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‘Een beeld zegt meer dan duizend 

woorden’. Sociaal werkers uit de 

regio Twente werden in februari 

2017 gevraagd een beeld te schetsen 

dat voor hen de dagelijkse praktijk 

goed weergeeft. De beelden en  

de omschrijvingen zijn gevat  

in cartoons. 

Achtergrond 
De relatief nog nieuwe wettelijke kaders in het sociaal domein van de Jeugdwet, de 

Wmo en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) hebben voor gemeenten ruimte geboden 

het sociaal domein opnieuw in te richten en anders te organiseren. Bijna alle grote 

gemeenten hebben voor de uitvoering van deze nieuwe taken wijkteams ingericht. 

Deze hernieuwde indeling van het sociaal domein bracht én brengt nog steeds 

veel veranderingen en ontwikkelingen met zich mee voor de handelingswijze van 

sociaal werkers. 

BPSW regio Twente
De beroepsvereniging sociaal werk (BPSW) organiseert jaarlijks een aantal thema-

bijeenkomsten in de vorm van sociaal cafés. Bij één van die sociaal cafés waren circa 

20 sociaal werkers aanwezig, werkzaam bij wijkteams, bij specialistische jeugdzor-

ginstellingen of een revalidatiecentrum. Aan hen werd gevraagd om met behulp 

van voorbeeld cartoons - gepubliceerd door Andersland Cartoons - een beeld te 

schetsen vanuit de eigen context en ervaringen uit de dagelijkse praktijk.



Cartoons 
Veel van de beelden die sociaal werkers hebben genoemd zijn omgezet 

naar cartoons. Vanuit daaruit worden er grofweg zeven thema’s toege-

licht, namelijk 

1 ontstaan van nieuwe structuren

2 gebrek aan samenwerking

3  praktijkvariatie tussen gemeenten

4 omgaan met de overheid

5  professionele autonomie

6 systeem versus leefwereld

7 zichtbaarheid in de wijk

Deze thema’s zijn voortgekomen uit de praktijken en gelieerd aan 

vraagstukken die spelen rond de transitie. 

Ontstaan van nieuwe structuren 
In de aanloop naar de transitie die in 2015 plaatsvond en de eerste tijd 

daarna hebben sociaal werkers veel onrust en hectiek ervaren. De blik 

was sterk intern gericht en gefocust op de eigen (zorg)organisaties en 

de eigen gemeente. Organisaties waren in de eerste tijd bezig om ma-

jeure stappen te zetten om de veranderingen bij te benen. Daarnaast 

lag de prioriteit om ondanks de ervaren onrust en organisatorische 

chaos mensen te blijven ondersteunen en te helpen. Door een gebrek 

aan overzicht konden ze ook moelijker inschatten hoe andere organisa-

ties of gemeenten vorm hadden gegeven aan de nieuwe inrichting van 

het sociaal domein. 

Gaandeweg ontstaat er (langzaam) meer overzicht. In februari van 2017 

gaf een wijkcoach het volgende aan:

‘Ik heb het idee dat alle oude structuren, inclusief de 
sociale kaart zoals iedereen die kende in 2015 is opge-
blazen. Inmiddels wordt het rustiger en ik zie meer en 
meer waar iedereen is ‘geland’ en soms hangen oude ge-
zichten nog in de lucht, maar ik zie weer steeds meer wie 
waar is geland’. 

 Cartoon 1: ‘Rond dwarrelende social workers’, J.Beckmann,2017

Een andere professional schetst een soortgelijk beeld, namelijk het ge-

voel te hebben dat oude ‘olifantenpaadjes’ van vóór 2015 met de trans-

formatie zijn weggevaagd. In eerste instantie (2015 - 2016) waren er hele 

strakke lijnen, maar inmiddels ontstaan er nieuwe ‘olifantenpaadjes’ 

en die paadjes heb je nodig om zaken onderling te kunnen regelen. 

