
 

 

 

 

Programma studiedag Groepswerk “Nieuwe tijden,  

nieuwe vormen” 
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Inleidende lezing  Marcel Spierts 

“De revival van het groepswerk. Schakelen tussen individuele en collectieve 

benadering in het sociaal werk”. 

De transitie die enkele jaren geleden is ingezet heeft aanzienlijke 

veranderingen in het werkveld gebracht. De komst van keukentafelgesprekken, 

sociale/wijkteams en het aanspreken van de eigen kracht van burgers vraagt 

van ons professionals een nieuwe manier van werken. 

Welzijn Nieuwe Stijl legt de nadruk op het belang van een collectieve aanpak. Een mooie gelegenheid 

om het aloude groepsmaatschappelijk werk uit te bouwen, zou je zeggen! Maar is de ‘ oude’ manier 

nog toereikend? Hoe geven we op nieuwe manieren vorm aan collectief aanbod? En wie kunnen 

onze samenwerkingspartners zijn? Wat betekent deze verandering voor de methodiek en de 

positionering voor het groepswerk?   

Marcel Spierts is zelfstandig onderzoeker en publicist op het gebied van sociaal werk, educatie en 

cultuur. Hij werkte lang als docent cultureel en maatschappelijke vorming en onderzoeker aan de 

Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam. Gedurende vijftien jaar maakte hij deel uit 

van de redactie van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en diens voorgangers. Van zijn hand 

verschenen drie boeken over de sociaal-culturele beroepen: ‘Balanceren en stimuleren’, ‘Beroep in 

ontwikkeling’ en ‘Werken aan openheid en samenhang’. In 2014 promoveerde hij op de 

professionalisering van sociaal-culturele beroepen, zoals sociaal-cultureel werkers, jongerenwerkers, 

vormingswerkers en opbouwwerkers. De handelseditie van zijn proefschrift is getiteld: ‘De stille 

krachten van de verzorgingsstaat. Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals’.. 

Workshops 

 

1 .“Blended met groepen werken”  
Vaak spreken vakcollega’s de zorg uit dat een online aanpak het echte werk, de ervaring van aha-

momenten, de groepscohesie, het open delen onder elkaar zou kunnen vervangen. Dat is nooit de 

bedoeling, noch is het de realiteit.  

 

Lang voordat het in hulpverlenersland hip begon te worden gingen wij, gedreven door de wens om 
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werkprocessen te vergemakkelijken, experimenteren met groepsdeelnemers taken te laten 

uitvoeren op een beveiligd online platform. Snel was helder dat het niet alleen voor ons, maar vooral 

voor de deelnemers een verrassende meerwaarde had.  

Blended werken betekent een combinatie van elkaar face to face zien en een online ondersteuning. 

Cursusmateriaal, groeimomenten en ondersteunende contacten vinden hun voortzetting in de online 

functie. Deelnemers geven aan meer uit de cursus te halen en wij merken dat er minder deelnemers 

afhaken. Ook levert het ons tijd op.  

Blended werken is ook lol hebben. We ontwikkelen quizjes, evaluaties, video uitleg van theorie. 

Daarnaast gebruiken we filmfragmenten en beveiligde uitwisselingsstructuren a la Facebook. 

Daarmee wordt de groeps- en leerervaring thuis voortgezet. Deze inzichten, technieken en de grote 

toepassingsmogelijkheden in het groepsmaatschappelijk werk, willen we met jullie delen. We willen 

jullie nieuwsgierig maken hoe je jouw groepen door blended werken levendiger en effectiever vorm 

kan geven. Daarbij maken we gebruik van het ondersteuningsprogramma Learning Stone. Met dit 

programma kan de ondersteuning geheel afgestemd worden met de praktijk van de desbetreffende 

werker of instelling.  

LearningStone is een veilige online omgeving voor leren en samenwerken om training en coaching te 

ondersteunen. Voor meer informatie https://www.learningstone.com 

 

Chris Hebling is van huis uit maatschappelijk werker, systeem- en 

gestalttherapeut in Amsterdam en IT deskundige. Hij werkt al jaren in het 

groepsmaatschappelijk werk, waar de digitalisering als aanvulling op 

groepswerk en cursussen een van zijn taken is. Samen werkend met zijn 

collega Hansje Veen en learningstone.com heeft hij diverse 

groepsbegeleidende online cursussen ontwikkeld en 

met goed resultaat in de praktijk gebracht.  

 
Hansje Veen is  van huis uit maatschappelijk werker. Vanaf 2007 coördineert 

zij het groepswerk binnen Socius en begeleidt zij groepen zoals de Assertiviteit 

cursus, de Krachtcentrale(een vraaggerichte groep), Veilig en krachtig (relatie 

geweld). Al vanaf 2012 maakt zij gebruik gemaakt van diverse digitale vormen 

om het groepswerk te ondersteunen.  

 

2. “Zo krijg jij je groepen vol” 
“In deze workshop leer je hoe je op een gestructureerde manier deelnemers kunt werven voor je 
groepen. Zodat je nooit meer een groep hoeft af te zeggen vanwege te weinig deelnemers. 
Je ontdekt hoe het werkt in het brein van jouw potentiële deelnemers. Met die kennis bouw je een 
wervingscampagne. Je krijgt een kant-en-klaar draaiboek voor een campagne wat je keer op keer 
weer kunt gebruiken. Een leuke en praktische workshop voor iedereen die werkt met groepen.”  

