
30 JAAR ADVIES
1 FESTIVAL
11 WORKSHOPS
33 TIPS

33 TIPS SOCIAAL DOMEIN 

RadarAdvies viert dit jaar feest. We werken al 30 jaar aan het oplossen
van maatschappelijke vraagstukken. Samen met onze klanten. Speciaal voor hen
organiseerden we een festival met 11 workshops. Bijvoorbeeld over de democratische
rechtsorde, preventie van radicalisering en inburgering. Omdat het feest is, delen wij de
output. 33 tips voor iedereen die werkt aan een betere samenleving.

WORKSHOP #1 Denk aan de bril waardoor men kijkt.
Niet iedereen kijkt door dezelfde
glazen met dezelfde belangen. Ga
daarom goed na of je alle
belanghebbenden meeneemt in het
realiseren van je opgave.

Wat is jouw aanpak van armoede,
eenzaamheid of leefbaarheid in de
wijk?
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Meedoen mogelijk maken is een
belangrijke ambitie voor de
ambtenaar die opgavegericht werken
rondom een maatschappelijk
vraagstuk begeleidt.

Verhalen delen met bestuur,
gemeenteraad, professionals en
inwoners is van belang voor het
ervaren van gedeeld eigenaarschap
over de oplossing van de opgave.
Investeer daarom direct bij aanvang
van je traject in een
communicatiestrategie.

LEEFBAARHEID
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WORKSHOP #2

DEMOCRATISCHE
RECHTSORDE

Hoe versterk je de democratische
rechtsorde bij dreigende onrust,

bijvoorbeeld als er een azc in de wijk
geplaatst gaat worden?

Breng alle stakeholders in kaart en
betrek deze. Geef daarbij juist een
stem aan de middengroepen, niet
alleen aan de uitersten en ‘pushers’.

Ontwikkel een duidelijke
communicatiestrategie en wees als
gemeente transparant naar de
samenleving over waarom je
bepaalde keuzes maakt.

 Richt kleinschalige inspraak op
wijkniveau in, vermijd de grote
plenaire voorlichtingsavonden.
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WORKSHOP #3 Het versterken van beschermende
factoren is van cruciaal belang in de
preventie van radicalisering. Denk
hierbij aan factoren als sociale
binding, kansen voor betrokkenheid
en een positieve identiteit.

PREVENTIE
RADICALISERING

Hoe focus je op beschermende
factoren in plaats van risico's?

Leer van de ervaringen en methoden
die op het gebied van beschermende
factoren hun werking hebben
bewezen in andere werkvelden: de
jeugdzorg, kinderbescherming en
criminaliteitspreventie.

Blijf tip 1 combineren met gerichte
preventie en het verkleinen van
risicofactoren, zoals identiteitscrises,
trauma’s of gevoelens van ‘er niet bij
horen’.
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WORKSHOP #4

ARMOEDE EN
SCHULDEN

Hoe ga ik om met (gekanteld)
armoedebeleid?

Kantel het armoedebeleid (check
deze infographic) van
rechtmatigheid naar doelmatigheid,
van backoff ice naar f rontoff ice, van
inkomensondersteuning naar
integraal en armoedebestrijding

Kijk breder. Kijk naar de oorzaak en
het gevolg van armoede.

Vergroot de handelingsvrijheid en de
effectiviteit van professionals.
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WORKSHOP #5 Stop met een leven lang leuteren
over een leven lang ontwikkelen
en  ga nu echt aan de slag in de
regio!

DE LERENDE REGIO

Hoe kom je op regionaal niveau
samen tot werkelijke resultaten op
het gebied van een leven lang
ontwikkelen?

Werk met onderwijs, overheid en
ondernemers aan een permanente
campagne gericht op het bevorderen
van de leercultuur onder werkenden
en werkzoekenden.

Voorkom de onderwijskloof:
concentreer je vooral op lager en
middelbaar opgeleiden bij een  leven
lang leren/ontwikkelen. Ter
inspiratie: het Twents Fonds voor
Vakmanschap.
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WORKSHOP #6

JEUGDHULP

Hoe ga ik om met de stijgende
kosten van de jeugdhulp?

Werk met data en verrijk met
verhalen.

Betrek stakeholders bij analyse
van knelpunten en inventarisatie
beheersmaatregelen.

Faseer in de uitvoering van je
maatregelen.
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WORKSHOP #7 Alles wat aandacht krijgt groeit; borg
aandacht voor klanten in je
ambtelijke cultuur qua tijd en
inhoud.HET

AANDACHTBEDRIJF
Wat zijn de beste ingrediënten
voor jouw best practice?

Droom over grootse daden voor
mensen met een arbeidsbeperking
en begin met kleine concrete
stappen.

Verleid bestuurders met haalbare
doelstellingen en successen.
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WORKSHOP #8

FRAMEN

Eigen kracht? Transformatie?
Zelfregie? Eén plan - één gezin ...?

Wat is dat eigenlijk?
Spreken we wel dezelfde taal?

Wat is de kracht van taal?

Vertel gewoon wat de bedoeling is.

Gebruik geen moeilijke taal om er
makkelijk vanaf te komen.

Gebruik beeldtaal, zoals een zakelijke
tekening.
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WORKSHOP #9 Vanuit een institutionele rol,
bijvoorbeeld de gemeente: leg zo
vroeg mogelijk contact met de
persoon in kwestie, het
resocialisatieproces begint al in de
gevangenis.

RADICALISERING
Hoe ga je op een effectieve manier
om met de re-integratie van
terroristische en geradicaliseerde
gedetineerden? Hoe kun je omgaan
met de resocialisatie
van terroristische en
geradicaliseerde ex-gedetineerden?
 

Vanuit het individu zelf : maak
iemand medeverantwoordelijk voor
zijn of haar eigen resocialisatie door
in overleg te bepalen wat nodig en
mogelijk is.

Vanuit de rol van de naaste
omgeving, bijvoorbeeld de familie:
betrek de familie waar nuttig en
nodig, maar verwacht niet dat zij
alles kunnen opvangen.

28

29

30

WORKSHOP #10

INBURGERING

Hoe kunnen we en moeten we de
inburgering verbeteren?

In een menswaardige inburgering is
een wederkerige kennismaking
broodnodig. Sta echt open voor
contact.

Voordat een systeemverandering
werkt, is een cultuurverandering
nodig. Het advies blijft: behandel de
statushouder niet als nummer, maar
als mens.

Blijf werken vanuit VERtrouwen in
plaats van WANtrouwen met
statushouders.
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WORKSHOP #11 Kijk met een positieve blik naar
jongeren en hun omgeving, focus op
sterktes en kwaliteiten.

BOUNCE

Hoe versterk ik de veerkracht en
weerbaarheid van (kwetsbare)
jongeren? Met BOUNCE!

Neem jongeren serieus, neem de tijd,
veroordeel niet en luister oprecht.

Laat jongeren ervaren om (sterke)
idealen op een positieve manier te
ontwikkelen en uit te dragen.
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