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Onderzoek Universiteit van Amsterdam en Universiteit voor Humanistiek

De belofte van nabijheid 2014- 2018

Hoe krijgt de belofte van nabijheid vorm in de drie 

decentralisaties en wat betekent dit voor de kwaliteit van  

dienstverlening?

2014- 2018, kwalitatief onderzoek:

- Analyse beleidsteksten
- Participerende observaties keukentafelgesprekken, 

sociale wijkteams, trainingen e.d.

- Interviews met bewoners en sleutelfiguren

- Volgen cliënten 

- Focusgroepen met professionals, met name leden 

sociale wijkteams
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Onderzoek in 6 wijken
Teams Indicaties Specialistisch vs

generalistisch
Amsterdam 
(Oud-Oost)

3 teams (1 per D) Wmo-consulenten
/O&K teams

Specialistisch

Eindhoven 
(Stratum)

1 SWT voor alle drie 
D’s

Eerder apart team, 
nu SWT

Generalistisch

Leeuwarden 
(Oud-Oost)

1 SWT Nu SWT, wordt 
speciaal team voor 
opgericht

Oorspronkelijk 
generalistisch, nu 
eigen expertise

Rotterdam 
(Hoogvliet)

1 SWT Wmo-consulenten 
en SWT

Specialistisch 

Sittard-Geleen 
(Limbrichterveld)

(nog) geen SWT Wmo-consulenten Specialistisch

Zwolle
(Holtenbroek)

1 SWT SWT Oorspronkelijk 
generalistisch, nu 
eigen expertise



Centrale thema’s:
1. Nabijheid
2. Zelfredzaamheid
3. Professionaliteit
4. Democratie
5. Solidariteit
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1. Overheid – burger
2. Professionals – burgers 
3. Professionals onderling
4. Burgers onderling

1. Belofte van decentralisaties:
nabijheid in 4 relaties



Nabijheid: waarom eigenlijk?
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Nabijheid in beleidsteksten:
beloften

• Efficiëntie 
• Creativiteit   
• Maatwerk  
• Aansluiting op vraag  
• Vertrouwdheid 
• Samenwerking  
• Integraliteit  
• Ontzorgen en normaliseren  
• Alledaagse kennis 
• Preventie 



De belofte van nabijheid
• Nabijheid goed voor alles
• Afstand dus slecht voor alles?
• Beloften van afstand?
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Beloften van nabijheid: Beloften van afstand:

Huiselijke logica versus bureaucratische logica

1. Vertrouwdheid Betrouwbaarheid

2. Efficiëntie door korte lijnen Efficiëntie door taakverdeling

3. Integraliteit Taakgericht werken

4. Maatwerk Rechtsgelijkheid 

5. Creativiteit Voorspelbaarheid

Huiselijke logica versus professionele logica

6. Alledaagsheid Deskundigheid

7. Aansluiten op de vraag Specialisatie

8. Ontzorgen en normaliseren Deskundige hulp

9. Preventie op basis van alledaagse signalen Specialisatie

Huiselijke logica versus marktlogica

10. Stabiliteit Dynamiek

11. Samenwerking Keuzevrijheid



2. Zelfredzaamheid

• ‘Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en 
financiële vermogen om zelf voorzieningen te 
treffen die deelname aan het normale 
maatschappelijke verkeer mogelijk maken’. (TK 2005-
2006, 30 131, nr. 65)

3 Betekenissen:
• Zelf doen: autarkie
• Naastenhulp (‘sociaal netwerk’)
• Professionele hulp vragen om het later het 

zelf te kunnen doen doen



Zelfredzaamheid:

• Niet naar de dokter: 
– zelfredzaamheid: autarkie/ naastenhulp

• Wel naar de dokter: 
– Vroeger: medicalisering 
– Nu: zelfredzaamheid: professionele hulp 

• Niet meer naar de dokter: 
– Zelfredzaamheid: autarkie/ naastenhulp

• -> Grote toename zelfredzaamheid!: Succes verzekerd! 
• Zegt niets over praktijk
• Praktijkbetekenis zelfredzaamheid: mn. naastenhulp



Zelfredzaamheid (naastenhulp) in de praktijk

Inzet sociaal netwerk door sociale professionals:

Inzet netwerk geslaagd 3

Netwerk wel gevraagd; inzet niet geslaagd 10
Netwerk wel ter sprake, geen expliciete vraag naar 
(extra) bijdrage 50

Netwerk niet ter sprake gekomen 1

Totaal N 64

Op basis van analyse 64 keukentafelgesprekken



Meer naastenhulp in praktijk zeldzaam 
• Vraag cliënten: zoeken gezelligheid en steun
• Capaciteit naasten: overbelast, ver weg, eigen 

problemen, conflicten, afwezig
• Aard relaties: luchtigheid, passende intimitieit of 

vriendschap door (meer) hulp onder druk; 
• -> schaamte door taboe op afhankelijkheid
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3. Professionaliteit

• Clienten en professionals positief over professionele 
nabijheid via keukentafelgesprekken

• Maar ook: professioneel tekort = gebrek aan 
equipering en steun

• Ruimte leidt niet tot ontwikkeling
• Anti-professionele retoriek: sociale netwerk en 

vrijwilligers beter
• Zelfredzaamheid centraal<-> beroepscode sociaal werk
• Geen grote rampen dankzij grote inzet professionals



4. Democratie
Democratische ambities 3D:
• Informeel: 
– Keukentafelgesprekken

• Formeel:
– Lokaal maatwerk en ‘horizontale verantwoording’
– Burgers aan zet; overheid participeert hoogstens;



Democratisch tekort

• Verzwakking lokale media
• Noodzakelijkheidsdiscours
• Verplaatsing beleid naar hogere schaalniveaus dan 

gemeente
• Professionals voelen zich machteloos en verlaten
• Centralistische monitoring
• Ondersteuning belangenorganisaties afgebouwd
• Participatie: meedoen in plaats van meepraten



5. Solidariteit

• Solidariteit met vreemden onder druk
-> Verzorgingsstaat onder druk
• Hoop: lokaal nieuwe vormen van solidariteit
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Solidariteitstekort

• Verhaal onder anonieme solidariteit verzwakt
• Solidariteit onder druk:
Tussen bekenden: 
– instrumentalisering relaties

Tussen vreemden: 
– rijken kunnen zelf hulp kopen, armen niet
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Wat te doen?
Kansen voor professionaliteit

• Ruimer palet aan idealen dan zelfredzaamheid. 
Volgens beroepscode sociaal werkers: waardigheid, 
empowerment

• Steun initiatieven professionalisering wijkteams, 
opleiding, eigen professionele normen en toetsing

• Vrijwilligers eigen waarde
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Wat te doen?
Kansen voor democratie:

• In plaats van noodzakelijkheidsdiscours: politieke
keuzen

• Ruimer palet aan idealen
• Uitvoerende professionals en burgers meer stem 

geven
• Lokale media versterken wat betreft democratische

controle
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Wat te doen?
Kansen voor solidariteit

• Inclusief beleidsverhaal: ook anonieme solidariteit
• Solidariteit naasten niet uitputten
• Voorzieningen die kloven overbruggen
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