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INLEIDING Gemeenten hebben meer dan 
ooit grote beleidsvrijheid en verantwoor-
delijkheid op de terreinen jeugd, werk en 
zorg en welzijn. De veronderstelling is dat 
op lokaal niveau hierdoor betere afstem-
ming met andere relevante beleidsterrei-
nen mogelijk wordt. Dat is nodig om effec-
tievere en ef!ciëntere hulp te bieden en de 
participatie van burgers te bevorderen. 
Het betekent onder andere dat de gangba-
re praktijk waarbij burgers van verschil-
lende organisaties gefragmenteerd hulp 
krijgen, wordt losgelaten. 
Zo waren er bij complexe huishoudens 
soms situaties waarbij wel tientallen hulp- 
en dienstverleners over elkaar heen bui- 
telden. Er speelden dan verschillende  
problemen, zoals schuldenproblematiek, 
schoolverzuim en verslaving, strafbare  
feiten en sociaal isolement. Bij de schul-
denproblematiek gingen dan schuldhulp-
verleners aan de slag; per gezinslid soms 
een andere. Voor de problemen op school 

waren een leerkracht en schoolmaatschap-
pelijk werk betrokken. Voor justitie was er 
een contactpersoon bij de politie. Versla-
ving werd aangepakt door professionals in 
de ggz of verslavingszorg. En als de kost-
winner van het gezin werkloos was, had 
die te maken met een klantmanager van 
een uitkeringsinstantie (Stam, 2013). 
Dit leidde tot versnippering, terwijl men 
aan iedere afzonderlijke hulpverlener 
steeds weer zijn verhaal moest vertellen. 
Problemen bleven bestaan, ondanks het 
leger aan professionals dat klaarstond. Op 
een gegeven moment haakten mensen af 
en gingen de zorg mijden.
De toenmalige Amsterdamse wethouder 
Asscher liet op een gegeven moment het 
systeem in kaart brengen, door op een  
zaterdagochtend met meer dan twintig 

EEN AMSTERDAMS PRAKTIJKVOORBEELD



www.tsvb.nl 25

PRAKTIJK EN PROFESSIE

hulp- en dienstverleners op een rijtje te 
zetten hoe die zich in de loop van de jaren 
met een ingewikkeld gezin hadden be-
moeid. Duidelijk werd dat het echt anders 
moest (Stam, 2013). Juist in grote steden 
als Amsterdam kon die complexiteit uit-
groeien tot een monster van Frankenstein. 

Transitie
De ingezette transitie betekent een veel-
heid aan veranderingen, innovaties en 
daarmee onzekerheden. Hindernissen en 
blokkades moeten worden overwonnen. 
Weten of veranderingen wel of niet goed 
werken moet worden gevolgd, om te kun-
nen bepalen of ze een plek dienen te krij-
gen in de nieuwe structuur. Leren en ont-
wikkelen is hierbij geen bijzaak; het 
creëren van krachtige leeromgevingen is 
juist van essentieel belang. In dit artikel 
gaat het dan ook over de onderliggende 
leer- en ontwikkelprocessen van zo’n 
grootscheepse verandering (die wel wordt 
aangeduid als ‘van verzorgingsstaat naar 
participatiesamenleving’). 
Speci!ek ga ik daarbij in op mijn begelei-
dingskundige rol als trekker van de leer-
lijn van het programma ‘Samen DOEN in 
de buurt’1 en de vraagstukken en dilem-
ma’s die ik daarin ben tegengekomen. De 
invulling en de werking van de leerlijn van 
het programma Samen DOEN in de buurt 
illustreren hoe ik mijn rol als begeleidings-
kundige vorm en inhoud heb gegeven. Wat 
liep goed, wat kon beter en wat zouden we 
vanuit voortschrijdend inzicht nu anders 
hebben gedaan? 
Uitgangspunt bij de invulling van mijn  
rol als begeleidingskundige is dat mijn rol  
regisserend, dienend en ondersteunend  
is aan de primaire werkers (professionals 
en teams), zodat hun kennis en kunde 

maximaal ten goede komt aan het werk  
in de wijken. In dit artikel ga ik in op out-
reachend werken en de werkwijze en ge-
hanteerde leervormen binnen ‘Samen 
DOEN in de buurt’. Ik besluit met enkele 
conclusies. 

