor een aantal stakeholders speelt etniciteit een rol in het contact met de ander. Voor de een loopt het contact 

stuk doordat, letterlijk, verschillende talen worden gesproken. De medewerker projectmanagement licht toe: ‘[…] 

soms is het een kwestie van taal, daar lopen we veel tegen aan dat mensen de taal niet goed spreken en daardoor 

dingen onduidelijk blijven’. In sommige culturen schaamt men zich voor ondersteuning door het sociale netwerk 

of informele partijen. De medewerker projectmanagement bevestigt ook ‘[…] dat mensen hun netwerk niet willen 

betrekken uit schaamte’. Ook de gebiedscoördinator van het gebiedsteam benoemt de polariserende invloed van 

etniciteit wat betreft de informele partijen: 

‘In Slotervaart is het heel opvallend dat de informele partijen vaak ook die partijen zijn die heel erg gerelateerd zijn 

aan de doelgroep, dus Marokkaanse en Turkse informele zorgpartijen […] die richten zich alleen op mensen van de 

eigen komaf.’ 

Daarnaast noemen een aantal stakeholders dat in Slotervaart sprake is van zwakkere sociale netwerken. In de 

praktijk pakt het betrekken van sociale netwerken niet altijd positief uit. De teamleider van het OKT zegt hierover: 

‘Familie, daar zit je je hele leven aan vast, maar dan kan je ook ruzie mee krijgen. Als wij denken dat goede initiatieven 

zijn genomen en dingen gaan lopen, dan hoop je dat daarmee de problemen opgelost worden. Maar als iemand in 

die keten uitvalt of het loopt anders, dat blijven zwakke schakels. Hoe trouw ben je in taken op je nemen? Als het 

bemoeizorg wordt en een ouder zegt: mijn deur uit! Iemand die zich eerst een goede buur toonde, maar zich teveel 

gaat bemoeien…de wereld is niet alleen mooi.’

Dat komt de medewerker projectmanagement ook in de maatschappelijke dienstverlening tegen, zij hebben 

bijvoorbeeld veel klanten die te maken hebben met ‘generatiearmoede’: 

‘[…] hun netwerk is dan ook eigenlijk zo overbelast, en heeft zelf zoveel problemen daar kunnen ze niet bij aankloppen, 

dat zien we veel terug, dat mensen niet hebben geleerd van hun ouders hoe met geld om te gaan.’

Ondersteuning

In de vorige paragraaf gaven we aan dat in de ondersteuningsfase de meeste samenwerking tussen professionals van 

wijkteams en informele partijen plaatsvindt. De partijen lopen echter wel tegen een aantal knelpunten aan. Juist bij 

de uitvoering wordt als belemmering de privacywetgeving genoemd. Volgens de teamleider van SamenDOEN voelen 

informele organisaties zich niet serieus genomen tijdens de ondersteuningsfase omdat ze geen informatie krijgen 

van de professionals van SamenDOEN. Volgens de teamleider moeten ze zich houden aan de privacywetgeving. 

Nazorg 

Overleg over nazorg tussen professionals en informele partijen lijkt weinig voor te komen. De teamleider van 

SamenDOEN zegt dat de professionals in wijkteams zich wel met die vraag zouden moeten bezig houden: ‘Ook bij 

het afsluiten moeten we de zaak bespreken in het team, hoe borg je nu dat het verder goed gaat? Wie bellen ze [klanten] 

op als het over 3 maanden weer verkeerd gaat? ’ Toch heeft hij het vermoeden dat in Slotervaart weinig gebruik 

gemaakt wordt van informele zorg. 
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Evaluatie

Het is voor ons niet duidelijk waarom dat niet gebeurt. Wat betreft de evaluaties zou het te maken kunnen hebben 

dat sowieso niet geëvalueerd wordt of alleen op specifieke momenten. De teamleider van SamenDOEN zegt hierover:

‘Evaluatie is meer een beleidsmatige term en daar doen wij niet aan. Want een klant komt vaak weer een keer terug, 

je hebt veel recidive en terugkerende klanten in de hulpverlening in zijn algemeenheid, maar we moeten wel proberen 

te zorgen dat dat niet gebeurt natuurlijk. Evaluatie doen we alleen in zaken die mis zijn gelopen. Dan kijk je met zijn 

alle terug: wat hadden we beter kunnen doen?’

 4.3 Wens voor betere samenwerking

De respondenten konden niet altijd precies 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.

Financiën eerlijker verdelen

Het herverdelen van financiën, zodat informele organisaties ook meer taken kunnen overnemen, wordt een aantal 

keer genoemd als voorwaarde voor goede samenwerking tussen professionals en informele partijen. De coördinator 

Burennetwerk geeft hier een toelichting op: 

‘Het grote geld gaat [momenteel] naar de grote gevestigde organisaties terwijl informele zorg steeds belangrijker 

wordt. Er zijn geen uren of huishoudelijke hulp en de wijkverpleging mogen dingen niet meer doen, maar wie moet het 

dan doen? Juist de kleine initiatieven, de ongecontracteerde informele zorg, die zou je moeten faciliteren.’

Meer organisaties bij netwerkoverleggen

In Slotervaart wordt een aantal organisaties, met name wijkteams, gemist bij netwerkoverleggen. Stichting Home 

Empowerment zegt hierover: 

‘Het zou ideaal zijn als een aantal organisaties die nu niet aan de wijktafel zitten, aanschuiven. Zoals de sociale 

teams. Dan kunnen er tijdens de netwerkbijeenkomsten zaken gedeeld worden zodat op beleidsniveau meer bereikt 

kan worden en de samenwerking wel goed wordt opgepakt.’ 

Breder zicht op het informele aanbod 

In Slotervaart zijn er zowel grote als kleine informele partijen. Met name de kleine informele partijen staan niet 

op de radar van de professionals van formele organisaties. De gedachte is dat juist die kleine informele partijen 

een waardevolle bijdrage (kunnen) leveren. De medewerker van het projectmanagementbureau geeft aan dat het: 

‘[handig zou zijn om] in de voorfase al een veel breder beeld [te] hebben van verschillende mogelijkheden [van informele 

partijen] in de wijk en dat daar ook mee kunnen nemen in hun ondersteuning, plan van aanpak en het toereiken ervan. 

Ik denk dat nu mensen op een gegeven moment gewend zijn aan bepaalde initiatieven en ze maken daar dan ook 

gebruik van. Ik denk: er is soms nog veel meer en we zijn niet altijd op de hoogte van wat allemaal mogelijk is. En dat 

daar nog wel slagen in te behalen vallen.’ 

Informeel partijen dragen over aan formele partijen

Eerder gaven de stakeholders al aan dat formele partijen steeds vaker taken overdragen aan informele partijen. Een 

aantal stakeholders heeft het ook over een omgekeerd proces waarbij informele partijen de formele partijen sneller 

inschakelen. De kwartiermaker wijkzorg zegt hierover: ‘Andersom moet de beweging ook gemaakt worden dat als 

een informele partij merkt dat het te zwaar en te veel wordt, dat er een beweging naar formeel gemaakt wordt’. Echter 

blijkt dit in de praktijk niet altijd even eenvoudig. Informele partijen stuiten soms op de wereld van de formele 

organisatie. De directeur van Stichting Home Empowerment geeft aan dat als zij iemand willen inbrengen bij het 
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SamenDOEN-team, zij dat moeten doen via het algemene aanmeldingsformulier. Ondanks eerdere samenwerking 

kunnen ze niet rechtstreeks communiceren met SamenDOEN:

‘Dan moet ik afwachten wie mij gaat terugmailen en dan moet ik met die persoon afspraken gaat maken. Dat is zo 

verwarrend. […] Ik zou willen dat als een cliënt wordt ingebracht bij hen, dat wij gelijk aan de tafel zitten. En dat we 

gezamenlijk op dat moment de cliënt bespreken en dat we dan gezamenlijk zeggen, oké: deze organisatie gaat ermee 

verder.’

Werkwijze integreren in het onderwijs

De kwartiermaker wijkzorg is de enige stakeholder die ook de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs betrekt, 

en hoopt dat zij de omslag naar ‘[…] zorgen voor naar zorgen dat’ gemaakt hebben, zodat ‘[…] de nieuwe lichtingen 

professionals die in de wijk komen werken, een brede blik hebben’. Verder zou ze willen dat deze andere manier van 

werken door scholing in de wijk bevorderd wordt en vanuit de moederorganisaties gevoed wordt. Zij ziet voor het 

wijkzorgnetwerk hier ook een rol in, om het netwerk hierin te faciliteren door casuïstiekbesprekingen, ‘zodat het 

tussen de oren gaat zitten, maar is nog een lange weg’. 
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5  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 

verwevenheid, de moeilijkheden waar dit mee gepaard zal gaan, en de voorwaarden die volgens hen aanwezig 

moeten zijn.

 5.1 Meer terugvallen op de buurt

Alle stakeholders verwachten in de nabije toekomst een nog groter beroep op sociale netwerken en informele 

partijen. De verwachting is dat formele partijen nog meer zullen ‘[…] moeten terugvallen op de mensen in de buurt’. 

Doordat het geld voor bepaalde doelgroepen afneemt, wordt de vraag naar vrijwilligers groter. Dat merkt het 

Burennetwerk nu al. Steeds vaker hoort deze informele organisatie van formele zorgpartijen dat ze niet meer 

weten waar ze naartoe moeten met hun doelgroep omdat er te weinig opties over zijn en zij zelf niks meer kunnen 

betekenen. De coördinator Burennetwerk verwacht in de nabije toekomst dat formele en informele partijen 

gezamenlijk signalen die ze in de wijk tegenkomen aankaarten bij de gemeente. Dat gebeurt nu ook al omtrent 

het doen van boodschappen. De boodschappen werden eerst gedaan door de huishoudelijke hulp, dat is komen 

te vervallen en nu krijgt het burennetwerk daar heel veel aanvragen voor. Maar er is een groot te kort aan mensen 

die de boodschappen doen voor iemand die dat niet of moeilijk zelf kan. Haar verwachting is dat formele en 

informele partijen veel vaker de krachten hierin zullen verenigen.  Ook Stichting Home Empowerment verwacht 

meer samenwerking tussen formele en informele partijen omdat ‘[…] nu de economie optrekt wij als informele partij 

minder als concurrent gezien worden’. Dat is iets waar op korte termijn al stappen in genomen worden, zo zegt 

Stichting Home Empowerment:

‘[...] binnenkort gaan we in gesprek met organisaties waar we in de uitvoering mee samenwerken, met de beleidsmakers 

om tafel om te bespreken hoe de formele en niet-formele zorg een goed samenwerkingsband kunnen creëren waardoor 

ze gezamenlijk sterker kunnen staan en elkaars krachten gebruiken.’

Tenslotte, verwacht de teamleider van SamenDOEN verwacht een stelstelherziening waarbij de wijkteams anders 

worden geregeld. Hij verwacht de huidige manier van werken van SamenDOEN verandert, doordat hun aanbod door 

zorgorganisaties ingekocht moet worden. Samenwerking met informele zorg zal onderdeel van het bestek moeten 

zijn.

 5.2 Knelpunten

De toekomst van sommige informele partijen in Slotervaart lijkt onzeker. Een aantal stakeholders geeft aan dat 

diverse informele partijen zich niet erkend voelen. Ze ervaren geen waardering en erkenning van formele partners 

en de overheid. Hiermee is de samenwerking tussen formeel en informeel op gespannen voet komen te staan. 

Volgens de gebiedscoördinator van het gebiedsteam zijn in Slotervaart ‘[…] een aantal welwillende bestuurders die de 

samenleving iets beter snappen en voor een paar informele partijen hun nek willen uitsteken door wel subsidie te geven’. 

Maar hij verwacht dat dat gaat veranderen, dat kan het einde van die organisaties betekenen.

De teamleider van het OKT vindt het een ware uitdaging om in de toekomst de ouderkind-adviseurs binnenboord 

te houden. Met betrekking tot de caseloads wordt het steeds drukker in de teams. Daar zit op een gegeven moment 

een grens aan. Ze maakt zich zorgen dat ze het werk te ingewikkeld vinden worden en ze weer een vast bureau 

willen. 

Stakeholders waarschuwen voor de druk die steeds meer op informele partijen komt te liggen. Het Burennetwerk 

merkt dat het aantal complexe vragen voor ondersteuning aan het stijgen is. De coördinator van het Burennetwerk 

ziet zich genoodzaakt te gaan kijken naar hoe ze zwaardere, complexere situaties van mensen met bijvoorbeeld 
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psychiatrische problemen kunnen ondersteunen. Hierop zullen zij ook hun groep vrijwilligers moeten aanpassen. 

Het lijkt er op dat deze toegenomen druk samenhangt met de bezuinigingen op formele ondersteuning, waardoor 

meer zware cases in het informele circuit terecht komen. 

Volgens de kwartiermaker wijkzorg komen steeds vaker mensen met complexe problematiek naar de Huizen van de 

Wijk. Zij vraagt zich af of de Huizen van de Wijk daarop voorbereid zijn en of ze weten hoe ze daarmee om moeten 

gaan: ‘Misschien moeten we daar toch meer naar gaan kijken, hoe outilleer je nu eigenlijk de mensen in de huizen van de 

wijk, dat ze dat goed kunnen opvangen? ’ Ook de coördinator van het Burennetwerk heeft die zorg en verwacht dat 

professionals, waaronder die van de Huizen van de Wijk, steeds outreachender moeten gaan werken. Ze verwacht 

dat in de toekomst meer geld gestopt wordt in sociale wijkteams en hoopt dat die hun werkveld wat kunnen 

vergroten op dat gebied. Ook de teamleider van SeZo zegt: 

‘[…] het algemeen maatschappelijk werk is van origine heel individueel gericht. Iemand komt je spreekkamer in, je 

helpt en die gaat de spreekkamer weer uit, en that’s it. het verandert wel steeds meer naar outreachend werken en 

kijken naar buiten maar verschilt nog per organisatie.’ 

 5.3 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.
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6  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. 

 6.1 Ideaalplaatjes

De Gebiedscoördinator Gebiedsteam, de directeur van Stichting Home Empowerment, de teamleider SamenDOEN 

en de Coördinator van het Burennetwerk vinden het belangrijk dat formele en informele partijen nauwer met elkaar 

gaan samenwerken. De invullen van hoe de stakeholders dat voor zich zien verschilt. Zo zou de gebiedscoördinator: 

‘[…] informeel onderdeel willen laten uitmaken van formeel, een tak van de formele sector laten zijn. Met het accent 

dat je een ander taakaccent hebt, en een andere expertise. In principe kunnen de informele partners bijna in loondienst 

treden maar wel met een bepaalde vrijstelling.’ 

Bovendien zegt deze stakeholder dat het belangrijk is dat de wijkzorgpartners met elkaar de wijk in trekken en 

gezamenlijk ‘[…] lobby voeren om die cliënten en die burgers daar te krijgen waar ze zouden moeten komen. En ga de 

samenwerking aan met andere informele zorgpartners, samen sta je echt sterk’.

