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Een andere focus op het sociaal werk!                                                                                 
Meer ruimte voor community building.  

Half juni 2020 hebben Kathinka Bruinsma en Saskia Moerbeek een oproep gedaan voor een 
andere focus op het welzijnswerk. Deze oproep heeft veel positieve reacties opgeleverd.  
In het sociale domein wordt veel nadruk gelegd op individuele hulpverlening en 
vrijwilligerswerk. Zeker in deze tijd van corona wordt de enorme inzet van vrijwilligers en 
hulpverleners terecht geprezen. Tegelijk rijst de vraag hoe dat de komende tijd zal gaan, als 
de impact van de huidige crisis zich diepgaand doet voelen op financieel, sociaal en 
psychisch gebied. De coronacrisis legt een aantal structurele tekortkomingen in het sociaal 
domein bloot, waarover wij ons als ervaren sociaal ontwikkelaar, grote zorgen maken. Niet 
voor alle kinderen is thuisonderwijs vanzelfsprekend, de sociale problematiek in Nederland 
neemt toe, de vrijwilligers en mantelzorgers raken overbelast. 

Eind november heeft er op veilige afstand van elkaar een rondetafelgesprek plaats gevonden 
met allerlei betrokkenen uit het sociaal domein om de oproep verder te onderbouwen en uit 
te werken.   

Er is veel gaande in het sociaal domein. Van verschillende kanten klinkt de roep om een 
ander, meer op waarden en gemeenschappelijkheid gebaseerd sociaal beleid. Onlangs 
besloot het kabinet 400 miljoen vrij te maken voor de aanpak van kwetsbare wijken. Er komt 
een nieuwe regering. Corona vergroot de kansenongelijkheid. Een goed moment dus om ons 
te buigen over vragen zoals wat zijn de tekortkomingen van het huidige sociaal beleid en 
sociaal werk en wat moet en kan er anders?  

Hierbij denken wij aan versterking van de sociale sector door het inzetten op duurzame 
lokale coalities van burgers en sociale professionals. Door langdurige samenwerkingsrelaties 
aan te gaan zonder de druk van aanbestedingsrondes van 4 jaar. Bewoners vragen 
continuïteit, een band opbouwen en vertrouwen laten groeien kost tijd en vertrouwde 
gezichten. Veel vraagstukken vragen een langdurige samenwerking, niet alleen tussen 
organisaties (professionals) maar juist ook tussen wijkbewoners/ouders en professionals, 
Het vraagt soms buiten de lijntjes kleuren omdat complexe vraagstukken niet altijd passen in 
standaardprocedures. Het sociale domein heeft mensen nodig met lef, humor en openstaan 
om van elkaar te leren.  
 
Wil je bij deze beweging betrokken zijn en input leveren meld je dan bij Eigenwijs in de wijk 
en dan nemen wij contact met je op.  

Ben je nieuwsgierig naar de oproep en de activiteiten van Eigenwijs in de wijk dan verwijzen 
we graag naar de website  http://www.eigenwijsindewijk.nl/Aanbod-in-de-praktijk/   

Noot voor de redactie:   
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Carine Thesingh | Voorzitter 
Eigenwijs in de wijk info@eigenwijsindewijk.nl 06 22221098 of de auteur 
Kathinka.bruinsma@eigenwijsindewijk.nl 06 23944074.  


