
Handreikingen	voor	werken	met	de	wijk	
Het	experiment	‘Leren	en	Participeren	in	de	Community’	onderzocht	hoe	kwetsbare	Amsterdammers	
een	plek	kunnen	krijgen	in	groepen	betrokken	buurtbewoners.	Een	procesbegeleider	die	samenwerkt	
met	de	‘sleutelfiguren	van	de	wijk’	kan	hier	veel	bereiken.		

	

	

Samen	met	de	Buur	

Eerste	versie,	februari	2018	
De	resultaten	worden	verder	

getest	en	uitgewerkt;		
eind	2018	verschijnt	een	

definitieve	versie.		
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Inleiding	
	

Het	bevorderen	van	participatie	is	de	kern	van	huidig	gemeentelijk	beleid.	De	realiteit	is	
dat	veel	kwetsbare	burgers	zonder	ondersteuning	niet	aan	participatie	toe	komen.	De	
gemeente	Amsterdam	heeft	in	2015	het	programma	‘Meedoen	werkt’	gestart	om	
Amsterdammers	te	ondersteunen	bij	het	vinden	van	een	betekenisvolle	daginvulling.	
Onderdeel	hiervan	is	een	tiental	Focusexperimenten.	Leren	en	participeren	in	de	
community	is	er	één	van.  

Leren	en	participeren	in	de	community	wil	aannames	onderzoeken.	De	belangrijkste	is	
dat	bewonerscommunities	voor	mensen	met	beperkingen	een	sociaal	vangnet	kunnen	
bieden	waarin	ze	kunnen	meedoen	en	nieuwe	kansen	krijgen.	Een	community	is	een	
plek	waar	mensen	gezamenlijke	initiatieven	uitvoeren,	bijvoorbeeld	in	buurtkamers	of	
sociale	ondernemingen.		

Er	wordt	onderzocht	wat	het	effect	van	deze	bewonerscommunities	op	de	participatie	
van	de	doelgroep	kan	zijn,	wanneer	ondersteuning	wordt	geboden	op	toeleiding,	
netwerkontwikkeling	en	deelname	aan	leer/werkgroepen	in	de	community.	

Deze	handreiking	beschrijft	de	ervaringen	die	zijn	opgedaan	met	deze	aannames	tijdens	
het	experiment.	1	

	

	

																																																													
1	Eerste	versie,	februari	2018	
De	resultaten	worden	verder	getest	en	uitgewerkt;	eind	2018	verschijnt	een	definitieve	versie.			
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Motivatie	
Kwetsbare	mensen	krijgen	nog	steeds	onvoldoende	kansen	om	mee	te	doen.	Ondanks	
de	aandacht	voor	wijkgericht	werken	lukt	het	niet	de	juiste	vorm	voor	ondersteuning	in	
de	leefomgeving	te	vinden.	Het	blijkt	niet	te	werken	om	de	werkwijze	‘binnen	in	de	
instellingen’	als	uitgangspunt	nemen	voor	het	werk	dat	‘buiten	in	de	wijk’	moet	
gebeuren.		

Buurtbewoners	kunnen	een	deel	van	de	oplossing	worden.	Daarvoor	moeten	ze	wel	
betrokken	worden	bij	het	werk	aan	problemen	in	het	eigen	leven	of	de	problemen	in	
hun	buurt.	De	kracht	van	eigen	oplossingen	geeft	zelfvertrouwen	en	bevordert	zelfregie.	
Om	dit	te	realiseren	is	het	nodig	om	als	professional	radicaal	en	ook	letterlijk	naast	de	
mensen	te	gaan	staan	en	het	buurt-DNA	te	kennen.		

Leren	en	participeren	in	de	community	neemt	aan	dat	een	aanpak	die	op	deze	
uitgangspunten	gebaseerd	is	werkt.	Daarom	pleit	ze	om	procesbegeleiders	en/of	
kwartiermakers	in	te	zetten,	die	een	eigen	weg	kunnen	vinden	en	daarbij	durven	en	
kunnen	handelen	zonder	last	en	ruggenspraak	met	een	moederorganisatie.	