Ook in het ideale plaatje van Stichting Home Empowerment trekken de formele en informele zorg met elkaar op: 

‘De informele zorg zijn de ogen en oren in de wijk voor de formele zorg. Als de samenwerking goed zit, dan kun je daar 

veel meer van profiteren. De niet-formele organisatie is een soort vertrouwensorganisatie, ook naar de wijk. Ze werken 

outreachend, zitten en werken ook echt in de wijk. Mensen zijn altijd bang voor de formele zorg bijvoorbeeld de Raad 

voor de kinderbescherming, dat de kinderen weggehaald worden. Mensen zijn bang om problemen te krijgen met 

instellingen of de overheid. De niet-formele zorg is geen verplichting, vrijblijvend en daardoor veel minder bedreigend. 

Doordat mensen hen sneller in vertrouwen nemen kunnen zij veel meer betekenen voor de formele zorg. Zij kunnen de 

mensen heel snel sluizen naar de formele zorg, dat is een optimale samenwerking’. 

De teamleider SamenDOEN pleit echter wel voor gerichte samenwerking. In zijn ideale plaatje is er een periodiek 

overleg met representanten van een aantal wijkteams en de informele partijen. Die bijeenkomsten moeten 

vervolgens wel goed gecoördineerd worden. De aanwezigen bespreken op welke thema’s ze elkaar nodig hebben, 

‘[…] als je voelt en gelooft dat je elkaar op bepaalde thema’s nodig hebt, dan ga je met elkaar praten en kijken wat de 

meerwaarde van de samenwerking is’. Volgens de teamleider SamenDOEN moeten deze netwerken klein gehouden 

worden, kleiner dan de netwerken momenteel zijn. En het moet over een thema gaan: ‘Dus niet formele en informele 

zorg maar mantelzorg’. Een gezamenlijk doel moet gelijkwaardig gevoeld worden: ‘De formele en informele zorg 

moeten hun eigenheid houden’. 

Tenslotte ziet de coördinator van het Burennetwerk een echt fysiekpunt voor zich, een ruimte waar diverse 

organisaties aanwezig zijn en ook echt contact kunnen hebben met mensen bijvoorbeeld tijdens een inloopspreekuur.

De kwartiermaker wijkzorg zou een wandelende sociale kaart in Slotervaart willen hebben omdat partijen ‘[…] niet 

de illusie [moeten] hebben dat je als formele en informele partij iedereen kent. Maar je moet de sleutelfiguren in de wijk 

kennen, ook al weten zij de oplossing niet, zij kennen wel weer iemand die het weet’. 

De medewerker van het projectmanagementbureau zou het liefst dicht bij de huidige situatie blijven, en daarop 

voortbouwen, ‘[…] dat moet je niet forceren’. 
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 6.2 Wat is nodig?

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 aantal van de stakeholders zien het belang van het onderhouden van contact met informele partijen. Zo zegt 

de coördinator Burennetwerk: ‘[…] je hebt mensen nodig die kunnen netwerken’. Aanwezig zijn bij team overleggen en 

wijkzorgtafels is daarbij van belang, maar daar moet wel ruimte en tijd voor zijn. Ook de gebiedscoördinator ziet 

het belang van het aanwezig zijn bij wijktafels, vooral om niet vervreemd te raken van informele partijen. Hij/ zij 

voegt hieraan toe: 

‘Blijf ze waarderen en verzand niet te snel in regels, voorwaarden et cetera. Daarmee help je hen en de cliënt niet mee. 

Soms moet het voor de verantwoording maar soms kan je daar flexibeler in zijn zonder dat het ten koste gaat van de 

geloofwaardigheid.’

Daarbij is het volgens de kwartiermaker wijkzorg, de teamleider OKT en de directeur van Stichting Home 

Empowerment belangrijk dat professionals ook informatie en contacten met elkaar uitwisselen. De kwartiermaker 

zegt hierover: ‘[…] dat mensen ook de contacten doorgeven van de mensen met wie ze gewerkt hebben in de buurt, 

dat gebeurt nu nog weinig. Dan kunnen anderen ze ook leren kennen’. Ook vindt ze dat professionals zelf de wijk in 

moeten gaan, en minder moeten leunen op de contacten van de welzijnscoaches. De teamleider SamenDOEN zou 

graag een fysieke plek, zoals de Buurtzaak, hebben waar formele en informele partijen samen kunnen komen om 

per doelgroep plannen te maken en taken te verdelen. 

Qua financiering is de directeur van Stichting Home Empowerment van mening dat formele partijen niet alles naar 

zich toe zouden moeten trekken, maar taken – en daarmee ook financiering – zouden moeten delen met informele 

partijen. 

Overstijgend

Wat volgens een groot deel van de stakeholders – zoals de kwartiermaker wijkzorg, de directeur van Stichting 

Home Empowerment, de teamleider van Sezo en de medewerker van het projectmanagementbureau – als externe 

voorwaarde wordt genoemd, is dat de gemeente op een andere manier om moet gaan met de verantwoording 

van hun werkzaamheden. Het zou helpen wanneer de gemeente zou kijken naar de kwaliteit en inhoud van 

het werk, en de omvang van het netwerk, en hier ook expliciet de tijd voor zou geven. De medewerker van het 

projectmanagementbureau zegt: 

‘[…] het zou helpen als de gemeente daarin wil bijdragen en de urgentie inziet: iedere maatschappelijk werker moet 

gewoon in ieder geval 1,5 uur per week kunnen netwerken om op die manier ook kennis op te doen van mogelijkheden 

in de wijk’.
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Concluderend

Uit de gesprekken met de stakeholders kunnen we een aantal dingen concluderen over hun beeld van de onderlinge 

zorgzaamheid in Slotervaart, en de samenwerking tussen wijkteam professionals en informele partijen. 

Wat betreft de doelgroep in Slotervaart valt het de stakeholders op dat onderlinge zorgzaamheid tussen bewoners, 

en de meer georganiseerde informele ondersteuning, plaatsvindt langs behoorlijk strikte (etnische) scheidslijnen. 

Zo richten Turkse organisaties zich voornamelijk op Turkse bewoners, en hetzelfde geldt voor de Marokkaanse 

gemeenschap, ouderen en jongeren, nieuwkomers en ‘langwoners’ etc. Dit zorgt aan de ene kant voor ‘insluiting’ en 

een hechte gemeenschapszin, maar aan de andere kant voor uitsluiting wanneer iemand niet binnen de kaders past. 

Daarbij lijkt vooral onder Turkse en Marokkaanse groepen sprake te zijn van een groot taboe om hulp te vragen, 

waardoor problemen lang binnen de eigen gemeenschap gehouden worden en al geëscaleerd zijn wanneer mensen 

alsnog bij de hulpverlening aankloppen. Tot slot ziet men veel participatie, maar vanuit een betrekkelijk kleine 

groep bewoners. Er is een grote groep van bewoners met teveel financiële, psychische- en/of sociale problemen, 

waardoor ze weinig ruimte voelen voor participatie. Deze groep heeft vaak ook een zwak sociaal netwerk dat geen 

ondersteunende rol kan vervullen (bv door generatiearmoede).

Over het algemeen zijn de stakeholders erg positief over de netwerkbijeenkomsten in de wijk, en ze hebben 

het gevoel dat formele en informele partijen elkaar daar steeds beter weten te vinden. Wat wel opvalt, is dat de 

wijkteams daar vaak nog afwezig zijn. In brede zin vinden de stakeholders dat de wijkteams te ver van de doelgroep 

en het netwerk in de wijk af staan, en weinig daadwerkelijk op straat te vinden zijn. Daarnaast valt op dat het (nog) 

erg autochtone teams zijn, terwijl Slotervaart een zeer gemengde bewonersgroep heeft, waarop de teams nu niet 

altijd aansluiten. 

Als meerwaarde van informele partijen noemen de stakeholders hun laagdrempeligheid en vermogen om mensen te 

bereiken bij wie formele instanties moeilijk binnen komen. Ze signaleren echter een aantal mechanismen waardoor 

de samenwerking tussen wijkteam professionals en informele partijen nog moeizaam verloopt. 

Ten eerste merken ze op dat formele partijen vaak niet doorverwijzen naar informele partijen, waardoor mensen 

gen gebruik maken van wat het informele circuit te bieden heeft. Ook vragen ze vaak niet om informatie of signalen 

wanneer ze huishoudens gaan benaderen. De stakeholders horen van informele partijen dat ze geen informatie 

krijgen van formele partijen, en dat ze zich niet serieus genomen voelen. Ze ervaren geen waardering en erkenning 

van formele partners en de overheid. De oorzaak hiervan lijkt te liggen in een gebrek aan vertrouwen van formele 

partijen in informele partijen, en twijfels over wat ze wel en niet aan informele partijen over kunnen laten. Daarnaast 

hebben ze een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor ‘hun’ klanten. 

Een tweede signaal is dat informele partijen juist niet (op tijd) doorverwijzen naar de formele hulpverlening, 

waardoor bewoners die meer gespecialiseerde of intensievere hulp nodig hebben, dat niet (op tijd) krijgen. Formele 

partijen ervaren sommige informele organisaties als ‘gesloten clubjes’. 

De stakeholders hebben de verwachting dat het beroep op informele partijen alleen nog maar groter zal worden, 

omdat mensen in toenemende mate niet meer terecht zullen kunnen bij de formele hulpverlening. Dan is het dus 

nóg belangrijker dat wijkteam professionals een beter en breder beeld krijgen van de informele sociale kaart. Een 

‘wandelende sociale kaart’, of meerdere sleutelfiguren die goed zicht hebben op de sociale kaart, worden genoemd 

als noodzakelijk, aangezien van professionals niet verwacht kan worden dat ze het volledige beeld hebben. Wel 

moeten professionals meer tijd en aandacht krijgen voor het onderhouden en uitbouwen van hun netwerk, en 

voor onderlinge uitwisseling hierover. Het zou, volgens de stakeholders, mooi zijn wanneer formele en informele 

partijen meer samen zouden optrekken, samen de wijk in zouden gaan, een intensievere samenwerking zouden 

hebben in kleinere verbanden, en vaker klanten over en weer zouden overdragen aan elkaar. 
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Vanuit de gemeente verlangen de stakeholders een eerlijkere verdeling van financiën over formele en informele 

partijen, en een andere vorm van verantwoording die meer ruimte geeft voor inhoudelijke kwaliteit en expliciet 

tijd geeft voor netwerkvorming. 
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Deel C

De Wijkteam professionals

Voor het tweede deel van dit onderzoek hebben we 
professionals gesproken uit verschillende wijkteams in 
Slotervaart. We hebben hen eerst gevraagd naar hun beeld 
van de sociale participatie en onderlinge betrokkenheid 
binnen Slotervaart. Vervolgens hebben we gevraagd op 
welke momenten ze op welke manier met informele 
partijen samenwerken, en wanneer en met wie juist niet. 
Tot slot vroegen we naar hun zorgen en voorkeuren.  
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1  Functies en verantwoordelijkheden

In Slotervaart zijn 10 professionals met verschillende achtergronden gesproken. Hieronder beschrijven we de 

verschillende functies en welke verantwoordelijkheden hierbij horen. Deze beschrijving maakt duidelijk dat de 

functie die sommige professionals hebben het logischer, of natuurlijker maakt om samen te werken met informele 

partijen. 

Ouder- en kindadviseur OKT 1 

Deze OKT-adviseur werkt nu anderhalf jaar in Slotervaart. In haar rol sluit ze regelmatig aan bij verschillende 

organisaties in de wijk en werkt ze ook op een basisschool. Ze organiseert themabijeenkomsten in de wijk, zoals 

een cursus voor ouders om beter met hun puberende kinderen om te gaan. Ook organiseert ze inloopspreekuren, 

waar ouders op een laagdrempelige manier met vragen naartoe kunnen gaan. Ze geeft aan dat wijkgericht werken 

voor haar erg belangrijk is en dat ze vanuit deze visie steeds probeert doelgroepen te bereiken die moeilijk gevonden 

worden. Dit doet ze onder andere door ook in het Huis van de Wijk bijeenkomsten te organiseren. 

Ouder- en kindadviseur OKT 2

Deze OKT-adviseur geeft aan vrij nieuw te zijn in het OKT in Slotervaart. Hiervoor heeft ze onder andere gewerkt 

binnen de Raad voor Kinderbescherming en als coördinator van taakstraffen bij minderjarigen. Nu werkt ze onder 

andere één dag op een basisschool. Ze voert op dit moment veel gesprekken met ouders, die zowel vanuit de 

school bij haar terecht komen als via de lokale GGZ en ‘vanuit de mailbox’. Ze ziet zichzelf niet alleen als adviseur 

bij opvoedingsvraagstukken, maar ook als maatschappelijk werker die zich op complexere problematiek richt. Ook 

bij haar is laagdrempeligheid en bereikbaarheid een belangrijk speerpunt tijdens haar werk. 

Ouder- en kindadviseur OKT 3

Zij beschrijft dat haar werk heel breed is. Ook zij is gekoppeld aan een basisschool in de wijk, waardoor ze een vast 

gezicht is en makkelijk gevonden kan worden. Ze adviseert ouders als deze tegen opvoedingskwesties aanlopen, 

geeft trainingen en oudercursussen. Ook geeft ze ‘kind begeleiding’, een relatief nieuwe werkwijze waarbij ze 

gesprekken voert met kinderen zelf. Ook signalering is voor haar een belangrijk onderdeel van haar dagelijkse werk. 

Ze pikt signalen op van ouders en probeert hier dan op grotere schaal acties op te ondernemen. Hierbij stelt ze 

zichzelf steeds de vragen: ‘Wie kunnen we daar bij betrekken? Welke organisatie? ’.

Ouder- kindteam medewerker Combiwel

Deze professional is 15 werkzaam geweest op een Montessorischool en daarna 6 jaar als opvoedadviseur bij een OKT in 

Amsterdam Zuid. Opvallend is dat ze zichzelf, ondanks haar vele ervaring met het begeleiden van kinderen, jongeren 

en hun ouders, nog steeds niet ziet als jeugdhulpverlener. Voordat ze binnen team Slotervaart kwam werkte ze in 

Slotermeer (Geuzenveld) en naar eigen zeggen heeft ze binnen dit ‘probleemgebied’ extreem veel geleerd rondom 

het samenwerken met andere partijen en haar eigen verantwoordelijkheid binnen een hulpverleningscyclus. Haar 

kerntaken liggen bij het voeren van gesprekken met ouders, die via verschillende kanalen bij haar terecht komen, 

bijvoorbeeld via school, werkgroepen in de wijk en opnieuw via de email.

