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Inleiding
Wie de blik richt op het sociale domein, of dat nou vanwege een beleids-, onderzoeks-,
onderwijs- of praktijkvraag is, stuit onherroepelijk op de enorme hoeveelheid literatuur
rondom de transitie van de verzorgingsstaat en het vormgeven van de zogenaamde
‘participatiesamenleving’.
De verschuivingen in de verzorgingstaat zoals decentralisaties, het toegenomen belang
van netwerken en bezuinigingen leiden tot onrust en debat. Een debat met een enorme
bandbreedte zowel naar aantal deelnemers, als naar de verschillende disciplines van de
deelnemers in het debat met veel verschillende visies op de participatiesamenleving als
gevolg. De een ziet kansen voor vernieuwing van het sociale domein en heeft een
duidelijke visie op wat sociale professionals moeten doen, namelijk veranderen in een
doener (Van der Lans, 2014). Tonkens , Trappenburg, Hurenkamp en Schmidt (2015)
waarschuwen voor de gevaren van de transitie voor de meest kwetsbare burgers; zij die
zonder netwerk zijn hebben niemand meer om op terug te vallen. Ook signaleren zij een
gebrek aan autonomie van sociale professionals binnen de transitie. Boutellier (2014)
nam het sociaal agogische onderwijs onder de loep en pleit voor stevige hervormingen
met een toegenomen belang van flexibilisering. Er moet veel anders in het sociale
domein. Wat, waar, wie en hoe is minder duidelijk.
Ook het boek DichtErBij, wegen en overwegen in het sociaal werk opent met het
benoemen van de veranderingen: “Sociaal werk is meer dan enige andere werksoort in
het sociale domein de laatste in een stroomversnelling geraakt. De invoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning in 2007 bleek niet meer dan een voorbode van de grote
verschuivingen die er in de verzorgingsstaat gaande zijn” (Van Deur, Scholte en
Sprinkhuizen, 2013). Anders dan de meer opiniërende literatuur is DichtErBij een van
de eerste concreet uitgewerkte methoden die binnen Welzijn Nieuwe Stijl te plaatsen is.
Martin Stam, Lector Outreachend werken en innoveren aan de HvA, weidde zijn
lectorale rede geheel aan de revisie van de verzorgingsstaat (Stam, 2013). Onder meer
pleit hij hier voor meer betrokkenheid van praktijkmensen in de vormgeving van en het
debat over die nieuwe verzorgingstaat. De vraag is nu, hoe dit te doen in tijden van
verwarring onder diezelfde sociale professionals? Sociaal professionals zijn, misschien
wel juist door het omvangrijke debat, ook een beetje vernieuwingsmoe.
Zowel de DichtErBij (DEB) methode, als de Train de Trainer Training (TTT) zijn
pogingen om uitvoerende sociaal werkers samen met docenten van sociaal agogische
opleidingen te betrekken bij de vraag: hoe kunnen sociaal professionals innoveren en
reageren op de veranderingen in het werkveld en in de beleidscontext? Dit schrijven
doet verslag van observatieonderzoek naar de Train de Trainer Training, een
implementatietraject waarin onderwijs- en praktijkprofessionals in duo’s met de
DichtErBij werkwijze oefenden. De doelen van dit implementatietraject waren
ambitieus: deelnemers moesten de DichtErBij methode eigen maken, zij moesten ook
een training vormgeven om later aan eigen collega’s te geven en tegelijkertijd werden zij
ook uitgenodigd de pilot van deze Train de Trainer Training gezamenlijk vorm te geven.
Co-creatie, eigenaarschap en professionele autonomie waren belangrijke bouwstenen
achter het gedachtegoed van de training.

In dit verslag wordt eerst de context van DichtErBij en de Train de Trainer Training
beschreven. Daarna komen de gebruikte onderzoeksmethoden aan bod. De resultaten
van de observaties zullen in enkele kenmerkende thema’s behandeld worden. Tot slot
wordt er in de conclusie een aantal aanbevelingen gedaan.
1. De Dichterbij werkwijze.
In de transitie van de verzorgingsstaat gaat het om een andere verhouding tussen
burgers en overheid. Burgers moeten in de participatiesamenleving meer eigen
verantwoordelijkheid voor hun welzijn nemen en minder van de overheid verwachten
(Van Deur et al., 2013). Deze gedachte is onder meer verwoord in de Wet
maatschappelijke ondersteuning (WMO) die in 2007 in werking trad en in 2015
vernieuwd is. Het terrein van zorg en welzijn verschoof van de landelijke overheid naar
gemeenten, die volledig verantwoordelijk werden voor maatschappelijke
ondersteuning. Burgers moeten minder consument en meer co-producent zijn in de
publieke sfeer (Stam, 2012). Een en ander had grote gevolgen voor het domein van zorg
en welzijn. De transformatie van sociaal werk is samen te vatten als: van ‘zorgen voor’
naar ‘zorgen dat’, van hulpverlenen naar ondersteunen (Stam, 2012). Dit is verder
geconcretiseerd in het uitvoeringskader Welzijn Nieuwe Stijl in 2010 (Van Deur et al.,
2013).
De werkwijze DichtErBij richt zich op die nieuwe rol van de sociaal werker en bouwt
voort op de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl:
1. Gericht op de vraag achter de vraag
2. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger
3. Direct er op af
4. Formeel en informeel in optimale verhouding
5. Doordachte balans van collectief en individueel
6. Integraal werken
7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht
8. Gebaseerd op ruimte voor de professional
DichtErBij is zowel een methodiek, gebaseerd op een theoretische visie, als een
methode, waarbij het gaat om een handelingsmodel. Het is dus zowel een visie op de rol
van sociaal werk in de samenleving als een concrete aanpak. Empowerment,
wederkerigheid en moreel handelen zijn theoretische bouwstenen. Daarnaast hebben
Van Deur et al. (2013) Welzijn Nieuwe Stijl voor het sociaal werk geconcretiseerd in 5
werkprincipes:
1.Organiseer ondersteuning dicht bij de leefwereld van de cliënt;
2.Empower alle betrokkenen door het maken van verbindingen
3.Begin met eenvoudige, lichte acties
4.Gebruik professionaliteit op een creatieve manier
5.Werk in elk contact volgens het cyclisch werkproces
Ook biedt de werkwijze DichtErBij verschillende hulpmiddelen voor bijvoorbeeld de
startfase van hulpverlening zoals een leefgebiedenlijst, gespreksthema’s lijst, een

participatielijst en methoden voor signalering. Bij het boek hoort ook een uitgebreide
website. De methode is ontwikkeld in samenwerking met verschillende hogescholen en
het werkveld.
De uitdaging voor vernieuwingen als de DichtErBij werkwijze is dat deze zijn ontstaan in
een periode van financiële druk op de sociale sector. De WMO beoogt namelijk niet
alleen verandering maar ook bezuiniging in de sector van zorg en welzijn. Die twee,
verandering en bezuiniging, gaan moeizaam samen op. Om te kunnen veranderen is er
tijd nodig en dat kost weer geld. Om te veranderen is er motivatie nodig en die zal klein
zijn als het gaat om bezuinigingen. De paradigmashift van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’
leidt voor betrokken professionals in het sociale domein tot onzekerheden over tijd ,
geld, werkzame ideeën en een passend handelingsrepertoire. De verwachting van de
overheid dat burgers minder consumptief en meer co-productief worden geldt voor ons
allemaal, ook voor sociaal professionals. Iedereen wordt meer op zijn zelfredzaamheid
en creativiteit aangesproken. Terwijl tegelijkertijd de verhouding tussen (lokale)
burger-intitiatieven en (landelijke) overheids-sturing onduidelijk is (De Boer, 2013). De
balans tussen loslaten en regelzucht is ook bij de overheid nog niet gevonden, zo
beschrijft ook Verhoeven (2015). Enerzijds zouden sociaal professionals meer ruimte
moeten krijgen en nemen, anderzijds worden zij bedolven onder meer en meer
bureaucratische verplichtingen. In precies in die spagaat zitten de deelnemers van de
Train de Trainers Training, daarin oefenen zij hun onderwijs- of hulpverleningswerk in
het sociale domein uit. De DichtErBij werkwijze is een poging die spanning terug te
dringen en meer in balans te brengen. Vraag is nu, is die spagaat door de training
afgenomen? Zijn de deelnemers dichterbij DichtErBij gekomen?
2. Aanleiding en context van de Train de Trainer Training

Nadat de DichtErBij werkwijze was ontwikkeld en beschreven door Van Deur, Scholte en
Sprinkhuizen (2013) is er door samenwerkende hogescholen trainingsmateriaal
ontwikkeld. Doel hiervan is de uitrol van de DichtErBij methode in sociaal agogisch
onderwijs en in de praktijk. Naast het trainingsmateriaal is toen ook de Train de
Trainer Training ontwikkeld. Hierin is het expliciet de bedoeling dat de deelnemers aan
deze training 1. later zelf een training in DichtErBij kunnen geven aan docenten dan wel
professionals, 2. dat zij tijdens de Train de Trainers Training ook vorm zouden geven
aan de training. Het idee hierachter is duidelijk: van consument naar (co-)producent.
Er is vanuit de HvA een trainster aangesteld die samen met een co- trainster uit de
praktijk de 4 modules heeft vormgegeven. De training vond plaats tussen september en
december 2014 en bestond uit vier modules. Elke module nam 1 dag in beslag. Tussen
elke trainingsdag zaten 3 tot vier weken. In de tussenliggende weken maakten
deelnemers opdrachten ten behoeve van een certificering tot Trainer DichtErBij. In de
bijlagen zijn deze opdrachten te vinden.
De vier modules van de training zijn:
Module 1 Kennismaking met DichtErBij
Module 2 De methode van cyclisch werken in 6 stappen
Module 3 De hulpmiddelen van DichtErBij en het gebruik hiervan
Module 4 Implementatie van DichtErBij