Kwartiermakers	organiseren	gastvrijheid	voor	mensen	die	anders	zijn.	Zij	realiseren	zich	
dat	de	vraag	van	de	‘vreemde	ander’	naar	gastvrijheid	tot	gevolg	heeft	dat	de	gastheer	
of	vrouw	zichzelf	ook	op	een	beetje	vreemd	terrein	begeeft.	Het	experiment	Leren	en	
participeren	in	de	community	wil	dit	helpen	bevorderen.	

Een van de deelnemers heeft een groot talent:  hij maakt als straatfotograaf 
prachtige foto’s. Hier wilde hij graag iets tastbaars mee doen. De deelnemer sloot 
zich aan bij ‘Westside’, een bewonerscoöperatie. Zij zijn foto’s gaan gebruiken bij hun 
activiteiten. De deelnemer organiseerde vervolgens samen met de procesbegeleider 
en een aantal mensen van de community een expositie in het goed lopende café van 
Westside.  

Het proces verliep met ups en downs. De deelnemer is opgenomen geweest. Hij is 
ook weleens weggelopen bij  afspraken, omdat hij dingen niet overzag of op een 
andere manier wilde. Uiteindelijk heeft hij zelf een geldbedrag voor de expositie 
geworven bij een fonds. Vanuit Westside hebben mensen van Westside Café, PR, 
tekstschrijvers, muzikanten en klussers bijgedragen. Bij de geslaagde opening 
kwamen vele vrienden en familie van de fotograaf, maar bijvoorbeeld ook mensen 
van de gemeente Amsterdam en GGZ inGeest.  
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1. Wijken	en	buurten	
	

Een	gemeente	of	stad	heeft	meerdere	wijken	en	buurten.	We	spreken	over	een	buurt	
als	het	gaat	om	een	klein	gebied	waarin	het	leven	van	de	meeste	bewoners	zich	
afspeelt.	Vaak	is	een	buurt	herkenbaar	aan	dezelfde	soort	huizen,	de	ligging	of	de	
bewoners.	Een	wijk	is	groter,	vergelijkbaar	met	een	dorp.		

Omzien	naar	elkaar	
In	buurten	ontstaan	plekken	waar	mensen	zich	bij	betrokken	voelen.	Het	zijn	
bijvoorbeeld	sportclubs,	koren,	gezamenlijke	tuinen	of	buurtkamers.	De	gezamenlijke	
activiteit	en	gezelligheid	staan	voorop.	In	deze	communities	voelen	mensen	zich	veilig	
en	vertrouwd.	Ze	delen	ervaringen	met	elkaar,	trekken	samen	op	en	helpen	elkaar.	Deze		
communities	lijken	zeer	geschikt	om	kwetsbare	mensen	op	te	nemen.		

Veel	mensen	willen	graag	anderen	helpen,	alleen	niet	iedereen	weet	hoe	en	heeft	er	de	
tijd	voor.	Sommige	mensen	zijn	minder	in	staat	om	zich	te	organiseren,	hebben	het	te	
druk	of	leveren	al	zoveel	mantelzorg	dat	omzien	naar	buren	er	bij	inschiet.		

	

Tijdens Burendag werden voorbijgangers bij een Buurtkamer in Amsterdam-West 
gevraagd of ze wel eens hulp krijgen of hulp geven aan buurtgenoten. Vrijwel 
iedereen hielp wel iemand of had afspraken met buren. Zeker de mensen die in een 
portaal woonden, hielpen elkaar. De mensen die het niet deden, stonden er soms 
wel open voor, maar kenden niemand die hulp kon gebruiken.  