Ouder- en Kindadviseur OKT 4

Deze in 2008 afgestudeerde professional heeft een achtergrond binnen de GGZ in Amsterdam, onder andere als 

maatschappelijk werker. Ze werkt bij dit team sinds de oprichting ervan. Ook zij heeft een vaste basisschool waar 

ze ouders met opvoed- en opgroeivragen bijstaat. Ze komt veel ouders tegen met ernstige financiële problemen en 

ondersteunt hen bijvoorbeeld bij het aanvragen van stadspassen en cultuurfonds-aanvragen. Hierin onderscheidt 

ze zich naar eigen zeggen van haar collega’s, omdat deze de formulieren enkel meegeven. Vanwege de culturele 

achtergrond van de bewoners in Slotervaart (‘Dat is allemaal de wij-cultuur. Maar voor de wij-cultuur moet je een 

ander soort ingang hebben’) werkt ze primair aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de hulpvragende 

ouder. 
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Samen DOEN medewerker Altra

Deze sociaal werker met een SPH-achtergrond is al een aantal jaar werkzaam binnen Samen DOEN. Ze voert 

regie binnen het gezin, wat betekent dat ze contact onderhoudt met alle bij het gezin betrokken instellingen 

en organisaties. Ze noemt als organisaties bijvoorbeeld de school, bewindvoering, lokale GGZ en het Ouder- en 

kindteam. Eens in de zoveel tijd komt ze met deze organisaties bij elkaar en bespreken ze de doelen van het gezin 

en de kindveiligheid. 

Gebiedsmakelaar Nieuw West

Deze gebiedsmakelaar werkt al 12 jaar voor de gemeente Amsterdam, en Stadsdeel Nieuw-West. Ze is ooit begonnen 

met het ‘Sociaal Investeringsprogramma’, waarbinnen ze huisbezoeken aflegde bij bewoners zonder een duidelijk 

doel. Ze stelde alleen de vraag ‘hoe gaat het met u?’. Ze functioneerde als intermediair, dus verwees de bewoners 

door naar organisaties die hen konden ondersteunen. Met de expertise die ze daar heeft opgedaan werkt ze nu als 

gebiedsmakelaar, waarin ze steeds probeert de verbinding tussen verschillende organisaties te leggen. Ze benoemt 

ook bewonersorganisaties als belangrijke speler. 

Ambulant werker Philadelphia en wijkzorgnetwerk

De functie van deze sociaal werker heet officieel ‘coördinerend begeleider’, maar omdat deze naam voor anderen 

buiten Philadelphia verwarrend is noemt hij zichzelf ambulant werker. Hij komt bij de mensen thuis. Zijn doelgroep 

bestaat vooral uit bewoners met een lichte verstandelijke beperking die financiële of administratieve problemen 

hebben. 

Diaconaal opbouwwerker

Deze respondent heeft maatschappelijk werk en pastoraal werk gestudeerd en werkt nu al enige jaren in Nieuw-

West en daarbinnen in Slotervaart. Ze organiseert bijeenkomsten rondom jongerenwerk, vluchtelingen, armoede en 

eenzaamheid. Ze probeert de verbinding te leggen tussen de lokale kerkgemeenschappen en andere organisaties. 

Binnen de kerk wordt veel samengewerkt met vrijwilligers, één van deze vrijwilligers neemt ook deel aan dit 

interview. 
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2  Netwerkvorming

Binnen het thema ‘netwerkvorming’ hebben we de wijkteam professionals eerst gevraagd naar hun definities van 

informele en formele ondersteuning. Vervolgens zijn we in gegaan op huidige ontwikkelingen binnen het sociale 

domein die (mogelijk) invloed hebben op hun samenwerking met informele partijen. Vervolgens zijn we ingegaan 

op hun beeld van de sociale participatie en onderlinge zorgzaamheid van bewoners in Slotervaart, en de manier 

waarop zij als wijkteam professionals proberen dit te faciliteren en/of stimuleren. 

 2.1 Definitie informele en formele ondersteuning

Uit de interviews komen veel verschillende beschrijvingen, en nuances hierbinnen, op wat informele ondersteuning 

wel en niet inhoudt. Het lijkt alsof elke sociaal werker zijn eigen visie heeft op wat informele ondersteuning is. De 

definitie van wat ‘informele partijen’ zijn, dus welke personen deze ondersteuning bieden, is ogenschijnlijk nog meer 

diffuus. Sommige respondenten vinden het heel lastig om een definitie te geven van ‘informele ondersteuning/ 

partijen’. Een enkeling geeft aan dat ze niet weet waar ze aan moet denken als het om ‘informeel’ gaat. 

Aan de ene kant van het definitiespectrum betekent informele ondersteuning net zoveel als hoe de bewoner dat 

ervaart. De Samen DOEN medewerker zegt hierover: ‘Voor mij is informeel dat het vrijblijvend is. (…) Ik denk dat het 

(red: wat een informele partij is) ook afhankelijk is van de cliënt of die het zelf aanvoelt’. Later geeft dezelfde persoon aan 

dat zijzelf ook wel eens gezien werd als informele partij, omdat de bewoner het ‘zo gezellig’ vond als ze langskwam. 

Aan de andere kant van het definitiespectrum ligt een smal begrip van informele ondersteuning, waarbij zelfs 

lokale sportorganisaties niet als dusdanig worden gezien omdat er geld in omgaat. Hij vond het verbinden van 

een cliënte aan een sportclub geen informele ondersteuning: ‘Zij voetbalt nu bij een voetbalclub maar dat is gewoon 

betaald. Dat is een reguliere club. Dat zijn ook geen vrijwilligers denk ik dan’. Het verschil tussen betaald/ onbetaald 

wordt ook door de gebiedsmakelaar erkend: ‘Maar informeel is voor mij ook de organisatie die niet betaald wordt voor 

bepaalde diensten die zij toch leveren voor de bewoners’.

Opvallend is dat de definitie van ‘informeel’ vaak gegeven wordt als antoniem van ‘formeel’. Formele organisaties 

werken in de regel volgens vaste patronen, zijn weinig innovatief en hebben afstandelijk contact met de bewoner. 

Informele organisaties hoeven minder verantwoording af te leggen en hebben daardoor meer mogelijkheden om 

maatwerk te leveren, hierdoor staan ze ook dichter bij de bewoner. OKT-adviseur 2 zegt hierover bijvoorbeeld: 

‘Informelen zijn denk ik de partijen die iets meer nog inspelen op ontwikkeling, maatschappelijke ontwikkelingen, eigen 

initiatieven tonen en krachten bundelen om in suborganisaties dingen te organiseren’. De mening van de gebiedsmakelaar 

sluit hierbij aan: 

‘Formeel is echt voor mij de instelling of de reguliere hulpverlening. De organisaties die ook wel erkend worden als 

de organisaties. Informeel voor mij is dat de buurtmoeder die heel erg bezig is met mensen voorlichten en helpen en 

doorverwijzen, en warme overdracht organiseren om iemand daar te brengen waar die nodig is.’

 2.2 Veranderende context

Zoals al vaak, en op veel verschillende plekken gezegd, is het sociale domein enorm in verandering. Aanbodgericht 

werken veranderde in krachtgericht werken. Nieuwe sociaal werkers leren persoonsgericht te kijken en te zoeken 

naar individuele oplossingen. Dit botst soms met ‘oude’ visies en werkwijzen, die zichzelf niet ‘naast’, maar 

‘boven’ de hulpvragende burger plaatsen. Hieronder beschrijven we hoe onze respondenten deze kwestie ervaren. 

Ook de context van Slotervaart, dus de wijk zelf, is veranderd. Maar over de richting van deze veranderingen zijn 

de respondenten het niet eens. Volgens sommigen zijn er in deze wijk lang niet zoveel problemen als in andere 

wijken (zoals Slotermeer) en is het hulpverleningsaanbod inmiddels ruim voldoende. Anderen geven aan dat er veel 

verborgen problemen zijn en dat de huidige hulpverlening hier nauwelijks contact mee krijgt.
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Qua werkwijze bestaat vooral een tweedeling tussen ‘krachtgericht werken’ en ‘aanbodgericht werken’. OKT 

medewerker 2 geeft aan dat zijzelf vanuit een klant- en krachtgerichte aanpak werkt, waarbij de mogelijkheden van 

de klant centraal staan. Dit botst soms met de school waarop ze werkt omdat: ‘(…) School zit – wat ik heb begrepen 

– nog een beetje op de oude methode van, we hebben het over de cliënt, en de cliënt die “weet dat nog niet”.’ 

Voor Samen DOEN heeft de veranderende context ook impact op hoe hulpvragende bewoners hen benaderen. 

Doordat de werkwijze en visie in de startfase van de teams onduidelijk was, werden zij soms ook gezien als 

informele partij: ‘Soms zien zij [red: de hulpvragende bewoner] ons ook als informeel, dat je gewoon lekker gezellig daar 

komt. (…) Maar ik merk wel hoe meer wij kaders hebben gekregen, hoe anders het is geworden’. Dit sluit aan bij wat de 

OKT-medewerker van Combiwel aangeeft. Zij vertelt dat de onduidelijke kaders soms voor onveiligheid zorgen, 

maar dat ze ook ruimte bieden om meer ‘nabij’ de bewoner te zijn: 

‘Ja, dat kan soms best onveilig zijn ook. Of dat je denkt van: kan ik het nu wel of niet? Dan toets ik het met mijn 

teamleider. Of met collega’s. Ik had in de vakantie niet veel cliënten, wel een alleenstaande moeder die geopereerd 

werd, drie jonge kinderen, heel weinig netwerk. Dan ga ik dingen doen die ik normaal niet doe. Zoals mee naar het 

ziekenhuis.’

 2.3  Beeld sociale participatie en onderlinge zorgzaamheid

Als respondenten gevraagd wordt over sociale participatie en onderlinge zorgzaamheid wordt structureel de rol 

van gemeenschappen met een migrantenachtergrond benoemd. Deze gemeenschappen worden gezien als hecht, 

maar ‘gesloten’. Slotervaart is een wijk waar volgens OKT-medewerker 3: ‘ouders niet altijd vanzelf komen van: ik heb 

een vraag. Gesloten gemeenschappen zijn er wel. Ik heb ook veel Turkse cliënten. Wat ik veel merk is dat ze ook veel in hun 

eigen netwerk oplossen’. De onderlinge zorgzaamheid is dus groot, maar dit zorgt ook dat de sociale participatie 

ook binnen de eigen kring plaatsvindt. Over de bewoners van Slotervaart zonder migrantenachtergrond wordt 

nauwelijks uit eigen beweging gesproken, alleen door de opbouwwerker uit de diaconie. Zij maakt zich zorgen over 

de groeiende eenzaamheid onder ouderen en over wie de oudere vrijwilligers gaat vervangen.

Professionals zien een drempel bij bewoners om te participeren. Hierdoor moeten ze inventieve manieren verzinnen 

om toch bewoners te bereiken. OKT-adviseur 1: 

‘Voor een hele grote groep is er een drempel. Maar als je ze uiteindelijk over die drempel hebt gekregen, zijn ze absoluut 

wel bereid om te participeren. Maar ik merk wel dat daar wat voor nodig is. Dat gaat niet spontaan. Je moet ze iets 

aanbieden.’

Inventieve manieren om deze groep bewoners te bereiken zijn bijvoorbeeld het aansluiten bij bijeenkomsten waar 

ze toch al op af komen, zoals ouder-ochtenden op basisscholen. Ook bijeenkomsten die bijvoorbeeld iets bijdragen 

aan de kinderen kunnen een manier zijn om ook de ouders te bereiken. 

 2.4 Stimuleren en faciliteren netwerkvorming

De wijze waarop verschillende respondenten werken aan netwerkvorming in de wijk komt behoorlijk met elkaar 

overeen. Professionals geven aan dat ze in de wijk ‘aanwezig’ zijn. Dit betekent verschillende dingen. Een aantal 

professionals is op vaste dagen aanwezig in buurthuizen en huizen van de wijk, om daar bijvoorbeeld spreekuur te 

houden. Ook proberen ze contact te onderhouden met actieve buurtbewoners en hen te erkennen in de belangrijke 

rol die ze hebben in de buurt. Dit geldt vooral voor professionals met een ‘buurtfunctie’, zoals de wijkregisseur, 

gebiedsbeheerder of opbouwwerker. 
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3  Samenwerking in fases

Tijdens de interviews is uitgevraagd in welke ‘fase’ professionals samenwerken met informele partijen. De fases 

van het hulpverleningsproces (zie schema op pagina 24)  waren als volgt ingedeeld:

1 Benaderen van de moeilijk te vinden huishoudens

2 Beoordelen van sociaal netwerk/informele partijen rondom huishouden

3 In dialoog een plan maken

4 Ondersteuning bieden

5 Nazorg

6 Evaluatie

 3.1 Succesfactoren

De professionals die in Slotervaart actief zijn, werken vooral samen met informele partijen in de fase ‘ondersteuning 

bieden’. Uit de interviews blijkt niet dat ze samen met informele partijen contact leggen met moeilijk te bereiken 

huishoudens. Ook is geen sprake van het ‘samen opstellen van een plan’. Dat wil zeggen dat hulpverleners vooral 

zelf, samen met de bewoner, een ondersteuningsplan opstellen, maar hierbij geen informele partijen betrekken.

De successen in de fase ‘ondersteuning bieden’ zitten vooral op het ‘inzetten’ van informele partijen. Inzetten is 

hierbij tussen haakjes geschreven omdat de respondenten nauwelijks spreken over samenwerking, maar vooral 

de nadruk leggen op het toepassen van informele ondersteuning op een facet van het plan. Een bewoner die 

bijvoorbeeld behoefte heeft aan extra financiële hulp, krijgt via zijn hulpverlener een maatje toegewezen. De OKT-

medewerker van Combiwel spreekt ook over ‘inzet’: ‘Dan is bijvoorbeeld de inzet van Home-Start een hele mooie. Met 

een maatje voor een ouder. Meestal voor een moeder, die ook meegaat naar die spelotheek bijvoorbeeld’

 3.2 Redenen om niet samen te werken

Professionals weten dat het van ze wordt verwacht om samen te werken met informele partijen. Veel van hen 

zijn ook intrinsiek gemotiveerd om dit te doen, en vinden het belangrijk en leuk om met vrijwilligers en actieve 

buurtbewoners activiteiten te ondernemen. Echter merken de respondenten dat ze vaak te weinig tijd krijgen om 

een goede samenwerking op gang te zetten. Het opbouwen en vooral het onderhouden van een duurzaam netwerk 

met informele krachten in de wijk kost tijd. En tijd is schaars, zoals ook een OKT-medewerker aangeeft:

‘Als het gaat om de interesse en het enthousiasme van de partijen is dat aanwezig. Als het gaat om de tijd, dan is het 

tijdsinvestering van mijn kant uit, dat ik daarvan zeg daar is te weinig tijd voor. Je moet kunnen sparren. Ik werk 28 

uur, en de agenda laat dat vaak niet toe.’

Het gebrek aan tijd zorgt dat professionals er niet altijd aan toekomen om samen te werken met informele partijen. 

Hierdoor blijven kansen liggen. Zo worden projecten bijvoorbeeld wel uitgedacht, maar komt er in de uitvoering 

weinig van terecht.