Tijdens de training zijn op verzoek van de deelnemers module 3 en 4 omgedraaid, dus
op de derde trainingsdag ging het over implementatie en op de vierde over de
hulpmiddelen van DichtErBij
De doelen van de training zoals die op elke trainingsdag aan de deelnemers werden
gepresenteerd luiden:
 Het doel is dat de trainers na afloop van de TTT in staat zijn als Duo met een
training van de methodiek DichtErBij zelf aan de slag te kunnen in hun eigen
Hogeschool of instelling.
 Uitgangspunt is het door de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) gemaakte
trainingsmateriaal, dat door ons gezamenlijk wordt aangevuld en van feedback
wordt voorzien.
 Door co-creatie werken we toe naar een handreiking voor trainers en aanvullend
informatiemateriaal.
De deelnemers zijn benaderd en geselecteerd uit zowel de praktijk als het onderwijs
binnen het sociale domein. In totaal waren er 13 deelnemers, afkomstig van hogescholen
uit Amsterdam, Ede en Groningen en van verschillende grote welzijnsorganisaties. Er
zijns ook twee deelnemers die als zzp-er werken in het sociale domein. Twee
deelnemers zijn zowel werkzaam in het onderwijs als de praktijk. De deelnemers
werkten in duo’s aan het huiswerk: het ontwikkelen van eigen trainingsmodules en
waren zodoende gekoppeld: steeds iemand uit het onderwijs met iemand uit de praktijk.
Zo kon er ook direct kennisuitwisseling tussen beide velden plaatsvinden.

2. Observatieonderzoek en onderzoeksvragen
Het lectoraat Outreachend werken en innoveren van de HvA heeft binnen de
samenwerking van de betrokken hogescholen de taak op zich genomen om de Train de
Trainer Training uit te voeren. Omdat het hier een pilot betrof, heeft het lectoraat
besloten deze ook te monitoren. Er is voor gekozen om dat middels observaties te doen.
Ik ben daartoe als onderzoeker bij alle vier de trainingsdagen aanwezig geweest en bij
enkele bijeenkomsten van de kerngroep. De observaties van de trainingsdagen zijn
onderwerp van dit verslag. De leidende onderzoeksvraag daarbij luidde:
Hoe wordt de werkwijze DichtErBij ontvangen door de deelnemers in de Train de
Trainers setting?
Onderliggende deelvragen waren:
Hoe verlopen de interacties tussen trainster en deelnemers?
Hoe reageren deelnemers op het leren en co-creëren in duo’s?
Hoe reageren deelnemers op het leren en co-creëren van een nieuwe werkwijze?
De Train de Trainer Training is een poging om met praktijkmensen de
‘participatiesamenleving’ vorm te geven. Met bovenstaande onderzoeksvragen is
gepoogd antwoorden te vinden die bijdragen aan het bredere debat over hoe
praktijkmensen betrokken kunnen worden bij innovaties in het sociale domein. Co-

creatie, eigenaarschap en professionele ruimte spelen daartoe ook in dit onderzoek een
belangrijke rol.
Het observatieonderzoek is geen evaluatieonderzoek, in de zin van: werkt het? Daarvoor
was de pilot nog te experimenteel. Het observatieonderzoek had veel meer als doel de
implementatie van DichtErBij middels een Train de Trainer Training te beschrijven. Als
startpunt richt dit onderzoek zich daarom vooral op de receptie van de training en de
DichtErBij werkwijze. Hoe reageren deelnemers die getraind worden in deze
innovatieve methode/methodiek?
Observaties als onderzoeksmethode zijn geschikt om te zien wat er gebeurt. Anders dan
bij interviews of enquêtes gaat het niet om ervaringen of belevingen maar om acties en
interacties. Dus: wat doen en zeggen mensen en hoe doen zij dat onderling?
(Hammersley & Atkinson, 2007).
Het probleem bij observaties is dat het in een zekere mate onduidelijk is of het gaat om
wat er te zien is, of wat de onderzoeker heeft geïnterpreteerd dat er te zien was. Met
andere woorden, dat wat er door 1 onderzoeker wordt waargenomen, vastgelegd en
geanalyseerd is niet los te zien van de persoon van die onderzoeker (Bryman, 2012).
Bovendien verandert de aanwezigheid van de onderzoeker ook direct iets aan de sociale
situatie die diezelfde onderzoeker bestudeert. De betrouwbaarheid van observatieonderzoek is daarom laag te noemen: het is niet makkelijk repliceerbaar en afhankelijk
van de onderzoeker in kwestie.
Wat kunnen observaties wel opleveren en hoe? Observaties hebben geen directe
toegang tot een vaststaande sociale werkelijkheid (maar dat heeft sociaal
wetenschappelijk onderzoek zelden naar overtuiging van de onderzoeker die hiermee
duidelijk een constructionistische ontologische positie inneemt) maar kunnen wel
geloofwaardig en plausibel zijn (verg. Hammersley, 1992). Om dat te bereiken en de
betrouwbaarheid te vergroten is een aantal zaken belangrijk:
1. De onderzoeker moet zoveel mogelijk vast te leggen wat men kan zien en horen
Spradley (1980) onderscheidt drie dimensies van sociale situaties die je kunt
zien: activiteiten, ruimte en actoren. Waar zijn de mensen? Wie zijn er? En wat
doen/zeggen ze?
2. Bij het vastleggen van ruimte, activiteiten en actoren maakt de onderzoeker
zoveel mogelijk aantekeningen. Die aantekeningen bestaan zoveel mogelijk uit
low inference descriptors (Silverman, 2015), beschrijvingen die zo concreet
mogelijk zijn, letterlijk wat mensen zeggen, waar zo min mogelijk interpretatie bij
zit. Een voorbeeld is niet te schrijven; de deelnemer werd opstandig, maar te
schrijven: de deelnemer fronste zijn wenkbrauwen, zei: ik ga dit niet doen en liep
de kamer uit.
3. Bij het maken van notities scheidt de onderzoeker zijn/haar
interpretatie/gevoelens van wat er gebeurt.
4. Reflexiviteit: de onderzoeker reflecteert voortdurend op de eigen interpretaties
van de situatie en op hoe die haar blik op de situatie zouden kunnen kleuren.
De observaties waren vrij open, de deelvragen dienden als richtlijnen. Voornaamste is
dat de bovenstaande vier punten in acht zijn genomen: ik heb gelet op

actoren/activiteiten/ruimte, ik heb zoveel mogelijk zo concreet mogelijk opgeschreven
en ik heb mijn interpretaties een aparte code geven in mijn notities.
In dit onderzoek had ik de rol van participerende observant (Bryman, 2012). Ik deed
niet volledig mee, maar zat ook niet als een totale observant ergens achterin te noteren.
Om mijn aanwezigheid zo min mogelijk verstorend te laten zijn, nam ik een zo natuurlijk
mogelijke positie in. Zat iedereen in een kring, dan zat ik er ook in. Liep iedereen rond,
dan liep ik ook rond. Ik lette daarbij op:
 Interacties tussen de trainster en de groep
 Interacties tussen deelnemers onderling
 Reacties van deelnemers op (elementen uit) de DichtErBij methode en de
aangeboden oefeningen.
De veldnotities zijn letterlijk uitgewerkt en geordend naar enkele thema’s. Dit zijn
thema’s die ofwel tijdens de training herhaaldelijk terugkwamen en/of verwijzen naar
de bredere doelstellingen van het implementatietraject: co-creatie, eigenaarschap en
professionele ruimte.
3. Resultaten
3.1 Interacties tussen de trainster en de deelnemers
Of de trainster dit nou wil of niet, zij wordt het gezicht van TTT. Al is het alleen maar
omdat iemand de deelnemers moet ontvangen en wegwijzen. Omdat de training ook
coproductie tot doel had, is het juist van belang te kijken naar de interacties tussen de
trainster en de deelnemers. Het gaat daarbij expliciet niet om de kunde van de trainster
of de deelnemers, maar om de wisselwerking tussen beide ‘partijen’ en of het daarbij
lukt om enkele basisprincipes van DichtErBij in de training zelf toe te passen. Ik wil hier
twee thema’s bespreken: coproducentschap en werkvormen. De co-trainster had tijdens
de trainingen vooral een ondersteunende rol, waardoor deze paragraaf zich
hoofdzakelijk richt op de trainster.
Co-producentschap in de training
Voordat de training begon vertelde de trainster mij haar visie op haar rol in het geheel:
‘ik zie mezelf als verkeerregelaar. Maar mensen moeten zelf hun auto besturen’. Iets
nieuws leren en tegelijkertijd daar zelf vorm aan geven is een spannende doelstelling
geweest van de training. De spanningen tussen autonomie en sturing, tussen
coproducent en consument, tussen bezuinigen en innoveren, die ik in de inleiding
beschreef, is in de interacties tussen trainster en deelnemers ook waar te nemen. Op dag
1 worden de doelstellingen van de training aan de deelnemers uitgelegd. Daarin komt
co-creatie duidelijk aan bod. Co-producentschap vereist van beide partijen dat zij zich op
een manier tot elkaar verhouden die zij misschien niet helemaal gewend zijn en/of
verwachten. De vraag is dus hoe dit vorm kreeg in de Train de Trainer Training,
bijvoorbeeld in de interacties tussen deelnemers en trainster. Ik heb daarom in de
observatie-data gekeken naar taal-uitingen die duiden op meer of minder coproducentschap.

