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De MOP in het kort

• Aanleiding: toenemende behoefte aan het dichtbij de 
burger organiseren van ontmoeten, kennis maken, 
delen en verbinden; tussen buurtbewoners onderling 
en met professionals
• Concept: het opzoeken van de burger in zijn eigen 

vertrouwde omgeving, flexibel, laagdrempelig, 
toegankelijk, out-reachend, als verlengstuk en 
aanvullend op fysieke plekken en digitale platforms
• Doelstelling: stimuleren en begeleiden van 

ontmoeten, verbinden, (kennis) delen, doorverwijzen, 
ophalen, netwerken



Tijdspad

• Eind 2017-begin 2018 : onderzoek en validatie 
concept MOP

• Van 15-5 t/m 31-12-2018 : pilot MOP
• Vanaf 1-1-2019 : inzet MOP
• Juli t/m september 2019 : onderzoeksperiode
• 2 augustus 2019 : enquête verzonden
• Oktober-november 2019 : evaluatie MOP



Enquête MOP

• Doelgroep: Trajektmedewerkers en externe 
(keten)partners
• Hoofdthema’s vragenlijst:
• Meerwaarde MOP
• Motief inzet MOP t.b.v. eigen organisatie
• Ervaring met inzet MOP
• Meerwaarde MOP-begeleider tijdens inzet MOP

• Aantal respondenten: 71



Samenvatting 
bevindingen

• Relatief groot aantal respondenten uit diverse organisaties en werkvelden geeft goed 
beeld van de meerwaarde van en ervaring met de MOP

• Als we kijken naar meerwaarde dan komen de aspecten “ontmoeting en kennismaking”, 
“zichtbaarheid” en “ophalen informatie uit de wijk” het sterkst naar voren (homogeen 
binnen alle respondenten)

• Op de voet gevolgd door “pro-actief de wijk in”, “mogelijkheid om dichter bij de mensen te 
komen” en “het stimuleert om mensen bij elkaar te brengen”

• Als motief om de MOP in te zetten voor de eigen organisatie komt met name naar voren: 
“kennis maken met de buurt”, “stimuleren van verbinding maken”, “in persoon contact 
kunnen maken met burgers op een laagdrempelige manier”

• Maar ook: “organiseren inloopspreekuur op locatie”, “de MOP inzetten rondom een 
thema” en “verbeteren contact met de wijk” (met name vanuit leden Sociaal Team)



Samenvatting 
bevindingen

• 78% van de respondenten heeft deelgenomen aan een wijkbezoek met de MOP, waarvan 
23% tussen de 3 en 6 keer en 16% meer dan 6 keer

• Gevraagd naar ervaringen en feedback, kwamen met name de onderstaande aspecten 
naar voren:

Wat ging er goed?
• Mobiel, zichtbaar en trekt de aandacht (21%)

• Laagdrempelig contact met en tussen buurtbewoners (17%)

• Uitnodigend, proactief en helder concept (15%)
• Kennis maken + verbinden met buurt(bewoners) (13%)

• Mensen opzoeken in eigen omgeving (13%)



Samenvatting 
bevindingen

Wat kan beter?

• Vooraankondiging + communicatie waar/wanneer/waarom de MOP er is (32%)

• Goed blijven nadenken over doel MOP en inzet professionals (20%)
• Blijven nadenken over actief gesprek aangaan + verbinding leggen (15%)

• Sluit aan bij (wijken waar) vraag en behoefte (is) (15%)

• Behoefte aan verbetering aspecten communicatie en doel met name vanuit externe 
partners; soms onduidelijk waar taak en verantwoordelijkheid ligt

• Bij de meerwaarde van de MOP-begeleiding komen de aspecten “rol gastheerschap”, 
“facilitaire ondersteuning” en “vervoer naar en van de bezoeklocatie” met name naar 
voren (met name genoemd door respondenten met geen tot weinig ervaring met de 
MOP); er is dan vooral behoefte aan ontzorging



Samenvatting 
bevindingen

• Bij respondenten met meer ervaring bij de inzet van de MOP als ook niet-Trajekt
medewerkers, komen inhoudelijke aspecten als meerwaarde naar voren: “ondersteuning 
bij het proactief benaderen van buurtbewoners”, “kennis van de sociale kaart”, “stimuleren 
tot het leggen van verbindingen” en “ondersteuning bij PR en communicatie”