Sommige professionals zijn zo gemotiveerd om samen te werken met informele partijen, dat het ze niet uitmaakt 

als er vanuit hun organisatie geen tijd wordt vrijgemaakt. Zij gaan in hun eigen tijd aan de slag:

‘Wat ik nu doe is puur uit eigen interesse. Dat moet ik maar tussen alle bedrijven door doen. Of naar lezingen ’s avonds 

gaan. Dat doe ik omdat ik er echt affiniteit mee voel. Echt geïnteresseerd ben in hoe het vraagstuk ligt. Als ik iets 

minder geïnteresseerd was, maar het wel belangrijk vond, dan zou ik er niet ’s avonds naar toe gaan in mijn eigen tijd.’
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Dit betekent dat succesvolle samenwerking afhankelijk is van de draagkracht van individuele professionals. Een 

professional die buiten werktijd de mogelijkheid vindt en maakt om samen te werken krijgt dan meer samenwerking 

voor elkaar dan een professional die dit niet doet. 

Te verwachten redenen die de samenwerking met informele partijen in de weg zitten, zoals kwesties rondom privacy 

en veiligheid, worden door onze respondenten niet expliciet benoemd. Alle respondenten lijken doordrongen van 

het idee dat de samenwerking, hoe dan ook, moet worden opgetuigd. 

 3.3 Knelpunten

Professionals ervaren een groot verantwoordelijkheidsgevoel over de bewoners die ze begeleiden. Dit maakt het voor 

hen lastig sommige taken uit handen te geven en vrijwilligers een grotere rol te geven in het hulpverleningsproces. 

Een professional die zichzelf duidelijk ziet als regievoerder, zal niet snel deze rol uit handen geven: 

‘Als een gezin bij mij aanklopt, vertelt mij wat er allemaal speelt, dan voel ik mij wel verantwoordelijk om ervoor te 

zorgen dat die mensen ook de juiste hulp krijgen. Tot die tijd voel ik me wel verantwoordelijk’.

Ook al geeft deze professional aan ‘tot die tijd voel ik me verantwoordelijk’, er zijn geen indicatoren gevonden dat 

de professionals deze verantwoordelijk werkelijk uit handen geven. Het lijkt erop dat ze de verantwoordelijkheid 

blijven dragen tot het moment dat het gezin geen, of slechts minimale, ondersteuning nodig heeft. Een andere 

medewerker verwoordt dezelfde kwestie als volgt: ‘Het is dus niet een cliënt begeleiden naar één van die partijen en 

het is klaar. Je blijft toch altijd wel de regie houden van die ouder of van dat kind. Structureel.’ 

Vooral de nadruk op ‘structureel’, het gevoel van professionals dat ze te alle tijden verantwoordelijk zijn, is typerend. 

Ook zodra gezinnen worden doorverwezen naar andere partijen blijven professionals een vinger aan de pols houden:

‘Een gezin waar van alles speelt, en zij hebben mij in vertrouwen genomen en ik ben de enige die er van weet, dan voel 

ik wel verantwoordelijkheid om daar wat mee te doen. Ik kan het niet zomaar laten liggen. Ik verwijs je niet door naar 

die en die zonder er zelf betrokken bij te zijn.’ 

Uit de gesprekken blijkt echter niet of dit speciaal geldt voor een doorverwijzing naar formele, of informele partijen.

Naast een gebrek aan tijd worden ook zijdelings andere knelpunten benoemd. Een opvallende daarvan is de attitude 

van actieve buurtbewoners. Sommige actieve buurtbewoners hebben een duidelijke en soms ook dominante rol in 

de buurt. Hierdoor kunnen ze een stempel drukken op de sfeer in de wijk en ook op de samenwerking:

‘We hadden een meneer in de wijk die heel erg negatief was. Alles wat een kleurtje had, wat er anders bijliep, dat was 

voor hem niet welkom. Ooit had die van iemand het label gehad van buurtburgemeester. Zo voelde hij zich dan ook.’

Professionals zoeken in hun rol naar manieren om ook met deze bewoners samen te werken, ook als dat soms 

lastig is. Ze zoeken naar manieren om samen te werken met bewoners, die wel invloedrijk zijn maar misschien niet 

meteen open staan voor positieve samenwerking.  
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4  Zorgen en voorkeuren

 4.1 Zorgen

Een opvallende zorg die opbouwwerker 1 uitspreekt is de vergrijzing van vrijwilligers: 

‘En de komende keer hebben we het bijvoorbeeld over ouderenzorg in de toekomst, dus hoe willen we als kerken 

zorgdragen voor ouderen met name ook in onze eigen kerkelijke gemeentes, maar ook eventueel daarbuiten. Dit 

omdat onze wijkgemeentes heel erg vergrijzen. Dus je ziet nu dat mensen die zorgen voor ouderen, zelf ook steeds 

ouder worden, dus dan heb je het over mensen van 75 die iemand van 80 bezoeken. Of mensen die al jarenlang 

koffieochtend draaien, maar zelf ook ouder worden.’

Vrijwilligers zijn in de regel toch vaak oudere bewoners. Jongere buurtbewoners zijn vaak te druk met werken, het 

hebben van een gezin en het onderhouden van hun eigen sociale relaties om ook nog vrijwilligerswerk ernaast te 

doen. De opbouwwerker geeft aan dat met name in de ouderenzorg de hulp van vrijwilligers erg waardevol is. Haar 

zorg is wat er overblijft van deze vrijwillige zorg voor ouderen, als de vrijwilligers zelf niet meer in staat zijn om 

het werk te doen. 

 4.2 Voorkeuren

Een vooraanstaande en misschien voor de hand liggende wens van professionals is vooral het hebben van meer tijd 

en discretionaire ruimte om samenwerkingsrelaties met informele partijen op te zetten. Op dit moment voelen 

veel van onze respondenten dat ze ‘vast’ zitten in hun protocollen en regels rondom hun werk met een bewoner. 

Ze hebben een bepaalde tijd die ze aan een bewoner mogen besteden, en zijn te alle tijden eindverantwoordelijk. 

Dit maakt het voor hen ingewikkeld om bepaalde (zwaardere) taken over te dragen naar vrijwilligers. 

Ook het ontwikkelen van warme relaties met vrijwilligers kost tijd. Samenwerken gaat makkelijker als je een prettig 

contact met iemand hebt, iemand gewoon even kan bellen, en niet alles via een tussenpersoon gedaan hoeft te 

worden. Maar dat prettige contact is helemaal niet vanzelfsprekend, daarin moet geïnvesteerd worden. 



46 Wijkteamonderzoek Slotervaart

Deel D

De informele partijen

In deel B en C rapporteerden we over de visie van belangrijke 
stakeholders en wijkteamprofessionals in de Baarsjes 
op de samenwerking tussen wijkteam professionals en 
informele partijen. In dit deel richten we ons op informele 
partijen in Slotervaart. We introduceren allereerst de 
respondenten. Vervolgens bespreken we de bevindingen 
besproken. Hierbij gaan we eerst in op de manier waarop 
informele actoren betekenis geven aan hun eigen rol en 
positie in het sociale domein in Slotervaart. Vervolgens 
bespreken we hun ervaringen met samenwerking met 
formele actoren in het algemeen en wijkteams in het 
bijzonder. In het laatste hoofdstuk schetsen we hoe 
deze informele actoren aankijken tegen een aantal 
algemene thema’s, zoals specifieke buurtkenmerken, 
veranderingen in de bevolkingssamenstelling van de 
wijken van Slotervaart, ontwikkelingen in het sociaal 
domein en de aanwezigheid van maatschappelijk initiatief 
in Slotervaart. Ook beschrijven we de samenwerking 
tussen formele organisaties en informele organisaties, 
vanuit het perspectief van de informele partij.
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1  Afbakening en respondenten

De afbakening van de doelgroep van dit deelonderzoek, ‘informele partijen’, is niet eenvoudig. In een eerdere 

studie binnen dit wijkteamonderzoek, de Q-studie, hanteerden wij de volgende definitie: ‘onder ‘informele 

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

ondernemers en ervaringswerkers’ (Berg et al., 2017). Stakeholders en professionals die eerder in dit wijkonderzoek 

zijn bevraagd, benadrukten al dat in Slotervaart sprake is van een groot en zeer divers aanbod in informele 

ondersteuning. Daarnaast hebben we gezien dat de grens tussen formeel en informeel volgens sommigen lastig 

is te trekken. 

In de literatuur worden, om het onderscheid tussen formele en informele partijen aan te geven, criteria genoemd 

zoals: het al dan niet betaald worden, een formele opdracht en erkende kwalificaties hebben, beroepshalve of juist 

op eigen initiatief optreden (Ponzoni en Distelbrink, 2016, Integraal Werken in de Wijk, 2017).1

Daarmee wordt weliswaar duidelijk wat het verschil is tussen formeel en informeel, maar de categorie 'informeel' 

blijft veelomvattend en divers. In de loop van dit onderzoek werd duidelijk dat het zinvol is hierbinnen verschillende 

typen informele partijen te benoemen. Informele partijen kunnen op een kwadrant langs twee assen worden 

ingedeeld. De verticale as loopt van informeel naar formeel, en geeft de mate aan waarin informele initiatieven 

gepaard gaan met (een mate van) ondersteuning/ begeleiding vanuit een formele organisatie. Een informeel/ 

formeel initiatief is bijvoorbeeld een maatjestraject, waarbij het maatje weliswaar een vrijwilliger is, maar bij zijn 

activiteiten (intensief) ondersteund en begeleid wordt door een professional, meestal een vrijwilligerscoördinator 

in dienst van een maatschappelijke dienstverlenende instelling. De horizontale as loopt van individueel naar 

collectief, en geeft aan of informele actoren zich richten op de ondersteuning van individuen, of dat zij zich eerder 

bezighouden met vormen van collectieve ondersteuning. 

Figuur 1: kwadrant indeling informele initiatieven formeel/ informeel en collectief/ individueel

Informeel / informeel

Collectieve ondersteuning

(bv. Stadsdorp)

Informeel / formeel

Collectieve ondersteuning

(bv. Buurtcirkel)

Informeel / informeel

Individuele ondersteuning

(bv. Mantelzorger)

Informeel / formeel

Individuele ondersteuning 

(bv. Maatjesproject)

Formeel

Informeel

Individueel Collectief

1  NB Machielse: Er zijn wel kanttekeningen te plaatsen bij de tegenstelling ‘formeel staat voor professioneel’ versus ‘informeel staat voor vrijwillig’. 

Ook vrijwilligers kunnen professionals zijn of professioneel tewerk gaan. We zien een toenemend aantal hoog opgeleide vrijwilligers die hun 

beroepservaring en expertise op vrijwillige basis inzetten. Ook volgen steeds meer vrijwilligers cursussen en opleidingen waarin zij gespecialiseerde 

kennis en vaardigheden verwerven. De tegenstelling verwijst dan ook naar de mate waarin deskundigheid wordt ingezet in het (vrijwilligers)werk). 
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Voor de selectie van respondenten in dit deelonderzoek is gestreefd naar een goede verdeling van personen die 

actief zijn in de vier kwarten van dit schema. Daarbij moet worden opgemerkt dat veel vrijwilligers zich inzetten voor 

meerdere initiatieven tegelijk, en dus niet gemakkelijk in één subcategorie ingedeeld kunnen worden. Het is lastig 

gebleken iemand te spreken die als mantelzorger actief is. Hierbij kan een rol hebben gespeeld dat tussenpersonen 

die ons in contact zouden kunnen brengen met mantelzorgers, die laatsten soms willen beschermen tegen 

aanvullende belasting. 

Er zijn 8 interviews afgenomen met in totaal 9 personen die als informele kracht actief zijn in Slotervaart: 

Functieomschrijving respondenten Slotervaart

1 SW-SL – Coördinator bij stichting Samen Wonen – Samen Leven

2 HB – Actief bij een kerk

3 TdV – Mantelzorgondersteuner/ vertrouwenspersoon

4 Anker 1 – Barmedewerker

5 Anker 2 – Taalles-vrijwilliger

6 Anker 3 – PR-taken

7  Hw10 – Gesprek met twee personen: één in de rol van sociaal-cultureel ondernemen en actieve buurtbewoner, 

en één in de rol van actieve buurtbewoner en initiatiefnemer.

8 NfN – Vrijwilliger binnen de organisatie 

Met deze personen zijn in de periode februari-september 2018 semigestructureerde diepte interviews afgenomen, 

die in lengte varieerden van 1 tot 2 uur. De topiclijst die we voor de interviews hebben gehanteerd, is te vinden in 

bijlage 3. 
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2  De respondenten en hun informele activiteiten

Zoals hiervoor in de inleiding al naar voren kwam, kunnen veel verschillende partijen geschaard worden onder de 

noemer ‘informele partij’. Daarom geven we hieronder een beeld van de verschillende informele respondenten 

die we hebben gesproken. We hadden de ambitie om vanuit alle vier de kwadranten uit figuur 1, één of meerdere 

respondenten te werven. Via snowball sampling zijn we met sleutelfiguren in aanraking gekomen die ons toegang 

zouden kunnen geven tot alle vier de kwadranten, maar dit heeft helaas niet geresulteerd in een daadwerkelijke 

vertegenwoordiging van de vier kwadranten. Zo is met name het kwadrant ‘Informeel / informeel, individuele 

ondersteuning’ niet vertegenwoordigd, en het kwadrant ‘Informeel/ informeel, collectieve ondersteuning’ slechts 

zeer beperkt. We hebben de indruk dat deze zeer licht georganiseerde partijen, die vooral in en vanuit de leefwereld 

handelen, meer gesloten zijn dan de zwaarder georganiseerde informele partijen zoals vrijwilligersorganisaties en 

Huizen van de Wijk. 

Concrete activiteiten

De respondenten die we hebben gesproken, zijn vaak betrokken bij verschillende soorten informele activiteiten, 

soms zowel op persoonlijke titel als aangesloten bij een informele organisatie. De informele activiteiten die de 

respondenten beschrijven, zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. De eerste is het bouwen aan een 

gemeenschapsgevoel in de wijk. Hierover vertellen vooral de respondenten vanuit Samen Wonen-Samen Leven 

(SW-SL) en HW10. SW-SL doet dit vanuit de Ru Paré community, samen met bewoners in de wijk. Dit doen zij 

bijvoorbeeld middels projecten zoals ‘Move your world’, waarin jongeren op het VMBO vanuit hun eigen ideeën 

en talenten in actie komen voor anderen. Ook HW10 is een plek waar veel activiteiten vanuit en voor de buurt 

plaatsvinden, zoals filmavonden, met de bedoeling om mensen met elkaar te verbinden. De respondent vanuit 

HW 10 doet daarnaast nog andere dingen om mensen in de buurt bij elkaar te brengen, zoals het oprichten van de 

vereniging ‘Vrienden van de Sloterplas’. 

Een andere activiteit is concreter, namelijk het organiseren van voorzieningen en activiteiten voor de buurt. 

Dat gaat bijvoorbeeld om losse activiteiten zoals een fietsjesuitleen voor kinderen die willen leren fietsen, en 

een buurtmaaltijd. Maar het kan ook gaan om deelnemen aan een regiegroep voor bewonersinitiatieven, en het 

oprichten van actiegroep ‘ProWest’ die zich inzet voor het zorgvuldig omgaan met de oudbouw in de wijk. 