Ondanks streven nog gebrek aan samenwerking 

Verschillende professionals zeggen dat meer samenwerking tussen 

professionals in het sociaal domein nodig is. Na de hectische en on-

duidelijke eerste periode ná de transitie, wordt nu de behoefte ge-

voeld om meer met elkaar samen te werken. Die samenwerking is 

nodig en dient meer regionaal plaats te vinden, verheven boven de 

gemeente grenzen. 

 

Cartoon 2: ‘Oproep tot samenwerking regio Twente’, J.Beckmann, 2017

Praktijkvariatie tussen gemeenten 
De samenwerking regionaal en tussen gemeenten is wenselijk, maar 

wordt onder andere bemoeilijkt door de praktijkvariatie. De wijze 

waarop gemeenten het sociaal domein hebben georganiseerd en 

hoe zij hierop voortbouwen tijdens de transitie is zeer verschillend. 

De structuren zijn niet alleen divers, maar ook de benamingen van 

sociaal werkers en van functies zijn erg verschillend: wijkcoaches, 

buurtcoaches, regisseurs, medewerkers van [naam van een instelling 

die de sociale zorg verleent]. In de ene gemeente hebben wijkcoaches 

wél mandaat om maatwerkvoorzieningen af te geven, in een andere 

gemeente niet. 

Een medewerker die werkzaam is in de tweedelijnszorg, in een specia-

listische jeugdzorginstelling geeft dat ze aan met regelmaat ‘totaal in 

de war raakt’ van alle verschillende benamingen terwijl het grotendeels 

toch hetzelfde is wat sociaal werkers doen. Een ‘verkeerde’ benaming 

levert bij professionals in de wijk ergernis op. Maar, zo geeft ze aan, 

het is voor professionals uit de tweedelijnszorg lastig om dat overzicht 

per gemeente te krijgen. Ze schets een beeld van een poppetje dat aan 

de telefoon zit en voor een groot matrix bord staat met daarop 14 ge-

meenten in de regio Twente en per gemeente naar tig verschillende be-

namingen tuurt, met verschillende structuren en diverse soorten pro-

fessionals in het sociaal domein om op basis daarvan de juiste vraag te 

stellen in de juiste benamingen.



Cartoon 3: ‘Transformatie en elkaar vinden’, J.Beckmann, 2017

Omgaan met de overheid
Verschillende professionals geven aan dat ondanks uitgangspunten 

van de transitie om zaken gemakkelijker te organiseren dit in de prak-

tijk nog niet als zodanig wordt ervaren. Eén van de wijkcoaches geeft 

aan dat er voor burgers haast een cursus zou moeten komen die gericht 

is op ‘omgaan met de overheid’, ze licht daarbij verder toe: 

‘ik zie dat vooral kwetsbare mensen zich door een ont-
zettend moeilijke stroom van formulieren moet worste-
len. Het is zó tegenstrijdig dat we een overheid hebben 
die dat verzint om daar vervolgens tal van professionals 
en vrijwilligers mee bezig te laten gaan om mensen daar-
in te ondersteunen’.

 Cartoon 4: ‘Omgaan met de overheid’, J.Beckmann, 2017

Een ander beeld dat genoemd wordt - in lijn met het onderwerp van 

bureaucratie - is de ervaren tegenstelling om enerzijds te ontkomen 

aan de groeiende administratieve lastendruk en anderzijds de wens om 

effecten te meten. Maar, zeggen verschillende professionals: ’wat zeg-

gen die ‘effecten’? Het roept het beeld op van een ‘natte vinger’ die het 

effect meet.

Professionele autonomie 
Verschillende professionals geven aan dat ze enerzijds het gevoel heb-

ben dat ze in deze transitie meer ‘losgelaten worden’, meer gestimu-

leerd worden en ook meer vrijheid krijgen om te komen tot creatieve 

oplossingen. Maar hebben daarnaast het gevoel dat als ze te ver gaan, 

dat ze dan ook snel ‘teruggefloten’ worden vanuit het management of 

vanuit de organisatie. In de cartoon hieronder zitten professionals aan 

een elastiek. De professional die dit beeld omschreef, gaf aan juist het 

spanningsveld lastig te vinden tussen ruimte krijgen en nemen. 