OUTREACHEND WERKEN De inrichting en 
werkwijze van sociale buurtteams kenmer-
ken zich door een integrale en buurtgerich-
te aanpak, met een focus op de eigen 
kracht van kwetsbare huishoudens. De uit-
voering vindt plaats door multidisciplinai-
re teams. De teamleden zijn specialist in 
het team en generalist in het huishouden. 
Er wordt over de grenzen van de hulpver-
leningsinstanties heen gewerkt, vanuit de 
urgentie van de problemen. Deze teams en 
hun werkwijze passen binnen de decentra-
lisaties op de terreinen jeugd, werk en zorg 
en welzijn, en sluiten aan bij het idee van 
de participatiesamenleving.
De veronderstelling hierbij is dat via dit 
type sociaal werk - outreachend werken 
- meer effect bereikt kan worden, voor 
mensen in precaire omstandigheden die 
kampen met complexe problemen. Zo kan 
de ondersteuning beginnen bij een jongen 
met schoolproblemen die aan obesitas 
lijdt. Vervolgens blijkt het gezin waar hij 
deel van uitmaakt schulden te hebben. 
Zijn moeder mijdt de zorg, is werkloos en 
komt overspannen over. Schuldsanering 
is opgestart in het gezin, er is opvang voor 
de jongen geregeld en men doet wat aan 
de overbelasting van de moeder. Voor het 
verlies van haar baan is ondersteuning 
vanuit de Dienst Werk en Inkomen gere-
geld. En er is een sporttraject voor het 
overgewicht van het kind ingezet. Het 
gaat dus om een brede blik, waarbij cliën-
ten waar mogelijk zelf zaken in gang zet-

1 Dit programma 
werd eind 2011 op-
gezet. Opdracht is 
het effectiever en ef!-
ciënter organiseren 
van de ondersteuning 
van risicogroepen bij 
wie een stapeling 
van bezuinigingen 
het meest zichtbaar 
is. Door de integrale 
aanpak preventief in 
te zetten, voordat 
problemen escaleren, 
dient een duurzaam 
effect bereik te wor-
den, met aanzienlijk 
minder middelen. Het 
programma wordt uit 
bestaande middelen 
ge!nancierd.
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ten, ondersteund door een professional. 
Vanuit begeleidingskundig perspectief  
is het duidelijk dat outreachende werkers 
professionele ruimte nodig hebben in een 
lerende omgeving en binnen een ontkoker-
de vorm van aansturing. De omslag in wer-
ken kan namelijk niet zomaar in één keer 
gemaakt worden, alsof je een schakelaar 
omzet. Deze omslag is het resultaat van 
een leerproces dat zich afspeelt op het  
niveau van de individuele professional, 
maar zeker ook op team- en organisatie- 
niveau. Het structureel samen re!ecte- 
ren op en delen van successen en dilem-
ma’s, draagt bij aan het leerproces van het 
‘Samen DOEN’-buurtteam en aan de ver-
dere ontwikkeling van het programma. 

WERKWIJZE Een voorbeeld van out-
reachend werken binnen het sociale do-
mein van de gemeente Amsterdam is het 
programma ‘Samen DOEN in de buurt’.2 
Dit programma startte eind 2011 via een 
‘werkende-wegaanpak’. Met multidiscipli-
naire teams ging men, aan de hand van ca-
sussen van kwetsbare huishoudens, op 
praktische wijze aan de slag in de stad. De 
initiatiefase van het programma bestond 
dus niet uit plannen vanaf de tekentafel, 
ontwikkelen, langzamerhand starten, be-
slissen, evalueren en bijstellen. Het ging 
erom direct van start te gaan en al wer-
kend te volgen hoe er van de vernieuwing 
geleerd en wat waar nodig bijgesteld kon 
worden. Het algemene gevoel was dat er 
geen tijd meer verloren mocht gaan.3 Deze 
werkwijze werd zowel top-down (vanuit 
de politiek) als bottom-up (vanuit profes-
sionals en burgers) ingegeven, aange-
stuurd en ondersteund. 
Veranderkundig betekende dit dat bij de 
start zowel ingezet werd op een machts-

