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Anders! Anders verbinden, regelen, investeren
Vanouds draait welzijnswerk om kleine stapjes die voor veel mensen van grote betekenis zijn. Al die kleine stappen maken samen een grote beweging. 
Elk minder eenzaam mens, elke steun bij de opvoeding, elke jongere die een betere start maakt en elke bouwsteen van opbouwwerk is een stap op weg 
naar een inclusieve en pluriforme samenleving. Dat geldt ook in het nieuwe normaal, dat ontstaat terwijl u dit leest. 

Het welzijnswerk zit diep in de haarvaten van Maastricht en het Heuvelland. Maar ineens heeft zich een kwalijk virus in de samenleving genesteld. 
Dat vroeg en vraagt om herijking van werkzaamheden. Samen met vele partners zijn daarvoor de afgelopen maanden de zeilen bijgezet. Buurtbewoners, 
vrijwilligers, gemeente, zorginstellingen, scholen en vele anderen waarmee we sinds jaar en dag samenwerken, waren al 
bezig hun netwerken naar een ‘next level’ te brengen. Dat komt nu in een versnelling.

Deze editie van de ‘Iedereen doet ertoe’ geeft een indruk van wat er de laatste tijd in welzijnswerk gebeurd is, en vooral: hoe we verder kunnen en moeten.
Dat doen we aan de hand van drie thema’s: anders verbinden, anders regelen en anders investeren. We hadden er ook vijf of twintig invalshoeken van 
kunnen maken. Maar dit drieluik geeft een tamelijk scherp eerste beeld van een landschap dat nog deels in mist is gehuld. Eén uitdaging is helder: 
de coronacrisis kan en mag niet uitmonden in een sociale crisis. Die boodschap blijkt ook uit de bijdragen van enkele deskundigen. Zij hielpen ons om 
ook de blik van ‘buiten naar binnen’ te scherpen.

Hopelijk leest u dit blad als een (kleine) oproep om mee te denken en te doen. Ook in het kader van de begrotingsbehandelingen die juist in deze tijd 
vragen om visie en lef. >>

(Trouw, 17 juni 2020)

(Het Parool, 17 mei 2020)

Groeiende ongelijkheid door 
corona: hoe lossen we dit op?
(BNN/VARA,  17 juni 2020)

(socialevraagstukken.nl, 17-03-2020)



“Het loslaten van onze  
 gebruikelijke manier   
 van werken kan heel  
 nuttig zijn.”

Herkent u de digitaliseringsslag die op diverse 
vlakken is gemaakt, ook in welzijn? 
De digitaliseringsslag is handig om snel contact te leg-
gen, zeker in deze coronatijd. We mogen elkaar nu niet 
te dicht naderen. Maar het is tweedimensionaal: je mist 
één dimensie, namelijk de persoonlijke. En de mens kan 

niet zonder persoonlijk contact. De beroemde psycho-
loog Baumeister heeft dat in 1995 al uitgebreid onder-
zocht en beschreven in het artikel The Need to Belong. 
Mensen beseffen nu veel meer dat nabijheid van profes-
sionals, vrijwilligers en doelgroepen heel belangrijk is; 
dat besef is in coronatijd versterkt.  Of het ook daadwer-
kelijk heeft geleid tot betere onderlinge bereikbaarheid 
kan ik moeilijk beoordelen en het vraagt misschien ook 
een langere tijd om dat te kunnen zien ontstaan.
 
Zitten hier lessen in, verworvenheden, die we ook 
in het nieuwe normaal vooral moeten vasthouden 
en uitbouwen? 
Uit het oogpunt van efficiëntie is online vergaderen 
een pré. We vergaderen beslist te veel: in plaats van 
gemiddeld drie keer per week fysiek overleggen gaan 
we nu tweemaal beeldbellen. En de reistijd valt weg. Dit 
alles stelt ons in staat te onthaasten, en dat moeten we 
vasthouden. Ook is het beter voor het milieu, dus ook 
duurzamer. We moeten echter niet doorslaan in nog 
verdere individualisering.

Is dit het moment om door te pakken met opvoed-
ondersteuning? Ook om latere kosten te besparen?
Doorpakken op opvoedondersteuning is uiterst belang-
rijk, zeker bij ouders die het helemaal alleen moeten 
doen. Cijfers tonen de relevantie aan. Marmot en Heck-
mann hebben al jaren geleden de return on investment 
aangetoond. Hoe eerder je in het leven investeert, dus 
vanaf de vroegst mogelijke leeftijd, des te meer winst 
later. 

Extra opvoedsteun helpt kwetsbare gezinnen in hun 
opvoedkracht en levert heel veel gezondheids- en 
welzijnswinst op.

22 3Estelle Bruls en Vera Boddeke

Anders! Anders verbinden
‘Social distancing’ leidde ook tot (andere) nabijheid. Ook mensen van wie je het niet zou verwachten, werden vaardig op social media. Of kwamen in actie 
om anderen te helpen die zelf de deur niet uitkonden.
Corona dwong welzijnswerk tot een digitale inhaalslag. Bovendien ontdekten we (virtueel en in de ‘echte’ wereld) opnieuw de kracht van samenwerking 
tussen buurtbewoners binnen netwerken van professionals en vrijwilligers. De ‘next step’ in deze samenwerking, waaraan we al een tijdje werken, krijgt 
vleugels.

Knooppunten (ook digitaal) van ouders en professionals in scholen kregen extra meerwaarde om het contact met ouders en kinderen te onderhouden.
En ook rouwen in tijden van corona gaat over nieuwe manieren waarop mensen in verbinding met anderen vorm en inhoud kunnen geven aan emoties.
Verbinding is misschien we het meest ‘afgezaagde’ woord van zorg en welzijn. Toen we ineens van elkaar werden afgesloten, bleek het cruciaal.
De komende tijd zal blijken waar de ingeslagen nieuwe verbindingswegen nog allemaal toe kunnen leiden.

“Extra opvoedsteun leidt 
tot veel winst.”
Maria Jansen (hoogleraar Universiteit Maastricht en programmaleider 
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid) pleit voor investeren 
in opvoedondersteuning. Haar visie: hoe eerder je in het leven 
investeert, des te meer winst behaal je later. 