	

Inclusief		
In	de	ideale	buurt	hoort	iedereen	erbij.	Verschillen	tussen	mensen	worden	gewaardeerd	
omdat	ze	de	samenleving	kleurrijker	maken.	Dit	noemen	we	een	inclusieve	samenleving.	
Om	dit	in	een	buurt	te	bereiken	is	het	nodig	om	te	weten	wat	mensen	nodig	hebben,	
zowel	individueel	als	in	een	bepaalde	groep.	Mensen	met	een	lichamelijke	handicap	
hebben	bijvoorbeeld	andere	voorzieningen	nodig	dan	mensen	met	een	psychiatrische	
beperking.		
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2. Bewoners	tussen	de	bewoners	
	

In	deze	handreiking	kijken	we	naar	de	mens	in	relatie	tot	zijn	omgeving.	De	beste	term	is	
dus	gewoon	‘bewoners’.	Om	toch	onderscheid	te	maken	met	andere	bewoners,	
ontkomt	ook	deze	handreiking	niet	aan	een	aparte	term.	Wanneer	het	gaat	over	
‘kwetsbare	bewoners’	verwijzen	wij	naar	mensen	met	verschillende	kwetsbaarheden,	
die	extra	ondersteuning	nodig	hebben	om	te	kunnen	participeren.		

Afwijkend	gedrag	
Buurtbewoners	kijken	naar	gedrag	zonder	daar	direct	een	label	op	te	plakken.	Ze	zien	
gedrag		als	iets	dat	bij	die	persoon	hoort.	Dit	geldt	ook	als	iemand	beperkte	
mogelijkheden	heeft.		Het	is	dan	niet	interessant	wát	iemand	heeft,	alleen	waar	hij	
concreet	last	van	heeft	en	welke	gevolgen	dit	heeft	voor	de	anderen.		

Kwetsbare	mensen	
De	doelgroep	van	deze	handreiking	bestaat	uit	mensen	met	een	LVB-	of	GGZ-
achtergrond.	Het	zijn	mensen	met	psychische	problemen	of	een	licht	verstandelijke	
beperking,	mensen	met	problemen	rond	zingeving	en/of	sociale	problemen	en	
eenzaamheid.	Vaak	gaat	het	om	gecombineerde	problematiek,	met	bijvoorbeeld	ook	
schulden	en	gezondheidsproblemen	en	ingewikkelde	leefomstandigheden.	Hoewel	de	
aanleiding	anders	kan	zijn,	blijken	veel	behoeften	voor	de	meeste	kwetsbare	mensen	
hetzelfde	te	zijn.	Ze	willen	er	graag	bij	horen	en	een	rol	in	de	samenleving	krijgen	waar	
ze	zichzelf	en	tegelijk	‘anders’	mogen	zijn.	Op	eigen	houtje	lukt	het	niet	om	een	sociaal	
netwerk	op	te	bouwen	of	hier	gebruik	van	te	maken.	Kwetsbare	mensen	zijn	soms	
volledig	afgesloten	van	de	‘normale’	samenleving.	Het	is	voor	hen	dan	moeilijk	om	de	
aansluiting	met	de	buurt	te	vinden.		

	

Procesbegeleider:  “Sommige deelnemers met een licht verstandelijke beperking 
(LVB) leken grote sociale netwerken te hebben. Toen ik hier op doorvroeg, bleken 
toch behoorlijk eenzaam. Dit werd duidelijk doordat ze vanuit de Wmo minder 
begeleiding kregen dan daarvoor. De betreffende hulpverleners hadden tot die tijd 
het "eigen netwerk" op afstand gehouden. Deelnemers nooit geleerd om hulp te 
vragen. "Nee, die kan ik niet vragen" of ook: "Nee, dat is privé." Langzaam, door 
deelname aan het eetcafé, door actief een maatje in de buurt te zoeken, door 
vertrouwen in de "buitenwereld" te krijgen, is het nu normaler om het eigen netwerk 
in te schakelen en zelfs om mensen nieuw toe te laten in dat netwerk. Oude "privé" 
scheidslijnen vervagen ten behoeve van het belang om eigen problemen samen met 
anderen op te lossen.” 

	

	



	 6	

Van	bewoner	naar	cliënt	
In	de	buurt	zijn	alle	mensen	‘bewoners’.	Bij	het	ontvangen	van	hulp	of	begeleiding,	is	
een	bewoner	ineens	‘cliënt’.	Dat	is	een	glijdende	schaal.	Hoe	meer	hulp	iemand	
ontvangt,	hoe	groter	de	rol	van	client	wordt.	Bij	opname	in	een	zorginstelling	is	de	rol	
van	bewoner	helemaal	verdwenen.		