strategie, als op een interactieve en ont-
wikkelingsgerichte benadering. Politiek 
gezien werd de wijziging van het stelsel  
er ‘doorgedrukt’; macht is soms nodig om 
gewenst gedrag af te dwingen. Hierbij 
speelden belangen, con!icten en macht 
een duidelijke rol. Tevens werd ingezet op 
door betrokkenen gegenereerde verbeter-
voorstellen, vanuit de aanname dat veran-
dering van binnenuit komt en mensen zelf 
iets aan problemen willen doen (Caluwe 
& Vermaak, 2001). 
Een reden voor de werkende-wegaanpak 
was dat deze vernieuwing geen geplavei-
de weg kent, waarbij duidelijk is welke 
kennis op welke wijze waar precies nodig 
is. Zoals Joseph Kessels het formuleert: 
‘Kennis laat zich lopende het proces ont-
wikkelen en richting geven. Kennisontwik-
keling vraagt daarmee om een nieuwsgie-
rige en onderzoekende attitude van de 
kenniswerker’ (Bakker e.a., 2011).

Leer- en ontwikkelroute 
Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwik-
keling van de leerlijn was dat voor de ‘Sa-
men DOEN in de buurt’ teams het uitslui-
tend aanbieden van opleidingen niet 
voldoende zou zijn, en dat leren en ontwik-
kelen meer zou vragen. Leerprocessen zijn 
zelden te ondersteunen met een enkele  
activiteit of vorm. Leren doe je vooral in je 
eigen werkpraktijk, door met elkaar te  
oefenen en te doen, door blijvend te her-
halen en daarop te re!ecteren. 
Dit betekende dat er een open leerstrate-
gie rond de werkende-wegaanpak is ge-
formuleerd. Al doende kon deze bijge-
steld worden. Deze open leerstrategie is 
met diverse partners tot stand gekomen 
en was voor een deel al in gang gezet, aan-
gezien het programma reeds anderhalf 

2 Eind 2014 werken 
er 26 ‘Samen DOEN 
in de buurt’-teams in 
de gemeente Amster-
dam. De samenstel-
ling ervan verschilt 
per stadsdeel. Dit 
vloeit voort uit de 
verschillende bevol-
kingssamenstelling 
per stadsdeel. Er is 
een kernteam (case-
managers en onder-
steuners) en een bui-
tenring (adviesteam). 
De professionals uit 
de binnenring gaan 
met de huishoudens 
aan het werk. Ze zijn 
veelal gedetacheerd 
vanuit hulpverlenings-
instanties die in dat 
stadsdeel actief zijn 
(zoals maatschappe-
lijke dienstverlening, 
GGD, jeugdzorgin-
stanties, MEE, daklo-
zen- en verslaafden-
opvang, Dienst Werk 
en Inkomen, en 
Streetcornerwerk).

3 Asscher spreekt 
over een zelfgecre-
eerd monster van 
Frankenstein. Hierbij 
werken hulp- en 
dienstverleners los 
van elkaar aan een 
stukje van het geheel. 
Ingewikkelde huis-
houdens blijken niet 
geholpen te zijn met 
allerlei deeloplossin-
gen. Het gaat vaak 
om veel prikkels die 
nieuwe crises veroor-
zaken en vaak gene-
raties teruggaan. Een 
enkel probleem op-
pakken en oplossen 
blijkt dan weinig ef-
fectief (Stam, 2013).
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jaar liep op het moment dat ik als bege-
leidingskundige instroomde. De samen-
werkingspartners bij de leerlijn waren on-
der anderen teamleiders en teamleden, 
het programmateam4 en de directie, ge-
dragswetenschappers, kennis- en trai-
ningsinstituten en collega’s van aanver-
wante programma’s. Daarnaast kon ik via 
het a!eggen van huisbezoeken aan de 
doelgroep bepaalde onderdelen van de 
leerlijn ook meer inkleuren. 
Bij een aantal door teams gevolgde trai- 
ningen werkten actoren uit de doelgroep 
van het programma (ervaringsdeskundi-
gen) mee. Dit betekende dat zowel pro-
grammabreed als voor het onderdeel  
leerlijn een veelheid en diversiteit aan 
partners mede invulling heeft gegeven aan 
de leer- en ontwikkelroute. 
Om ervoor te zorgen dat nieuwe inzichten, 
bruikbare ervaringen en praktijksuccessen 
een structurele plek zouden krijgen in het 
programma en de leerlijn, en geleerd werd 
van dilemma’s en belemmeringen, werd op 
programmaniveau de volgende leerroute 
geformuleerd: 
"  dilemma’s, successen en belemmeringen 

worden zowel binnen de teams als met 
het programmateam gedeeld;

