
Woensdag 24 juni: 
Samenwerken in ‘gedwongen’ netwerken van gezin en de wijk
Martien Kuitenbrouwer

Aanvang 16.00 uur

• Zorg dat uw microfoon uitstaat.
• Via ‘Q&A’ (onderaan in uw scherm) kunt u vragen stellen, of vragen van anderen ‘liken’ (      )
• U kunt vooraf al vragen stellen, maar ook tijdens het college
• Deze vragen worden zoveel mogelijk tijdens het college behandeld
• Gebruik de chatbox alleen om technische vragen te stellen



Het probleem van ‘gedwongen’ 
netwerken: 

Effectief samenwerken rondom 
kwetsbare gezinnen in kwetsbare 

wijken

Martien Kuitenbrouwer 24/07 2020



Wie ben ik?
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• Meer dan 25 jaar ervaring in sociaal domein
• Ervaring als ambtenaar, adviseur, bestuurder,
docent, onderzoeker, procesbegeleider
• Gefascineerd door complexe maatschappelijke pgaven en samenwerking 

daarin
• Docent en onderzoeker bestuurskunde UvA
• Mede-oprichter PM (Public Mediation: actie-onderzoek, procesbegeleiding 

en bemiddeling bij vastgelopen samenwerkingen en conflicten in complexe 
maatschappelijke vraagstukken



Webinar vandaag
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• Drie delen van 15 minuten
1. Wat zijn ‘gedwongen’ netwerken en waarom zijn ze lastig?
2. Voorbeelden uit de praktijk
3. Wat werkt wel/niet?

• Tussendoor vragenronde (via Q & A) 



Het publiek domein organiseert zich steeds 
meer ‘horizontaal’ 
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Top down Horizontaal 

spelers Beperkt aantal spelers Veel verschillende soorten 
spelers

Relatie Sterke hiërarchische 
sturing/relatie

Weinig hiërarchische 
sturing/relatie 

Opdracht Institutioneel georganiseerd Opgave georganiseerd

Besluitvorming Duidelijke 
besluitvormingsstructuur 
(besluitvorming in de top) 

Hybride 
besluitvormingsstructuur 
(besluitvorming bij meerdere 
organisaties) 



En ook nog…
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• Toename complexe beleidsproblemen 
(vluchtelingen/ondermijning/personen verward gedrag…)
• Decentralisaties…
• Bezuinigingen… 
• Marktontwikkeling aanbod.. 
• Mondige burgers…  



Leidt tot grote groei ‘gedwongen 
netwerken’…
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• Politieke sturing voor stelselwijziging
• Geen duidelijke structuur 
• Doelen en opdrachten verschillende 

organisaties kunnen elkaar 
tegenwerken 

• Pionieren: weinig goed uitontwikkelde 
voorbeelden wereldwijd (NL 
kampioen!) 



Voorbeelden

PM 8

• Buurt/Wijkteams zorg
• Ouder- en kindteams
• Netwerk ondermijning
• Netwerk Jeugd en Veiligheid
• Veilig Thuis..
….
….



Samenwerking is niet eenvoudig…
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• Verschillende organisaties, verschillende routines ‘wij doen dat nou 
eenmaal zo’ 
• Verschillende organisaties, verschillende belangen (andere 

beleids/wettelijke kaders; andere financiering; andere opdracht)
• Verschillende organisaties verschillende perspectieven… 
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Wat zie je?



Frustraties liggen op de loer…
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“Het duurt allemaal 
zolang…”

“Als ik mijn casus 
overdraag beginnen ze 

weer opnieuw..”

“Er is (weer) geen 
capaciteit beschikbaar..”

“Protocollen zitten in de 
weg…”

“Waarom kunnen we het 
niet gewoon regelen met 

elkaar…”

“Ze begrijpen de 
urgentie/het gedrag/de 

situatie/..niet…”



Frustraties liggen op de loer…
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”WIE HEEFT DE REGIE?” 