Op de eerste dag is er ruimte om ieders verwachtingen van de training te formuleren. Er
is een deel van de deelnemers dat deze verwachtingen vooral formuleert rondom de de
aansluiting van de DichtErBij methode in de praktijk. Zij zeggen bijvoorbeeld:
-

Ik wil graag weten: hoe wordt het praktisch uitgewerkt?
Ik ben geïnteresseerd in de aansluiting van onderwijs met praktijk middels de
DichtErBij methode.
Hoe doe je dat DichtErBij nou in de praktijk?
Het boek DichtErBij biedt veel herkenning van wat je nu hoort maar wat betekent
dat nou voor de praktijk?
Ik ben geïnteresseerd in de houdingsaspecten van professionals in DichtErBij en
hoe dat werkt in de praktijk.

De op deze wijze geformuleerde verwachtingen zijn te interpreteren als een geringe
mate van co-producentschap. Er wordt door deze deelnemers een scheiding
aangebracht tussen DichtErBij en ‘de praktijk’. Zij benoemen het (nog) niet als
gereedschap voor het werken in de praktijk. Ook formuleren deze deelnemers hun
verwachtingen vooral in termen van iets krijgen, namelijk informatie over hoe
DichtErBij nou in de praktijk werkt. Dat zij zelf DichtErBij vorm kunnen geven,
kunnen gebruiken binnen hun eigen professionele ruimte, is nog niet erg uit deze
verwachtingen te halen. Een ander deel van de deelnemers laat nog iets meer de
spanning tussen autonomie en sturing zien in de verwachtingen die zij uitspreken:
-

Wat zijn eigenlijk mijn taken in een sociaal wijkteam? Sluit methodiek DichtErBij
aan bij sociale wijkteams en vice versa.
E is veel onduidelijkheid in het werkveld. Ik wil gewoon weten: hoe kan ik mijn
teams aansturen?
Ik vraag me ook af of DichtErBij bij zwaardere problematiek past
Soms denk ik wel: wordt dit weer een nieuw protocol
Samengaan met bezuinigingen maakt het omschakelen heel ingewikkeld
Hoe krijg je professional mee bij weer een innovatie? Zij zijn beleidstermen als
“empowerment” ook een beetje moe.

In deze geformuleerde verwachtingen is duidelijk de onrust in het werkveld en het
ervaren gebrek aan autonomie van sociaal professionals te lezen. De context
waarbinnen DichtErBij is ontwikkeld maakt het heel moeilijk voor deelnemers om zich
als coproducent te uiten. Zeker de laatste drie opmerkingen maken nog maar weer eens
duidelijk in welke spagaat sociaal professionals zich bevinden: er is van ‘bovenaf’
bepaalt dat zij zich van ‘onderop’ moeten innoveren. Dat is moeilijke bodem voor coproducentschap. Een enkeling uit zich wel als coproducent en benoemd ook het
toekomstige trainerschap:
-

Ik ben nieuwsgierig: hoe kan ik DichtErBij methode straks overbrengen?

Deze deelnemer is ook lid van de kerngroep, goed geïnformeerd dus, en werkt al met de
DichtErBij methode. Omdat de andere deelnemers juist zo nieuwsgierig zijn hoe de
‘theoretische’ DichtErBij werkwijze nou in de praktijk werkt, zal de aanwezigheid van
deze deelnemer van grote waarde blijken, zoals ook ik in volgende paragraven beschrijf.

Bij aanvang van de training zie ik nog weinig uitingen van coproducentschap. Maar is
daar verloop en verandering in te zien? Gedurende de eerste dag wordt er uitleg
gegeven over DichtErBij, over veranderingsprocessen en wordt er geoefend:
leerwensen formuleren aan de hand van het cyclisch werkproces en standbeelden
maken over de transitie in de zorg. Steeds brengt de trainster de deelnemers in het
concrete met vragen in de trant van: wat ga jij doen? Hoe ga jij dat doen? Hoe zie jij dat?
Aan het einde van eerste trainingsdag zijn er wat meer uitingen die duiden op
eigenaarschap of coproducentschap. Zo zeggen enkele deelnemers bij de evaluatie aan
het einde van de dag: ‘ik heb er zin in om samen te zoeken naar verandering en zelf te
bouwen’.
Veranderen deze interacties nou gedurende de hele training, dus over het verloop van
dag 1 tot en met dag 4? Bij aanvang van de elke trainingsdag klonken er regelmatig
zinnen als: ‘ik zou wel meer oefeningen willen krijgen’ , of ‘ik wil meer context krijgen’ of
‘het is mij allemaal nog onduidelijk’. In deze zinnen is weinig van een actieve cocreërende actor te ontdekken. Men is afwachtend. De trainster bleef consequent de
deelnemers aanspreken op hun eigenaarschap met zinnen als: “wat ga je doen? Zoek
voor jezelf de antwoorden bij die vragen”. Voor beide partijen leek dit veel energie te
kosten, te zien aan zuchten en knipperende ogen. Het vereist namelijk iets dat
deelnemers niet gewend zijn. Ook weten we allemaal dat zelfs als mensen zelf de auto
besturen, een verkeersregelaar toch weerstand oproept, omdat die bepaalt wat er
gebeurt. Docenten en sociaal werkers kennen deze menselijke neiging van verzet tegen
sturing, en toch doen we dit zelf ook. Wanneer wisten deelnemers en trainster dat nu te
omzeilen? Een aantal zinnen leken de deelnemers uit te nodigen tot meer
coproducentschap. Een deel daarvan is te duiden als PDSA1 vragen: wat is je plan? Wat
ga je doen? Wat heb je geleerd? Wat is de volgende stap?
De trainster vroeg dikwijls aan deelnemers: “Wat kun je doen? Wat doe je wel en wat
doe je niet? Hoe zie jij dat? Waar sta jij?”. Dergelijke vragen leverden meer concreet
gedrag of concrete plannen/visie bij deelnemers op zoals: ‘ik ga in mijn training
inspireren tot een gedeeld kader’ (gehoord op dag 2) of ‘ik moet mij als hulpverlener
anders opstellen’ ( dag 3). Ik zie het ook in zinnen als: ‘ik zie de methodiek zitten maar
de trainersrol daar zie ik mezelf niet in’ (dag 3). Op dag 4 vroeg een deelneemster
tenslotte zelf aan de rest van groep: ‘ik wil graag deze kennis verder blijven
ontwikkelen, hoe kunnen we dat doen? ‘. Dat is een mooi voorbeeld van het eigen maken
van coproducentschap en empowerment; anders dan de verwachtingen geformuleerd
op dag 1 benoemen deelnemers in deze zinnen zichzelf als actieve actor.
Een ander soort vragen dat uit leek te nodigen tot coproducentschap past ook mooi bij
het tweede werkprincipe van DichtErBij: Empower alle betrokken door het maken van
verbindingen. Dit zijn vragen van de trainster als: ‘wat verbindt ons hierin?‘ Of: ‘wat
hebben we nou nodig om de TTT succesvol af te ronden?’ Met name de eerste vraag die
op dag 2 aan bod kwam en die het collectief direct aanspreekt geeft actieve en
verbindende reacties zoals:
- We zijn met elkaar zoekende
- We nemen ons beroep heel serieus
PDSA staat voor Plan-Do-Study-Act en is een middel om een kleinschalig experiment
uit te voeren. Zie Van Deur et al. (2013), p 125.
1

-

We zitten in een zoektocht naar onze eigen professionaliteit, naar een nieuwe
professionaliteit
We hoeven niet alles te weten, we zijn onszelf aan het trainen