	 	è	 	

Door	ambulante	begeleiding	en	het	werken	in	de	wijk,	blijven	mensen	langer	in	hun	
vertrouwde	omgeving	wonen.	Vaak	blijft	daarbij	wel	een	harde	scheidslijn	bestaan	
tussen	het	leven	als	buurtbewoner	en	de	ondersteuning	van	hulpverleners.	Dit	
verandert	als	hulpverleners	actief	samenwerken	met	de	buurt.	Door	buurtbewoners	te	
betrekken	ontstaan	nieuwe	netwerken,	waardoor	de	zorg	flexibeler	kan	worden	
aangeboden.		

Een	gewoon	leven	
Veel	kwetsbare	mensen	geven	aan	dat	ze	een	‘gewoon’	leven	willen,	buiten	de	wereld	
van	GGZ	en	andere	hulpverleners.	Nu	zijn	er	vaak	hulpverleners	betrokken	bij	
behandeling,	maar	ook	bij	zingeving,	dagbesteding	en	dagelijkse	bezigheden.	Ze	regelen	
ervaringsdeskundigen	en	maatjes	voor	het	sociale	contact,	maar	het	gewone	contact	
met	de	buren	krijgt	geen	aandacht.	

Meer	bewoner,	minder	cliënt	
Soms	bestaat	iemands	hele	netwerk	uit	
hulpverleners	en	vrijwilligers.	Dat	kan	voor	
de	bewoner	aanvoelen	als	
vriendschappen,	maar	is	gebaseerd	op	
professionele	betrokkenheid.	Bij	
mantelzorg	en	informele	zorg	zijn	die	
grenzen	niet	duidelijk.	Een	kopje	koffie	
drinken	bij	de	buren	kan	gewoon	gezellig	
zijn,	maar	als	je	het	als	‘maatje’	doet,	heet	
het	informele	zorg.	Als	dat	maatje	via	een	
instelling	komt	moet	het	aan	regels	
voldoen.	Hierdoor	krijgt	het	contact	meer	
kenmerken	van	een	zorg-relatie.		

	

	



	 7	

3. Uitgangspunten	handreiking	
	

De	kracht	van	deze	handreiking	is	het	verbinden	van	kwetsbare	mensen	aan	
buurtgenoten	die	hen	kunnen	en	willen	ondersteunen.	Hiervoor	is	een	procesbegeleider	
nodig	die	vertrouwen	heeft	in	de	mogelijkheden	en	zich	kan	vinden	in	deze	
uitgangspunten.			

1.	Iedereen	wil	meedoen	
Mensen	willen	volwaardig	onderdeel	zijn	van	de	maatschappij.	Participeren	gaat	niet	
alleen	om	werken,	maar	ook	om	het	hebben	van	sociale	contacten,	het	deelnemen	en	
bijdragen	aan	de	maatschappij,	het	opdoen	van	vaardigheden.	Daarbinnen	mag	
kwetsbaarheid	bestaan.	Leven	op	eigen	kracht	zijn	voor	sommige	mensen	een	brug	te	
ver.			

Deelnemer:   “Ik ben het zat om steeds in groepen met gehandicapten gezet 
te worden. Ik wil met ‘gewone’ mensen over ‘gewone’ dingen praten. Nu zit ik in een 
groep met kneuzen, maar ik wil juist uitgedaagd en voor vol aangezien worden.” 