“Buig investeringen   
 aan de achterkant,   
 zoals jeugdzorg, Wmo  
 en de participatiewet,  
 om naar de voorkant.”

Tijdens de coronamaanden ontdekten welzijns-
werkers dat ze buiten oude regels om, op basis 
van vertrouwen, veel voor elkaar kregen.
Nieuwe techniek in een oude organisatie leidt vaak tot 
een dure oude organisatie. 
Hoewel de technische mogelijkheden voorhanden 
waren, waren veel organisaties nog niet toe aan het 
maken van een omslag in digitalisering. De lockdown, 
die thuiswerken noodzakelijk maakte, heeft een aantal 
veranderingen geforceerd en bracht daarmee het digi-
taal werken in een stroomversnelling. 
In dat opzicht kun je spreken van een nieuwe tijd, met 
nieuwe krachten en een nieuwe manier van werken. 
Ondanks, of zelfs dankzij de crisis zie je dat een aantal 
zaken zich positief ontwikkelen. Door de druk die coro-
na op ons systeem legt wordt duidelijk dat richtlijnen 
en protocollen niet gemaakt zijn voor dit soort situaties 
en ook niet voor een toekomst die in veel opzichten 
wezenlijk anders is dan de wereld zoals we die kennen. 

Kort door de bocht: flexibiliteit, improvisatie, 
vertrouwen en afspraken op hoofdlijnen kwamen 
in de plaats van bureaucratie en wantrouwen. 
Hoe kunnen we dat vasthouden?
We moeten accepten dat het in onze werkwijze niet 
altijd hoeft te draaien om efficiëntie. Belangrijker is het 
om effectief te werk te gaan, zodat het doel gerealiseerd 
kan worden. 
Alles draait om het vermogen om onder ogen te zien 
dat het loslaten van onze gebruikelijke manier van 
werken heel nuttig kan zijn. In plaats daarvan moet er 
ruimte komen om te experimenteren en nieuwe zaken 
ontdekken. 
Evidence based werken (werken op basis van gestan-
daardiseerde methodieken) is niet altijd de goede weg 
om onze doelen te bereiken. Je kunt het vergelijken 
met rivieren die al miljoenen jaren langs dezelfde weg 
naar zee stromen in geulen die ze zelf hebben uitge-
sleten. Ze weten niet dat er misschien ook een andere 
weg kan zijn.
 
Meer voor elkaar krijgen met minder regels lijkt 
een soort wenkend perspectief. Hoe kunnen we 
hier een nieuw normaal van maken?
We moeten altijd de mogelijkheid openhouden dat het 
anders kan. De crux is dat we af en toe zaken anders 

“Complexiteit 
is niet in regels te vangen.”

moeten aanpakken. Als je je altijd aan de richtlijnen 
houdt, ontneem je jezelf de ruimte om op een andere 
manier te gaan werken. Natuurlijk zullen de richtlijnen 
meestal de beste oplossing bieden. Maar die onderbou-
wing komt uit het verleden en zegt niet altijd iets over 
de toekomst. 
Binnen organisaties, zeker in tijden van crisis, is er vaak 
sprake van zogenaamde Corporate Anorexia Nervosa, 
ofwel: niets mag verspild worden; geen tijd, geen geld. 
Niets mag mislukken, alles moet onder controle zijn. 
Ruimte voor innovatie is er dan niet. 

Stel dat je dit naar welzijnswerk vertaalt...
Welfare (welzijn) Anorexia Nervosa ontstaat door de 
grote druk op welzijns- en zorgorganisaties om alles zo 
efficiënt mogelijk te doen. Medewerkers hebben hun 
handen vol met onder andere registreren en verant-
woording afleggen van gewerkte uren. Ruimte om zaken 
anders aan te pakken ontbreekt daardoor vaak, zowel in 
de hoofden van de medewerkers als in de organisatie. Ik 
zeg wel eens dat we geen tijd hebben om te onderzoe-
ken hoe we tijd kunnen besparen. 
Het kan echter positief uitpakken om te experimenteren 
met een andere werkwijze. Die mag mislukken! Juist van 
mislukkingen kun je leren! En als het briljant mislukt, 
dan is het prima. Een briljante mislukking is niets anders 
dan een goed voorbereide poging om iets te realiseren, 
maar met een andere uitkomst dan gepland, en met een 
leereffect. 

Corona leidde tot een soort spontane ‘ontregeling’ 
in de samenwerking tussen gemeente en welzijns- 
organisatie. Hoe ver kun je hierin gaan?
De gouden tip is: open blijven staan voor nieuwe mo-
gelijkheden en altijd zaken in een breder perspectief 
bekijken. Het is de kunst om toevallig op iets belangrijks 
te stuiten. Een mooi voorbeeld is het medicijn viagra 
dat oorspronkelijk een middel was tegen hartfalen. 
Van belang is om het vaste beeld los te laten, zodat 
er ruimte komt voor alternatieven.
Kijk bijvoorbeeld eens op een andere manier naar 
de partijen met of voor wie je werkt. De gemeente is 
de opdrachtgever, maar kan ook een partner zijn. 
In zo’n partnership kun je tot verandering van beleid 
komen, tot vernieuwingen. Voorwaarde is wel dat de 
traditionele rolverdeling wordt losgelaten.

Ontregeling vraagt ook om andere vormen van 
verantwoording. Bijvoorbeeld meer verhalend 
in plaats van cijfers. Hoe ziet u dat?
Einstein zei het al: Niet alles wat je telt, telt, en niet 
alles wat telt, kun je tellen. 
Verhalen van mensen tellen. Het laat medewerkers 
de meerwaarde zien van hun werk. Om te begrijpen 
wat er gaande is, is het belangrijk om een goed beeld 
te schetsen van omstandigheden waarin mensen 
kunnen verkeren. Door verhalen wordt de context 
van bepaalde situaties duidelijk. Zo’n beeld zegt vaak 
meer dan cijfers.