Herkenbaar? 
Vragen? 
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Ervaringen uit de praktijk…
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• Tilburg-Groenewoud
• Utrecht-Overvecht
• Amsterdam-Osdorp 
• Netwerk kwetsbare meiden (nieuw)west 

> Gestapelde problemen met gezinnen/jeugd in problematische wijken
> Armoede, problematisch gedrag, criminaliteit, ondermijning etc.
> Professionals moedeloos
> Gevoel ‘in cirkels te draaien’ 



Herkenbare patronen 
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‘Samenwerking loont niet’

Gebrek aan 
overzicht partijen 

bij gemeente

Afdelingen/subsidie
stromen niet op 
elkaar afgestemd

Losse of 
tegengestelde 

doelen gesteld aan 
organisaties in de 

buurt  

Organisaties 
concurreren in de 

buurt om jongeren 
binnen te halen 

Samenwerking 
tussen organisaties  

loont niet 



Herkenbare patronen 
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“We gaan het NU oplossen ” 



Herkenbare patronen 
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‘We moeten een heldere en overzichtelijke structuur 
hebben ’

Problemen worden 
vereenvoudigd om 

grip te krijgen

Er wordt gezocht 
naar sluitende 

aanpak 

Gesprekken tussen 
professionals gaan 

vooral over 
coördinatie

De eigenlijke vraag 
en zorg van 

professionals raakt 
uit beeld 

Situatie in de wijk is 
ingewikkeld en 
onoverzichtelijk



Het gaat niet om ‘afbakenen’ maar om 
samenspel organiseren.. 

• Iedereen is verantwoordelijk: geen enkele partij kan het alleen

• Niet één partij heeft eindregie over alles

• Het systeem is dynamisch en continu in verandering

• We kunnen nooit alles weten/kunnen en leven in permanente staat van 
onzekerheid

• Het gaat niet om perfecte oplossingen maar om te doen wat nodig is 
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Systemisch Werken in-de-wijk: 
kernbegrippen

• Interafhankelijkheid: partners en acties zijn afhankelijk
van elkaar om vooruitgang te boeken

• Meervoudig kijken: verschillende perspectieven zijn nodig
om complexiteit te vatten

• Buurtgericht: op zoek systemen op buurtniveau; 
betrekken bewoners

• Lerend en experimenterend: permanent uitproberen en
checken aannames; start vanuit de uitvoering
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WERKPRINCIPES

PROCESSTRUCTUUR

• Dichtbij zijn, gekend worden
• Verbinding maken
• Aansluiten op tempo en energie in 

de wijk
•  Helpen de norm te stellen
•  Taboes doorbreken
•  Praktische hulp bieden
•  Serieus nemen en (in 1e instantie) 

zonder oordeel luisteren en kijken
•  Doen wat we zeggen
•  Altijd terugkoppelen

•  Kernteam -> wekelijks
•  Groenewoud Academie -> maandelijks
•  Ontwikkelgroep -> per 3 á 4 maanden

BEWONERS 
GROENEWOUD

HERINRICHTING 
PATER VAN DE 
ELSENPLEIN 

FYSIEKE 
VERBINDING MET 

STAPPEGOOR

INTENSIEVE LEEF-
BAARHEIDSAANPAK 
BIJ 700 ADRESSEN

PACT-AANPAK

OPENING 
KANTINE 54 

BETERE MIX 
WONINGAANBOD

JONGEREN VAN 
DE STRAAT EN IN 

BEWEGING

NIEUWBOUW 
VOOR (GEFU-

SEERDE) BASIS-
SCHOLEN

MAATWERK 
AANPAK 

CRIMINELE 
FAMILIES

BIJDRAGEN 
AAN POSITIEF 
ZELFBEELD

PROJECT 
STUDENTEN 

DOCUMENTAIRE 
FOTOGRAFIE

ACHTERSTAND 0-4 
JAAR VOORKOMEN

STEUN VOOR 
GEZINNEN MET 

OUDER IN DETENTIE

BEWONERS IN 
BIJSTAND ACTIVEREN

NIEUWBOUW HUISARTSEN 
f GEZONDHEIDSCENTRUM

GROENEWOUD

ACTIVITEITEN-
CENTRUM IN OUDE 
VOETBALKANTINE

BEWONERS 
GROENEWOUD

HERINRICHTING 
PATER VAN DE 

VERBINDING MET 

BAARHEIDSAANPAK 
BIJ 700 ADRESSEN

STEUN VOOR 
GEZINNEN MET 

OUDER IN DETENTIE

CENTRUM IN OUDE 
VOETBALKANTINE

WANTROUWEN
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1. Niemand is zijn eentje verantwoordelijk.  
De casus zijn te ingewikkeld en te gevoelig om alleen voor te staan. We gaan er samen in 
en samen uit. Dit commitment aan elkaar willen we vastleggen op papier in de betrokken 
organisaties.  
 