Een meer georganiseerde informele taak is mantelzorgondersteuning. Zo is één van onze respondenten 

mantelzorgambassadeur. Dit omvat en breed scala aan activiteiten, zoals het organiseren van het Mantelzorgcafé, 

het ondersteunen bij PGB aanvragen, het organiseren van workshops en dialoogtafels, het geven van 

voedingsadviezen, en het organiseren van boottochtjes op de Sloterplas. 

Tot slot is de meest georganiseerde categorie informele activiteiten het werken als vrijwilliger in een Huis van de 

Wijk. We hebben drie vrijwilligers gesproken, die verschillende taken uitvoerden in een Huis van de Wijk. De eerste 

geeft taallessen aan kinderen en volwassenen, de tweede doet PR en administratieve werkzaamheden, en de derde 

staat achter de bar. Ze besteden hier anderhalf tot drie dagen per week aan. 
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3 Contextuele factoren

Inleiding

In de interviews hebben we niet expliciet gevraagd naar factoren in de buurt die invloed hadden op de samenwerking 

tussen formele en informele partijen, maar in de meeste gesprekken kwamen deze toch aan de orde. Hieronder 

gaan we eerst in op specifieke kenmerken van de buurt of de doelgroep waar de respondenten in de buurt mee 

te maken kregen. Daarna benoemen we factoren rondom de organisatie van het formele en informele veld die 

specifiek gelden voor Slotervaart. 

 3.1 Kenmerken van de buurt/doelgroep

Langzaamaan begint Slotervaart ook de kenmerkende een gentrificatie te vertonen. De informele partij van Samen 

Wonen Samen Leven verwoord de doelgroep als volgt:

‘Die mensen, dat zijn allemaal startende mensen die net op de huizenmarkt komen, die heel druk bezig zijn aan het 

werken, om hun huis maar te kunnen betalen. En die hebben niet meteen het idee: “Het Huis van de Wijk zou mij 

daarbij kunnen helpen”.’

De nieuwe bewoners kloppen niet snel aan bij het wijkcentrum, ze zijn zich misschien niet bewust dat het wijkteam 

er ook voor hen is. Ook is voor nieuwe bewoners het contact met andere buurtbewoners, niet vanzelfsprekend. Een 

vrijwilliger schetst: 

‘[…] als je te maken hebt met kwetsbare huishoudens en je zegt: je moet een beroep gaan doen op mensen uit je buurt, 

dan wil je dat sterke schouders iets gaan dragen van die kwetsbare huishoudens. Maar, daar zijn vaak heel weinig 

contacten tussen.’

Er bestaat blijkbaar een scheiding tussen kwetsbare en minder kwetsbare huishoudens. Maar dat is niet de 

enige scheiding die door respondenten in de buurt gesignaleerd wordt. Ook binnen de groep bewoners met een 

migrantenachtergrond lijkt een tweedeling te bestaan. Onder andere Samen Wonen Samen Leven signaleert deze 

scheiding:

‘Binnen die oude groep heb je ook nog weer een moderne groep, en een meer traditionele groep. […] Het ene deel van 

de wijk wil wel heel graag met de Nederlandse samenleving meedoen, en een ander deel van de wijk zegt: “Wij vinden 

het geloof toch iets belangrijker”.’

Het geloof geeft mensen een vorm van zekerheid, zegt de respondent van Samen Wonen Samen Leven later. Soms 

maakt een verschil in geloofsovertuiging het zoeken naar verbinding tussen meerdere groepen ingewikkeld. Zo 

geeft een vrijwilliger aan: 

‘En toen merkten we: voor een deel van de buurtbewoners is het nog best ingewikkeld om daar te komen omdat ze 

gewoon moeite hebben dat het in een kerk is. Vooral voor moslims uit de buurt. Dus, toen zijn we verplaatst naar het 

Huis van de Wijk. […] En het leuke was dat er toen ineens heel veel Marokkaanse gezinnen kwamen.’

Naast demografische kenmerken van de buurt is ook de ruimtelijke vormgeving van invloed op de scheiding tussen 

buurtbewoners. Een van de respondenten van HW10 benadrukt dat hun wijk, door de open-tuinen constructie en 

de hoeveelheid groen, positief contact met de buren stimuleren: 
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‘En ja de aantrekkelijkheid van die hoven. En het groen en die tuinen. Die tuinen die we hebben die zijn niet groot, 

maar die zijn zo heerlijk om in te verblijven. En wij waren er meteen verliefd op. En dat gebeurt eigenlijk zoals ik dat 

zie bij iedereen. (…) Je hebt meteen leuk contact met je buren. Het hangt natuurlijk een beetje van de erfscheiding 

af.’

Als dit positieve effect geldt voor delen van Slotervaart die groen en ‘open’ gebouwd zijn, kunnen we speculeren 

over het effect van wijken waar het tegenovergestelde geldt. Veel delen van Slotervaart worden nu net 

opgeknapt, maar waren voorheen grijs, grauw en grimmig. Je zou je kunnen voorstellen dat dit warme sociale 

contacten niet in de hand werkt. 

 3.2 Organisatie van het (in)formele veld

De sociale kaart van hulpverlening in Slotervaart, waaronder zowel formele als informele partijen vallen, is 

op een bepaalde manier georganiseerd. De respondenten uit het informele netwerk hebben een eigen kijk op 

deze wijze van organiseren, die erop neer komt dat zowel de formele hulpverlening, als de informele kant van 

ondersteuning teveel doorstroom van medewerkers heeft. Zo valt het de respondent van Samen Wonen Samen 

Leven op dat klantmanagers een hoge doorstroom hebben:

‘Wat je nu ook ziet is dat je nu ook een hele doorloop van klantmanagers hebt. Liefst zou je natuurlijk hebben dat 

een klantmanager tien jaar op zo’n positie zit, en dan om het jaar iemand oproept. Want dan kun je ook een soort 

relatie met iemand opbouwen […].’

  

Deze hoge doorstroom heeft als effect dat het ingewikkeld is om een (werk)relatie met een klantmanager op 

te bouwen. Discontinuïteit wordt ook beschreven als belemmering voor het organiseren van het informele 

netwerk in de wijk. Discontinuïteit in het informele circuit heeft meer gevolgen dan alleen het belemmeren 

van een waardevolle werkrelatie. Zo lijkt een chronisch tekort aan mensen ervoor te zorgen dat sommige 

projecten helemaal niet van de grond komen: ‘Ik heb al te vaak gezien dat dit soort mooie ideeën [zoals het 

gezinsbuddyproject] strandden bij gebrek aan mensen die het echt kunnen trekken’, aldus een van de vrijwilligers 

die bij een kerk actief is.

Net als bij professionals in Slotervaart is volgens één respondent de doorstroom van vrijwilligers ook hoog. Hij 

geeft aan dat het vooral de bewoners zijn die hier last van hebben: 

‘[…] je hebt iemand voor wie je zorgt, die wil bijvoorbeeld op een bepaalde manier zijn bed opgemaakt hebben, of 

de koffie gezet hebben. Iedere keer komt er een andere vrijwilliger en die zet het op zijn manier, hoe ze het goed 

vinden. Wat gebeurt er? Ik krijg tumult in mijn tent. Men is ontevreden.’

Vrijwilligers lijken ook steeds meer van hun werkzaamheden te moeten registreren, hierdoor komen ze soms 

misschien minder toe aan het vrijwilligerswerk zelf, zo benadruk een van de onafhankelijke vrijwilligers: 

‘En wat ik ook merk is dat men [informele partijen] het altijd heel erg druk heeft, men wil zoveel, maar men 

heeft het zo erg druk dus men kan niet voldoen aan wat ze eigenlijk, of zeggen te willen doen. […] Er is ook zoveel 

papierwerk he?’

Vrijwilligers willen veel, en zijn gemotiveerd. Maar ze komen eigenlijk niet voldoende toe aan het werk wat ze 

willen doen. Een mogelijke verklaring voor de toegenomen registratieregels voor vrijwilligers kan de vermeende 

concurrentiestrijd in Slotervaart zijn, die sommige vrijwilligers benoemen: ‘Heel veel informele partijen liggen 

natuurlijk in oorlog met elkaar. Heel veel informele partijen liggen in oorlog met de formele partijen. Maar puur omdat 
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er capaciteitsproblemen zijn’. Er zijn weinig middelen om zowel formele als informele initiatieven te ondersteunen. 

Vaak moet steeds opnieuw aangetoond worden of een project ‘effect’ heeft. Projecten die niet binnen een bepaalde 

tijd aantoonbaar resultaat hebben behaald, verliezen soms hun subsidie. 

Het lijkt alsof steeds meer vrijwilligersinitiatieven afhankelijk zijn van formele organisaties, voornamelijk voor 

financiering of door ideeën van de (lokale) overheid over wat de wijk nodig heeft. Een vrijwilliger bij de kerk 

benoemd: ‘Echt pure vrijwilligersinitiatieven zijn er ook wel, maar niet zo vreselijk veel. Er wordt heel veel van bovenaf 

georganiseerd, van dit moet gebeuren, dit moet gebeuren’. Zo lijkt vrijwilligerswerk een instrument te worden van 

formele organisaties. De toenemende inmenging van formele organisaties in het organiseren van vrijwilligerswerk 

zou ook verband kunnen hebben met de toenemende hoeveelheid papierwerk die eerder beschreven werd. 

Dezelfde kerkvrijwilliger benoemd dat formele organisaties niet altijd weten wat er speelt onder de doelgroep. De 

vergrote rol van formele organisaties bij informele initiatieven zorgt er volgens hem voor dat ontwikkelde plannen 

niet altijd aansluiten bij de doelgroep: 

‘Maar, ik loop er wel vaak tegenaan omdat er heel veel ideeën komen van mensen die ervoor betaald worden om ideeën 

te hebben. En dat dat niet altijd even goed aansluit bij wat er leeft onder mensen die de doelgroep zijn.’

Al met al beschrijven vrijwilligers een aantal spanningen in de organisatie van de sociale kaart van Slotervaart. 

In hoofdstuk 4 gaan wordt verder beschreven hoe deze spanningen hun uitwerking hebben in de samenwerking 

tussen formeel en informeel. 
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4 Rolopvatting 

Omdat we een aantal zeer verschillende informele actoren hebben geïnterviewd, omschrijven zij ook heel 

uiteenlopende rolopvattingen. Hieronder geven we eerst aan wat hen motiveert om de informele activiteiten uit 

te voeren. Daarna geven we een beeld van de opvattingen van onze respondenten over wat de rol van informele 

partijen is of zou moeten zijn. 

 4.1 Motivatie

 
Een motivatie die we vooral hoorden van de respondenten vanuit SW-SL en HW10, die ook sterk aansluit bij de 

concrete activiteiten die zij uitvoeren, is het bijdragen aan gemeenschapsvorming. De respondent van SW-SL 

omschrijft dit, vanuit zijn meer formele rol als kwartiermaker/ coördinator van twee projecten, als volgt:

‘Dus zo zijn we met het BOS-principe aan de slag gegaan. BOS betekent van binnenuit, onderop en samen. Dus 

dan krijg je ook al een soort community-gedachte, dus dat je het met elkaar samen doet. Onderop betekent dat we 

meer vraaggestuurd aansluiten bij de wensen van de vragende, de hulpbehoevende. En van binnenuit is het dan ook: 

met welke potentie kom je binnen, wat was jouw verhaal? Wat zitten er aan mogelijkheden in jou, wat jij zelf kunt 

ontwikkelen?’

De meer informele invulling komt van de respondent van HW10, en van een actieve buurtbewoner vanuit de kerk. 

Deze laatste respondent benoemt dit als ‘[…] bouwen aan vrede’. Hij signaleert dat veel groepen mensen in Slotervaart 

langs elkaar heen leven en alleen contact met elkaar hebben wanneer dingen mis gaan. De respondent van HW10 

haalt haar motivatie uit haar liefde voor de buurt en haar behoefte om ook armere wijken bij HW10 te betrekken. 

Een meer individuele benadering komt van de mantelzorg ondersteuner, namelijk het inzetten voor een ander. Zij zegt:

‘[…] ik wist wel dat ik voor mijn medemens iets wilde betekenen. In wat voor mate ook […], iedereen heeft dat [tijd en 

aandacht] nodig om dat als kwaliteit van je leven verder te laten gaan. En toen heb ik gezegd: daarvoor wil ik mezelf 

voor geven, weet je?’

En tot slot zien we dat de vrijwilligers bij het Huis van de Wijk een motivatie hebben die meer (of ook) op hun eigen 

welzijn gericht is, namelijk het hebben van dagbesteding. De eerste vrijwilliger vertelt hierover:

‘In 2007 had ik geen werk, ik ben arbeidsongeschikt en heb een UWV uitkering. Op een gegeven moment ga je toch 

wel merken van: stilzitten is niet goed voor je gezondheid. ’s Morgens wakker worden en niets doen. Wat doe je de 

hele dag? Tv kijken, eten, drinken, naar bed. Op een gegeven moment slaap je tot 12 uur ’s middags. […] Je hebt een 

drugsverleden, je bent afgekeurd en op een gegeven moment kom je stil te zitten, je hebt niks te doen. En als je niks 

hebt te doen dan komt het gevaar dat je weer tussen die oude maatjes gaat en zo begin je weer daaraan. Ik wou dat 

niet hebben. Ik wou iets positiefs gaan doen. Zien dat ik geen terugval krijg en dat is me best gelukt.’

Ook voor de andere twee vrijwilligers geldt dat ze, door fysieke beperkingen of beperkte mogelijkheden op de 

arbeidsmarkt, geen betaald werk konden doen, en niettemin absoluut bezig wilden blijven. Aldus de tweede 

vrijwilliger: ‘Mijn insteek is dat ik het lekker vind om aan de slag te zijn en dat het wel goed is dat je het gevoel hebt dat 

je iets goed doet. Dat je belangrijk bent, en dat vind ik voor mezelf belangrijk’. Het vrijwilligerswerk geeft structuur in 

het leven, en zorgt dat ze deel uitmaken van de maatschappij. Dat geeft hen een goed gevoel. 

 4.2 Opvatting en invulling informele rol

De respondenten hebben, door te vertellen over hun bezigheden, indirect beschreven hoe zij aankijken tegen de 

rol van informele actoren, en wat hier wel maar ook wat hier niet onder valt. Een rol die een aantal verschillende 
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respondenten benoemde, was het verzorgen van basisvoorzieningen. Bij SW-SL gebeurde dit voorheen in de vorm 

van een buurtdienst:

‘Dat was het meest succesvolle project wat we hier hadden. We kregen er geen dubbeltje subsidie voor. Hadden we 

allemaal mensen op zitten. Maar dit is een hele niet-westerse wijk. En wat we met die hulp in de buurt deden, is 

gewoon simpele basisvoorzieningen: brieven meelezen, brieven vertalen, ondersteunen met brieven schrijven.’