Dit soort korte plenaire besprekingen lijken belangrijk om enerzijds de verbinding te
creëren tussen deelnemers en om deelnemers medeverantwoordelijk te maken voor het
vormgeven van de training. Het ‘niet alles weten’ en het ‘samen zoeken’ zijn een begin
van het in co-creatie vormgeven van Welzijn Nieuwe Stijl.
Het is een grote generalisatie, die de werkelijkheid niet helemaal recht doet, maar over
het algemeen zag ik op elke trainingsdag dat de dag begon met weinig
coproducentschap en eindigde met meer coproducentschap. Ook leek het
coproducentschap toe te nemen gedurende de gehele training.
Tot zover coproducentschap in de interacties tussen trainster en deelnemers, waarin
hoofdzakelijk het vraag- en reactiepatroon tussen beiden aan bod kwam. Interactie is
natuurlijk veel meer dan dat, bijvoorbeeld het fysieke en afstand dan wel nabijheid. Dit
zal ik uitwerken aan de hand van het thema werkvormen.
Werkvormen
Tijdens de training werden verschillende werkvormen gebruikt, die de interacties
tussen trainster en deelnemers ook vormgaven. Ik onderscheid er vier:
1. plenaire besprekingen (hierboven reeds besproken),
2. presentatie of uitleg door de trainster,
3. in groepen of groepjes zelfstandig werken aan de hand van een oefeningen
4. fysieke oefeningen.
Hoe reageerden deelnemers op de verschillende werkvormen? Opnieuw is hier cocreatie en eigenaarschap van belang. Wanneer de trainster uitlegde lieten deelnemers
wat meer consumptief gedrag zien, wat niet negatief hoeft te zijn. Een meerderheid
maakte aantekeningen, en luisterde actief zoals te zien aan knikken of vragen stellen.
Een minderheid was met andere dingen bezig zoals papieren ordenen. Eigenlijk een
gemiddelde groep lerenden. Dit zou te interpreteren zijn als minder coproducent zijn,
maar dat hoeft niet: om coproducent te kunnen zijn heeft men ook kennis nodig.
Een opvallend moment in de training was op dag 3. Toen opende de trainster ook met
een presentatie, maar dit keer niet van zichzelf maar van een deelneemster. Deze
deelneemster had namelijk als trainingsmateriaal een mooie PowerPoint met
beeldmateriaal over de vijf werkprincipes gemaakt. Door deze te gebruiken om als
groep de vijf werkprincipes te oefenen, werd er direct een sfeer van co-creatie
neergezet.
Het in groepen of groepjes werken verliep heel wisselend. Op dag 1 was er een oefening
om eigen leerwensen te formuleren in drietallen. De groepjes waar ik observeerde
deden dat maar weinig. In plaats daarvan waren er reflecties op de transitie in de zorg
en DichtErBij te horen: ‘dat cyclisch werken dat is toch niet nieuw’ of ‘veel van mijn
collega’s hebben zo’n weerstand tegen begrippen als empowerment’. Op dag 3 is er een
oefening om in drietallen elkaar feedback te geven op de gemaakte opdracht. Opnieuw
zijn enkele groepjes dit aan het doen, terwijl er in andere groepjes wordt gereflecteerd

op Welzijn Nieuwe Stijl en hoor ik dingen als: ‘alles wordt zo top-down besloten’. Het
blijft zoeken naar wie nou het stuur in handen heeft, ook in de training. Op dag 4 zijn de
werkvormen wat dwingender, met een duidelijk tijdslimiet bijvoorbeeld, en blijven
beide trainsters ook meer in de buurt bij de groepjes. Dan voeren de groepjes de
oefening uit, hebben het boek voor zich en maken aantekeningen.
Tot slot zijn er op elke trainingsdag fysieke oefeningen: Maak standbeelden van de rol
van de hulpverlener vroeger – toen - nu, neem plaats in de ruimte in aan de hand van
stellingen: links is weinig en rechts is veel, in duo’s aan elkaar trekken-duwen en
meebewegen om de essentie van DichtErBij te voelen, een kraampje maken over de door
het duo gemaakte module 1 en het uitbeelden van de vijf werkprincipes (ook weer een
idee van een deelnemer). Bij deze oefeningen werd er veel gelachen, deed iedereen mee,
bleven sceptische opmerkingen achterwege en was de sturende rol van de trainster
minder zichtbaar doordat de groep dingen aan het doen was. Het leek alsof deelnemers
door iets te doen de weerstand tegen sturing, verandering, Welzijn Nieuwe Stijl
enzovoorts vergaten. Dit is in termen van observatieonderzoek moeilijk een low
inference descriptor te noemen, hier zit veel interpretatie van de onderzoeker bij, die bij
sommige oefeningen zelf ook enthousiast meedeed. Maar iets doen om iets te begrijpen
lijkt bij deze groep deelnemers tot minder weerstand tegen verandering, en dus tegen
iets nieuws leren, te leiden.
3.2 Leren en co-creëren in een duo
Gedurende de training vormde telkens iemand uit de praktijk een duo met iemand uit
het onderwijs. Het leren in een duo gebeurde hoofdzakelijk buiten de trainingen om. In
elke huiswerkopdracht moesten deelnemers samenwerken met de duopartner en
feedback aan elkaar geven. Wat viel er wel te observeren over het werken in duo’s
tijdens de trainingen?
Op de eerste dag was het voor sommige deelnemers een verrassing wie hun duopartner
was, anderen kenden elkaar wel al. Het werken in duo’s was echter vooral op de eerste
dag voor de meeste deelnemers onduidelijk. Ook op dag twee klonken daar geluiden
over. Zo was het sommige deelnemers bijvoorbeeld niet duidelijk of de
huiswerkopdracht alleen of als duo gemaakt moest worden. Later werd dit duidelijker
toen mensen in de duo’s steeds feedback moesten geven op elkaars
huiswerkopdrachten.
Ook bleef gedurende de vier trainingsdagen onduidelijk of de duo’s straks samen
trainingen gingen geven in hun praktijk/onderwijsinstelling of alleen. Ongeveer de helft
van de deelnemers had daar zelf ideeën over en zei op dag vier zeker met de duopartner
verder te gaan en trainingen te gaan geven. Voor anderen leek dit veel onduidelijker.
Overigens leek het zo te zijn dat duo’s die elkaar al kenden, zich wellicht zelfs samen
hebben ingeschreven, over het algemeen ook wat meer ‘binding’ te hebben met de Train
the Trainer Training. Bij duo’s die elkaar nog niet kenden leek ook de binding met het
hele project wat moeizamer op gang te komen. Wat hier precies oorzaak en gevolg van is
valt niet te zeggen, maar voor eventuele vervolgtrainingen is het wellicht de gedachte

waard dat om eigenaarschap te kunnen ervaren, deze begint met het zelf kunnen
uitzoeken van een duopartner en daar vooraf de doelen ook van te kennen.
Het gezamenlijk trainen van beide groepen, professionals en docenten leek goed te
werken. Ik heb daar geen kritische geluiden over gehoord. Er was binnen de vier
trainingsdagen geregeld gelegenheid om juist in de groep docenten of de groep
professionals onderling tot herkenning en verdieping te komen. Dit werd dan weer
afgewisseld met oefeningen waarin professionals en docenten juist gemengd werden om
zo tot verbinding van de twee te komen, en juist verschillen te benoemen. Zo
observeerde ik op dag vier een docent die door een professional werd gecoacht op haar
leerwens. Zij gaf aan dat ze vond dat ze de nieuwe werkwijze niet goed kon inschatten
omdat zij daar geen praktijkervaring mee heeft en ook bang was voor weerstand in haar
docenten team. De professional kon daar heel goed op doorvragen: waar ben je bang
voor? Wat kun je wel? Wat kun je niet? . Zij namen dit beiden mee naar de plenaire
bespreking, zodoende kwam daar aan de orde dat docenten vaak bang zijn omdat ze
geen praktijkervaring hebben. Een mogelijke oplossing werd toen ook aangedragen:
meelopen in de praktijk. Dergelijke kruisbestuivingen zijn hard nodig om alle
veranderingen in de welzijnssector bij te kunnen houden. Voor die kruibestuiving bood
de training veel gelegenheid. In die kruisbestuiving was het opvallend dat docenten
vaker weerstand uitten tegen veranderingen dan professionals, of angst hadden dat hun
collega’s weerstand zouden hebben. Professionals benoemden die weerstand ook wel
maar gaven daarbij ook de noodzaak tot vernieuwing aan zoals: “ Eerst had ik
weerstand, O weer een verandering, maar als ik niet verander kan ik mijn cliënten ook
niet helpen in deze complexe veranderende maatschappij” .
Deze mooie quote brengt mij bij het laatste onderwerp van observatie, het leren van een
nieuwe werkwijze.
3.3 Leren en co-creëren van een nieuwe werkwijze
In de inleiding van het rapport “Nieuwe eisen aan sociale professionals” schrijft ook van
Vliet (2009) dat er enerzijds veel van sociaal professionals wordt gevraagd in een
complexe maatschappij, met steeds nieuwe en complexere sociale kwesties in een
beleidscontext van vermaatschappelijking van de zorg. Terwijl de decentralisaties,
fusies, bezuinigingen in de sector ook hebben geleid tot een defensieve houding. De
sector is aan het overleven. Hoewel het rapport al niet zo nieuw meer is, vat het de
kwestie die ook nu nog speelt goed samen: hoe kunnen/ moeten sociale professionals
innoveren in tijden van verwarring en bezuiniging? Voor de training betekent dat
concreet: hoe krijgen deelnemers die transitie tot een nieuwe methodiek nou voor
elkaar? Ontstaat er eigenaarschap van DichtErBij? Dat is uiteindelijk de hoofdvraag van
dit schrijven: hoe wordt de werkwijze van DichtErBij ontvangen?
Een aantal thema’s wil ik daarbij behandelen:
 De bredere beleidscontext
 Wat is er nou eigenlijk nieuw?
 Eigenaarschap
De eerste twee thema’s kwamen herhaaldelijk terug gedurende de training en speelden
een belangrijke rol voor de deelnemers. Het derde thema ‘eigenaarschap’ sluit aan bij de