Aanvullende reactie’s

‘De MOP is voor mij een manier om pro-actief de buurt in te gaan 
om wensen, ideeën en verbeterpunten op te halen, contacten te 

leggen, in gesprek te gaan of een specifiek thema aan te kaarten, 
hoort tot het basiswerk van i.i.g. een opbouwwerker. Het MOP-je

maakt dit basiswerk praktischer en efficiënter. Het is een mooi 
middel om zichtbaar te zijn en wat aandacht trekt. Facilitering is 
aanwezig en in die zin fijn dat je zelf geen koffie in kratten naar 

een veldje in de buurt hoeft te slepen.’

’Vooral de MOP blijven inzetten in de wijken. Zeer zeker een 
toegevoegde waarde aan het laagdrempelig werken en zichtbaar 

zijn in de wijk. Het is een geweldig concept wat zeker 
meerwaarde heeft binnen het welzijns- en opbouwwerk’ 



Waarnemingen vanuit de 
stedelijke MOP-gastheer

• De MOP wordt daadwerkelijk als laagdrempelig en toegankelijk 
ervaren en neemt voor veel mensen de hobbel naar het 
reguliere loket weg

• De MOP fungeert als spin in het web, die zorgt voor sterkere en 
zichtbare draden tussen mensen, organisaties, initiatieven en 
instanties; op wijkniveau en op stedelijk niveau

• Mensen hebben het gevoel naast een professional te zitten en 
niet tegen over een professional

• De ‘vraag achter de vraag’ komt naar voren

• Match tussen vraag en aanbod vaak al op straat
• Het pro-actief benaderen van buurtbewoners heeft een 

positieve uitwerking in het leggen van verbindingen

• Rekening houden met de hierna genoemde kritische 
succesfactoren blijft een uitdaging en vraagt continue aandacht



Kritische 
succesfactoren

Onderstaande factoren spelen een significante rol in de effectiviteit van de 
MOP:

• Het weer (bij verwacht slecht weer aansluiten bij fysieke locatie)
• De locatie (waar moet je aansluiten, deze factor hangt samen met 

communicatie)
• Het tijdstip (is er voldoende traffic op dat moment, niet altijd te voorspellen)
• De pro-actieve houding van de professional is een pré; is dit vaak ook niet 

(meer) gewend
• De communicatie (aankondigen wijkbezoek via relevante en lokale media)
• Integraliteit (de kracht van de samenwerking met partners: op het goede 

moment, op de goede plek met de juiste samenstelling van partners)
• Sociale kaart (een actuele en complete sociale kaart per wijk is zeer 

belangrijk om buurtbewoners toe te leiden naar of te informeren over)
• De methodiek en doelstellingen (hoe pak je het wijkbezoek aan, op welke 

wijze betrek je participerende partners, wat zijn de kwantitatieve en 
kwalitatieve doelstellingen)



Reactie buurtbewoners

• De MOP en de professionals zijn letterlijk zichtbaar en benaderbaar

• Bijdrage aan het gevoel van ‘gezien en gehoord worden’ en ‘veiligheid’

• De persoonlijke aandacht wordt gewaardeerd
• Het gevoel van echte aandacht en iemand die oprecht naar mij luistert

• De mogelijkheid om laagdrempelig in contact te komen met 
bijvoorbeeld een wethouder of raadslid

• Het gevoel naast een professional te zitten in plaats van tegen over

• Door in gesprek te gaan bij de MOP heb ik een vrijwilligersplek 
gevonden

Storytelling: “Via de MOP ben ik nu wekelijks actief bij een 
schildersgroepje” (Maria Ong)



Kansen en 
ontwikkelingen

• Organisaties willen steeds meer zichtbaar en aanwezig zijn in een wijk en buurt

• Het geven van inzicht aan (vrijwilligers)organisaties dat samenwerken kansen creëert en niet 
een bedreiging is voor het eigen bestaansrecht

• Steeds grotere behoefte aan een duidelijke, complete, vindbare en actuele sociale kaart en 
vooral ook de inzet ervan

• Concept MOP blijven doorontwikkelen en inspelen op behoeften (bezorgen voedselpakketten, 
etc.)