Anderen, zoals de mantelzorgondersteuner en één van de vrijwilligers van het Huis van de Wijk, interpreteren dit 

meer als het geven van echte aandacht, en hier de tijd voor hebben of maken. De mantelzorgondersteuner zegt 

hierover: ‘[…] in grote lijnen heb ik gemerkt dat mensen aandacht en tijd nodig hebben’. De vrijwilliger van het Huis van 

de Wijk merkte vooral toen ze achter de bar stond dat mensen graag hun verhaal kwijt willen, en kon een luisterend 

oor voor hen zijn. Over haar ervaringen hiermee zegt ze het volgende: ‘Ik kan wel goed praten met mensen. Ik stel 

gewoon vragen waarvan ik denk dat het niet te gevoelig ligt. De meesten zijn toch weer blij daarna dat ze toch weer even 

hun hart hebben kunnen luchten’. Kortom, het creëren van een veilige sfeer, waarin mensen zich welkom voelen, waar 

het gezellig kan zijn en waar mensen hun hart kunnen luchten, lijkt een belangrijke functie die informele partijen 

kunnen vervullen. 

Een andere belangrijke rol die meerdere keren genoemd was, was informeren, bijvoorbeeld over activiteiten en 

informele ondersteuning in de buurt. De respondenten signaleren dat buurtbewoners vaak geen idee hebben van 

wat de wijk allemaal te bieden heeft. De actieve bewoner vanuit de kerk geeft als voorbeeld:

‘[…] ik koppel mensen best wel eens aan Stichting Present. Dus, dan kom ik een hulpvraag tegen in de buurt van 

iemand die echt hulp nodig heeft met schilderen in een woning of met een vloer leggen of zo en die zegt: nou 

ja, ik weet niet hoe ik daar uitkom. En dan geef ik ze het telefoonnummer van Present of Burennetwerk, van die 

vrijwilligersbemiddelingsorganisaties, die daar dan een groep vrijwilligers op inzetten om te helpen.’

Daarnaast informeert de mantelzorgondersteuner mensen ook over het formele aanbod, bijvoorbeeld op het gebied 

van schuldhulpverlening, en motiveert hen om daar daadwerkelijk gebruik van te maken. Ook voor de vrijwilliger in 

het Huis van de Wijk is dit soort informatie van belang: ‘Wij zijn het aanspreekpunt. Als de mensen binnenkomen dan 

komen ze rechtstreeks naar de balie. Ik moet voeding hebben om door te spelen aan de mensen’.

Hiermee kunnen informele partijen ook een brug vormen naar het formele aanbod. Hiervan geven de respondenten 

geen concrete voorbeelden, maar het staat wel op hun netvlies dat ze mensen kunnen doorverwijzen naar formele 

partijen wanneer zij de problemen niet aankunnen. 

De respondent van SW-SL noemt ook het toeleiden naar werk als zijn rol. Hij maakt hierin een tweedeling, tussen 

herstelplekken en re-integratieplekken. Hij licht de herstelplek als volgt toe:

‘Een herstelplek is meer heel basaal, en de leerdoelen zijn daar gewoon: op tijd komen, afspraken nakomen, ‘je 

krijgt een werkbriefje van ons. Kun je dat werkbriefje afwerken? Waarom wel, waarom niet?’ Dus dat begint heel 

laagdrempelig. En dat is voor sommige mensen al heel bewerkelijk: sommige mensen komen hier in een soort van 

chaos binnen, wat hun verhaal is.’

Een re-integratieplek gaat een stap verder en behelst bijvoorbeeld het verzorgen van catering bij evenementen 

binnen het buurthuis, of het runnen van de keuken. Van daaruit komt het voor dat mensen binnen of buiten het 

Huis van de Wijk doorstromen naar een betaalde baan. Binnen het project ‘Move your world’ doen ze dit middels de 

volgende constructie: ‘Onze kracht, en ook met het Move your world, is dat we in een soort tandem-relatie met elkaar 

werken. Je hebt zeg maar een leermeester en een assistent. Een soort gildemeester-achtig idee.’
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5  Samenwerking met bewoners en formele organisaties

De interviews met respondenten uit verschillende takken van informele ondersteuning leveren boeiende en soms 

paradoxale perspectieven de samenwerking tussen formele en informele ondersteuning in de wijk. In dit hoofdstuk 

gaan we in op de verschillende kernthema’s die uit de interviews voortvloeien. 

 5.1 Wederkerigheid door nabijheid

Het lijkt alsof de nabijheid van de professional bepalend is voor de mate van contact die vrijwilligers of andere 

informele partijen met ze onderhouden. Alhoewel lang niet alle informele partijen op een duurzame manier contact 

onderhouden met wijkprofessionals, hebben ze wel allemaal op een moment een punt van contact gehad met 

wijkprofessionals. De mate en vorm van contact lijkt afhankelijk van de rol die de wijkprofessional aanneemt en de 

rolopvatting van de vrijwilliger. Zo vertellen meerdere vrijwilligers van het Huis van de Wijk dat zij het belangrijk 

vinden om de betaalde medewerkers te ondersteunen:

‘[de coördinator] heeft zoveel werk. Die kan ook geen nee zeggen. Als ik bezig ben dan kan ik zeggen van nee, nu niet, ik 

ben bezig, maar Nelly zegt van ja, kom maar. Ze is al lang blij dat ik een beetje structuur biedt aan haar soms warrige 

agenda. Een klein beetje. Ze werkt hier al heel lang en ze kan het goed zelf. Maar ik vang een paar vrouwen op die zij 

begeleidt. Dan help ik die vrouw een stukje verder.’

Later vertelt ze dat deze coördinator ook altijd voor haar klaarstaat, en dat dat ze zich door haar in haar werk 

gehoord en serieus genomen voelt. Eenzelfde sentiment zien we bij een andere vrijwilliger binnen dit Huis van de 

Wijk. Hij heeft het over een andere betaalde medewerker, en voert zelf ook ander werk uit dan bovengenoemde 

vrijwilliger. Hij geeft aan:

‘Hij heeft het zo druk dat hij bepaalde dingen vergeet. Op een gegeven moment heb ik gezegd van ik ga je helpen 

met dingen te onthouden. Als hij binnenkomt dan moeten de rekeningen naar hem worden doorgestuurd. Als een 

vrijwilliger het briefje heeft ingevuld voor de kleren dan lever ik het bij jouw in, dan hoef jij het niet te doen, dan weten 

we zeker dat het eruit is. Ik probeer hem wel op bepaalde dingen te attenderen.’

Ook hij geeft aan waardering en erkenning een belangrijke factor zijn in die de relatie met de professional positief 

maken:

 

‘Hij heeft het ook gezegd. Ik ben van jullie en jullie van mij. We moeten het samen doen. En dat proberen we te doen.’ 

Deze wederkerigheid, die lijkt te bestaan uit de erkenning die betaalde krachten geven aan informele partijen en de 

mogelijkheid van informele partijen om verantwoordelijkheid te dragen, maakt dat er een duurzame en positieve 

relatie bestaat tussen beide partijen. 

Sommige vrijwilligers, zoals de respondenten die actief zijn bij HW10, hebben nauwelijks contact met 

welzijnsprofessionals. Zij verklaren dat ook aan de hand van een argument waarin wederkerigheid een kernrol 

speelt: ‘[…] Nee, wij hebben haar niet nodig. Daar gaat het ook… Je moet ook iemand nodig hebben’. HW10 is een 

zelfstandig opererende plek, waarin bewoners en ondernemers op een informele manier contact met elkaar 

hebben. Zij hebben niet expliciet als doel om hulpbehoevende bewoners te ondersteunen, en zien mede daarom 

geen noodzaak om contact te hebben met welzijnswerk. Waarschijnlijk ontstaat door hun werkwijze, in combinatie 

met de onzichtbaarheid van welzijnswerk in hun wijk, geen duurzame relatie met professionals.

Omgekeerd zien we hetzelfde gebeuren. Er lijkt onvrede te ontstaan bij informele partijen die de relatie met 

professionals niet meer als wederkerig zien. Een mantelzorgondersteuner voelt zich niet gezien door professionals 

en uit hierover zijn frustratie: 
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‘Je komt bij de persoon op visite, maar je bent nergens in geen enkel rapport bekend. Ik heb het al een paar keer gehad, 

dat ik aan de deur ga bij de mensen en de mensen zijn overleden en ik weet het niet eens. Weet je hoe pijnlijk dat is?’

Dat het niet alleen gaat om het erkennen van de vrijwilliger maar ook om de nabijheid, de betrokkenheid, van de 

professional bij de vrijwilliger blijkt als deze mantelzorgondersteuner een ernstige (maar tijdelijke) medische conditie 

krijgt: ‘Toen heb ik me iedere keer afgemeld en nooit is me gevraagd: hoe gaat het, of wat dan ook. En toen dacht ik van: 

zo, hoe belangrijk is het dat ik daar ben?’. Het gebrek aan nabijheid van de betrokken professionals bij de vrijwilliger 

lijkt ervoor te zorgen dat er geen wederkerige relatie is ontstaan. Dit zorgt niet alleen voor een uitzonderlijk negatief 

gevoel bij de vrijwilliger, maar neemt ook de kans weg om de bewoner met een hulpvraag nog beter te ondersteunen.

 5.2 Onvoorspelbare grenzen

Uit vrijwel alle interviews blijkt dat de grens tussen wat we ‘formeel werk’ en ‘informeel werk’ noemen voor vrijwilligers 

een groot grijs gebied is. Zelfs als zij in eerste instantie aangeven dat sommige taken écht bij professionals horen, 

vertellen ze later hoe ze soms hetzelfde werk toch uitvoeren. Zij voelen niet expliciet een verschil tussen ‘hun’ werk 

en dat van een betaalde kracht. Een vrijwilliger, die vooral een bar-functie heeft, vertelt in eerste instantie dat hij 

een heel duidelijk takenpakket heeft: de mensen helpen die iets willen bestellen aan de bar en zorgen dat de kas 

aan het einde van zijn dienst klopt. Toch komt later een nuance in zijn verhaal wat betreft het aannemen van extra 

verantwoordelijkheden:

‘De beheerder is ook pas nieuw en hij heeft ook meer taken dan de vorige beheerder. Hij heeft het zo druk dat hij 

bepaalde dingen vergeet. Op een gegeven moment heb ik gezegd van ik ga je helpen met dingen te onthouden. Als hij 

binnenkomt dan moeten de rekeningen naar hem worden doorgestuurd. Als een vrijwilliger het briefje heeft ingevuld 

voor de kleren dan lever ik het bij jouw in, dan hoef jij het niet te doen, dan weten we zeker dat het eruit is.’

Een andere vrijwilliger komt met een soortgelijk voorbeeld. De extra verantwoordelijkheden die beide personen op 

zich nemen lijkt voor te komen uit een gevoel van betrokkenheid bij de coördinatoren en beheerder:

‘Ik had nog zin in meer en ik weet dat [coördinator] de hele week werkt. Ik heb gezegd van, ik kom op maandag en dan 

ga ik aan de slag met wat jij zou willen. Soms doe ik individuele lessen, en soms ondersteun ik haar met gesprekken. We 

doen eens een cursus, maar het is een beetje om haar te ontlasten ook. Ze heeft heel veel te doen.’

Proto-professionals, of vrijwilligers die taken uitvoeren die eigenlijk bij professionals belegd zijn zien we ook. 

Zoals bijvoorbeeld bij migrantenorganisatie Nisa voor Nisa, wat verder wordt uitgelegd onder het kopje ‘migranten 

thematiek’. 

We lazen eerder in het hoofdstuk waarin de professionals aan het woord kwamen dat zij een duidelijker beeld hebben 

bij de taken van vrijwilligers dan de vrijwilligers zelf. Zeker als informele ondersteuners het gevoel hebben dat 

professionals tekort schieten, of overwerkt zijn nemen zij taken op handen waarvan sommigen zouden zeggen dat 

het typische taken van een professional zijn. 

 5.3 Migrantenthematiek

Slotervaart is een wijk die niet altijd hoog op de agenda van beleidsmakers heeft gestaan wat betreft sociale 

ondersteuning. Tegenwoordig wordt steeds duidelijker dat er wel een groep bewoners woont met een grote 

kwetsbaarheid. Een van deze groepen is de groep migrantenbewoners. Binnen deze gezinnen spelen vaker dan 

gemiddeld problemen rondom armoede, scholing en soms huiselijk geweld. De door ons geïnterviewde professionals 

geven aan dat deze gezinnen hun problemen vaak in eigen kring oplossen, als ze al uitkomen voor hun problemen. Zij 

verklaren dit door een cultureel verschil. Gezinnen zonder migrantenachtergrond zouden de weg naar hulpverlening 

makkelijker vinden, of zij worden makkelijker gevonden. 
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Om migrantenbewoners de ondersteuning te bieden waar zij soms behoefte aan hebben is de stichting ‘Nisa voor 

Nisa’ opgericht. Zij sprongen als organisatie in het gat waar de hulpverlening in Slotervaart naar hun idee tekort 

schoot:

‘Daar is het eigenlijk een beetje ontstaan, omdat er heel veel van deze hulpvragen waren en altijd was het… de 

instanties zijn niet te bereiken, er was een te hoge drempel. Waar komt dat door? Ik denk de taal, het cultuurverschil, 

de culturele communicatie, dat soort dingen.’ 

De oprichters van Nisa voor Nisa hebben zelf een migrantenachtergrond en zetten hun eigen kennis van 

de gemeenschap in tijdens hun werk. In eerste instantie richtten ze zich vooral op vrouwen. Door middel van 

‘ontmoeten’ en praktische ondersteuning wilden ze vrouwen ondersteunen in de kwesties waar ze soms in stilte 

mee worstelden, ze noemt ‘taallessen, naailessen, nou ja, het zijn eigenlijk allemaal ontmoetingsactiviteiten’. 

Gaandeweg ontwikkelde de organisatie zich steeds meer naar het professionele vlak, toen ze veel casuïstiek 

tegenkwamen waar hulpverlening tekort schoot. Dat was ingewikkeld, omdat ze als vrijwilligersorganisatie bijna 

geen financiën hadden (en hebben) om hun vrijwilligers op te leiden:

‘Er zijn geen middelen. Dat blijft vanuit onze kant een stukje beperking. Want je wil heel graag professioneel zijn, dat 

je serieus genomen wordt en dat je kan zeggen ‘wij zijn dit en wij kunnen je hierin begeleiden’. En we merken dat we 

daar niet aan kunnen voldoen.’ 

Nu zoeken ze meer naar samenwerking met professionele organisaties, ook om te voorkomen dat de vrijwilligers 

een te zware verantwoordelijkheid krijgen. Ze moeten als het ware meer ‘terug in hun hok’. Maar dat is lastig, 

als je ervaart dat de hulpverlening nog steeds niet toegespitst is, of toegang krijgt tot de doelgroep waar jij je 

om bekommert. Goede samenwerking is dan juist essentieel. Nisa voor Nisa probeert hierin een coachend, of 

bemiddelend te zijn. Ze vertelt over de rol van vrijwilligers bij gesprekken met gezinnen en Jeugdzorg:

‘En Jeugdzorg heeft, en had, ook een hele slechte  naam. Iedereen was bang. En dat we deden we al, die communicatie. 