doelstellingen van de training: wordt men eigenaar van DichtErBij zodat men deze
straks verder kan uitdragen en ontwikkelen met collega’s?
De bredere beleidscontext
Tijdens de training heeft de spagaat tussen enerzijds moeten innoveren en anderzijds
bezuinigingen in de sector een grote rol gespeeld. Op de eerste dag werd dit letterlijk
door de deelnemers benoemd zoals eerder beschreven. Zo zei een deelnemer: ‘Het
samengaan met bezuinigingen maakt het omschakelen heel ingewikkeld’.
Rondom de bredere beleidscontext is er sprake van weerstand bij de deelnemers, zoals
in de vorige paragraven ook al aan bod kwam. Er is echter ook angst voor de weerstand
van collega’s die de deelnemers straks zelf moeten gaan trainen. Het is opvallend dat dit
bredere thema al direct bij het eerste rondje verwachtingen aan bod komt. DichtErBij is
te bezien in de context van Welzijn Nieuwe Stijl, en de context van Welzijn Nieuwe Stijl
roept onder meer vanwege de gelijktijdige bezuinigingen weerstand op. Dat is, volgens
mij als onderzoeker, begrijpelijk maar niet helemaal terecht. Het zijn nota bene ook
Sprinkhuizen en Scholte geweest die zich verzetten tegen het tegelijkertijd bezuinigen
en willen veranderen van de Welzijnssector (Sprinkhuizen et al, 2011).
Op dag twee worden de spanningen in het werkveld heel direct voelbaar als een
deelnemer vertelt dat het wijkteam waar deze deelnemer werkte is opgeheven. De
deelnemer weet niet wat de toekomst zal brengen en is erg moe. Dergelijke zorgelijke
dagelijkse realiteiten maken de weerstand heel begrijpelijk en tonen die vreemde
spanning tussen bezuinigen en moeten veranderen.
Op de derde trainingsdag komt deze spanning ook aan bod in een oefening rondom de
stelling: “Ik heb er vertrouwen in dat ik WNS met de methodiek DichtErBij vorm kan
geven”. De ruimte wordt ingedeeld in een ja en een nee kant, en deelnemers moet een
plek in die ruimte innemen. Er zijn dan ongeveer evenveel deelnemers die meer aan de
ja kant gaan staan als deelnemers die meer aan de nee kant gaan staan.
Deelnemers die voor ja kiezen zeggen daarbij het volgende:
- Ja, want het sluit aan bij wat ik al deed, outreachend, dichtbij de mensen
- Ja want ik zie heel sterk empowerende elementen, en ook het netwerk erbij
betrekken is belangrijk.
- Ja want ook bij complexe cases blijf je dichtbij
- ik moet me als hulpverlener anders op stellen
- ik blijf heel dicht bij mezelf, ik hoef niet alles te weten, de groep weet genoeg
Deelnemers die voor nee kiezen zeggen:
- Klinkt prachtig maar voor zorgmijders is het niet geschikt
- waarom heb je die methodiek nodig, ben je dan nog wel vrij in professionaliteit?
- WNS heeft als achtste baken: ruimte voor de professional, maar ik zie die ruimte
voor de professional niet.
- de methodiek is ontstaan uit bezuinigingen, er zijn betere denk ik
- ik voel me een verlengstuk van het systeem en dat verdom ik
Hier benoemen deelnemers onder meer twee andere thema’s die essentieel zijn rondom
de vraag: hoe kunnen sociale professionals innoveren? De deelnemer die zegt: ‘ja want

het sluit aan bij wat ik al deed’ sluit aan bij een vraag die tijdens de training meermaals
ter sprake kwam: wat is er eigenlijk zo nieuw aan DichtErBij? In de antwoorden van
deelnemers die nee zeggen, is onder meer te lezen dat men vreest voor de ruimte van de
eigen professionaliteit. In de huidige spanningen in het veld van zorg en welzijn is het
daarom zo belangrijk te kijken of, en zo ja hoe, deelnemers aan de training eigenaar
worden van de DichtErBij werkwijze. Ik begin eerst bij wat de deelnemers als nieuw
ervaren aan DichtErBij
Wat is er nieuw een DichtErBij?
De Vries (2012) beschrijft dat ‘ de kanteling’ weinig recht doet aan het werk van AMW
de afgelopen decennia. Eropaf, Outreachend werken, wijkgericht werken waren al
elementen van AMW ver voor de kanteling. Net als in het debat in bijvoorbeeld Sociale
Vraagstukken rondom de kanteling, betwijfelen ook deelnemers van de training wat er
nou eigenlijk zo nieuw is aan DichtErBij.
De DichtErBij methode heeft wellicht niet als doel om nieuw te zijn, eerder een
gebundeld denk- en handelingskader voor professionals in de huidige beleidscontext
voortbouwend op elementen van het sociaal werk zoals het al bestond. Dat kader zien
de auteurs geenszins als dwingend kader, maar als een geheel van flexibele richtlijnen
en handvatten voor professionals om daarmee juist die eigen professionele ruimte in te
vullen (Van Deur et al., 2013). Tijdens de trainingsdagen is de vraag naar wat eigenlijk
nieuw is aan de DichtErBij methode zowel kritisch als functioneel voor de deelnemers.
Juist door vragen te stellen, creëren ze ook hun professionele ruimte. Dan gaat het om
vragen als: wat kunnen we eigenlijk al? Wat doen we eigenlijk al? Waar haken de
principes van DichtErBij bij aan? En wat is er dan nieuw en waar kunnen we dan wat
mee?
Deze vragencyclus kwam op elke trainingsdag wel aan de orde en leidde – met enige
sturing van de trainsters- naast het kunnen uitten van weerstand of kritiek ook tot het
kunnen benoemen van de winst DichtErBij. Op de eerste dag bijvoorbeeld wordt aan
deelnemers gevraagd in groepjes van drie in standbeelden uit te beelden hoe de
hulpverlening zich tot de cliënt verhoudt, vroeger, nu en straks. Wat deelnemers laten
zien is heel duidelijk. Vroeger was er de troostende, dragende, voor de cliënt oplossende,
duwende hulpverlener, nu is er een aanmoedigende trekkende hulpverlener en straks is
er een gelijkwaardige, meebewegende, verbindende hulpverlener. Als er dan plenair
nabesproken wordt zegt ongeveer de helft van de groep: we doen het al jaren zo, wat is
er eigenlijk zo nieuw? De andere helft weet vernieuwende elementen te benoemen:
-

Klein beginnen zie ik toch wel echt als een vernieuwing
Vraaggericht werken is toch echt wel anders
De sociaal professional wordt steeds meer specialist van het gewone leven
Niet alleen naar problemen kijken maar wat mensen kunnen is toch echt iets dat
we moeten leren
Ik heb het echt als vernieuwend ervaren om ook rondom wederkerigheid te
werken: krijgen als je niks terug mag doen is ververvelend, ook voor onze
cliënten
Het cyclische werkproces past bij het cyclische van het leven, daarom werkt het
voor mij.
Niet meer praten over de cliënt maar praten met de cliënt is echt nieuw

Het is van belang te melden dat de deelnemer die het thema wederkerigheid aansnijdt,
een belangrijke bouwsteen van DichtErBij, degene is die al langer bekend is met de
DichtErBij werkwijze en lid van de kerngroep rondom de training. De ervaringen met
DichtErBij die deze deelnemer met de groep deelt zijn van groot belang omdat het de
werkwijze concreter maakt en de weerstand weet te omzeilen.
Ook op de tweede trainingsdag worden er vragen gesteld rondom het vernieuwende
van DichtErBij. De trainster beweegt hierin mee door de dag af te sluiten met de vragen:
Wat is er in de essentie in het contact anders dan in de traditionele hulpverlening? Wat
hebben we ontdekt over DichtErBij? Wat kunnen we oogsten? De antwoorden uit de
groep lijken al op een concreter niveau te liggen:
-

Kort cliënt contact door cyclisch werken
Cliënt in de lead
Hier en nu, present zijn
Samen onderzoeken levert veel op
Niet alles is nieuw, er is al veel ervaring, wat doen we al en wat ontbreekt er nog?
De sociale professional als procesbegeleider i.p.v. procesleider
Als we echt deze verandering willen moet we ook af van studenten als
consumenten.

Het cyclische werkproces is een van de vijf werkprincipes van DichtErBij waar
deelnemers op de tweede trainingsdag veel mee geoefend hebben. Het bestaat uit zes
stappen die de hulpverlener in elk contact met de cliënt kan doorlopen, om zo de cliënt
te helpen zoeken naar oplossingen. De zes stappen zijn: contact leggen, situatie
verkennen, situatie afwegen, wensen en oplossingen verzamelen, uitvoeren en bijstellen
plannen en acties, evalueren. Door hier in groepjes van drie mee te oefenen voelen
deelnemers ook hoe het werkt. Bij sommigen lukt het niet tot concrete acties te komen,
bij anderen wel. Hier lijken deelnemers eigenaar te worden van DichtErBij door met
elkaar te oefenen, ik kom daar in de volgende paragraaf op terug.
Op dag drie hebben de deelnemers hard gewerkt aan de implementatie van DichtErBij
en sluit de groep af met: Wat is er nou zo anders aan de DichtErBij werkwijze? Dan
zeggen deelnemers het volgende:
-

Ik ben aan het zoeken als professional, de rol van het vak, maar ook met de klant
ben ik aan het zoeken
Van elkaar leren en samen leren ervaar ik wel echt anders aan DEB
Het betekent ook sneller werken, directer
Ik zie toch ook wel dat de ruimte voor de professional belangrijk is
Wederkerigheid blijft voor mij de kern
De nieuwe professional krijgt vorm in deze methode.

