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Een wisseling 
van spoor
Van denken over 
impact als een 
pressure cooker naar 
denk over impact als 
slow cooking



Impact als een 
maatschappelijke 
pressure cooker
• Vermarkting en de groei 

van verantwoording en 
prestatieafspraken

• Legitimering en 
positionering

• De maakbaarheid 
gedachten.

M.a.w. een strategische 
aanvliegroute



De spoorwissel

1. We kunnen ons ook niet veroorloven om 
niet stil te staan bij impact. Impact is een 
maatschappelijke en professionele 
verantwoordelijkheid

2. Echter, het strategische spoor moet het 
professionele en morele spoor niet 
verdringen. 

3. Impact wordt bepaald in en door relaties

Impact gaat over het goede 
doen én over de dingen die 
we doen goed doen. Het gaat 
over betekenisgeving, 
vakmanschap én 
doelmatigheid



Morele overwegingen: 
over het goede doen

• Zijn de dingen die we doen daadwerkelijk 
van betekenis voor de mensen die we 
willen bereiken?

• Draagt hetgeen we doen bij aan waarden 
als rechtvaardigheid, responsiviteit en 
een menswaardig bestaan?

• Wat is het juiste om te doen en wie mag 
daarover meepraten? 

• Hoe gaan we om met verschillende visies 
en belangen t.a.v. wat dit goede doen dan 
is? 



Professionele 
overwegingen: over de 
goede dingen goed doen

• Mogen we leren, uitproberen en 
kalibreren in de praktijk (praktische 
wijsheid) of moet alles op voorhand 
vastgelegd en aangetoond worden

• Maken we gebruik van onze 
straatervaringen: van de dingen die 
we doen, waarom we dat doen, wat 
werkt en wat niet.

• Het belang van kritische reflectie en 
sociale reflexiviteit 



Het belang van interactie
• Interactie is essentieel om te weten of je 

het goede doet en de dingen die je doet 
goed doet. 

• Wat impact daadwerkelijk is weten we pas 
als we ons ook verdiepen in de ander: 
burger, beleid en professionals 
(verwachtingen en referentiekaders).

• Samen leren en kalibreren, verdiepen in 
elkaars wereld. De wereld van de straat en 
beleid nader tot elkaar brengen. 

• Door deze interactie op te zoeken, en niet 
weg te lopen voor daar waar het schuurt 
innoveren we beleid en praktijk en dragen 
we bij aan een menswaardiger en 
doeltreffend sociaal domein



Bijdragen aan het verminderen van 
armoede. Wat betekent dat voor en 
in het leven van mensen in armoede? 
Wat doen we nu al, en is dat het 
goede? En doen we dat op de goede 
manier?

Slow cooking