 
 
Anneke Krakers is zelf maatschappelijk werker en sinds 2006 heeft ze haar 
eigen bedrijf WelzijnNederland. Ze helpt sociaal werkers met hun marketing 
en profilering. Ze is zelf dol op het werken met groepen en weet uit ervaring 
hoe lastig het soms kan zijn om een groep vol te krijgen. Ze is auteur van het 
boek “Hier Sta Ik Voor!, marketing en profilering voor sociale professionals”. 
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3. ‘Kans voor talent’ , samenwerking in de wijk 

Het nieuwe werken vraagt van jou dat je kunt schakelen van de beleving van het individu (in ons 

geval de leefwereld van jongeren) naar werkvelden, disciplines en domeinen. Eigen leiderschap van 

inwoners vraagt om een stimulerende omgeving. De nieuwe sociaal werker kijkt verder dan 

individuele casuïstiek, creëert mogelijkheden om burgers te laten participeren en stimuleert dat 

burgers van elkaar leren en elkaar versterken. In het project Kans voor Talent kijken we met elkaar 

hoe we een omgeving kunnen toerusten waar mensen zichzelf optimaal kunnen ontplooien. Wat 

kunnen we gezamenlijk en gemeentelijk betekenen voor mensen? We hebben de krachten 

gebundeld met de gemeente, de schuldhulpverlening, het centrum jeugd en gezin, het jongerenwerk 

en welzijnsorganisatie Veens.  

In deze workshop nemen we je mee op onze weg naar een integrale aanpak en doelgroep 
participatie. We willen je uitdagen na te denken hoe je onze bevindingen kunt inzetten in jouw eigen 
werkomgeving. Waar wil jij wat betekenen?  Wat kan jij doen als professional vanuit jouw 
vakgebied?  

Jasper van Hunnik werkt sinds 1998 in de welzijnssector. Hij heeft als 

eindverantwoordelijke, projectleider en coach allerlei projecten en 

samenwerkingen ontwikkeld voor jongeren.  

Jasper heeft gewerkt voor Welzijn De Baarsjes, De Vaart, Welzijn Veenendaal en 

24Aktief. Op dit moment werkt hij als eindverantwoordelijke van 24 Actief dat 

jongerenwerk realiseert binnen Veens. Het jongerenwerk zoekt jongeren op, is 

flexibel, zorgt voor verbinding en geeft rolmodellen een podium. 24Aktief werkt 

aan een kansrijke en transparante omgeving voor jongeren; samen met partners werken zij eraan dat 

behoeften tijdig worden onderkend en op maat kansen en uitdagingen worden gezien en geboden. 

Dat doen zij onder meer met participatietrajecten zoals Kans voor Talent. 

Werkmotto: vele visies maken het werk rijker 

Jessica Mertens werkt sinds 2004 als innovatie werker in de zorg en 

welzijnssector. Zij heeft als manager, projectleider, begeleider en coach 

verschillende voorzieningen en samenwerkingsprocessen ontwikkeld en 

vormgegeven. Jessica heeft onder andere gewerkt voor Abrona, Kwintes en de 

Grasboom. Op dit moment is zij werkzaam als coördinator groepswerk en 

collectief bij Veens. Dit project richt zich op het bevorderen van de sociale 

samenhang en het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners van de 

gemeente Veenendaal. Jessica ontwerpt bijeenkomsten en trainingen waarbij 

op basis van gelijkwaardigheid en uitwisseling persoonlijke groei voorop staat.  

Werkmotto: samenwerken, uitgaande van verlangens en mogelijkheden, genereert energie. 

 

4. Het flexibel inzetten van een collectieve aanpak 
Groepswerk Nieuwe stijl is een flexibele collectieve aanpak: het versterken van mensen en daardoor 

het vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid.  Het stimuleren tot deelnemen in de 



 

samenleving. De benodigde sociale vaardigheden om te kunnen participeren in een groep, wijk of 

straat,  leer je bij uitstek door deelname aan een groepsproces.  

Wat heb je als werker nodig om mensen met een verschillende hulpvraag een collectief aanbod te 

kunnen doen? Hoe doe je dat zonder een vast draaiboek? Hoe ga je om met de eventuele weerstand 

voor een groepsbenadering bij de vragensteller en /of bij je eigen organisatie?  Na een introductie 

van het TGI concept, waarmee  je in groepen werkt  aan de hand van thema’s, gaan we met 

bovenstaande vragen aan de slag en geven je praktische handvatten.  

 
Mariet Ferguson is werkzaam als groepsmaatschappelijk werker. Zij heeft 
jarenlange ervaring in het werken met jeugd en volwassenen in groepen met als 
thema’s o.a. assertiviteit, sociale vaardigheid, verwerkingsvragen. Tevens opleider 
van collega’s in het werken met groepen. Ervaren in het ontwikkelen van nieuwe 
vormen van collectieve aanpak. 
 
Loes Jacobs werkzaam voor 4D organisatieontwikkeling & 

opleiding, de BPSW-school en S&N als opleider in het werken 

met groepen met als thema:  hoe voorwaarden te scheppen in een groep of team 

om tot levendige leerprocessen en creatieve, effectieve samenwerkingsprocessen 

te kunnen komen en zo proces en taak van de groep optimaal met elkaar te 

verbinden.  

 


