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Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken

vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en 
passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn 
alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie 
realiseren. 

We ondersteunen en adviseren maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk 
betrokken bedrijven en burgerinitiatieven. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en 
de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving 
zo goed mogelijk doen. 

Movisie staat voor een maatschappij waar iedereen op een gelijkwaardige manier kan 
deelnemen. Waarin ook mensen in kwetsbare posities, gezien en ondersteund worden. Kijk voor 
meer informatie op www.movisie.nl. 
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B OV EP O 
Maar er is meer nodig dan schotten doorbreken en de organisatiecultuur ter discussie stellen. Het 
risico ligt op de loer dat oplossingen worden gezocht in het aanpassen van wetten. Daarmee zijn 
we zo maar weer vier jaar verder en dat gaat de menselijke maat intussen niet dichterbij bren-

gen zullen daarentegen een toekomstagenda voor een echt responsieve uitvoeringspraktijk met 
elkaar overeen moeten komen. En die agenda dan ook op alle niveaus uitvoeren. Uit de bijdragen 
aan deze bundel kunnen voor zo’n toekomstagenda tien lessen en aansporingen worden benut: 

SL OO O E OT MJKL BBU JT H O JMM L VS
Expliciet of impliciet zit het in bijna iedere bijdrage in deze bundel: we hebben een grondwettelijk 
recht om in gelijke gevallen gelijk behandeld te worden. Dus het is ook een grondwettelijk recht 

dacht voor rechtmatigheid. Met een andere manier van kijken, denken en waarderen. Leidende 

-VJTU S OE C H O
De menselijke maat betekent niet: u vraagt wij draaien. De burger is geen klant maar staat in een 
relationele verhouding tot de professional, de overheid. De professional laat zijn of haar mening 
ook niet thuis, en gaat verantwoordelijk om met schaarse middelen in de zorg en het sociale 

beste oplossing. Zo kan een probleem worden opgelost, maar vaker laat dit zoeken zien waar het 
schuurt. Dat is ook veel waard want daardoor kun je beslissingen nemen die niet alleen inhoude-
lijk beter zijn, maar ook gedragen worden door medewerkers en burgers. 

OE ST W SBOU PPSE O
Professionals moeten ook in staat worden gesteld om luisterend te werken. Veel kwaliteitsindi-
catoren motiveren daar nu zacht gezegd niet toe. Ze zijn vooral makkelijk op te halen en we-
tenschappelijk valide. Maar ze ontnemen het zicht op veel andere kwaliteiten van de publieke 
dienstverlening en zorg, en professionals ervaren ze ook als weinig relevant en verstorend. Ze 

kosten veel tijd en energie, stralen wantrouwen uit en dragen bij aan de protocollering van het 
vak, waardoor de ruimte voor een gepersonaliseerde benadering afneemt. Dat moet en kan an-
ders, en deze bundel getuigt daarvan. 

3 H MT CS L O
Om het goede te doen kan er veel, zonder de regels geweld aan te doen. Dat heet wel de 
toepassing van ‘artikel 5’: door de gespreide vingers van een hand zien. Vaak zijn regels die een 
aanpak lijken te verhinderen trouwens niet meer dan zelf gefabriceerde werkprocessen. Maar 
soms kan het ook echt nodig zijn van de regels af te wijken. Dat is geen sinecure en vraagt van 

professionals dat ze stevig in hun schoenen staan en dat ze kunnen verantwoorden wat ze an-
ders doen. Bovendien vraagt het leiderschap van bijvoorbeeld teamleiders of managers, om een 

straft wordt. 

0OUTDIPUU O O SJLL MT EJ LMP O
Van ontschotte werkwijzen zagen we op de voorgaande bladzijden inspirerende praktijken. Een 
hardnekkig probleem blijft dat de baten van een succesvolle aanpak elders neerslaan. Van een 
besparing op de zorgkosten dankzij een gemeentelijke aanpak profiteert dan niet de gemeente 
of de afdeling die dat succes realiseerde. De oplossingen hiervoor zijn er, maar die vergen wel 
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politieke en bestuurlijke daadkracht en over de grenzen heen kijken. Hoe dan ook is het belang-
rijk de opbrengsten van de menselijke maat zichtbaar te maken, om te laten zien aan burgers, 
professionals en bestuurders wat het oplevert aan kwaliteit van zorg of diensten, kwaliteit van 
leven, preventie en op termijn aan geld.

-BOH U S JKOWJTJ
Niets is dodelijker voor innovatie dan overspannen verwachtingen op korte termijn. Afhankelijk 
van de huidige cultuur binnen organisaties is een lange adem nodig om de menselijke maat te 
incorporeren. Geen heidagje en iedereen weer lekker aan het werk, maar duurzame cultuurver-
andering met alle processen van weerstand die daarbij horen. Daar is een langetermijnvisie voor 

de langere termijn rendement is. Er mag dus niet direct een bezuiniging worden ingeboekt zoals 
in het verleden weleens het geval was. 

SWBSJOHTE TLVOEJH O
Voor het in beeld brengen van de menselijke maat zijn ervaringswerkers belangrijk. Ze bieden 

doen. Ze oordelen niet en hebben geen plan dat ze moeten realiseren. Ze nemen de tijd en ver-
mijden regels en protocollen. Ervaringswerkers kunnen de kloof dichten tussen burger en instel-
lingen: meer leefwereld en minder systeemwereld. Makkelijk is het niet altijd, hebben we gezien, 
maar organisaties kunnen morgen beginnen met het werven van ervaringswerkers.

4UP U E EP JOBOUJ WBO I U PSH E OL O
Het is niet zo dat mensen met beperkingen geen zorg nodig hebben. Wat vergeten wordt, is dat 
die mensen ernaar snakken om als mens te leven en gezien te worden. Ze willen zinvolle dingen 
doen en relaties onderhouden. Een mens is meer dan zijn aandoening.

O OJ V JOTUSV OU O PG T TU O S POU JLL M O
Er is genoeg kennis en er zijn genoeg instrumenten om volgens de menselijke maat te gaan wer-

ken. In deze bundel staat een – verre van volledige – uitsnede van succesvolle manieren. We zien 
innovatieve methoden om verlangens van mensen in kaart te brengen en ze ook samen met hen 
in te vullen. Ook daarmee kunnen we morgen beginnen.

S W SE JKOU PPL BU
De menselijke maat is niet iets wat er ook nog bij moet. Geen overbelasting van professionals, 
maar een nieuwe manier van werken waarbij geaccepteerd moet worden dat sommige zorg of 
diensten verdwijnen omdat ze niet voldoende van waarde zijn.
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