In deze plenaire afsluiting is het opvallend dat het enerzijds gaat over de methodiek,
maar ook over de eigen professionele rol. De trainster en de deelnemers weten de
kritische vragen rondom DichtErBij ook functioneel te maken door de vraag wat is er
eigenlijk zo nieuw? om te buigen naar wat kunnen we halen uit de DichtErBij werkwijze?
Deze ombuiging past goed bij twee werkprincipes van bij DichtErBij: Empower alle

betrokkenen door het maken van verbindingen en Gebruik professionaliteit op een
creatieve manier. Ook worden de deelnemers als groep professionals aangesproken, met
resultaat, de groep praat ook steeds meer over het samen zoeken en leren. Zo komen
zijn ook dichterbij elkaar als professional. Uit bovenstaande beschrijving van de
opmerkingen van de deelnemers over het vernieuwende van DichtErBij komen een
aantal thema’s herhaaldelijk terug: het zoekend zijn, het cyclisch werken, het
empoweren, wederkerigheid en de eigen professionaliteit. Op de laatste trainingsdag
geven de duo’s presentaties van de door hun ontwikkelde training. In deze presentaties
gaat bijna elk duo in op wat er nieuw of anders is DichtErBij. Hier lijkt sprake te zijn van
enig op gang komend eigenaarschap, hoewel er ook nog steeds gezegd wordt: we doen
het al jaren zo.
Eigenaarschap
Zoals eerder beschreven is er op de eerste dag enige weerstand en weinig
eigenaarschap te zien. Doordat de deelnemers na de eerste trainingsdag direct aan de
slag gaan met het ontwerpen van een zelf te geven training, worden zij ook uitgenodigd
zelf eigenaar te worden. Hoe verliep dat?
Op dag 2 worden de docenten als groep en de professionals als groep gevraagd te
presenteren hoe zij hun achterban gaan trainen. De groep professionals noemt dan
onder meer dat zij de uitdagingen aan willen gaan. Die uitdagingen zijn volgens hen: de
beroepsopvatting van professionals, ieders specialisme en de mate waarin die ingezet
kan/ mag worden, de weerstand tegen verandering en het kunnen ontwikkelen van een
gemeenschappelijke taal. Zij willen die doen door te inventariseren wat voor kennis er al
is en aan te sluiten bij de vraag.
De groep docenten zeggen dat hun achterban eigenlijk nog een groep moet worden, dat
zij op zoek zijn naar een gedeeld kader. Het is belangrijk aan te sluiten bij wat men wel
al doet. Zij pleitten voor een andere rol van de docent t.o.v. de student die beter past bij
het empowerment paradigma en willen zelf als toekomstige trainers een niet-wetende
houding aannemen.
Een aantal dingen vallen op in deze presentaties. Ten eerste benoemen beide groepen
het gebrek aan een gedeeld kader, de versnippering in het veld. Als tweede valt op dat
beide groepen uit willen gaan van de krachten van hun doelgroep, door aan te sluiten bij
bestaande kennis en kunde. In beide thema’s zie ik de defensieve houding die ik eerder
besprak. Men reageert op DichtErBij (als onderdeel van WNS), men werkt niet met
DichtErBij. Op alle dagen wordt op verschillende manieren aangegeven dat de
deelnemers enerzijds vrezen voor hun vak, beroepsidentiteit terwijl ze anderzijds een
gemeenschappelijke taal missen. Die zou DichtErBij kunnen bieden, en een deel van de
deelnemers constateert dat ook. Een ander deel benadrukt eerder dat DichtErBij niet de
methode mag zijn, maar een methode. Maar hoe innoveert de sociale sector zich dan
wel? In deze training toch vooral door dingen te doen en zodoende te ervaren.
Deelnemers blijven worstelen met de paradox van de participatiesamenleving: dat
topdown gevraagd/ geëist wordt dan burgers/ professionals zich bottom up anders
gaan organiseren.
Wanneer de deelnemers in de middag op de tweede dag in vier groepjes oefenen met
het cyclische werkproces, weet een meerderheid van de groepjes hier echt concreet te

werken met DichtErBij. Er wordt door een meerderheid van de deelnemers gebruik
gemaakt van het boek en men oefent met de 6 stappen van het cyclische werkproces
door elkaar te coachen. In de plenaire bespreking benoemen deelnemers wat belangrijk
is bij het cyclisch werken: dat je goed contact maakt met de cliënt, het doel van het
contact concreet gemaakt wordt en de hulpverlener niet analyseert of problematiseert
maar zoekt naar de concrete opdracht. Deelnemers zeggen dat het daardoor ook
lichtvoetig werkt, dat je in 15 minuten al veel effect kunt hebben en het stimuleert tot
zelfoplossend vermogen. Ik zie dat in enkele groepjes ook echt gebeuren. Opnieuw is
hier de inbreng van de deelnemer die al met DichtErBij werkt in een wijkteam van
waarde. De deelnemer vertelt desgevraagd hoe het cyclische proces werkt in de
praktijk: gesprekken zijn kort, de professional is op afroep beschikbaar, en gaat uit van
wat de cliënt wil en kan. Deze deelnemer worstelt nog wel met de regie voeren als het
moet binnen DichtErBij. Dat is over het algemeen ook een belangrijk kritiekpunt van de
deelnemers op DichtErBij, hoe empower je mensen waar geen krachten/ netwerk
aanwezig zijn?
Deze vraag komt ook de laatste dag aan de orde in een oefening in het cyclische
werkproces. Een gecoachte deelnemer geeft in de oefening aan dat er mooie elementen
in DichtErBij zitten zoals eigen kracht, oplossingsgericht werken, dichtbij de realiteit van
de mensen. Maar voor haar is de inzet van het netwerk nieuw, zij heeft daar als docent
geen praktijkervaring mee en ze heeft er ook twijfels bij: schuif je de cliënten niet af op
de buurvrouw? Bovendien vreest ze voor collega’s die zeggen: ja ja hoe ga je dat doen bij
mensen die geen netwerk hebben? Doordat de coach haar blijft ondervragen op wat zij
wel kan, komt de deelneemster tot de uitspraak dat ze niet weet hoe het netwerk in de
praktijk werkt maar wel het uitgaan van de eigen kracht beheerst. Een dergelijke
uitspraak laat veel meer eigenaarschap zien dan bijvoorbeeld: we doen het al jaren zo.
In de nabespreking van deze oefening benoemen deze deelnemers ook letterlijk dat het
doen iet oplevert: “het geeft lucht om praktische stappen te zetten, om oplossingsgericht
te zijn”. De deelnemers in de groep herkennen bij elkaar de angst om op weerstand van
collega’s te stuitten, daarom is het zo belangrijk om aan te sluiten bij de vraag en reeds
aanwezige kennis, zo zeggen zei. Ik als onderzoeker zag toch iets anders. Wanneer
deelnemers aangezet werden tot het concreet oefenen met elementen uit de DichtErBij
methode, en niet praten over maar werken met DichtErBij, kunnen zij het vernieuwende
makkelijker ervaren en eigenaar worden.
De laatste middag van de training werd besteed aan de pitch van de duo’s van hun
training. De oefeningen die zij ontwikkelden werden daarbij en een map gedaan die later
is aangeboden aan de auteurs van DichtErBij. Hier werden de deelnemers expliciet
uitgenodigd tot eigenaarschap en dat namen ze ook op zich. De opdracht was om hun
eigen aanbod met betrekking tot DichtErBij over te brengen.
Een greep uit de pakkende teksten tijdens deze pitches:
“ Voorheen was het: aanmelden, intake, verslag, vergaderen.
Dat is er niet meer bij: Met DichtErBij is hulpverlening klein en lichtvoetig, organiseert
hulp in de directe omgeving, de klant kan snel aan slag met het probleem. Naast klant
gaan staan, niet als alwetende professional optreden.”