Zo van, dat moet, als je kinderen hebt is het ook voor jou bescherming. Maar we zijn er wel altijd bij, want er bestond 

ook veel miscommunicatie tussen Jeugdzorg en die gezinnen. Dus daar bemiddelen we in. Met de politie, met 

huisartsen, met scholen. Daar was al heel veel bemiddeling.’

Ondanks dat het Nisa voor Nisa lukt om contact te leggen met een moeilijk bereikbaar doelgroep, een professionele 

werkethos heeft en al lang bestaat, is dat geen garantie voor een goede werkrelatie met professionele 

welzijnsorganisaties en de gemeente:

‘Er is een periode geweest in het begin.. Toen Samen Doen net begon hebben we er alles aan gedaan om bij het 

casuïstiekoverleg te zijn, maar daar werden  we eigenlijk gewoon genegeerd, ja.’

Zo zijn er nog meer voorbeelden waarin de samenwerking niet zo soepel verloopt. Bijvoorbeeld omdat ambtenaren 

niet altijd terugkoppeling geven:

‘We hebben twee of drie keer gesprekken met ze [de gemeente]  gehad en uitgelegd wat voor project het was. We 

wilden het ook aan de ambtenaren uitleggen en nou ja, wat wij doen, wat is de bedoeling en alles. Maar er is niet op 

gereageerd en zo is het eigenlijk vanzelf een beetje doodgegaan’. 

Wat de reden is van het uitblijven van terugkoppeling is onduidelijk. Wel wordt duidelijk dat de moeizame 

samenwerking tussen Nisa for Nisa en professionele welzijnsorganisaties maar één slachtoffer heeft: de bewoners 

van Slotervaart. 
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 5.4 De successen in samenwerking

Naast verhalen over ingewikkelde samenwerkingsrelaties tussen formeel en informeel zijn er ook positieve 

voorbeelden gevonden. Formele en informele organisaties in Slotervaart weten soms samen de verschillen te 

overbruggen en vinden dan manieren om samen te werken. We hebben geen voorbeelden gevonden van specifiek 

professionals uit sociale wijkteams die persoonlijk samenwerken met informele partijen, maar wel andere 

voorbeelden. Zelfs Nisa for Nisa, zoals in het vorige kopje beschreven, wordt soms gehoord door de gemeente. Zij 

geven als reden voor succesvolle samenwerking:

‘Ik denk dat het te maken heeft met bepaalde ambtenaren. Wat ik net al zei, de ene staat meer open voor samenwerking 

met andere organisaties dan de ander. En hoe je het wendt of keert heb je te maken met mensen. Vooral hier in dit 

Stadsdeel heeft het heel erg te maken met hoe iemand met een ander omgaat.’

Goede samenwerking is volgens hen niet te voorspellen op basis van organisatie, maar alleen op basis van 

personen. Best persons, medewerkers die het vanuit hun eigen filosofie belangrijk vinden om de verbinding tussen 

formeel en informeel te leggen doen extra moeite om informele organisaties te leren kennen en te ondersteunen. 

Deze observatie zagen we ook terug in het hoofdstuk waarin de professionals zelf aan het woord komen. Ook 

professionals zelf erkenden dat ze samenwerking zochten vanuit hun individuele overtuiging. 

Bij het Anker speelt samenwerking tussen formeel en informeel vooral tussen betaalde en onbetaalde medewerkers. 

Beide groepen komen elkaar daar tijdens hun werk tegen, maar dat betekent niet vanzelfsprekend een aangename 

samenwerking. Toch geven de informele respondenten aan dat de samenwerking over het algemeen heel prettig is. 

Dat komt volgens hen doordat er sprake is van gelijkwaardigheid:

‘Tuurlijk, we zijn collega’s onder elkaar. Ik doe vrijwilligerswerk, maar ik zie hem niet meer als mij. (…) Hij  (red. 

coördinator) heeft ook gezegd: ‘Ik ben van jullie en jullie van mij. We moeten het samen doen’. En dat proberen we te 

doen.’

Gelijkwaardigheid, het idee dat beide groepen een belangrijke inbreng hebben in het werkproces lijkt dus 

essentieel om een goede samenwerking op te bouwen. Voortbouwend op het hoofdstuk waarin professionals aan 

het woord kwamen zou je kunnen zeggen, dat zonder gelijkwaardigheid alleen sprake kan zijn van ‘inzet’ van 

vrijwilligers(organisaties). Terwijl juist de waardering en de mogelijkheid om input te hebben, ervoor lijkt te zorgen 

dat vrijwilligers betrokken blijven. Dat blijkt indirect ook uit een uitspraak van een andere vrijwilliger van het Anker, 

die aangeeft wat ze nodig heeft om haar werk goed uit te kunnen voeren:

‘Als het er niet is, dan kom ik niet. Het moet er echt zijn (red: randvoorwaardes voor haar les). Het is een voorwaarde. 

Ik heb dit en dit nodig en ze (red. coördinator) zegt: ‘daar ga ik voor zorgen’. Ze zegt, ik weet dat je zo gepassioneerd 

bent, dat je je zo inzet en ik zorg dat het voor mekaar komt.’

HW10 staat wat betreft samenwerking met formele organisaties vooral in contact met de gemeente. Zij hebben niet 

als doel het welzijn van bewoners te verbeteren, maar vooral culturele activiteiten aan te bieden. Deze doelstelling 

veranderd waarschijnlijk ook de aard van de samenwerking, omdat het ze autonomer maakt. Ze lijken minder 

afhankelijk van erkenning van de gemeente. 

 5.5 HW10: lokale buurtbinding en sociale cohesie

Waar het Anker, Nisa for Nisa en de Ru Paré community zich expliciet inzetten voor de wat meer kwetsbare bewoners 

van Slotervaart is HW10 een ander soort informele partij. Ze faciliteren bijvoorbeeld werkplekken voor culturele 

ondernemers. Maar ze zijn vooral bezig met het betrekken van buurtbewoners bij culturele en sociale activiteiten. 

Wat dit betreft lijken ze enigszins op de meer centrumgelegen gemeenschappen die Stadsdorpen heten. De buurt 

waarin het gebouw van HW10 staat is een van de ‘rijkere’ wijken van Slotervaart, met veel koopwoningen en een 
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instroom van jonge gezinnen uit de centrumregio. In deze wijk zijn weinig zichtbare problemen, is het in vergelijking 

met de rest van Slotervaart erg groen en bestaat de bebouwing vooral uit laagbouw.

Ondanks dat ze aangeven vooral activiteiten te organiseren voor personen uit hun eigen wijk, hebben ze wel 

initiatieven om kinderen uit andere, minder welvarende, delen van Slotervaart aan te trekken. Dit met wisselend 

succes: 

‘Respondent 1: Op de Louis Bouwmeester school zijn we door alle klassen gegaan en hebben we geworven, mar dat 

was ook moeilijk. Het moest een beetje op loopafstand zijn, voor die kleintjes. We hebben islamitische kinderen gehad. 

Want we hadden ook één seizoen een naaicursus voor die moeders. Dat was alleen maar naaien met de moeders erbij, 

als cursusje. Respondent 2: Maar waar ze meer naartoe gaan is de Buurtzaak.’

Het lukt HW10 niet zo goed om meer kwetsbare bewoners aan zich te binden. Wellicht kan dit verklaart worden 

door een verschil in sociaal-culturele achtergrond. De activiteiten, maar vooral de uitstraling van HW10, 

lijken fundamenteel anders dan die van bijvoorbeeld de Buurtzaak. Het zou kunnen dat bewoners met een 

migrantenachtergrond zich niet door hen aangesproken voelen. 

Opvallend is dat (formele) welzijnsorganisaties ook niet vanuit zichzelf contact leggen met HW10. Zij bieden 

activiteiten aan die voor kinderen met een migrantenachtergrond of hun ouders leerzaam zouden kunnen zijn, 

of zouden kunnen bijdragen aan het versterken van hun netwerk. Op de vraag in hoeverre HW10 samenwerkt met 

andere welzijnsorganisaties of vrijwilligersinitiatieven reageren de respondenten verbaast. ‘het welzijnswerk is hier 

allemaal wegbezuinigd en vrijwilligerswerk is er bijna alleen nog maar in de Buurtzaak’.
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Deel E

Concluderend

In dit laatste deel komen we tot een aantal concluderende 
opmerkingen. In het eerste concluderende hoofdstuk 
zetten we de uitkomsten van de gesprekken met de 
stakeholders, de wijkteam professionals en de informele 
partijen in Slotervaart naast elkaar. Het tweede hoofdstuk 
is een overkoepelend concluderend hoofdstuk met een 
analyse gericht op het totale wijkteamonderzoek. Dit 
houdt in dat we de uitkomsten van het onderzoek in de 
drie gebieden in Amsterdam (De Baarsjes, Oud-Noord en 
Slotervaart), Hoorn en Purmerend tegen elkaar af zetten.
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Conclusie deelonderzoek Slotervaart

Kort gezegd komt de samenwerking tussen formeel en informeel in Slotervaart moeizaam op gang. Ondanks een 

aantal succesverhalen kunnen we niet stellen dat er sprake is van structurele samenwerking. Dit ligt voor een 

deel in een verschil in invulling van het begrip ‘samenwerking’. Waar professionals samenwerking nog wel eens 

beschrijven als het ‘inzetten van vrijwilligers’, zien vrijwilligers en informele partijen samenwerking eerder als een 

wederkerige relatie. 

In professionele organisaties lijkt ook weinig tijd te zijn voor het opzetten van duurzame samenwerkingsrelaties met 

informele partijen. Professionals worden niet ‘gekend’ door informele partijen, en andersom kennen professionals 

vaak ‘de mens achter de informele organisatie’ ook niet. Bestuurders en stakeholders zijn pleitbezorgers van een 

warme samenwerking tussen formeel en informeel, maar lijken de weerbarstige praktijk (nog) niet voldoende te 

ondersteunen. 

Ook lijkt er vaak onbegrip te bestaan tussen beide ‘werelden’. Professionals lijken terughoudend in het delen van 

verantwoordelijkheid over casuïstiek. Ze willen liever niet teveel ‘ingewikkelde’ taken bij vrijwilligers beleggen en 

spreken uit dat veel dingen vaak sneller gaan als ze het even zelf doen. 

Daartegenover staat de wens van vrijwilligers om serieus genomen en als gelijke behandeld te worden. Een paar 

uitzonderingen daargelaten, zien vrijwilligers vooral de bewoner die lijdt onder zijn problemen. De professional die in 

een spagaat verkeerd tussen beleidswensen en de uitvoeringspraktijk is voor hen (logischerwijs) minder belangrijk. 

Daarentegen zien professionals sommige vrijwilligers zelf als kwetsbare bewoners, die je geen ingewikkelde taken 

kan geven. 

In een aantal gevallen gaat de samenwerking goed. Vaak gaat het om een professional die nét een stapje verder 

doet dan zijn of haar collega’s. Professionals die het vanuit persoonlijke filosofie belangrijk vinden om samen te 

werken met informele partijen en vrijwilligers maken er vaak met hun eigen tijd werk van. Ook gaat het goed in 

situaties waarin professionals en vrijwilligers elkaar op een natuurlijke wijze tegenkomen, zoals in wijkcentrum de 

Ark. Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle samenwerking lijkt een gedeeld gevoel van gelijkwaardigheid te 

zijn. Zowel de professional als de vrijwilliger hebben dan beide het idee dat ze op elkaar kunnen vertrouwen en dat 

ze elkaar serieus nemen. 

Het valt te beargumenteren dat de geschiedenis van Slotervaart bijdraagt aan de wijze waarop de samenwerking 

tussen formeel en informeel zich heeft ontwikkelt. In korte tijd is er een Slotervaart een groep bewoners gekomen 

met een migrantenachtergrond, die onder andere door taal- en onderwijsachterstand kwetsbaarder zijn dan niet-

migranten. De problemen van deze groep zijn lange tijd onzichtbaar geweest, en pas sinds recent lijkt voor de 

gemeente duidelijk te worden waar zij mee worstelen. Op dit moment doen zij hun uiterste best om deze groepen 

te bereiken, en pas sinds recent realiseren ze zich dat informele partijen hier een belangrijke brugfunctie kunnen 

hebben.
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Slotbespiegeling wijkteamonderzoek:  
De moeizame hybridisering van het sociale domein

Lex Veldboer en Marc Hoijtink

Hybridisering als ideaal 

Beleidsmakers hopen dat professionals en informele partijen in het sociale domein langzaam maar zeker onderling 

verweven raken in hun ondersteuning aan huishoudens in kwetsbare posities. Zij hopen op een voortdurende 

wisselwerking tussen beide werelden en een onlosmakelijke verbondenheid (vgl. Ter Avest, 2017). Ook de 

beleidsmakers die we spraken in dit breed opgezette onderzoek van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam 

en Omgeving zien een ‘hybridisering’ van formeel en informeel als ideaal. Hybridisering, oftewel de ‘feitelijke 

verbinding of vermenging van tegendelen, zoals markt of overheid, publiek of privaat, individueel of samenleving’ 

(Van de Donk en Brandsen: 2005; 35), is een belangrijk streven in de onderzochte gebieden in Amsterdam (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)2 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 

2  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.

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)3 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 

geconstateerd is. Ook binnen formele partijen lijken onderlinge devaluerende beelden de ronde doen, bijvoorbeeld 

het gevoel dat opbouwwerkers hebben dat soms op hun werk wordt neergekeken door professionals die zich meer 

3  In 2016/2017 hebben wij 113 sociaal professionals in drie gemeentes 33 stellingen voorgelegd en laten sorteren. 

 Via deze Q-methode konden we voorkeuren van professionals verkennen en gedeelde zienswijzen onderscheiden.
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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 & Thevenot, 2006) en vergt veel ‘emotiewerk’ (Linders en Feringa, 2015). 

In onze bevindingen is rondom casuïstiek een grote pluriformiteit in zienswijzen te zien, zowel tussen professionals 

onderling als tussen professionals en informele partijen. Zo wijzen formele actoren, zeker in grootstedelijke 

omgevingen, op de complexiteit en zwaarte van casuïstiek als reden om terughoudend te zijn met de inzet van 

vrijwilligers, bewonersverbanden of zelforganisaties. Deze terughoudendheid wordt vaak gerechtvaardigd door 

(impliciete) opvattingen over professionele standaarden voor zorgvuldige en deskundige hulp. Professionals 

vertrouwen niet altijd op ervaringskennis of vrezen bijvoorbeeld dat een case te lang bij een vrijwilliger blijft 

terwijl de problematiek zich verergert en er uiteindelijk dan te laat wordt opgeschaald naar specialistische zorg. 

Professionals zetten ook vraagtekens bij de continuïteit van de inzet van vrijwilligers of bewonersinitiatieven. Kort 

samengevat: hulpbehoevenden zouden niet te sterk afhankelijk moeten zijn van de grilligheid van de civil society.