"  uit deze inzichten worden lessen getrok-
ken, zowel door het programmateam als 
door de uitvoerende teams;

"  de resultaten hiervan worden, waar  
relevant, zowel op teamniveau als op 
programmateamniveau geïmplemen-
teerd; daardoor kan de leerlijn ook op 
onderdelen worden doorontwikkeld.

Leerniveaus 
Om de praktijk succesvol te laten zijn, 
kreeg het leerproces op meerdere niveaus 
gestalte: dat van a de dagelijkse professi-

onele praktijk, b het gedrag en de werk- 
wijze van de professional en relaties tus-
sen professionals, en c de teams en het 
programmateam. Het onderscheid in deze  
niveaus sluit nauw aan op een onderschei-
dend leerproces dat gebruikt is: het  
‘single-loop’ en ‘double-loop’ leren van  
Argyris en Schön. Kort gezegd gaat het bij 
single-loop leren om het opsporen en cor-
rigeren van fouten (je hebt een lekke band, 
spoort het gaatje op en plakt de band). Als 
ook de normen zelf ter discussie staan, is 
er sprake van double-loop leren: de gren-
zen worden verlegd (je neemt bijvoorbeeld 
een andere route, zodat de kans op een 
lekke band kleiner wordt). 
Voor het programma betekende het dat re-
levante meningen en ervaringen van me-
dewerkers en andere partners werden 
meegewogen en meegenomen in het door-
voeren van nieuwe concepten, besluiten 
en werkwijzen. Er is met name gebruik ge-
maakt van double-loop leren als leerpro-
ces, van waaruit aantrekkelijke alternatie-
ven voor de praktijk werden meegenomen. 
Double-loop leren (zie #guur 1) is onder te 
verdelen in lessen van de eerste, tweede 
en derde orde. Eerste-ordelessen gaan 
over het verbeteren van de bestaande toe-
stand (zoals betere en snellere dienstver-
lening aan burgers). Tweede-ordelessen 
richten zich op het wijzigen van het kader, 
door andere principes te leren (bijvoor-
beeld doorontwikkeling van de integrale 
aanpak van het outreachende werken, met 
één generalist, één huishouden en één plan 
van aanpak). Bij derde-ordelessen is er  
een totale wijziging van het perspectief; 
het gaat daarbij om re!ecties op het eigen 
denken, handelen en leren en op de ach-
terliggende assumpties die hieraan ten 
grondslag liggen (zoals gericht op verbe-

4 Het programma-
team van ‘Samen 
DOEN in de buurt’ is 
verantwoordelijk 
voor de voortgang 
en resultaten van het 
programma en legt 
hierover verantwoor-
ding af aan de ver-
antwoordelijke wet-
houder. Het 
programmateam is 
samengesteld uit  
directie, manage-
ment, staf en onder-
steuning.
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teren van het bureaucratisch netwerk 
rondom kwetsbare huishoudens).
Deze verschillende soorten lessen komen 
vaak niet vanzelf op gang. Hiervoor zijn in 
het programma van ‘Samen DOEN in de 
buurt’ verschillende leervormen opgezet. 

Leervormen 
De inhoudelijke leerlijnmodules vormden 
een basisset aan kennis en vaardigheden 
voor de professionals in de teams. Thema’s 
die aan bod kwamen, waren onder andere 
het krachtig maken van burgers, een uni-
forme werkwijze, het netwerk in kaart met 
behulp van een ecogram (visualisering van 
het netwerk), oplossingsgericht werken, 
het maken van een plan van aanpak en het 
stellen van doelen. De leerlijnmodules 
dienden in korte tijd opgezet en uitgerold 
te worden. Veel teams werkten al zo’n  
anderhalf jaar in de wijken en dienden  
via de leerlijn inhoudelijk ondersteund te 
worden bij het outreachende werken en 
(onder andere via de modules) te re!ecte-
ren op hun werk. 
Samen met teamleiders en een kennisin-
stituut heb ik de contouren en de uitwer-
king van het moduleaanbod geformuleerd. 