In hoeverre suggereert bureaucratische controle 
van welzijnswerk een maakbaarheid die er mis-
schien niet is? Welzijnswerk is nu eenmaal ook 
een kwestie van aandacht en kleine dingen.
Mensen gaan ervan uit dat de wereld maakbaar en 
controleerbaar is. Dit uitgangspunt gaat echter lang 
niet altijd op: omstandigheden en ontwikkelingen 
kunnen complex en onvoorspelbaar zijn. Zeker de 
wereld van zorg en welzijn is bij uitstek complex.  
De bestuurlijke controle staat af en toe haaks op 
onvoorziene omstandigheden en onverwachte 
situaties. Dit wordt nog versterkt wanneer je te maken 
krijgt met een disruptie, een plotselinge verstoring, 
zoals COVID19. Sommige zaken kun je regelen, maar 
niet alles, en niet altijd. Dat heeft te maken met com-
plexiteit, die niet in regelgeving te vangen is. ‘Life is 
what happens, while you are making plans’.

Dus probeer een relatief dure overbruggingsperiode 
in te lassen om daarna met lagere zorgkosten verder 
te kunnen.

>>

Preventie vanaf de vroege jeugd is in alle opzichten van 
wezenlijk belang. Ook op scholen is meer onderwijstijd 
nodig om, naast de onderwijsdoelen van rekenen, taal, 
lezen en wereldoriëntatie, ook tijd te hebben voor sport, 
spel, cultuur, lessen over persoonlijke hygiëne, gezonde 
leefstijl en veerkracht. De Sociaal Economische Raad 

(SER) roept het. Zie het rapport over de houdbaarheid 
van ons zorgstelsel in het licht van de stijgende zorgkos-
ten in 2040 (een verdubbeling).
Recentelijk hebben een aantal mensen in het Financieel 
Dagblad een oproep gedaan om juist in het onderwijs 
te investeren. Terugdringen van stijgende zorgkosten, 
zeggen zij, moet via het onderwijs. Onderwijs in 
gezondheid, welbevinden, veerkracht en leren omgaan 
met tegenslagen zou ook de enorme zorgkostenstijging 
binnen de geestelijke gezondheidszorg (als gevolg van 
onder andere depressie en angststoornissen bij jonge-
ren) kunnen terugdringen.

Kan de coronacrisis ook een kans zijn?
Less is more. In alle opzichten. Kijk naar massatoerisme, 
overconsumptie, milieubelasting, intensieve veehoude-
rij, te drukke vrije tijdsbeleving; alles moet, moet, moet. 
Maak van de crisis inderdaad een kans: een rustiger 
leven met aandacht en steun voor elkaar. Door alles iets 
te verminderen neemt de kwaliteit van leven toe en wer-
ken we aan een duurzame samenleving.
Juist ook in dat licht moet Trajekt de politiek overtuigen 
van het belang van investeringen in het sociale domein. 
In opvoedondersteuning, kinderopvang, voor- en vroeg-
schoolse educatie, onderwijs, jongerenwerk en welzijns-
werk moet je zeker niet bezuinigen.

Probeer de investeringen aan de achterkant, zoals 
jeugdzorg, Wmo en de participatiewet, om te buigen 
naar de voorkant. Dat betekent de komende jaren dub-
bele lasten, want ook de zorg kan voorlopig niet met 
minder geld. Maar voeg daarbij preventie veel steviger 
toe, zodat de kosten voor zorg op termijn afvlakken. 
Dat levert uiteindelijk een groot financieel voordeel op. 

Sta open voor nieuwe mogelijkheden, bekijk zaken in breder perspectief 
en maak ruimte om te experimenteren, innoveren en leren. Het zijn en-
kele stelregels van Paul Iske die vooral ook gelden in tijden van corona. 
Met de hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en directeur van het 
Instituut van Briljante Mislukkingen spraken we over enkele voorlopige 
lessen voor welzijnswerk.
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Anders! Anders regelen
In de coronamaanden moesten we snel en flexibel inspelen op allerlei nieuwe situaties. Vaak buiten oude regels om en op basis van vertrouwen en 
afspraken op hoofdlijnen.
Onder druk wordt veel vloeibaar. Dat bleek ook te gelden voor menige regel en procedure. De ongebruikelijke situatie vroeg om creatieve acties waarbij 
professionals werkende weg eerste stappen zetten in het nieuwe normaal.
De ontregeling door corona leidde tot een ‘ontregeling’ in de bureaucratie. Samen moeten we hiervan na de zomer de balans opmaken en er lessen 
uit trekken.

U noemt de coronacrisis ook een sociale crisis.
Als het gaat over de coronacrisis lag eerst de nadruk, 
terecht, op de bestrijding van de ziekte. Nadien kwam 
meer aandacht voor de economische schade. Achter 
die economische malaise schuilt een even zo groot pro-
bleem: door de coronamaatregelen neemt eenzaamheid 
toe, stijgt de spanning in multiproblemgezinnen, komen 
nieuwe groepen in de schulden en verdwijnt 
het perspectief van diegenen die al in schulden zaten 
om er snel uit te komen. De signalen uit het hele land 
zijn alarmerend. We weten nog niet hoe groot het pro-
bleem zal zijn. Tegelijkertijd kunnen we al vaststellen 
dat deze crisis veel sociale slachtoffers kent.