Andersom geldt dat informele partijen zichzelf een bepaalde mate van ervaringsdeskundigheid aanmeten en juist 

de professionele deskundigheid bij een case betwisten. Bovendien zien we soms dat informele partijen op hun 

beurt juist discontinuïteit ervaren. Informele partijen zijn langer betrokken en als professionals cases afsluiten gaat 

hun ondersteuning vaak nog gewoon door. Actieve bewoners zijn daarnaast gevoelig voor ‘instrumentalisering’. 

Ze willen niet dat professionals zomaar cases naar hen doorverwijzen en voelen zich dan een verlengstuk van 

het beleid. Tegelijkertijd willen informele partijen wel graag serieus genomen worden als zij omgekeerd iemand 

doorverwijzen naar het professionele aanbod. Vaak is deze gedachte van een volwaardige partij tegelijkertijd met 

enige ambivalentie omkleed omdat informele partijen ook hun grenzen willen kunnen aangeven. Informele partijen 

willen met andere woorden niet grensoverschrijdend bezig zijn.

We zien kortom dat meningen sterk kunnen verschillen over de vraag wat nodig is en wie wat moet doen. Navenant 

sterk zijn de verschillende opvattingen over welke kennis moet worden ingezet. Zeker in de complexe en diverse 

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 Thevenot (2006) benadrukken dat pas op basis van confrontaties tussen logica’s terugtrekgedrag en 

wij-zij-denken kunnen worden overwonnen en bruggen kunnen worden geslagen tussen mensen met verschillende 

logica’s. Door partijen zich in elkaar te laten verplaatsen ( via ‘sociale reflectie’) komt er meer inzicht in elkaars 

wereld en kan een proces van wederzijdse erkenning en compromisvorming op gang komen. Dit proces is delicaat 

en fragiel. Het is ook hier van belang dat mensen in een veilige omgeving kritiek op elkaar kunnen geven en kunnen 

zoeken naar overeenstemming. Die compromissen zullen zich in dit geval uiteindelijk ook moeten richten op het 

oplossen van de grote puzzels die spelen. Deze puzzels hangen vooral samen met de uiteindelijke bestemming 

van de samenwerking tussen formeel en informeel. Dat brengt ons bij een derde bron van co-existentie en wij-zij-

denken. 

 3. Onbestemdheid

Een derde gevonden bron van co-existentie en wij-zij-denken is onbestemdheid. Op heel algemeen niveau is 

er overeenstemming over waarden, maar zo gauw het aankomt op het definiëren van de einddoelen, dan zijn 

deze al niet helder voor de betrokken ‘uitvoerende’ partijen. Wordt bijvoorbeeld vanuit het lokale beleid gewerkt 

richting een toegankelijkheidsperspectief of richting een civil society perspectief (Ponzoni, 2012)? In het 

toegankelijkheidsperspectief zijn informele partijen vooral de toeleiders van huishoudens met problematiek naar 

het beschikbare professionele hulpaanbod. Terwijl in het civil society perspectief formele partijen uiteindelijk 

ondersteunend zijn aan de onderlinge zorgzaamheid binnen informele sociale verbanden. In deze eindvisie 

staat vooral onderlinge peer support in een huiselijke en veilige sfeer voorop. Dat zijn twee sterk verschillende 

eindstations, waarbinnen ook nog weer tussenvarianten kunnen worden geformuleerd. Zo kan er bijvoorbeeld voor 

gekozen worden om toe te werken naar juist een combinatie van toegankelijkheidsperspectief en enkele specifieke 

aanvullende taken voor de civil society (zoals praktische en emotionele ondersteuning). Omgekeerd zien we ook dat 

er soms ingezet wordt op het civil society perspectief waarbij men hoopt dat dit model organisch ontstaat zonder 

sturing van bovenaf (Purmerend). Hier lijkt als lokale sturingsgedachte te gelden: ‘no-governance’. Maar dat roept 

soms ook onzekerheid op bij dagelijkse uitvoerders. 

Beleidsmakers en stakeholders hebben dus een uitgebreid keuzepalet bij het formuleren van een bepaald type 

hybridisering als einddoel voor het lokale sociale domein. Maar deze keuzes worden niet altijd als helder ervaren 

op de werkvloer. Bovendien voelen lang niet alle ‘uitvoerende’ spelers zich hierbij gehoord of betrokken. Last 

but not least: keuzes zeggen nog niet alles over de uitvoerbaarheid ervan. Worden die keuzes bijvoorbeeld wel 

ondersteund met randvoorwaarden? Beleidsmakers kunnen bijvoorbeeld wel stellen dat ze willen werken aan 

het civil 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. 
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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 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.



70 Wijkteamonderzoek Slotervaart

Literatuurlijst

		Ankeren, M.v., Tonkens, E.H. & Verhoeven, I. (2010). Bewonersinitiatieven in de krachtwijken van Amsterdam. Een 

verkennende studie. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Universiteit van Amsterdam (ATV10)

		Avest, D. ter (2017). Formeel en informeel in het sociale domein zijn als yin en yang. Geraadpleegd 31 oktober 2018 

via: https://www.socialevraagstukken.nl/formeel-en-informeel-in-het-sociale-domein-zijn-als-yin-en-yang/

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

en formele partijen in de gebiedsteams van 1.Hoorn verkend via de q-methode. Amsterdam: Hogeschool van 

Amsterdam, Lectoraat Stedelijk Sociaal Werken.

		Bicknese, L., Slot, J. & Hylkema, C. (2007). Probleemwijken in Amsterdam. Amsterdam: Dienst Onderzoek en 

Statistiek, gemeente Amsterdam (BSH07)

		Bochove, M. van, Tonkens, E. & Verplanke, L. (2014). Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe 

verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn. Platform 31.

		Boltanski, L. & Thevenot, L. (2006). On Justification: Economies of Worth. New Jersey: Princeton University Press. 

		Brandsen T., Donk, W. van de, Kenis, P. red. (2006). Meervoudig Bestuur: Publieke Dienstverlening door Hybride 

Organisaties. Den Haag: Boom/Lemma.

		Bredewold, F.H., Duyvendak, J.W., Kampen, T.G., Tonkens, E.H., Verplanke, L.H. (2018). De verhuizing van de 

verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt. Amsterdam: Van Gennep.

		Donk, W. van de, Brandsen, W. van de (2005). Griffins or chameleons? Hybridity as a permanent and inevitable 

characteristic of the third sector. International Journal of Public Administration, 28 (9-10), pp: 749-65.

	Heijdra, T. (2010). De geschiedenis van de Westelijke Tuinsteden. Uitgeverij René de Milano, Alkmaar/Amsterdam. 

		Kleinhans, R. (2017). Co-production or counter-production? The struggle of Dutch community enterprises with 

local institutions. In: Ham, van M., Reuschke, D., Kleinhans, R. Mason, C. & S. Syrett (2017). Entrepreunerial 

neighbourhoods. Towards an Understanding of the Economies of Neighbourhoods and Communities. Cheltenham/ 

Northampton. Edward Elgar Publishing Limited.

	Koenis, J. (1993). De precaire professionele identiteit van sociaal werkers. Utrecht: NIZW. 

		Linders, L. & D. Feringa (2015). Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele 

ondersteuning. Utrecht: Movisie.

		Mepschen, P. (2016). Everyday Autochthony. Difference, discontent, and the politics of home in Amsterdam. 

Dissertation. 

	OIS (2016a). Gebiedsanalyse Slotervaart. Gemeente Amsterdam

	OIS (2016b). Gebiedsagenda Slotervaart. Gemeente Amsterdam



71Wijkteamonderzoek Slotervaart

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

Amsterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. (Kenniswerkplaats-Tienplus).

		Spierts, M. & Hoijtink, M. (2017) Vier historische kwesties in het sociaal werk. In: Spierts, M., Sprinkhuizen, A., 

Scholte, M., Hoijtink, M., Jonge, de, E. & L. van Doorn. De brede basis van sociaal werk. Grondslagen, praktijken en 

methoden. Bussum: Coutinho. pp: 68-73.

		Swaan, A. de (1989). Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de 

nieuwe tijd. Amsterdam: Bert Bakker.

		Tajfel, H. & Turner, J. C. (1979). An Integrative Theory of Intergroup Conflict. In: Austin, W.G. & Worchel, S. (Eds.), 

The Social Psychology of Intergroup Relations. Monterey, CA: Brooks-Cole.

	Veldboer, L. (2018). De stad als setting van sociaal werk. Lectorale Rede, 29 mei 2018. Hogeschool van Amsterdam. 



72 Wijkteamonderzoek Slotervaart

Bijlage 1 Topiclijst stakeholders

Introductie

Uit onderzoek blijkt dat in het hele land wijkteams nog relatief weinig samenwerken met informele partijen. Wij 

zijn benieuwd of u dat ook zo ervaart en zo ja, waarom volgens u de samenwerking tussen wijkteams en informele 

partijen moeizaam verloopt. Kortom, wanneer werkt samenwerking tussen formele en informele partijen wel, en 

wanneer niet? 

[We lichten mondeling toe hoe we met de data en de privacy van de respondent omgaan. Wanneer respondenten er 

expliciet naar vragen, sturen we ze de samenvatting van het gesprek toe. Nota bene: het is belangrijk goed door te vragen 

als het onderzoekers niet (helemaal) duidelijk is wie respondenten precies bedoelen met formele en informele partijen 

en sociale netwerken.]

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

1 Preventie/netwerkvorming 

2 Benaderen van moeilijk te bereiken huishoudens

3 Indicatiestelling en beoordeling sociaal netwerk/ informele partijen

4 Plan maken in dialoog

5 Ondersteuning 

6 Nazorg

7 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? 

 Doorvragen op wat in die fase gebeurt en wat de succesfactoren zijn.

		In welk van deze fasen gaat samenwerking in het betreffende wijkteam het meest moeizaam? Doorvragen op 

wat er gebeurt en waar de spanningen zitten.

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 Topiclijst wijkteam professionals

Introductie vragenlijst 

Uit onderzoek blijkt dat in het hele land wijkteams nog relatief weinig samenwerken met informele partijen. 

Wij zijn benieuwd of u dat ook zo ervaart en zo ja, waarom volgens u de samenwerking met informele partijen 

moeizaam verloopt. Ook willen wij te weten komen waar u op verschillende momenten in uw werk in de praktijk 

precies tegenaan loopt in de samenwerking met informele partijen en hoe u daarmee omgaat. Kortom, wanneer 

werkt samenwerking tussen formele en informele partijen wel, en wanneer niet?

Introductie

	Wilt u zichzelf voorstellen? 

	Kunt u uw functie omschrijven en kort ingaan op uw werkzaamheden? 

Preventie/ 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 in de wijk waar u werkt?

			Hoe bent u aan dit beeld gekomen?

			In hoeverre probeert u vanuit het wijkteam de onderlinge zorgzaamheid in de wijk 

 te stimuleren en/of faciliteren?

			Met welke informele partijen werkt u daarbij samen?

			Waar loopt u daarbij tegenaan?

Fases in het ondersteuningsproces

We onderscheiden de volgende zes fases in het ondersteuningsproces:

1 Benaderen van moeilijk te bereiken huishoudens

2 Indicatiestelling huishouden en beoordeling sociaal netwerk/ informele partijen

3 Plan maken in dialoog

4 Ondersteuning 

5 Nazorg

6 Evaluatie

	Onder informele partijen verstaan we bijvoorbeeld: sociaal netwerk, vrijwilligersorganisaties, buurtorganisaties, 

burgerinitiatieven, buren, kerken, sportclubs, verenigingen etc. 

		Kunt u aangeven in welke van deze ‘fases’ de samenwerking met het sociale netwerk / informele partijen het 

meest gemakkelijk verloopt? 

 Doorvragen op wat in die fase gebeurt, welke keuzes ze maken en wat de succesfactoren zijn.

		In welk van deze fases gaat samenwerking het meest moeizaam? Doorvragen op wat er gebeurt, welke keuzes 

ze maken en waar de spanningen zitten.

		Zijn er daarnaast in de fasen die we nog niet besproken hebben andere spanningen in de samenwerking met 

informele partijen (anders dan hiervoor genoemd)?

Stellingen

We leggen u graag een aantal stellingen voor over de samenwerking met informele partijen. Kunt u er twee of 

drie uitkiezen waarin u zich herkent, of waarover u zich bv. boos maakt, of waarover u uw visie wilt toelichten.  

(Vraag respondenten hun keuze toe te lichten) 

— Community Development is voor de meeste wijkteamleden niet hun expertise

— Je kunt buren en buurtorganisaties niet zomaar inschakelen als verlengstuk van wijkteams

— Voor onze doelgroep is het realistisch om bv. kerken en sportclubs te betrekken bij de ondersteuning 
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— Onze klanten/bewoners hebben vaak geen sterk sociaal netwerk

— Met veel informele samenwerkingspartners verloopt de samenwerking soepel 

— Als professional blijf je altijd eindverantwoordelijk, dus ook voor informele nazorg

— Mijn functioneren moet bovenal worden beoordeeld op de samenwerking met informele partijen 

Voorkeuren

Als u het voor het zeggen had hoe zou u de samenwerking met informele partijen en sociale netwerken aanpakken? 
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Bijlage 3  Topiclijst informele partijen     

De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt in hoeverre wijkprofessionals, zoals schuldhulpverleners, Ouder-Kind-

adviseurs of generalisten, samenwerken met de vrijwilligers die ook met hun cliënten in contact staan. Middels 

deze vragenlijst gaan we met u in gesprek over de samenwerking die tussen u en de professional bestaat. We 

vragen naar het ontstaan van de samenwerking, hoe de samenwerking eruit ziet en welke verschillen u ervaart in 

de benadering van de hulpvragende burger. 

Introductie

	Kunt u zichzelf voorstellen?

	Kunt u beschrijven hoe uw werkzaamheden als vrijwilliger eruit zien?

Ontstaan van contact tussen professional en vrijwilliger

	Met welke formele partijen heeft u contact?

	Wie is de initiatiefnemer van het contact tussen jullie? Kunt u de aanloop van jullie contact beschrijven?

Aard van de samenwerking tussen professional en vrijwilliger

		Kunt u beschrijven hoe het contact met formele partijen verloopt? Hoe vaak is er contact? Ontmoeten jullie 

elkaar fysiek, via de email, telefonisch of op een andere wijze? Wie initieert het contact?

	Wie heeft er volgens u de leidende rol in de samenwerking tussen jullie? 

	Hoe ervaart u de hierboven beschreven hiërarchie? 

	Wat zijn successen in de samenwerking?

	Wat zijn verbeterpunten in de samenwerking?

Verschil in werkwijze tussen professional en vrijwilliger

		Hoe beschrijft u het contact tussen uzelf en de hulpvragende burger waarmee u contact heeft? Bent u ‘nabij’ 

of juist meer afstandelijk? Meer vanuit de ‘presentie’ of juist meer directief?

	Wat weet u van de wijze waarop de professional met de hulpvragende burger omgaat?

	Wat is volgens u het grootste verschil in de wijze waarop u en de professional de hulpvragende burger benaderen?

Afsluiting

	Welk onderwerp heeft u gemist? Wat is wel belangrijk, maar nog niet ter sprake gekomen?