2.	Verbinden		
Procesbegeleiders	kunnen	de	verbinding	leggen	tussen	buurtbewoners	en	hulpverleners	
in	de	buurt.	Tussen	informele	en	formele	netwerken.	Ze	signaleren	knelpunten	en	
kunnen	verbindingen	leggen	met	bijvoorbeeld	de	wijkagent,	woningcorporaties,	
onderwijsinstellingen	en	vrijwilligersorganisaties.	Het	gaat	om	werken	MET	de	buurt,	
niet	alleen	IN	de	buurt	

3.	Breed	netwerk	
Kwetsbare	mensen	hebben	vaak	maar	een	klein	netwerk	van	familie	en	vrienden.	Soms	
durven	mensen	hen	niet	om	hulp	te	vragen,	maar	vaak	wordt	er	al	een	beroep	op	het	
netwerk	gedaan.	Deze	handreiking	breidt	die	netwerken	uit	met	nieuwe	mensen	die	een	
blijvende	rol	in	iemands	leven	gaan	spelen.	Het	doel	is	het	vormen	van	een	groepje	
mensen	om	iemand	heen,	op	wie	ze	kunnen	bouwen	en	vertrouwen.	

4.	‘Je	bent	goed	zoals	je	bent’	
Zelfregie	houdt	in	dat	iedereen	zelf	mag	bepalen	hoe	hij	wil	leven.	Als	dat	inhoudt	dat	
iemand	niet	wil	groeien	of	participeren,	is	het	ook	goed.	Het	uitgangspunt	is	dan:	”je	
bent	goed	zoals	je	bent”.	Als	mensen	last	hebben	van	hun	klachten	en	daardoor	niet	
mee	kunnen	doen,	kunnen	ze	al	kracht	putten	uit	de	erkenning	hiervan.	Kwetsbaarheid	
mag	er	zijn.	Als	je	al	je	hele	leven	hoort	dat	je	anders	bent,	en	aan	bepaalde	'normale'	
zaken	in	het	leven	niet	mee	kunt	doen,		werkt	dat	zelfstigma	in	de	hand.		

Tegelijkertijd	kan	juist	dat	zelfstigma	er	voor	zorgen	dat	mensen	niet	durven	te	
veranderen.	Kwetsbare	mensen	zien	niet	altijd	de	kansen	die	veranderingen	kunnen	
bieden	en	zijn	dan	bang	om	uit	hun	vertrouwde	comfortzone	te	komen.	Dit	kost	tijd.	Als	
procesbegeleider	moet	je	durven	wachten	tot	mensen	vanuit	de	vertrouwdheid	zelf	
aangeven	dat	ze	iets	willen.	Door	niet	te	vissen	naar	een	hulpvraag,	ontstaat	zo’n	
vertrouwdheid	sneller.		
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Deelnemer Kees houdt van gezelligheid, maar heeft geen sociale voelsprieten.  Hij 
kan zich verliezen in verhalen die niemand kan volgen. In de buurt woont ook 
mevrouw de Groot, die met veel mensen ruzie heeft. Buurtbewoners vinden dat ze 
de buurt ‘terroriseert’ en zich zelf als een slachtoffer opstelt. Toen ze naar een lunch 
met open inloop kwam, vermeed iedereen haar. Tot Kees met haar begon te praten. 
Hij vertelde zoals gewoonlijk breeduit. Mevrouw de Groot vond de aandacht prettig 
en het praatje gezellig.  

5.	Iedereen	is	anders	
Op	plekken	waar	iedereen	zichzelf	mag	zijn,	maakt	het	niet	uit	waar	bepaald	gedrag	
vandaan	komt.	Andere	bewoners	doen	afwijkend	gedrag	al	snel	af	als	‘die	is	een	beetje	
vreemd’.	Daar	hoeft	geen	sticker	op,	het	vreemde	mag	er	zijn	zolang	niemand	er	last	van	
heeft.	Door	benamingen	en	termen	uit	de	GGZ	en	LVB	te	vermijden,	komt	de	nadruk	te	
liggen	op	de	veelzijdigheid	van	(kwetsbare)	bewoners.	Iemand	kan	zich	niet	meer	
vereenzelvigen	met	een	diagnose,	omdat	alleen	de	symptomen	daarvan	in	beeld	komen.			