Zijn bezuinigingen onontkoombaar?
Het beeld in Nederland is wat divers. Ik hoor gelukkig 
gemeenten die niet gaan bezuinigen op het sociaal 
werk, omdat die snappen dat investeren in preventief 
sociaal werk juist bezuinigingen in dure zorgtrajecten 
mogelijk maakt. Maar tegelijkertijd geeft circa 65% van 
onze leden aan wel degelijk rekening te houden met 
bezuinigingen. Ook dat is alarmerend.
Het is begrijpelijk dat gemeenten met de handen in het 
haar zitten: zij hebben immers veel moeten investeren 
in voorzieningen die niet waren begroot. En dat terwijl 
ook hun inkomsten flink daalden. Gemeenten waren 
hartstikke blij met de inzet van sociaal werkers in wijken 
en buurten tijdens de crisis: het regende complimentjes. 
Hoe zuur is het dan dat die gemeenten nu al waarschu-
wingsbrieven naar welzijnsorganisaties sturen om aan 
te geven dat er volgend jaar wordt bezuinigd. 
Ik steun vooral de gemeenten die de noodklok luiden 
in Den Haag. De afgelopen jaren is veel sociaal werk 
al niet geïndexeerd, daardoor is er al een achterstand 
ontstaan. We moeten samen, de gemeente als financier 
en de sociaalwerkorganisatie als uitvoerder, bij de lan-
delijke politiek een streep trekken.
Blij ben ik met de steun die we krijgen vanuit instanties 
als de Raad voor de Samenleving en de Commissie 
Halsema die aandacht vragen voor (nieuwe) kwetsbare 
groepen. De ‘noodklok-oproep’ van de 15 burgemees-
ters die om extra investeringen van Den Haag vragen, 
hebben we direct ondersteund. Ik ben vooral extra 
bezorgd voor die regio’s die verder van de Randstad 
liggen. Het Heuvelland als krimpregio en Maastricht 
als stad met relatief kwetsbare inwoners passen helaas 
in het plaatje waarvoor de Raad voor de Samenleving 
de aandacht vraagt.

Waar moet je nu vooral niet op bezuinigen?
Laten we in ieder geval die vermaledijde kaasschaaf 
voorkomen. Door overal een beetje van af te halen, 

wordt het sociaal werk steeds schraler en dan kun je 
het op een gegeven moment inderdaad maar beter 
helemaal weg bezuinigen. Gemeenten moeten niet 
inhoudelijk aangeven waar bezuinigd moet worden. 
Zij moeten aangeven welke sociale ambities zij hebben 
en hoeveel geld zij daaraan kunnen besteden. Sociaal-
werkorganisaties kunnen dan heel goed aangeven welke 
doelgroepen, of welk project in welke wijk of buurt met 
voorrang moet worden aangepakt. Soms zal het gaan 
om collectieve voorzieningen, in andere gevallen zal 
juist maatwerk nodig zijn. Het vraagt van beide kanten 
lef. Immers: je moet dan ook samen aangeven waarom 
het – in tijden van weinig budget – verantwoord is om 
sommige voorzieningen niet meer te bieden.

Is de crisis ook de kans?
Op minstens twee manieren: we hebben laten zien wat 
de toegevoegde waarde van het welzijnswerk is, door de 
straat op te gaan en aan te bellen bij mensen in een tijd 
waarin juist iedere instantie de deuren sloot en mensen 
buiten hield. En we hebben zelf een enorme inhaalslag 
gemaakt in digitale dienstverlening, waardoor we meer 
mensen hebben bereikt.
Sociaalwerkorganisaties en gemeenten hebben elkaar 
nodig om alle inwoners weer deel te laten uitmaken 
van een sterke samenleving. Begrip voor elkaar en voor 
de moeilijke financiële positie is belangrijk. Ik hoop dat 
sociaalwerkorganisaties bij gemeenten gebiedsgerichte 
oplossingsideeën aandragen: díe specifieke groep bur-
gers in díe buurt is het beste geholpen met aanpak X, en 
met de beperkte middelen biedt project Y voor dit en dit 
probleem een goed alternatief.

Kunnen we ons ‘uit de crisis’ investeren?
Dat kan zeker! Van bestuurders vraagt het lef om keuzes 
te maken en die uit te leggen. Lef om nieuwe samenwer-
kingen aan te gaan en nieuwe wegen te bewandelen. 
Hoopvol vind ik bijvoorbeeld ontwikkelingen tussen 
lokale ondernemers en welzijnsorganisaties vanuit 
het oogpunt dat zwakkere buurten ook geen goede 
omgeving voor ondernemers zijn.

“Heb het lef om nieuwe wegen 
te bewandelen!”
Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland, is helder 
over de wijze waarop we de economische tegenwind kunnen 
pareren. Zijn boodschap: niet bezuinigen, maar investeren en 
de coronacrisis aangrijpen om te bouwen aan een structureel 
veerkrachtige samenleving.

“Het coronavirus heeft een grote impact gehad op de 
manier waarop we afscheid nemen van overledenen. In 
het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten overleden 
vaak zonder dat hun familie erbij kon zijn. Daardoor 
konden nabestaanden niet de hand vasthouden van 
hun geliefde, geen laatste woorden uitwisselen, geen 
afscheid nemen. Daar kwam bij dat nabestaanden van 
een coronapatiënt zelf vaak in quarantaine moesten en 
daardoor in een kwetsbare periode in een isolement 
terechtkwamen. 
Ook het afscheid kon alleen met een minimaal aantal 
mensen plaatsvinden, met het bewaren van anderhalve 
meter afstand. Alle rituelen rondom het stervensproces 
waren niet of in mindere mate mogelijk. Dat alles frus-
treerde het rouwproces.”

Helende rol
‘Samen delen’ wil nazorg bieden aan deze groep nabe-
staanden. Contact met lotgenoten kan een helende rol 
spelen in het rouwproces. Mensen kunnen hun ervarin-
gen delen en erkenning en herkenning bij elkaar zoeken. 
Daardoor voelen ze zich gehoord en gezien, zij mogen 
hun verdriet tonen en vinden begrip en troost bij elkaar.  
Rouw is een taboe in de huidige maatschappij. Mensen 
willen hun omgeving niet te veel belasten. Je moet snel 
weer ‘de oude’ zijn en dat gaat gewoonweg niet als een 
van je meest dierbaren er opeens niet meer is. Het ver-
driet en gemis zijn overweldigend en het samen delen 
geeft rust en troost.
Het programma van ‘Samen Delen’ heeft een duidelij-
ke opbouw, met een themagerichte aanpak. In totaal 
komen we tien keer twee uren bij elkaar. De eerste drie 
bijeenkomsten zijn gericht op kennismaken met elkaar 
en veiligheid creëren binnen de groep, zodat alle deelne-
mers zich kwetsbaar durven op te stellen, hun emoties 
durven te tonen en hun verhaal kwijt kunnen. 
In de volgende bijeenkomsten richten we ons op het 
ophalen van herinneringen aan de overledenen. Deze 
kunnen tegenwicht bieden aan het verdriet en het gemis. 