Het aanbod diende met het accent op ‘trai-
ning on the job’ te worden opgezet en uit-
gevoerd. Van belang, in verband met het 
goed kunnen re!ecteren op het werk, was 
dat ervaringsdeskundigen op onderdelen 
een rol vervulden in de modules. Mijn  
begeleidende rol bestond, naast het formu-
leren van de contouren van het program-
ma, uit het voeren van de regie over de  
organisatie van het moduleaanbod, de  
inhoud en de uitvoering. 
De snelheid waarin dit deel van de leerlijn 
moest worden opgezet, maakte dat het eni-
ge tijd koste om vraag en aanbod zo goed 
mogelijk op elkaar af te stemmen. Leerpun-
ten waren bijvoorbeeld: zorg dat er bij de 
intakegesprekken van de teams zowel een 
teamleider als een teamlid aanwezig is. 
Trainers dienen tevens ‘met hun voeten in 
de modder te hebben gestaan’, anders zou 
het al snel ‘ivoren toren’-werk worden. Uit-
gangspunt werd op een gegeven moment: 
laat de verschillende aanbieders van trai-
ningen in gezamenlijkheid een integraal 
aanbod doen voor de teams. Net zoals huis-
houdens met betrekking tot hun problema-
tieken integraal worden ondersteund, kun-
nen teams ook integraal getraind worden 

Figuur 1 Double-loop leren 
(Agyris & Schön, 1978).
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(denk bijvoorbeeld aan een module waarin 
zowel ‘outreachend werken’, psychiatrische 
problematiek als obesitas aan bod komen). 
In dit aanbod diende het hoe, de praktijk, 
centraal te staan. 
De nieuwe werkwijze vroeg een omslag in 
denken en handelen van de professionals. 
Het ging om oplossingsgericht werken, 
waarbij de re!ex tot aanbod omgevormd zou 
worden tot een re!ex tot loslaten. Daarnaast 
werd van de professional verwacht interdis-
ciplinair samen te werken en kostenbewust-
zijn aan de dag te leggen. De teambegelei-
ding was erop gericht het proces van leren 
op deze punten extra te ondersteunen, zodat 
teamleden in staat zouden zijn om te werken 
volgens de uitgangspunten van ‘Samen 
DOEN in de buurt’. 
Doordat slechts een beperkt aantal teams 
van de teambegeleiding gebruik maakte, 
kwam dit niet uit de verf zoals verwacht 
en gewenst was. Vanuit het programma-
team was de leervorm al bij de start van 
het programma ingezet; voor veel teams 
en teamleiders kwam deze ‘uit de lucht val-
len’ en werd als opgelegd ervaren. De 
teams en teamleiders hadden vanaf de 
start meer betrokken kunnen worden bij 
het uitwerken van deze leervorm. Het gaat 
erom vanaf het begin te werken aan draag-
vlak en eigenaarschap. 
Ook op dit onderdeel had ik een regierol. 
Samen met teamleiders en een gedrags- 
wetenschapper die voor teambegeleiding 
was ingezet, is op het bovenstaande uit- 
gebreid gere!ecteerd. 
Teruggaande naar de gedachte achter het 
waarom van deze teambegeleiding (het 
doel achter het middel), onderschrijf ik dit 
nog steeds. Daarbij gaat het immers om 
het vormen en extra faciliteren van een 
team van professionals met verschillende 

