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Aanleiding 

• Inschakelen van het sociale netwerk gaat moeizaam: 
”Beter worden doe je thuis”, EK-c bij OGGz en BOPZ, onderzoek Movisie over de sociale teams; RACT 

 
• Marktwerking als hinderpaal; bureaucratisering; 

juridisering, risicomijding ~ privacywetgeving; 
DBC-financiering; ik-en-deze-client.  
 

• Dieperliggende factoren: erkenning, heldenrol, 
controle (Mensen willen graag geloven dat iets maakbaar / behandelbaar is en kunnen moeilijk verdragen dat ze ergens geen 

controle over hebben, maar onbedoeld versterken de maakbaarheidspraktijken allerlei vormen van aangeleerde hulpeloosheid.)  

 
 



Maakbaarheid 

• Voor 1850 (berusting, routine, traditie, nauwelijks afval)   …. 
• Na 1850: Maakbaarheidsoptimisme (treinen, stoomschepen, telegraaf, 

stelsels, het systematische werd ‘normaal’. - het ordeloze / het onaangepaste (Darwin) abnormaal;  

• Onaangepasten (mensen die afwijken van normaal) verheffen (via beschavingsoffensieven 

ordelijk leren leven)     enginering & social enginering 
• Verheffingsexperimenten leidden tot reproductie 

van afhankelijkheid 
• Hyperindividuele leefstijlen van burgers & 

hyperprofessionalisering van professionals 



Indirecte maakbaarheid  
• Een casus (woonoverlast in een hofje) 
• Professionals leveren expertise aan, de groep maakt 

het plan 
• De denkkracht van de groep levert beter plan op 
• Sociaal netwerk is 7 x 24 beschikbaar 
• Niet werken met het netwerk maar resultaten 

bereiken door het netwerk 
 



VK-c nader toegelicht 

• Eigenaar problemen ook eigenaar oplossingen 
• Geen methodiek maar een praktijk 
• Onafhankelijke coördinator, medeburger die geen 

hulpverlener is: inventariseert, verheldert, nodigt uit, 
helpt denken en helpt kiezen 

• Versterken en vergroten van het netwerk 
• Besloten tijd 

 
 
 



Vereende Kracht of  herstelconferenties 

• Bij (alle) opschalingen (FACT)? 
• Bij (alle) (dreigende) BOPZ / verplichte GGZ? 
• Bij (alle) zwerfjongeren? 
• Bij (alle) veelplegers? 
• Bij (alle) dreigende huisontruimingen? 
• Bij (alle) leefbaarheidsproblemen in woonwijken? 
• Bij (alle) (dreigende) kinderbeschermingsmaatregelen? 
• Bij (alle) huiselijk geweld zaken? 
• Bij iedereen die te maken krijgt met het strafrecht? 



 
Inzet bij “verwarde mensen” 

 

 • Aansluiten bij internationale beweging van 
restorative cities (enables the building, maintaining and repairing of relationships) 

• VK-c’s aanvullen met peer support  
• Ervaringswerkers die VK-coördinator worden 
• Iedereen die (herhaald) te maken krijgt met de SEP 

mogelijkheid bieden voor een VK-c  
• VK-c gebruiken om een crisiskaart te maken, om 

het partnerschap te bezegelen 
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