De MOP in de media
• Welzijnsvitaminen Trajekt “On tour met de MOP”: 

https://www.trajekt.nl/blog/mobiele-ontmoetingsplek
• Welzijnsvitaminen Trajekt “Boegbeeld van de maand” (via de MOP 

vrijwilligerswerk gevonden in de Heeg): https://www.trajekt.nl/blog/boegbeeld-
van-de-maand-september

• Artikel op website Movisie: https://www.movisie.nl/artikel/welkom-mop-
flexibel-laagdrempelig-toegankelijk

• Artikel in het infoblad voor senioren Kwiek Maastricht: 
https://www.gemeentemaastricht.nl/fileadmin/user_upload/Infokrant_Ouderen
_-_november_2018.pdf

• Artikel in magazine Dichterbij van Rabobank Zuid-Limburg West (i.c.m. 
WeHelpen): 
http://dichterbij.rabobank.nl/pdf/wm/2019/2/?ra_resize=yes&ra_toolbar=yes&r
a_menubar=yes

• Artikel op website CJG043: https://www.cjg043.nl/2018/10/01/kom-naar-de-
mop-de-mobiele-ontmoetingsplek-in-je-wijk/

https://www.trajekt.nl/blog/mobiele-ontmoetingsplek
https://www.trajekt.nl/blog/boegbeeld-van-de-maand-september
https://www.movisie.nl/artikel/welkom-mop-flexibel-laagdrempelig-toegankelijk
https://www.gemeentemaastricht.nl/fileadmin/user_upload/Infokrant_Ouderen_-_november_2018.pdf
http://dichterbij.rabobank.nl/pdf/wm/2019/2/%3Fra_resize=yes&ra_toolbar=yes&ra_menubar=yes
https://www.cjg043.nl/2018/10/01/kom-naar-de-mop-de-mobiele-ontmoetingsplek-in-je-wijk/


Bijlagen

Antwoorden en toelichting enquêtevragen



Respondenten

Bij welke organisatie ben je werkzaam en in welke functie?

Toelichting:

- Zorgorganisaties: GGZ, MEE Z-L, Levanto, 
Mondriaan, Radar, Envida (allen lid van Sociaal 
Team Maastricht)

- Gemeente (Maastricht): grotendeels ook lid van 
Sociaal Team Maastricht

Trajekt Zorgorganisaties Gemeente Woningcorp. Poli tie

Opbouwwerk
Cliëntadvies
Jeugdwerk
Maatschappelijk Werk
Vrijwilligersondersteuning

Consulenten
Woonbegeleiders
Wijkverpleegkundigen

WMO
Jeugd
Participatie
Sociale Zaken
Gemeenteraad



Meerwaarde 

Welke toegevoegde waarde heeft de 
MOP voor jou, of zou de MOP voor 
jou kunnen hebben? (kies maximaal 5 
antwoorden)

Ontmoeting en kennismaking 
met buurtbewoners

Zichtbaarheid in de wijk

De mogelijkheid om vrijwilligers te vinden

Het stimuleert om mensen bij elkaar te brengen

Ophalen van informatie uit de wijk

Buurtbewoners rondom een thema informeren en bevragen

Een mogelijkheid om dichter bij de mensen te komen

Niet wachten totdat de bewoners naar jou 
komen maar  zelf de bewoners opzoeken

Inzicht verkrijgen in wat nodig is voor de wijk

De MOP heeft (nog) geen toegevoegde waarde voor mij



Motief 

Waarvoor zou je de MOP willen inzetten 
in relatie tot je eigen organisatie (kies 
maximaal 5 antwoorden)

Toelichting:

- Het percentage geeft het aantal respondenten 
weer die deze keuzemogelijkheid hebben 
aangevinkt

Kennis maken met de buurt en het stimuleren 
van verbinding maken i.h.k.v. wijkgericht werken

Matchen: het stimuleren van talenten en competenties van burgers 
verbinden met (hulp)vragen van andere burgers

Inzetten voor jongeren om hen te kunnen helpen (ook onderling elkaar helpen)

Ontmoetingsplek om de verbinding te zoeken, 
taalpunt, informatie- en/of schuldhulp

Promotionele doeleinden: vergroten zichtbaarheid en 
naamsbekendheid, aansluiten bij activiteiten of evenementen

Organiseren van inloopspreekuren op locatie

Samen met een collega-organisatie de MOP inzetten 
rondom een thema of actueel onderwerp

Het vinden en binden van vrijwilligers en maatjes

De mogelijkheid om persoonlijk contact te kunnen 
leggen met burgers op een laagdrempelige manier

Vanwege de flexibiliteit en mobiliteit: inzetten 
op plekken waar het nodig of gewenst is

Het verbeteren van het contact met de 
wijk en buurtbewoners/doelgroep

Ik wil de MOP (nog) niet inzetten voor mijn organisatie



Ervaring 

Hoe vaak heb je deelgenomen aan een 
wijkbezoek met de MOP in het 
afgelopen jaar (vanaf mei 2018 tot 
heden)?