Samen delen
Rouwen in tijden van corona
Hoe krijg je je leven weer op de rails nadat je een dierbare hebt verloren? Veel mensen 
vinden het moeilijk om na zo’n ingrijpende gebeurtenis hun leven opnieuw zin te geven. 
Dat gold zeker voor sterfgevallen tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis, waarin 
lijfelijk afscheid nemen uit den boze was.  
Het in 2015 opgestarte programma ‘Samen delen’ begeleidt mensen bij hun rouwproces. 
Tijdens bijeenkomsten met lotgenoten vinden nabestaanden troost en steun bij elkaar.  
Anja Schulpen en Monique Bleeker, begeleiders van ‘Samen delen’, over de meerwaarde 
van hun programma en waarom het net nu, in deze coronatijd, meer dan ooit in een 
behoefte voorziet.

Tijdens de laatste drie sessies ligt de nadruk op inten-
sivering en verdieping, en ronden we langzaam af. Een 
halfjaar na de laatste bijeenkomst komen we nog een 
keer samen om te bekijken hoe het iedereen vergaan is. 
Met deze preventieve aanpak hopen we dat mensen 
aansluiting bij elkaar vinden en na afronding van de 
bijeenkomsten contact blijven houden. We zien dat al 
gebeuren tijdens de periode dat het project speelt: men-
sen maken zelf appgroepen aan om onderling contact 
te onderhouden. Daar komen geregeld ook blijvende 
vriendschappen uit voort.”

Jongvolwassenen
“Sinds een jaar organiseren we ook bijeenkomsten voor 
jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 29 jaar. Dat 
doen we samen met vrijwilliger en ritueel begeleider 
Veva Schulkens. Groepen van rond de acht jongeren 
komen een keer in de maand in de avonduren bij 
elkaar. Vaak ervaren ze geen begrip van hun omgeving 
als ze te lang bij het overlijden van een ouder, broer of 
zus blijven stilstaan. De aanpak is anders dan met de 
groepen oudere deelnemers. Het thema dat aan de orde 
komt mogen jongeren zelf bepalen. Ook bezoeken ze 
de bijeenkomsten doorgaans rond de vier keer. Als ze 
het gevoel hebben dat ze verder kunnen, kunnen ze zich 
afmelden. 
Het Toon Hermans Huis, waar ons project voorheen 
altijd plaatsvond, is vanwege corona tijdelijk gesloten. 
Totdat het huis weer opengaat, hebben we een nieuwe 
locatie: het gebouw van het Rode Kruis in de Corten-
straat 7 te Maastricht. Half september starten we met 
een nieuwe groep. 
Belangstellenden kunnen zich altijd aanmelden. Na 
aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. We krijgen 
ook verwijzingen van het ziekenhuis, huisartsen, colle-
ga’s, scholen en andere maatschappelijke organisaties.”

Samen delen werkt nauw samen met netwerkpartners, 
onder andere het Toon Hermans Huis, het Rode Kruis en 

Humanitas. De oudere groepen van ‘Samen Delen’ 
bestaan minimaal uit zes en maximaal uit twaalf deel-
nemers. In totaal zijn er tien bijeenkomsten van twee uur.  
De bijeenkomsten voor jongvolwassenen bestaan uit rond 
de acht personen en vinden doorlopend plaats. 
Kosten: bij de oudere groepen geldt een eenmalige 
bijdrage van 30 euro voor koffie, thee en materialen. 
Voor jongeren is dit 3 euro per bijeenkomst. 
Wilt u zich aanmelden voor ‘Samen Delen’ of heeft u 
behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met 
onderstaande contactpersonen: Anja.schulpen@trajekt.nl 
of bij Monique.bleeker@trajekt.nl.

>>

“Gemeenten moeten   
 aangeven welke 
 sociale ambities 
 ze hebben.”

Monique Bleeker

Anja Schulpen
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Anders! Anders investeren
‘Never waste a good crisis‘ geldt bij uitstek voor welzijnswerk.
We wisten al dat investeren in preventie loont. Denk aan schoolmaatschappelijk werk en jeugdwerk, dat kinderen een goede start geeft en zo later forse 
kosten kan voorkomen. Of denk aan laagdrempelige voorzieningen, zoals informatie en advies, en schuldhulpverlening, die mensen helpt om hun weg te 
vinden in het woud van wet- en regelgeving.
Wat op individueel vlak geldt, geldt ook voor de samenleving. Investeren in het voorkomen van een sociale crisis leidt tot giga kostenbesparingen én het 
schept maatschappelijke waarde als cement van een inclusieve samenleving. Uit onderzoek blijkt dat elke euro in preventie zich tenminste twee keer 
terugbetaalt (zie de website van Sociaal Werk Nederland).
Een samenleving is zo sterk als de aandacht die ze heeft voor mensen die, om welke reden dan ook, in een kwetsbare situatie zitten.
Juist in tijden van corona leren we dat ziekte, vereenzaming en armoede iedereen kan overkomen.
Door gericht te investeren in welzijn kunnen we sterker uit de crisis komen. <<

Coranatijd gevangen in tijdscapsule
“Het was een bijzondere tijd, die vroeg om bijzondere initiatieven,” zegt Petra Debets, 
opbouwwerker in Mariaberg. “Waar normaal volop geleefd werd op straat, was het toen 
onwerkelijk stil: lege stoepen, gordijnen gesloten. We zochten naar werkwijzen om juist 
in deze periode contact met de buurt te houden. Tegelijkertijd wilden we deze bijzondere 
tijd vastleggen, voor later, voor onszelf en voor de buurtbewoners.”  
Samen met twee collega’s bedacht zij het tijdscapsuleproject. Gewapend met een foto-
toestel, een geluidsopnameapparaat en een verfkwast trokken Petra en haar collega’s 
Jolien de Jong en Susan Honings door de buurt. Petra: “Ik fotografeerde bewoners 
vanachter hun raam. Jolien knoopte een gesprek aan over de ervaringen gedurende 
deze periode. Van de foto’s en de geluidsfragmenten maakten we een tijdscapsule: een 
filmpje van 4 minuten waarin de foto’s voorbij komen en waarbij je tegelijkertijd kunt 
beluisteren hoe de buurtbewoners deze periode zijn doorgekomen. Hoewel we geschei-
den waren door een glaswand, hadden we op deze momenten toch contact met elkaar. 
Het voelde dichtbij en vertrouwd. Omdat we dat gevoel wilden vasthouden, legde Susan 
het portret van de buurtbewoner ook vast op het raam, met witte acrylverf. Zo voelden 
we ons toch verbonden met elkaar, ook al zat iedereen verstopt achter de gevel.”