Procesbegeleider:  “Mijn deelnemer ging enthousiast aan de slag als vrijwilliger 
achter de bar. Achteraf gezien overenthousiast. Na de eerste week ontstonden er 
door haar drukke houding conflicten en uiteindelijk kon ze daar niet blijven. In dit 
geval had ik beter vooraf met haar en de beheerder kunnen bespreken dat haar 
overweldigend enthousiasme vaak een voorteken van een terugval was en wat de 
beheerder bij twijfels daarover kon doen.”   

6.	Leren	in	een	groep	
Wanneer	mensen	het	gevoel	hebben	deel	uit	te	maken	van	een	groep,	durven	ze	vragen	
te	stellen,	te	leren,	en	met	eigen	oplossingen	te	komen.	Dat	kan	met	buurtgenoten.	Het	
kan	ook,	als	iemand	een	netwerk	heeft,	met	familie	of	vrienden.	Voor	anderen	is	het	
fijner	om	met	lotgenoten	of	Ervaringsdeskundigen	(ED)	in	een	herstelwerkplaats,	ED-
plaats	of	andere	groepsactiviteit	te	zitten.	Buurtgenoten	kunnen	hier	ook	een	rol	spelen.		

Een jonge vrouw met ggz achtergrond kwam binnen als een muurbloempje. Een 
eerste zachte landing bij het eetcafé deed haar groeien. Ondertussen, ruim een jaar 
verder, heeft ze meerdere rollen en verantwoordelijkheden op zich genomen. Ze 
zoekt weer perspectief op: "ik zie over een tijdje een betaalde baan wel weer zitten". 
In de buurt heeft ze haar eigen netwerk opgebouwd van vertrouwenspersonen en 
ervaringsdeskundigen. Meer eigen regie, meer zelfvertrouwen, meer toekomst. 
Daardoor heeft ze het VIP-team van de GGZ (Vroegtijdige Interventie Psychoses) niet 
meer nodig.  

Afweging	
De	handreiking	is	toegespitst	op	mensen	die	aanvankelijk	moeite	hebben	om	aan	sociale	
activiteiten	mee	te	doen,	maar	wel	zelf	aangeven	te	willen	participeren.	Wanneer	er	
sprake	is	van	een	Ernstig	Psychiatrische	Aandoening,	kan	het	zijn	dat	deze	handreiking	
niet	toereikend	is.	Het	bieden	van	hoop	en	de	gunfactor	wegen	soms	niet	op	tegen	de	
kans	dat	dit	proces	geen	succes	wordt.		
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4. Werken	naast	kwetsbare	mensen	
	

De	procesbegeleider	zorgt	ervoor	dat	meer	kwetsbare	bewoners	gaan	participeren	en	
hun	weg	naar	communities	in	de	buurt	vinden.	Dit	vraagt	aandacht	voor	de	kwetsbare	
bewoners	en	voor	de	bestaande	communities.	Daarbij	is	het	belangrijk	om	de	buurt	te	
kennen,	met	alle	netwerken	van	formele	en	informele	zorg.	Het	volgende	hoofdstuk	
gaat	in	op	het	werken	met	de	buurt,	dit	hoofdstuk	op	de	begeleiding	van	kwetsbare	
bewoners.		

Radicale	gelijkwaardigheid	
In	de	begeleiding	van	kwetsbare	mensen	bestaat	geen	formele	rolverdeling.	Zo	ontstaan	
nieuwe	kansen	en	worden	andere	oplossingen	zichtbaar.	De	procesbegeleider	stelt	zich	
naast	mensen	op	en	zal	zich	niet	als	ondersteuner	of	begeleider	presenteren.	Deze	
gelijkwaardigheid	omvat	de	relatie	van	de	procesbegeleider	met	zowel	andere	
professionals	als	de	(kwetsbare)	bewoners.		

Procesbegeleider:  “Op het moment dat ik een fout had gemaakt, groeide de 
bewoner. Ze begon me de les te lezen. Zelfs toen ik begon te huilen ging ze door. 
Daarbij gaf ze me nog wel een tip: ‘… en jij zou zelf ook directer moeten zijn, nu krop 
je alles op’.  

