
We leven in roerige tijden. Zo is 2015  
begonnen met de overheveling van AWBZ-
gelden naar onder andere de Wmo. Niet 
even zomaar geregeld, als je je bedenkt 
dat het hier om wel achthonderdduizend 
burgers gaat die hiermee te maken krijgen. 
Zoals velen van jullie waarschijnlijk zullen 
ervaren, gaat dit ook gepaard met de 
nodige onzekerheid en onduidelijkheid  
binnen en buiten de eigen organisatie. 
De transitie vereist nieuwe kennis bij de  
gemeenten, onder sociale professionals 
maar ook van informele ondersteuners.  
Zo passeren in het artikel van Hanneke 
Laarakker (p. 31 e.v.) een aantal tips de  
revue voor een optimale samenwerking  
in de sociale wijkteams. Maar ook het 
handboek ‘1Gezin1Plan’ voor in de jeugd-
zorgpraktijk lijkt onmisbaar voor hen  
die zich wagen aan uitdagingen binnen 
het aangebroken eigenkrachttijdperk. 

Verbloemde vakkundigheid is hierin on-
misbaar, aldus Margot Scholte, die onlangs 
door ons geïnterviewd is vanwege haar  
naderende afscheid als lector. We hebben 
kritische maar ook breed opgeleide basis-
professionals nodig die ondanks de toe-
genomen complexiteit in de samenleving, 
zich pas in tweede instantie specialiseren. 
Ook de informele ondersteuner is een spin 
in het web. Bij het project Samen Oplopen 
(p. 17 e.v.) is vooral de vrijwilliger een sleutel-
figuur voor de gezinnen. 
Of het nu de buurman van een paar  
deuren verderop is, een goede vriend of 
een tante waarmee je een goede verstand-
houding hebt... 2015 draait om optimale  
eigen inzet, naast die van de professional. 
Want die laatste zal steeds meer als een 
schaduw, verbloemd aan het werk zijn. 
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De schaduwprofessional
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Margot Scholte 
zet punt achter  
‘georganiseerd  
werkleven’
Ruim twee jaar geleden werd bekend dat 
Margot Scholte, lector maatschappelijk 
werk aan de Hogeschool Inholland,  
ernstig ziek is. Nu neemt ze formeel  
afscheid van haar professionele bestaan. 
Voor Sozio aanleiding voor een gesprek.

Gezinnen  
uit balans krijgen 
ondersteuning van 
vrijwilligers
Gezinnen met verschillende problemen 
krijgen een steuntje in de rug van  
be trokken vrijwilligers die een tijdje met  
hen optrekken. Hoe gaat dat in zijn werk 
en wat betekent de ondersteuning voor  
de gezinnen?  

Reflectie op  
verslaving met Moti-4
Jongeren die te veel of te vroeg drinken, 
blowen, gokken of gamen kunnen pro
blemen krijgen op school, op het werk  
en op sociaal gebied. Tijdig ingrijpen is 
van belang, maar hoe doe je dat? 

‘Kun je  
hiermee verder?’
Hulpverleners hebben meer moeite met 
communiceren via de chatservice dan  
via de telefonische hulplijn. De interactie 
tussen vrager en antwoorder verloopt  
verschillend.

Niet stutten 
maar cement tussen 
de muren smeren
Werken in wijkteams is nog geen garantie 
voor een effectieve samenwerking door 
hulpverleners. Hoe krijg je dit voor elkaar? 
En wat zijn manieren om te zorgen dat de 
burger in zijn kracht komt of blijft, de be
langen van alle partijen worden gewogen 
en de geboden hulp op koers blijft?

Hebben  
hulpverleners niets 
te vertellen?
Het delen van praktijkverhalen vermeer
dert het vakmanschap, betoogt Huub 
Wiltschut. De uitvoerende hulpverlener is 
dé ideale informatiebron. Hij roept hen op 
uiting te geven aan hun bevlogenheid en 
vakmanschap in het contact met cliënten, 
hun veelzijdige ervaringen te delen.
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Ouderkracht
1Gezin1Plan. Dat is de naam van de  
methode die staat beschreven in het gelijk
namige handboek dat afgelopen december 
verscheen. Aan de hand van een passage 
uit het boek doen de auteurs uit de doe
ken wat de kern van de methode is. 