Instructievideo’s 
In Gulpen-Wittem zochten de maatschappelijk werkers Estelle Bruls en Kristel Jakobs 
naar nieuwe wegen om hun cliënten te bereiken. De fysieke spreekuren maatschappelijk 
werk en projecten zoals het Klapperproject en het Belastingspreekuur waren vanwege de 
coronamaatregelen niet mogelijk.
“In onze manier van werken was het uitgangspunt om in te spelen op mensen die achter 
de voordeur onbereikbaar voor ons waren,” zegt Estelle. “Neem bijvoorbeeld mensen 
die sterk vereenzaamden doordat ze noodgedwongen afgeschermd moesten worden 
voor de buitenwereld. Hoe je hen op een gemakkelijke wijze in contact brengt met 
familie en vrienden is dan belangrijk. Vanuit dat perspectief hebben we instructievideo’s 
gemaakt over hoe zij via Whatsapp en FaceTime kunnen videobellen. Daarnaast hebben 
we ook een instructievideo gemaakt met uitleg hoe burgers zelf aanvragen kunnen doen 
(zoals de BSGW-kwijtschelding). Zie het als inspringen op heersende vragen (op pre-
ventief vlak) waar inwoners van meerdere gemeenten gebruik van kunnen maken. Alle 
video’s en andere publicaties werden verspreid via sociale media zoals Facebook en via 
de websites van Trajekt en van de gemeenten.”
 
Naast een intensiever gebruik van sociale media is ook het e-mailverkeer intensiever 
geworden, met name naar netwerkpartners. “Zo waren we in staat om die onderlinge 
connectie scherp te houden en geen mensen buiten de boot te laten vallen.” 
Met de cliënten op individueel niveau onderhouden de maatschappelijk werkers 
telefonisch contact. Estelle: “Deze gesprekken zijn vaak korter, maar ook concreter en 
doelgerichter. Je stelt mensen meer in staat om zelf in beweging te komen. Echter, het is 
juist het fysieke contact dat zorgt voor meer onderling commitment, en dat blijft cruciaal 
binnen ons vakgebied. We zien er dan ook naar uit dat we dit weer mogen uitbreiden in 
de toekomst.”

Speelspots
In Caberg, Malpertuis, Pottenberg en Brusselsepoort west kwam in juni een bijzonder 
initiatief van de grond. “Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen net nu, in deze 
coronatijd, blijven buitenspelen, bedachten we de Speelspots,” vertelt Geerte Courtens, 
opbouwwerker. “Ons team geeft bij de buurtvrijwilligers op diverse plekken in deze 
wijken een grote tas met speelgoed af. De vrijwilliger beheert de tas en zet hem op vaste 
tijden buiten voor de deur. Kinderen kunnen het speelgoed komen ophalen en na afloop 
weer terugbrengen. De Speelspots zijn herkenbaar aan een vlaggetje. Ook hebben we 
een klein boekje gemaakt waarin wel 100 eenvoudige spellen beschreven staan, die met 
het aangereikte materiaal gespeeld kunnen worden. Deze boekjes worden op de basis-
scholen in de buurt uitgereikt.”  
Wegens succes zijn deze Speelspots ook nu nog steeds operationeel.
 
Hart-onder-de-riem-acties voor buurtbewoners
Op veel plekken werden tijdens de lockdown kleine attenties uitgereikt aan buurtbewo-
ners om hen een hart onder de riem te steken. Een van de acties vond plaats eind mei in 
het Heugemerveld. Karen Hop, buurtopbouwwerker: “Om iedereen te laten weten dat 
er aan hen gedacht werd in deze coronatijd, trok het buurtnetwerk Heugemerveld er sa-
men met verenigingen uit de buurt en Trajekt op uit om alle buurtbewoners te voorzien 
van een cadeautje: een petunia met een lief kaartje. We hebben veel hartverwarmende 
reacties mogen ontvangen naar aanleiding van deze actie.” 

Moeilijke tijd voor jongeren
Jongeren hebben de lockdown als moeilijk ervaren, zegt Mick Wiertz, jeugdopbouw-
werker in Mariaberg. “Een aantal jongeren gaf aan hun vrienden lang niet te hebben 
gezien en door het ontbreken van school, sport en feesten lag het sociale leven buitens-
huis stil. Toch onderhielden ze onderling contact, bijvoorbeeld door middel van (video)
bellen, appen, online games en social media zoals Snapchat en Instagram. Een aantal 
van hen, met name 16-plussers, kwam door de gevolgen van het coronavirus zonder 
baan te zitten of kon een bepaalde (praktische) stage niet doen. Met name jongeren 
met een bijbaantje in de horeca kwamen daardoor in een stressvolle en onzekere 
periode terecht.”  
Samen met zijn collega Gina Mingels is hij frequent in de wijk aanwezig om contact te 
maken met groepen jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar die elkaar in de 

Een netwerkorganisatie is een organisatie die contacten 
en gezamenlijke activiteiten van en tussen organisaties 
mogelijk maakt, bevordert en faciliteert. Kan Trajekt zich 
een netwerkorganisatie noemen?
Ja, Trajekt is een organisatie die vanuit de basis al veel 
samenwerkt. Partners, vrijwilligers en buurtbewoners 
spelen hierin een cruciale rol. Onze professionals zijn in 
buurten en dorpskernen in Maastricht en het Heuvelland 
aan de slag om de buurtbewoners direct te kunnen 
benaderen en met ze samen te werken.