achtergronden, en dit te ondersteunen bij 
het leren met elkaar. 
Niet alleen de teams moesten anders gaan 
werken, ook het programmateam waartoe 
ik behoorde diende in zijn aanpak en werk-
wijze een kanteling te maken. Ik organi-
seerde samen met een kennisinstituut een 
masterclass, waarbij de vraag centraal 
stond: hoe zijn we als programmateam  
bezig met het realiseren van de nieuwe 
waarden waarop de gehele transitie van 
het sociale domein berust? Hoe zetten we 
onze missie om in daden? Wat vinden we 
goed gaan en met welke dilemma’s hebben 
we te maken?’ Waarden die in deze mas-
terclass de revue passeerden, waren a van 
apart en specialistisch naar samen en ge-
neralistisch werken, b van werken vanuit 
zekerheden durven werken vanuit onze-
kerheden, en c van verticale naar horizon-
tale organisatie (als niemand ‘de’ oplossing 
weet, is het belangrijk om alle relevante 
actoren, elk met hun eigen expertise en  
belang, erbij te betrekken).
De masterclass werd door het programma-
team als inspirerend en relevant ervaren. 
De intentie was, in verband met het kun-
nen internaliseren en implementeren van 
het gedachtegoed, dat er meerdere master-
classes zouden volgen. Echter, door de 
continue hectiek en dynamiek kwam dat 
er niet van.
Terugkijkend op hoe dit is gelopen, had de 
kans op continuering van dit proces in  
het programmateam meer kans gehad als 
er bijvoorbeeld een promovendus vanuit 
het kennisinstituut tijdens vergaderingen 
van het team had kunnen coachen op de 
genoemde waarden. ‘Learning bij doing’  
is dan van begin af aan geborgd in de com-
municatie (en mogelijk in de besluit- 
vorming). 
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Bij dit onderdeel kenmerkte mijn rol zich 
tot die van adviseur, inspirator en facilita-
tor voor het programmateam en richting 
het kennisinstituut als samenwerkings-
partner. 
Vanuit Kafka!eld-projecten werd gepro-
beerd de onnodige bureaucratie, waarmee 
de professionals te maken hadden, aan te 
pakken. De uniforme werkwijze voor de 
teams vertoonde in de praktijk bureaucra-
tische knelpunten. Een aantal van deze 
knelpunten werden in Kafka!eld-projec-
ten opgepakt, zoals samenwerkingsproble-
men en problemen met voorzieningen in 
inkomen en woonproblemen. Samen met 
betrokkenen werd een analyse gemaakt 
van het probleem, vanuit verschillende 
perspectieven. Vervolgens werd gezamen-
lijk gezocht naar oplossingen. Deze oplos-
singen konden leiden tot een alternatieve 
werkwijze die in de uniforme werkwijze 
opgenomen werd (derde-ordelessen). 
De ervaring leerde dat teams veelvuldig 
met dit soort vraagstukken geconfronteerd 
werden. Het goed met elkaar ‘afpellen’ van 
weerbarstige vraagstukken en zoeken naar 
oplossingen bleek veel tijd en doorzet-
tingskracht te vragen. 
Vanuit mijn begeleidingsrol adviseerde ik 
over in hoeverre vraagstukken voldoende 
grondig werden ‘afgepeld’, zodat duidelijk 
werd welke aspecten verbeterd konden 
worden. Gedurende de periode dat ik ver-
bonden was aan het programma, zijn wat 
dat betreft eerste stappen gezet. 

Systematische terugkoppeling 
Uit de verschillende leervormen zijn les-
sen van zowel de eerste, de tweede en de 
derde orde getrokken. Dat kan allemaal in 
een enkel vraagstuk zitten. Eerste-orde- 
lessen zijn vaak de ‘quick wins’ en behel-

zen een relatief kleine aanpassing van  
het werkproces. Denk bijvoorbeeld aan  
iemand telefonisch informeren, in plaats 
van een brief te sturen. 
Tweede-ordelessen kunnen ook snel gere-
aliseerd worden, maar dat vergt meer 
moeite dan bij een eerste-ordeles. Stel dat 
een organisatie gewend is om alleen van-
uit het eigen perspectief een intake te doen 
met een huishouden. Nu blijkt dat het be-
ter is om er direct meerdere perspectieven 
bij te betrekken (bijvoorbeeld naast schul-
denproblematiek en verslaving, ook het 
overgewicht van kinderen). Deze eerste- 
en tweede-ordelessen werden meegeno-
men in de uitvoering en waar mogelijk, 
doorgevoerd in de uniforme werkwijze van 
het programma en de leerlijn. 
Een derde-ordeles kost, zoals gezegd, per 
de!nitie meer tijd om te realiseren. Er zijn 
vaak meer organisaties bij betrokken, die 
dienen te re"ecteren op het eigen denken, 
handelen en leren en op de achterliggen-
de assumpties die hieraan ten grondslag 
liggen. Een voorbeeld is een huishouden 
een investering laten doen voor het begin-
nen van een eigen bedrijf, voordat belas-
tingschulden afbetaald worden. Of het  
systeem wijzigen, zodat een huishouden 
niet eerst hoeft te betalen voor het in  
de schuldsanering kan. Derde-ordeleren 
speelde volop, al was het nog gebrekkig. 
In het programmateam bracht ik vanuit de 
leerlijn relevante lessen in, die in het werk-
proces van de professionals en eventueel 
breder een plek dienden te krijgen. 