2. We hebben het lef om rust te bewaren 
We hebben het lef om in de ruststand te met elkaar gezamenlijk een analyse te maken 
‘wat is er aan de hand’ , ook al zijn situaties onveilig. We werken vanuit de balans 
afstand/nabijheid omdat deze zaken ‘onder de huid’ gaan zitten. We vragen bij een 
eerste analyse een brede groep professionals om input te geven (ook al is zaak 
‘overgedragen’).  
 

3. We werken vanuit een gezamenlijke focus en verrijken elkaars perspectief.  
We bevragen elkaar en gaan er niet vanuit dat we elkaar zomaar begrijpen. Op deze 
manier ontwikkelen we langzaamaan één taal.  
 

4. We bieden een veilige rustplek voor het meisje (jongen) (inloophuis) in kwestie. Ook 
het meisje in kwestie moet op adem komen, zonder dat er direct een definitieve 
oplossing of sprake is van een uithuisplaatsing is.  
 

5. We vragen het meisje (jongen) zelf naar wat ze wil/behoefte. Zij kiest hierbij zelf wie 
ze hiervoor in vertrouwen wil nemen.  
Andere professionals respecteren deze keus en gaan niet ook allemaal zelf aparte 
gesprekken sturen. Dit vraagt goede afspraken over het delen van informatie. 
 

6. We zoveel mogelijk vanuit positieve/beschermende factoren.  
We hebben begrip voor het feit dat het meisje in kwestie naar alle waarschijnlijkheid 
veel negativiteit om zich heen heeft.  
 

7. We hebben reële verwachtingen en zetten kleine stapjes.  
We blijven goed checken of onze verwachtingen overeenkomen met wat het meisje in 
kwestie verwacht.  
 

8. We laten niet los:  
We blijven betrokken en zetten in op laagdrempelige, langdurige betrokkenheid, 
bijvoorbeeld vanuit informele zorg (meidenwerk). We zijn wel eerlijk over wat we 
wel/niet kunnen.  
 

 

Work-in-progress

Netwerk 
Kwetsbare meiden 
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Herkenbaar? 
Vragen? 



Gedwongen netwerken geven nieuwe 
samenwerkingsuitdagingen…
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• Politieke sturing voor stelselwijziging
• Geen duidelijke structuur 
• Doelen en opdrachten verschillende 

organisaties kunnen elkaar 
tegenwerken 

• Pionieren: weinig goed uitontwikkelde 
voorbeelden wereldwijd (NL 
kampioen!) 



Gedwongen netwerken: Wat werkt iig niet ?
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• Streven naar perfect sluitende aanpak 
• Streven naar perfect afgestemde processen
• Perfecte beheersing ‘grensconflicten’ (wie is waarvoor precies 

verantwoordelijk, wie doet precies wat?)
• Estafettespel (stokje doorgeven)
• Blijven praten over ‘de regie’



Gedwongen netwerken: Wat werkt wel? 
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• Afspraken maken over gezamenlijke inzet én resultaten
• Opgave centraal zetten en focus aanbrengen (‘wat is het 

bovenliggende probleemopgave in deze buurt’)
• Delen verantwoordelijkheid voor gezamenlijke acties
• Leren omgaan met ‘veranderlijk grijs gebied’ 
• Pragmatische afspraken over ‘grijs gebied’ op basis van werkprincipes 

(‘zo doen wij het hier met elkaar’)
• Blijven leren en ontwikkelen 
• Voetbalspel (doorspelen en terugnemen bal)



Een aanpak: Systemisch-werken-in-de-wijk

• Een aanpak speciaal om hardnekkige en taaie problemen in wijken te lijf 
te gaan (zoals jeugd criminaliteit/overlast/probleemgezinnen) 
• De kern: doorbreken van vastgeroeste patronen in de wijk die ervoor 

zorgen dat ‘normale’ oplossingen niet werken
• Doorbreken van onbewuste patronen in samenwerking tussen 

professionals 
• Niet op zoek naar naar oplossingen, maar 

naar hefbomen die de patronen kunnen doorbreken
• Hefbomen kunnen soms heel klein zijn, 

maar een groot effect hebben 
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Vragen? 
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Meer horen/weten/ervaren? 

Martien Kuitenbrouwer

martien@public-mediation.nl

www.public-mediation.nl

http://public-mediation.nl


Hartelijk dank voor uw deelname en tot ziens!