Waarom is het een goede ontwikkeling als Trajekt zich 
ontwikkelt als netwerkorganisatie?
De huidige ontwikkelingen in de maatschappij vereisen 
dat we in het sociaal domein werken vanuit één geza-
menlijke lijn. Een nauwe samenwerking en afstemming 
met burgers en andere partners in buurten en dorpsker-
nen vormt hiervan de basis.  
Het is daarbij belangrijk om regelmatig te reflecteren op 
de koers van de eigen organisatie. En ondanks dat we al 
veel samenwerken met bewoners en partners moeten 
we dat nog verder versterken om onze dienstverlening 
aan bewoners te versterken en daarbij gebruik te maken 
van de inzet van iedere betrokken organisatie.  
Trajekt participeert al in vele netwerken: o.a. in de Socia-

le Teams, de Veilige Buurten Teams, de knooppunten, 
de Blauwe Zorg en in de Krachtenbundeling.  

Het project Krachtenbundeling is een aansprekend voor-
beeld van de wijze waarop werken in een netwerk vorm 
kan krijgen. Kun je dit project omschrijven?
In mei 2019 zijn we (samen met de organisaties MEE, 
Kredietbank Limburg, Envida, Radar, Levanto, Anacare, 
Youz, Xonar, Altracura, SZMH en ZIO) gestart met de 
Krachtenbundeling in Malberg en de omringende buur-
ten (Oud-Caberg, Boschpoort, Bosscherveld en Lana-
kerveld). Met Krachtenbundeling bieden we, integraal, 
ondersteuning die aansluit bij de vraag van de burger, 
gericht op zelfredzaamheid en zelfregie, zodat burgers 
zelf, samen met mensen uit hun eigen buurt en netwerk, 
weer verder kunnen met hun leven.  
Zo kunnen we optimaal gebruik maken van ieders des-
kundigheid en inbreng en de specifieke meerwaarde 
van het welzijnswerk daarbinnen versterken.

Wat vraagt deze aanpak van de professionals en de 
organisatie? Welke competenties horen daarbij? 
Vertrouwen in elkaars deskundigheid is daarbij cruci-
aal. Wij zijn daarbij wendbaar, verbindend, creatief en 
flexibel en komen zo tot mooie, nieuwe en passende 

werkwijzen. We stemmen intern en extern af over onze 
inzet en proberen continu aan te sluiten bij de behoeftes 
van de burgers en partners, 

Wat gaat het betekenen voor de burger, wat is de meer-
waarde? 
De toekomst vraagt om een gezamenlijke lijn vanuit alle 
organisaties die met welzijn en zorg aan de slag zijn. 
Hierdoor maakt het niet uit waar een vraag terecht komt 
en kunnen bewoners sneller gehoord worden. Daar-
naast zoeken we met partners naar gezamenlijke oplos-
singen in de nabijheid en het netwerk van de burgers. 
Hierdoor zijn de oplossingen ook duurzamer. 
 
Hoe kun je je als organisatie onderscheiden en profileren 
als je onderdeel bent van een netwerk?
Door vanuit vertrouwen in jezelf en je partners te wer-
ken. En je goed te blijven ontwikkelen in je vak, samen 
met je vakgenoten. Zo houd je toch je eigen identiteit 
en ben je onderdeel van en draag je bij aan het grote 
geheel, zonder op te gaan in een grijze massa.  

“Een netwerkorganisatie: 
Wendbaar, Verbindend en Samen.”
Een van de opdrachten van procesregisseur uitvoering Rachelle Gulikers is het vormgeven van de 
ontwikkeling van Trajekt naar een netwerkorganisatie. Dat doet ze samen met collega’s en partners.  

openbare ruimte ontmoeten. Hoe zijn ze tijdens de lockdown te werk gegaan? “Direct 
na de invoering hebben we een aanvullende weekplanning gemaakt die garandeerde 
dat er op iedere dag van de week ten minste één jeugdopbouwwerker in de wijk aan-
wezig was, op momenten dat we wisten dat groepen samen kwamen. We zijn in staat 
geweest om informatievoorziening en voorlichting in de richting van deze groepen te 
faciliteren en dialoog en discussie te voeren over de geldende maatregelen. Onze aan-
wezigheid in de wijk en een stukje bewustwording dat we hebben gecreëerd gedurende 
deze periode werd gewaardeerd,” aldus Mick.

Online positionering
Ook zijn ze actief aan de slag gegaan met hun online positionering. Mick: “Zo hebben 
we een reeks voor jongeren relevante video’s geproduceerd. Onder andere een video 

rond het thema corona, waarin een aantal jeugdopbouwwerkers, jongeren uit de wijk en 
netwerkpartners van Trajekt (Handhaving & Politie) aan het woord komen en op spraak-
makende wijze een stukje voorlichting aan de doelgroep bieden, rondom thema’s zoals 
social distancing en thuisisolatie.” 
Sinds juni zijn de buitenactiviteiten in groepsverband en de buurtsport weer opgestart 
voor met name de doelgroep onder de 12 jaar. Ook het buurtcentrum is op afspraak be-
schikbaar voor individuele cliënten. “Outreachend komen we weer meer jeugd en jonge-
ren tegen in de buitenruimtes,” vertelt Mick. “We denken daarnaast ook na over hoe we 
onze online positionering kunnen vasthouden, ook na deze coronacrisis. Jongeren zijn 
immers sneller en gemakkelijk te bereiken (nadat je ze in persoon hebt leren kennen) 
door middel van digitale en online mediakanalen. Deze online aanwezigheid moet (nog) 
beter geïntegreerd worden in ons reguliere werk.”

Een van de gevolgen van de lockdown was dat welzijnswerkers 
in een keer verstoken waren van de belangrijkste instrumenten 
om hun werk uit te voeren. Fysieke spreekuren en ontmoetings-
activiteiten waren niet meer mogelijk. 
Het aanpassen van hun werkwijze resulteerde in een stroom-
versnelling van de online hulpverlening. Het nieuwe normaal 
bestond uit beeldbellen via FaceTime of WhatsApp, een e-mail 
consult en programma’s en instructievideo’s op Facebook. 
En waar nodig regelden zij face-to-face contacten en zochten ze 
jongeren en andere buurtbewoners op straat op. 
We maken een rondje door Maastricht en Heuvelland. Wat zijn 
de bevindingen van de professionals en wat hebben ze gedaan 
om de buurt- en dorpsbewoners te ondersteunen?