CONCLUSIES De werkende-wegaanpak van 
‘Samen DOEN in de buurt’ maakt vanuit 
leren en ontwikkelen duidelijk dat we niet 
met één of twee vormen van leren kunnen 
volstaan. Een lerende organisatie bestaat 
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ondersteuner en regisseur. Het gaat hier-
bij om principes als: sluit aan op wat men 
zelf weet en kan; dat is altijd meer dan je 
denkt. Het is altijd beter als men zelf een 
actieve rol speelt. Zodra er meer ruimte 
wordt geboden, ontdekt men gaandeweg 
meer vermogens. Vertrouw daarbij op het 
leerproces van mensen zelf.
Het betekent dat er veel werk aan de win-
kel is, en er via vallen en opstaan naar ver-
beteringen wordt toegewerkt. Leren en 
ontwikkelen zitten zowel in het hoofd  
als in de handen. Leren is zowel individu-
eel als sociaal, en zowel cognitief als  
emotioneel. Het leidt tot iets goeds, tot een 
verbeterde toestand. Vanuit de werkende-
wegaanpak van het programma ‘Samen 
DOEN in de buurt’ wordt hieraan een ste-
vige impuls te gegeven. 

Eigen lessen 
Duidelijk is dat elke veranderaanpak ster- 
ke en minder sterke kanten heeft. Door de 
‘harde’ en ‘zachte’ verandercombinatie in 
het programma ‘Samen DOEN in de buurt’ 
- elk met eigen uitgangspunten, een eigen 
aanpak en een eigen stijl - bleek dit lastig 
werken in de praktijk; ook voor de begelei-
dingskundige. De complexiteit van begelei-
ding wat betreft inhoud en vorm van het 
programma, bleek onder andere uit ervarin-
gen van eerdere begeleidingskundigen die, 
vanuit hun rol als gedragswetenschapper, 
teams en teamleiders inhoudelijk hadden 
begeleid. Er ontstond rolverwarring. De 
vraag die speelde was in hoeverre je als su-
pervisor en coach voor teams en teamlei-
ders een onafhankelijke positie kunt inne-
men en veiligheid kunt creëren, naast een 
formele rol binnen het programmateam. Dit 
bleek in deze complexe politieke omgeving, 
met een en al onzekerheden, niet te werken. 

