
Waarom Leren en Participeren in de Community? 
Er is in Amsterdam een sterke bottom-up beweging gaande waarin burgers zelf 
initiatieven ontplooien in hun wijk. Zij organiseren deze initiatieven met elkaar vaak  
in communities en stadsdorpen. Leren en Participeren in de Community (LPC) is een 
experiment waarin we op zoek gaan naar de kansen en mogelijkheden die 
bewonerscommunities (kunnen) bieden voor de participatie van mensen met een 
psychische en licht verstandelijke beperking.

Leren en Participeren  
in de Community

Focusexperiment van 'Meedoen Werkt'

Een kleine groep deelnemers 
aan het experiment ankeren  
in de community 

Ontwikkelen en beschrijven  
van een werkwijze voor 
professionals en communities 

Succes én faalfactoren 
komen aan bod

Mensen met een uitkering  

• met langdurige psychiatrische 
beperkingen en/of                                 
een licht verstandelijke beperking  

• die door hun beperking vaak 
geïsoleerd leven 

• die geen of nauwelijks contacten 
hebben buiten de professionele zorg 
om.  

• die meer grip op hun leven willen

De doelen van LPC De deelnemers
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Het gemeentelijk programma Meedoen 
Werkt richt zich op Amsterdammers die  
het niet lukt om op eigen kracht te 
participeren. 
Stakeholders en experts analyseerden  
de doelgroep, probleemsituaties en 
knelpunten. In een bestuurslab en een 
participatielab zijn acht ambities voor  
2020 bepaald. Teams van verschillende 
belanghebbenden hebben daar gerichte 
experimenten bij uitgewerkt.  
Leren en participeren in de community 
(LPC) is één van deze experimenten.

Meedoen werkt

Een community is een bestaande lokale 
samenwerking, waarbij het ontwikkelen  
en realiseren van maatschappelijk 
initiatieven en  maatschappelijk 
verantwoord ondernemen centraal staat.  

Bedrijven, organisaties en/of groepen 
burgers (nog veelal zzp-ers, kunstenaars  
en wijkbewoners) werken samen aan de 
ontwikkeling van zorg, veiligheid, 
onderwijs en/of milieu in de eigen leef- en 
werkomgeving.’

De community



Deelnemers vormen zelf 
hun ondersteuningsnetwerk

Focussen op de 
ontwikkelbehoefte.

Vertrekken vanuit de 
leefwereld; 

de community als basis

Wat onderscheid dit experiment?Werkwijze

Deelnemers bepalen zelf 
wat en hoe. Het onzekere 
voor het zekere nemen.

Zoeken van nieuwe 
woorden. Spreken van 

begrijpelijke taal.

Werkend via de kracht 
van eigen oplossingen

De tijd nemen. Het proces is 
onderdeel van het resultaat

Het experiment wordt uitgevoerd in drie communities

Buurtkamer Bestevāer 
samen zorgen, samen 
dragen 
de Baarsjes, West

Locaties

Denken vanuit mensen  
als sociale wezens, levend  

in een gemeenschap
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Westside Slotermeer 
broedplaats de Vlugt 
Nieuw West

Coöperatie De Kleine Wereld 
Buurtkamer Zilverberg 
Noord



Welke stappen worden gezet?

Voorbereiden 
• Inventariseren / creëren van de condities in de community  
• Mobiliseren van het netwerk in de wijk  
• Organiseren van de toeleiding van de deelnemers  
• ontvangen van de deelnemers / introductie in de community 

Proces 
De deelnemers  
•  brengen hun huidige ondersteuningsnetwerk in kaart 
•  kiezen en vormen een eigen ondersteuningsnetwerk 
•  brengen hun wensen en ambities in kaart 
•  kiezen hun eigen doelen, die tijdens het proces in ontwikkeling 

kunnen blijven 
•  gaan in een leerwerkgroep met elkaar aan de slag om de 

gekozen doelen te realiseren  

Bestendigen 
• De deelnemers ankeren hun gerealiseerde doelen in de wijk 
• De communities winnen aan kracht door de participatie en  

inzet van de deelnemers van LPC

Proces

Wat zijn onze uitgangspunten?

Ontzorgen werkt

Toeleiding naar 
communities 

vermindert de 
noodzakelijke 

professionele inzet

Eigen kracht en duurzame participatie zijn te versterken

Door mensen in  
community-

verband 
mensen te laten 

werken aan eigen 
oplossingen 

Door te stimuleren 
dat  

met elkaar lerende, 
innoverende en 

verbindende 
initiatieven ontstaan

Aannames

Door gebruik te maken 
van de duurzame 

kansen voor 
dagbesteding en 

participatie  
die communities  
kunnen bieden



Om de aannames te toetsen is aan 
het experiment een onderzoek 
verbonden waarin we permanent 
de aanwezige en veranderende 
condities monitoren.  
Aan de hand hiervan willen 
we beschrijven welke participatie- 
mogelijkheden de communities zijn 
gaan bieden voor mensen met 
beperkingen.  

Daarnaast bekijken we aan de hand 
van onderzoeksinstrumentarium 
(ZRM) welke veranderingen bij de 
deelnemers hebben plaats 
gevonden en welk effect dat 
vervolgens heeft gehad op de inzet 
van professionele ondersteuning.  
Welke eigen oplossingen hebben 
de deelnemers gerealiseerd voor 
hun problemen en welke 
activiteiten en initiatieven zijn door 
hen ontwikkeld.
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Stuurgroep 
Het experiment LPC wordt begeleid 
door een stuurgroep, gevormd door 
De Volksbond, De Regenbooggroep 
en De Omslag, als de initiatiefnemers 
van het project
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Kees Onderwater 
06- 17606145 
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