De vele gezichten van welzijnswerk
tijdens corona

Een van de speelspotsEen lief kaartje met Petunia voor de bewoners van Heugemerveld

Het portret van buurtbewoners wordt vastgelegd op het raam

Buurtsport: skaten met de jeugd in Mariaberg

De attenties worden afgeleverd bij de buurtbewoners



(Trouw, 17-06-2020)

Coronacrisis leidt tot meer sociale problemen in Nederland
(Website VNG, 17-05-2020)

Eenzaam afscheid is onmenselijk:
“Dit heeft grote impact op rouwproces”        

           (De Limburger, 20-04-2020)

(Website Alliantie Kinderarmoede, 24-07-2020)

De gevolgen van het coronavirus op kinderarmoede
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In een paar maanden tijd is ons leven ingrijpend veranderd. 
Gebeurtenissen volgen elkaar in rap tempo op. Wat vandaag 
waar is, is morgen niet meer waar. Maatregelen worden 
aangepast, richtlijnen veranderd. Stellige uitspraken worden 
genuanceerd. Het is allemaal niet meer zo duidelijk, veel 
houvast valt weg. Wat mogen we wel en wat niet? We 
worden er onzeker van. Ook de wetenschap weet het vaak 
niet exact.

De coronacrisis komt als een tsunami over ons. Onverwacht, 
wereldwijd en met een grote impact. Ook in Maastricht en 
Heuvelland. De sociale gevolgen zijn groot. Spanningen in 
gezinnen lopen op omdat men teveel bij elkaar op de lip zit. 
Eenzaamheid neemt toe omdat mensen niet bij elkaar op 
bezoek kunnen. Jongeren ontdekken dat school zoveel méér 
is dan alleen leren. Elkaar zien en aanraken hoort bij mensen 
en bij welzijn.

De anderhalve meter samenleving drukt zwaar en blijft 
wennen. De samenleving snakt naar versoepelingen. We 
hebben behoefte aan een alles omvattende oplossing. Liefst 
willen we terug naar voor de crisis. De realiteit leert dat het 
verleden niet meer het perspectief is voor de toekomst.

Grote doelen worden bereikt met vele kleine stapjes. Dat 
geldt ook voor welzijnswerk. De kracht van een samenleving 
valt af te lezen aan de aandacht die ze heeft voor het 
kwetsbare. Dat geldt nu meer dan ooit. Juist nu is het zaak 
dat we samen met burgers, vrijwilligers, collega’s in 
zorginstellingen, scholen, gemeenten en alle anderen het 
hoofd bieden aan een lastige tijd.

Corona raakt iedereen. Ook het overwinnen van de crisis is 
een kwestie van kleine stapjes. De afgelopen maanden zijn 
we anders gaan verbinden en regelen. Met een frisse wind 
en nieuw elan. De verandering moet ons niet overkomen, 
het moet juist een kans bieden. Als welzijnsorganisatie 
hebben we samen met vele anderen snel geschakeld en 
een tandje bijgezet. We zijn er daar waar het gebeurt, in 
de haarvaten van de buurten en wijken. We zien de noden. 
Waar mensen zijn, zijn wij!

Doen wat nodig is, is het devies. Mensen in kwetsbare 
posities steunen. We hebben lessen geleerd en opnieuw 
ervaren dat preventie loont. Menselijk contact is en blijft 
de basis voor het ‘goede leven’. We hebben op andere 
manieren contact gezocht. We hebben nieuwe inzichten 
gekregen en er zijn nieuwe netwerken en werkwijzen 
ontstaan. 

Aandacht is in deze tijd een belangrijke factor. Gezien en 
gehoord worden geeft moed en erkenning. Even een 
telefoontje, een kaartje of een presentje geeft net dat zetje 
om weer verder te kunnen. Een voordeel is dat sociaal 
werkers de kwetsbare jongeren, ouderen en gezinnen 
kennen die extra aandacht nodig hebben. We weten onze 
doelgroepen online en telefonisch te bereiken en waar nodig 
face-to-face.

“Inclusie mag geen 
 illusie worden”

Samen kunnen we een sociale crisis afwenden. Inclusie 
moet geen illusie zijn. De weg naar een inclusieve samen-
leving moeten we samen bewandelen. Samen met burgers, 
gemeenten, collegainstellingen en scholen. De maatschap-
pelijke waarde van ons werk zal alleen maar vanuit een 
gezamenlijke kracht toenemen. Dit vraagt om nieuwe 
samenwerkingsvormen, creativiteit en lef. Laten we de 
dreigende sociale crisis ombuigen naar een samenleving 
van inclusiviteit en saamhorigheid.

We moeten de storm niet afwachten, maar ons uit de crisis 
investeren. Dat heeft tenminste twee kanten. Sociaal inves-
teren in preventie: op tijd ingrijpen om erger te voorkomen. 
En economisch investeren omdat het afwenden van een 
sociale en economische crisis vraagt om gerichte en moe-
dige acties op basis van een heldere visie. Beide samen 
geven het geloof en het enthousiasme dat nodig is om er 
samen sterker uit te komen.

Laten we op weg gaan naar een ander normaal. Een 
sociaal normaal waar sociale verbindingen vanzelfsprekend 
zijn. Waar mensen elkaar anders ontmoeten, naar elkaar 
omkijken en begrip hebben voor elkaars noden. Waar 
mensen uit hun sociaal isolement komen. Waar kinderen 
thuis een veilige haven vinden. Waar ouders hun opvoed-
verlegenheid overwinnen en waar armoede wordt gezien 
en aangepakt. Waar geen plaats is voor misbruik en 
mishandeling.

Een sociaal normaal waar we elkaar vinden en we niet 
tegenover elkaar staan. Een normaal waar we doen wat 
nodig is. Een normaal waar we nieuwe wegen bewandelen 
op weg naar een betere toekomst. Laten we groot denken, 
maar ‘klein’ doen, zodat we sterker uit deze crisis komen.

Ward Vijgen is directeur/bestuurder Trajekt in Maastricht 
en Heuvelland

NRC, 24-04-2020)