“ DichtErBij, wat kun je ermee? Het biedt theoretische bouwstenen. Aansluiten bij de
leefwereld, hoe doe je dat nou? DEB biedt een manier van denken en doen om meer
lucht naar boven, naar beleid en naar cliënten toe te krijgen. In onze training bieden we
een denkkader waardoor je steviger je “eigen ruimte” als professional kunt pakken.”
“ DichtErBij is de methodiek van toekomst en helpt bij het vormgeven aan
empowerment. DichtErBij geeft richting aan het handelen van de professional: moreel
handelen en wederkerigheid. Eerst had ik weerstand tegen alle veranderingen, maar
door DEB leerde ik ook dichtbij mezelf te blijven, ik kan meedenken hoe WNS moet. Het
is niet het wiel maar biedt elementen om aan te sluiten.”
“ Er is veel verwarring in het werkveld. Ik voelde mij in een moeras gevraagd om een
huis te bouwen met een bak met roestige spijkers. Toen gaf iemand mij DEB, en daarmee
hadden we iets in handen, gereedschap. DEB leidt ook tot discussie. Maar door deze
methode en de discussie wordt ook weer duidelijker: wat zou het sociaal werk kunnen
betekenen? “
Uiteindelijk weten de meeste deelnemers in de pitches de doelen en de functie van
DichtErBij duidelijk naar voren te brengen: het biedt gereedschap en een denkkader om
je als sociaal professional te verhouden tot Welzijn Nieuwe Stijl. Het is opvallend dat
deelnemers hier juist benoemen dat DichtErBij helpt bij het vormgeven van de eigen
professionaliteit, althans het DichtErBij zoals zij dat willen aanbieden. Terwijl de
deelnemers zelf zo worstelden met weerstand omdat zij vreesden voor de eigen
professionele identiteit. Ook in de nabespreking komt herhaaldelijk naar voren dat het
niet die bedoeling is sociaal professionals te vertellen ‘hoe het moet’. Zo zeggen
deelnemers: ‘het moet niet worden: we komen een nieuwe methodiek brengen’ of: ‘je
moet het deelnemers ook niet opdringen van: wij weten het en jullie niet.’ Dit sluit
natuurlijk mooi aan bij het empowerment-paradigma, uitgaan van de eigen kracht en
behoeftes. De vraag waar deelnemers eigenlijk mee worstelen is: hoe komen we vanuit
het empowerment-paradigma toegepast op sociaal professionals tot een gedeeld kader?
De groep geeft ook aan verder te willen met het ontwikkelen van het collectieve niveau
van empowerment. In de klassieke spagaat tussen cliënten en overheden, tussen
beleidsuitvoering en beleidsvorming hebben street level bureaucrats, zoals Lipsky
(1980) onder meer sociaal werkers omschrijft, inderdaad te maken met de
voortdurende vraag: hoe verhoud ik mij daartussen? Of zoals een van de deelnemers het
formuleerde: wat zou het sociaal werk kunnen betekenen? Die vraag dient inderdaad
naar individuele cliënten, naar gemeentelijke overheden, naar de samenleving telkens
opnieuw beantwoord te worden door sociaal professionals.
In termen van eigenaarschap geven deelnemers meermaals aan, dat zelfs als zij
DichtErBij eigen kunnen en willen maken, voor de uitrol ook de steun en faciliteiten van
de organisaties waar zij voor werken nodig is. Professionals en docenten zijn degenen
die het straks moeten gaan doen, maar als institutionele kaders niet meebewegen,
prioriteit geven aan innovatie of voor een andere methode kiezen, gaat het harde
werken van de deelnemers alsnog verloren.

4. Conclusies en aanbevelingen
De Train de Trainer Training was een pilot en zowel trainsters als deelnemers hebben
gedurende de vier trainingsdagen hard gewerkt. In dit observatie onderzoek is een
poging gedaan antwoord te geven op de vraag: Hoe wordt de werkwijze DichtErBij
ontvangen door de deelnemers in de train de trainers setting? Om die vraag te kunnen
beantwoorden heb ik achtereenvolgens de interacties tussen trainsters en deelnemers,
het leren in duo’s en het leren van een nieuwe werkwijze besproken. Ik heb de data uit
de observaties geanalyseerd op herhalende thema’s en op de doelen van de training:
cocreatie en eigenaarschap van de DichtErBij werkwijze.
Weerstand die Welzijn Nieuwe Stijl in het bredere sociaal-agogische domein soms
oproept, was ook in deze groep te herkennen. Over die weerstand heen kunnen stappen
bleek een grote uitdaging en belangrijke voorwaarde om te kunnen leren over de
DichtErBij werkwijze en te werken aan een zelf te geven training. Dit is bij sommige
deelnemers gelukt maar niet bij allen. Opvallend is dat de weerstand onder docenten
meer aanwezig was dan onder professionals uit de praktijk. De laatste leken de
noodzaak tot innoveren duidelijker in te zien.
Voor de trainsters was het daarom belangrijk om de betrokkenen te empoweren door het
maken van verbindingen, een van de vijf werkprincipes van DichtErBij. Ten aanzien van
de interacties leken PDSA-achtige vragen van de trainsters de deelnemers lucht te geven
om met praktische stappen zelf aan de slag te gaan. In termen van coproducentschap
moesten de trainsters enerzijds hun eigen rol minimaal maken, anderzijds observeerde
ik dat strakke concrete werkvormen en opdrachten tot het meer aan de slag gaan met
DichtErBij in plaats van praten over DichtErBij leidden. Die ontwikkeling; van praten
over de DichtErBij werkwijze, naar praten en werken met DichtErBij, zie ik als een
belangrijke opbrengst van de training voor een deel van de deelnemers. Oefeningen en
werkvormen waarin deelnemers werden uitgenodigd om te doen (i.p.v te praten) leken
ook aan te zetten tot meer eigenaarschap. Deelnemers gaven ook zelf aan graag te weten
hoe het werkt, en dat je dit pas weet als je het doet.
Ten aanzien van het werken en co-creëren in een duo, is de belangrijkste bevinding dat
duo’s die elkaar al kenden makkelijker tot cocreatie kwamen. Er was nog te veel
onduidelijkheid over het werken in duo’s bij aanvang van de training. De aanwezigheid
van iemand die al met DichtErBij werkt was heel belangrijk voor de hele groep, juist om
DichtErBij uit een papieren werkelijkheid te halen en praktijkvoorbeelden te hebben bij
de werkwijze.
Een aantal concrete elementen uit DichtErBij zoals het cyclische werkproces, de PDSA
methode en wederkerigheid zijn uiteindelijk goed bij de groep deelnemers aan
gekomen. Ze hebben er mee geoefend, erop gereflecteerd en het zelf verder
vormgegeven. De vijf werkprincipes van DichtErBij zijn, door middel van een oefening
ontworpen door een van de deelnemers, meermaals geoefend. Deelnemers zijn daarmee
dichterbij DichtErBij gekomen.
Voor de deelnemers waren voorts het samen zoekende zijn, het zoeken naar een
gemeenschappelijke taal en de eigen professionele ruimte belangrijke thema’s. Het
duurde wel enige trainingsdagen voordat deelnemers dit zelf ook helder kregen. In

termen van eigenaarschap en cocreatie is de insteek van samen zoekend zijn en
vormgeven mogelijk een belangrijk voorwaarde. Hier gaat het dan om het collectief, om
dichterbij elkaar als professional te komen.
Voorzichtige aanbevelingen op basis van de observaties betreffen dan ook ten eerste die
gezamenlijke zoektocht vooraf aan de training duidelijk te benoemen en vorm te geven.
Een van de deelnemers zei bij de slotbijeenkomst ook dat het woord training misleidend
is, dat suggereert immers toch iemand jou iets gaat leren wat je nog niet kon. Dat staat
op gespannen voet met het doel van cocreatie.
Een tweede aanbeveling die daarmee samenhangt is dat de doelen van de training
duidelijker en eenduidiger moeten worden geformuleerd. Die waren nu namelijk: het
eigen maken van de DichtErBij werkwijze, het zelf vormgeven van een training, het cocreëren van trainingsmateriaal en het getraind worden in een trainer zijn. Dat is erg veel
in vier dagen. Het ging erg snel voor de deelnemers en er moest veel gedaan worden,
ook buiten de training.
Ten derde is op basis van de observaties de aanbeveling te doen dat er een
introductiebijeenkomst moet komen waarin doelen, intenties en werkwijze van de
training met aspirant deelnemers wordt besproken. Enige ervaring en/ of affiniteit met
de DichtErBij werkwijze van de deelnemers is een belangrijke voorwaarde voor het
kunnen leren van deze nieuwe werkwijze. Ook is het mogelijk aan te raden om mensen
te selecteren die al trainingservaring hebben.
De vierde aanbeveling vloeit voort uit de observaties rondom de interacties tussen
trainsters en deelnemers. PDSA-achtige vragen stellen, strak georganiseerde
werkvormen rondom concrete elementen uit DichtErBij en oefeningen waarbij
deelnemers meer moeten doen dan praten, lijken werkzame bestanddelen geweest te
zijn van de training. Zoals een deelnemer in de pitches van de eigen DichtErBij training
zei: De DEB werkwijze geeft lucht en ruimte om je eigen professionele ruimte vorm te
geven. Deze insteek is een mooie manier om de weerstand rondom Welzijn Nieuwe Stijl
in het algemeen te overbruggen. Doe-oefeningen rondom concrete elementen uit
DichtErBij zoals het cyclisch werken, PDSA, empowerment en wederkerigheid tonen de
handvatten die DichtErBij biedt.
Tot slot is het van belang dat de deelnemende professionals ook mandaat krijgen van
hun organisaties om daar DichtErBij op hun eigen manier uit te rollen. Dit benoemen
Van Deur et al. (2013) ook onder het vierde werkprincipe van DichtErBij: gebruik
professionaliteit op een creatieve manier. Hier beschrijven de auteurs dat sociaal werkers
ook experimenteervrijheid en professionele ruimte nodig hebben om tot innovatie te
komen. Mogelijk kunnen de samenwerkende hogescholen binnen het
implementatietraject DichtErBij hier een voorbeeldfunctie in hebben en een
adviserende rol in vervullen. Zij zouden bijvoorbeeld een handreiking met concrete
adviezen voor de deelnemers rondom hun collectieve empowerment kunnen opstellen.
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Bijlage1: opdrachten

TTT Training “Implementatie methodiek DichtErBij”
Opdracht in het kader van certificering van de HvA:
Het Doel van de opdracht is om hetgeen besproken is en je geïnspireerd heeft gedurende Dag 1 te
verdiepen, je eigen te maken en praktisch mee aan de slag te gaan als toekomstige trainer van de
methodiek DichtErBij. Als aanzet hiervoor heeft iedereen een persoonlijk werkplan ingevuld tijdens
de eerste bijeenkomst.