uit lerende individuen, groepen en syste-
men. Alle lerende processen bij elkaar be-
palen het lerende vermogen van die orga-
nisatie en geven daarmee aan of een 
organisatie al dan niet effectief en ef!ciënt 
is. Er zitten heel veel stappen in het leren: 
expliciteren wat je al weet, dat uitwisse-
len en van elkaar leren, nieuwe kennis  
opdoen, de koppeling maken met de prak-
tijk (want niet alle kennis past waarschijn-
lijk even goed). En met name zelf leiding 
kunnen geven aan je eigen leerproces.  
Uitgangspunt hierbij is: leg het primaat bij  
de praktijk en geef ruimte voor inductief 
leren en ontwikkelen. 
Gekoppeld aan uitkomsten van een evalu-
atie van het programma (eind 2014) en de 
reeds ingezette leerroute en opgedane er-
varingen, betekent dit dat nog explicieter 
zal worden ingezet op draagvlak, eigenaar-
schap en samen ontwikkelen, met andere 
woorden: leiderschap in leren. Het bete-
kent dat de teams in de komende leer- en 
ontwikkelfase van het programma nog 
meer op de voorgrond komen te staan wat 
betreft leiding geven aan de leerinhoud en 
eigen leerprocessen. 
Via werktafelsessies, waarbij alle deelne-
mers van het programma participeren  
komen - naast eigenaarschap van de in-
houd - tevens vragen aan bod als: welke 
manieren van leren zijn nodig om goed te 
kunnen presteren? En hoe kan dit het bes-
te vorm krijgen? Deze aanpak strookt ook 
met de focus op eigen kracht van de bur-
gers in de wijk. Zowel burgers, professio-
nals, teamleiders, managers en bestuur-
ders zijn zelf aan zet, als het gaat om de 
vraag hoe je effectief leiding geeft aan de 
eigen ontwikkeling. 
Vanuit begeleidingskundig perspectief past 
hierin bij uitstek de rol van facilitator,  
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Het betekende bij mijn start als begelei-
dingskundige dat voor het proces van  
leren en ontwikkelen van professionals het 
van belang bleek dat teams en teamleiders 
een beroep konden doen op professione-
le begeleiding, die los van het management 
kon ondersteunen bij de ontwikkeling  
van medewerkers. Mijn rol als begelei-
dingskundige bestond, gezien de dynami-
sche context waarbinnen het programma 
zich bevond, vooral uit het organiseren 
van passende vormen van begeleiding en 
inhoud voor de teams en teamleiders. En 
dit vooral samen met de teams en teamlei-
ders. Het ging in mijn rol met name om  
regisseren, ondersteunen, samenwerken 
en dienen. Deze rol kon ik goed oppakken, 
juist ook doordat ik op inhoudelijk vlak 
geen deskundige was. 
Mijn eerste periode als begeleider van de 
leerlijn was er een met (veel) lastige mo-
menten, die zowel professioneel als per-
soonlijk impact op mij hadden. Ik werkte 
in een organisatieomgeving met afspraken 
die werden herzien (weinig transparant), 
tussentijdse ontslagen en veranderingen 
die haaks stonden op de cultuur die we 
met elkaar aan het ontwikkelen waren. 
Voor mij als begeleidingskundige speelde, 
naast de vraag hoe je met elkaar vorm en 
inhoud geeft aan het organiseren van leren 
en ontwikkelen, vooral ook de manier 
waarop je in die processen aanwezig en 
betrokken bent in alles wat zich voordoet. 
Wat het laatste punt betreft, was het in de 
beginfase vooral volhouden en doorpak-
ken, en je realiseren dat het weer anders 
wordt. Het kostte tijd om een vertrou-
wensrelatie met de teamleiders op te bou-
wen. Door echter van meet af aan nauw 
samen te werken (bottum-up en vraagge-
richt) lukte dit en ontstond er na verloop 

van tijd een goede basis voor een effectie-
ve en plezierige werkrelatie.
In de beginfase werkte ik met wisselende 
samenstellingen van teamleiders. Discus-
sies werden hierdoor geregeld in het gro-
tere gremium herhaald, waardoor besluit-
voering en/of uitvoering op zich lieten 
wachten. Terugkijkend had ik dat anders 
moeten organiseren: bij de start werken 
met een klein vast team dat draagvlak 
heeft in het bredere gremium van teamlei-
ders, maakt dat je effectiever en ef!ciën-
ter kunt werken. 

TOT BESLUIT Parallel aan het faciliteren 
van het programma heb ik, wat betreft le-
ren en ontwikkelen, de leerlijn en de wij-
ze waarop ik deze rol heb ingevuld, een  
interessant leerproces doorgemaakt. Bo-
vendien is mijn leerproces versterkt door 
via dit artikel in re"ecterende zin op mijn 
werk en rolinvulling terug te kijken. Mijn 
leerproces had vooral te maken met de 
verschillende rollen van waaruit ik ge-
werkt heb. Een belangrijke ervaring was 
dat meer vanuit de zijlijn interveniëren, 
goed bleek voor het uitrollen van de leer-
lijn, maar dat daardoor de inhoud voor mij 
iets te veel op de achtergrond bleef. 
Begeleidingskundigen zouden drie rollen 
in zich moeten verenigen; de wetenschap-
per die analyseert, degene die gericht is 
op verbinding en verinnerlijking en de 
schelm die zelf beweging creëert. Met 
name deze laatste rol kwam niet helemaal 
uit de verf, ook door de context van het 
programma. Duidelijk is voor mij gewor-
den dat ze alle drie onder mijn hande-
lingsrepertoire dienen te vallen, om mijn 
rol als begeleidingskundige optimaal 
waar te kunnen maken; een interessante 
en mooie leerervaring.
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