 

Cartoon 5: ‘Losgelaten ↔ teruggefloten’, J.Beckmann 2017

Systeem versus leefwereld
De classificatie in systeemwereld en leefwereld, gepopulariseerd door 

de Duitse filosoof Jürgen Habermas in de jaren ‘80, heeft de weg ge-

vonden naar lokale beleidsplannen om de verhouding tussen burgers, 

overheid en professionals te duiden en opnieuw in te richten (Mensink, 

2015). ‘De systeemwereld is alles wat mensen ontwikkeld hebben aan 

instellingen en structuren op gebieden als economie, politiek, onder-

wijs, wetenschap, overheid, gezondheidszorg, verzorgingsstaat. Dus 

een buitengewoon ongelijksoortige verzameling van systemen en 

subsystemen. De leefwereld is het ervaringsdomein, waarin mensen 

met elkaar omgaan in en buiten de systemen’ (van der Lans 2010: 46). 

Het onderscheid tussen beide werelden is kunstmatig, maar ook ver-

helderend. Beide werelden zijn nodig, maar dienen meer en beter op 

elkaar aan te sluiten. Echter, burgers en daarmee ook professionals die 

dicht bij mensen staan om hen te ondersteunen, ervaren nog steeds 

een ‘gapend gat’ tussen systeem, - en leefwereld. Zowel professionals 

als cliënten roepen ‘Help!’. Die kreet is een oproep om ervoor te zorgen 

dat de systeemwereld integraal aansluit op de leefwereld van burgers. 



 Cartoon 6: ‘Systeemwereld ↔ leefwereld, J.Beckmann, 2017

Zichtbaarheid in de wijk vanuit het wijkteam voor burgers 
Verschillende professionals uit de wijkteams geven aan dat er een ster-

ke wens is vanuit de organisatie om zichtbaar te zijn in de wijk. Een 

groot aantal van de inzetbare uren dienen professionals zichtbaar te 

zijn. Maar die zichtbaarheid levert veel vragen op: hoe zichtbaar zijn 

we? En hoe moeten we zichtbaar zijn? Het beeld dat geschetst wordt is 

van wijkcoaches die op straat lopen met grote hoeden en spandoeken 

en dat zij met toeters door de wijk lopen en roepen: ‘wij zijn hier’, ‘wij 

zijn hier’. Wijkcoaches die dit beeld schetsen, laten ook weten het lastig 

te vinden om hier uiting aan te geven en de juiste keuzes te maken. 

Moet je bijvoorbeeld als wijkcoach aanwezig zijn bij het buurtfeest en 

bij barbecue in de wijk? Is dat een juiste uiting aan zichtbaarheid en 

wat wil je met je zichtbaarheid bereiken? 

 

Een paradox speelt hierbij ook. Enerzijds moet de wijkcoach zichtbaar 

zijn door te roepen ‘wij zijn hier’ en anderzijds is het antwoord op hul-

vragen van wijkbewoners: ‘nee, voor die vraag, nee dát moet u zelf 

doen, weet u nog?’ 

Laagdrempelige zorg en ondersteuning bieden en tegelijkertijd de 

nadruk leggen op eigen regie en zoveel proberen op te lossen met en 

binnen het eigen netwerk. Professionals vragen zich daarom hardop af: 

wat is de meerwaarde van laagdrempeligheid en ‘heel zichtbaar zijn’? 

En wat levert zichtbaar zijn in de wijk op voor zowel professionals áls 

voor de mensen in de wijk? 

Cartoon 7: ‘Zichtbaarheid in de wijk’, J.Beckmann, 2017
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