OPDRACHT 1
1. Omschrijf de doelgroep aan wie je in de toekomst een training in de methodiek van
DichtErBij zult geven (professionals/ docenten).
2. In Module 1 “Kennismaken met DichtErBij” worden 9 werkvormen aangeboden.
Maak daaruit een keuze voor een opzet van een trainingsdag 1, die passend is bij je
doelgroep en wat ze te leren hebben (zie leerdoelen) en het tijdbestek van 1 dagdeel
van 3 uur.
3. Kies dan één van de gekozen werkvormen en maak deze op maat voor je doelgroep.
Schrijf de opdracht uit op een voor andere trainers begrijpelijke manier ( b.v. in een
tijdslijn of draaiboek).
4. Verwerk in je opdracht ook een casus uit het casusboek.
5. Ondersteun je opzet met beeldmateriaal: dat kan een plaatje zijn uit een tijdschrift,
een tekening, een videofragment, verhaal, PowerPoint, collage, gedicht, schilderij,
muziek(tekst) etc. zijn. Vind je geen beeld? Neem dan b.v. een voorwerp mee of
maak een film van 1 minuut met je GSM.

Hieronder wat vragen die kunnen helpen bij het schrijven en bedoeld zijn als inspiratie.
Steunvragen:
1. Waarom heb je voor deze werkvormen gekozen? Wat boeide je?
2. Wat zal je tegenkomen bij de doelgroep en wat betekent dat voor je training?
3. Wat heeft de deelnemer aan de door jou gekozen opzet?
Voor de Dag 2 neem je de opdracht 3 keer uitgeprint mee en natuurlijk het plaatje/ beeldmateriaal.
We gaan de opdracht in het begin van de training van dag 2 met elkaar uitwisselen.
Duur: maximaal 5 minuten uitleg pp.
Lengte tekst: ongeveer 1 à 2 A4
Vergeet niet je naam, je organisatie, de datum en voor welke training de opdracht is, te vermelden.

Certificaat
De uitgeprinte opdracht en het beeldmateriaal graag inleveren bij de trainer.
De trainer zorgt ervoor dat de opdracht bij Emily van Houts van de HvA terecht komt.
Emily van Houts zal voor de certificaten zorgen. De certificaten ontvang je via de teamleider.

TTT Training “Implementatie methodiek Dichterbij”
Opdracht in het kader van certificering van de HvA:
Het Doel van de opdracht is om hetgeen besproken is en je geïnspireerd heeft gedurende Dag 2 te
verdiepen, je eigen te maken en praktisch mee aan de slag te gaan als toekomstige DUO trainer van
de methodiek DichtErBij. Als aanzet hiervoor heeft iedereen een persoonlijk werkplan ingevuld
tijdens de eerste bijeenkomst.

OPDRACHT 2
Deel 1:
Opdracht 1 kant en klaar maken en daarin de feedback van de DUO partner (en
anderen) verwerken.
Deel 2:











Beschrijf de doelgroep aan wie je in de toekomst een training in de methodiek van Dichterbij
zult geven (professionals/ docenten).
In Module 2 “De methode: cyclisch werken en de 6 stappen van het cyclisch werkproces”
worden (wederom) 9 werkvormen aangeboden. Maak daaruit een keuze voor een opzet van
een trainingsdag 2, die passend is bij je doelgroep en wat ze te leren hebben (zie de 3
leerdoelen van Module 2) en het tijdbestek van 2 dagdelen van elk 3 uur.
Kies dan twee van de gekozen werkvormen en maak deze op maat voor je doelgroep. Schrijf
de opdracht uit op een voor andere trainers begrijpelijke manier ( b.v. in een tijdslijn of
draaiboek).
Verwerk in je opdracht ook een casus uit het casusboek.
Ondersteun je opzet met beeldmateriaal: dat kan een plaatje zijn uit een tijdschrift, een
tekening, een videofragment, verhaal, PowerPoint, collage, gedicht, schilderij, muziek(tekst)
etc. zijn. Vind je geen beeld? Neem dan b.v. een voorwerp mee of maak een film van 1
minuut met je GSM.
Vraag tussendoor feedback aan je DUO partner en verwerk de feedback.
Vergeet niet je naam, je organisatie, de datum en voor welke training de
opdracht is, te vermelden.

Hieronder wat vragen die kunnen helpen bij het schrijven en bedoeld zijn als inspiratie.
Steunvragen:
4. Waarom heb je voor deze werkvormen gekozen? Wat is je overweging?
5. Wat zal je tegenkomen bij het toepassen van een nieuwe methodiek bij deze doelgroep en
wat betekent dat voor de opzet van je training?
6. Wat levert de door jou gekozen opzet de deelnemer op?
Voor de Dag 3 neem je deel 1 en 2 van de opdracht 3 keer uitgeprint mee en natuurlijk het plaatje/
beeldmateriaal. We gaan de opdracht tijdens de training van dag 3 met elkaar uitwisselen.
Duur: maximaal 5 minuten uitleg pp.
Lengte tekst: ongeveer 1 à 2 A4

Certificaat: De uitgeprinte opdracht en het beeldmateriaal graag inleveren bij de trainer.

TTT Training “Implementatie methodiek Dichterbij”
Opdracht in het kader van certificering van de HvA:
Het Doel van de opdracht is om hetgeen besproken is en je geïnspireerd heeft gedurende Dag 3 te
verdiepen, je eigen te maken en praktisch mee aan de slag te gaan als toekomstige DUO trainer van
de methodiek DichtErBij. Bij opdracht 3 raadpleeg je je eigen leerwensen en kies je de opdracht die
het beste past bij wat je op dit moment nog wilt leren en je verder helpt.

OPDRACHT 3
Deel 1:
Maak Opdracht 2 presentabel en klaar om in de map te leggen op dag 4. Verwerk
daarin wederom de feedback van de DUO partner en anderen.
Deel 2: Keuze uit ‘Inleiding op Methodiek’ of ‘wervende Inleiding op de meer waarde van de Methodiek’


Check jezelf: Ben ik echt op de hoogte van de gekozen doelgroep aan wie ik in de toekomst een
training in de methodiek van Dichterbij zal geven (professionals/ docenten). Ben ik in staat om aan te
sluiten?




Keuze 1: inleiding op de methodiek
Maak een inleiding op de theorie van de methodiek van Dichterbij, die gaat over de 5
werkprincipes, de 3 bouwstenen (empowerment, wederkerigheid, moreel handelen),
cyclisch werken en je nieuwe rol (zie ook de basis PowerPoint van CHE).
Keuze 2: Een wervende inleiding op de meerwaarde van de methodiek
Het doel van deze inleiding is om je toekomstige deelnemers te inspireren zodat ze
graag willen deelnemen aan je training. Vraag je af hoe je kunt aansluiten bij je
doelgroep en de meerwaarde, de intentie en perspectieven van de methodiek
boeiend kunt uitleggen.










Voor Keuze 1 en 2: Kies een vorm die past bij je doelgroep, b.v. een beeldrijke PowerPoint,
een test of quiz om kennis te checken, een leesopdracht met vragen of aan de hand van een
casus en die als voorbeeld dient voor de theorie, een korte pitch, een teaser , etc.
Vraag tussendoor feedback aan je DUO partner en verwerk de feedback.
Nieuw: Deel je inleiding met een of twee collega’s (prospects) en sta open voor hun reactie.
Vergeet niet je naam, je organisatie, de datum en voor welke training de
opdracht is, te vermelden.

Hieronder wat vragen die kunnen helpen bij het schrijven en bedoeld zijn als inspiratie.
Steunvragen:
7. Waarom heb je voor deze inleiding en deze stijl gekozen? Wat is je overweging?
8. Wat zal je tegenkomen bij het introduceren van een nieuwe methodiek bij deze doelgroep
en wat betekent dat voor de inleiding?
9. Wat levert de door jou gekozen inleiding de deelnemer op? Hoe heb je dat getoetst?
Voor de Dag 4 neem je deel 1 en 2 van de opdracht 3 keer uitgeprint mee. Heb je een PowerPoint of
ander digitaal product gemaakt en vind je uitprinten omslachtig? Neem dan een laptop mee om de
PP te laten zien. Het plan is om de opdracht tijdens de training van dag 4 met elkaar uit te wisselen.