Wat ging er goed? 

Indien je hebt deelgenomen tijdens een 
wijkbezoek met de MOP: we zijn 
benieuwd naar je ervaringen en feedback. 
Wat ging er goed (maximaal 3 Tops)?

Toelichting:

- Professionals vinden het ook belangrijk om ook 
onderling met elkaar te netwerken

- Doorverwijsfunctie en vrijwilligers werven m.n. 
onder Trajekt-medewerkers
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Tops

Mobiel, zichtbaar en trekt de aandacht

Uitnodigend, pro-actief en helder concept

Mensen opzoeken in eigen omgeving

Kennis maken + verbinden met buurt(bewoners)

Laagdrempelig contact met en tussen
buurtbewoners

Doorverwijsfunctie en vrijwilligers werven

Aanwezigheid professionals + netwerkfunctie

Bijdrage aan naamsbekendheid

Bereik nieuwe doelgroepen‘In gesprek met burgers naast elkaar 
in plaats van tegen over elkaar’



Wat kan beter? 

Indien je hebt deelgenomen tijdens een 
wijkbezoek met de MOP: we zijn 
benieuwd naar je ervaringen en feedback. 
Wat kan beter (maximaal 3 Tips)?

Toelichting:

- Behoefte aan verbetering communicatie met name 
vanuit externe partners

- Soms onduidelijk waar taak en 
verantwoordelijkheid ligt ten aanzien van doel en 
communicatie (managen van verwachtingen)

32%

20%
15%

15%

11%

7%

Tips

Vooraankondiging + communicatie
waar/wanneer/waarom de MOP er is

Goed bli jven nadenken over doel MOP en inzet
professionals

Blijven nadenken over actief gesprek aangaan +
verbinding leggen

Sluit aan bij (wijken waar) vraag en behoefte (is)

Kies vaste plekken + tijden voor meer
bekendheid + aanloop

Handhaaf de MOP voor de burger  + blijf
vernieuwen

‘Nóg meer mensen proberen te 
bereiken met de MOP’



Meerwaarde MOP-begeleiding 

Er is een MOP-begeleider aanwezig 
tijdens de inzet van de MOP. Welke 
meerwaarde zie jij in deze begeleiding 
(meerdere antwoorden mogelijk)?

Toelichting:

- Behoefte aan ontzorging en vanwege fase van 
product in PLC: rol van gastheerschap en facilitaire 
ondersteuning primair belangrijk

- Bij meer ervaring met MOP neemt behoefte aan 
inhoudelijke componenten toe

Inhoudelijke ondersteuning van professionals 
en vrijwilligers (doel, thema, enz.)

Onderhouden netwerk en uitnodigen van 
(keten)partners, organisaties, overheid, enz.)

Ondersteuning in het pro-actief benaderen 
van buurtbewoners of doelgroep

De rol van gastheerschap zodat 
bezoekers zich op hun gemak voelen

Kennis van de sociale kaart 
(zowel van de wijk als stedelijk)

Het stimuleren tot het leggen van verbindingen 
tussen buurtbewoners, initiatieven en organisaties

Het verbinden van digitale vraag en aanbod met 
vraag en aanbod van buurtbewoners of doelgroep

Vervoer naar en van de bezoeklocatie (incl. 
regelen van veilige standplaats en toestemming)

Facilitaire ondersteuning 
(aankleding, uitstraling, koffie, enz.)

Ondersteuning bij PR en communicatie 
(voor, tijdens en na inzet)

Anders, namelijk: 1). Begeleider mag geen agoog zijn. 2). Focus op doelgroep jeugd (i.p.v. 
op volwassenen). 3). Begeleider die zich verantwoordelijk voelt en overzicht houdt m.b.t. 
reilen en zeilen MOP