Present	zijn	
De	procesbegeleider	werkt	vanuit	de	visie	van	de	presentiebenadering	uit	de	theorie	
van	Andries	Baart.	Hij	stemt	zorgvuldig	af	op	de	kwetsbare	bewoner	en	sluit	aan	bij	wat	
deze	nodig	heeft.	Het	kernbegrip	is	‘Er	zijn	voor	de	ander’.	De	ander	ervaart	dat	hij	
gezien	en	gehoord	wordt	en	voelt	zich	volwaardig	mens.	Van	de	procesbegeleider	vraagt	
dit	een	voortdurend	kijken	naar	en	leren	van	zijn	eigen	waarden	en	gedrag.		

Het valt de procesbegeleider op dat er alleen mensen aan de activiteit deelnemen 
met een volledig Nederlandse achtergrond. Bij navraag blijkt dat de overwegend 
Turkse en Marokkaanse bewoners anders omgaan met psychische problemen en dit, 
als er al over gesproken wordt, in andere termen benoemen.  

Tijd	nemen	
Veel	kwetsbare	mensen	zien	meerdere	hulpverleners,	die	wisselen	per	periode	en	per	
vakgebied.	Steeds	opnieuw	je	verhaal	vertellen	zorgt	dat	het	een	verhaal	op	hoofdlijnen	
blijft.	Om	meer	te	weten	te	komen	over	hoe	iemand	denkt	en	droomt	is	het	nodig	om	
een	vertrouwensband	te	laten	groeien.	De	procesbegeleider	neemt	hiervoor	de	tijd	en	
zorgt	dat	hij	in	principe	jarenlang	betrokken	kan	blijven.		

Procesbegeleider:  “Toen ik de tijd nam om mensen naar hun levensverhaal te 
vragen en aandachtig naar hen luisterde, leverde dat een vertrouwen op waarin 
mensen mij dingen vertelden die ze nog niet eerder uitspraken.” 
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Samen	netwerken	
De	procesbegeleider	verdiept	zich	in	het	netwerk	van	de	kwetsbare	bewoner.	Welke	
mensen	spelen	een	rol	en	wat	doen	zij?	Waren	er	vroeger	andere	mensen	betrokken?	
Kent	iemand	zijn	buren?	Veel	kwetsbare	mensen	hebben	bijna	geen	netwerk,	anderen	
durven	geen	hulp	te	vragen.	Het	helpt	om	samen	met	de	procesbegeleider	de	
mogelijkheden	te	onderzoeken,	een	open	gesprek	met	het	bestaande	netwerk	aan	te	
gaan	of	hulp	te	krijgen	bij	het	maken	van	nieuwe	contacten	in	de	buurt.		

	

Deelnemer Margot heeft verstandelijke en fysieke beperkingen. Ze wil graag leren 
met dieren om te gaan. Zo kan zij in de toekomst misschien zelf een hondje houden. 
De formele begeleider meldde haar aan bij een dagbestedingsproject met dieren. 
Uiteindelijk  kwam ze daar achter de balie terecht, omdat ze met haar rolstoel niet 
dichtbij de dieren kon komen. 
Omdat de procesbegeleider de buurt goed kent,  kwam de kinderboerderij midden 
in de stad in beeld. Ze gingen er samen heen en daar bleek ze actief te kunnen 
worden. Eén van de andere vrijwilligers vroeg Margot of ze iedere week de cavia’s 
zou willen aaien. Afgesproken werd dat ze dit zou doen op de dagen dat deze 
mevrouw ook aanwezig was. Margot kreeg niet alleen contact met dieren, maar  
maakt nuook  zelf afspraken over wat ze in de kinderboerderij gaat doen.  
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5. Procesbegeleider	met	een	vrije	rol	
	

De	manier	van	werken	in	deze	handreiking	heeft	een	procesbegeleider	nodig,	die	
professionele	kennis,	praktische	wijsheid	en	eigen	levenservaring	inbrengt.	De	
procesbegeleider	moet	een	vrije	rol	hebben.	Hij	of	zij	gaat	met	een	open	houding	de	
buurt	in,	reageert	op	wat	er	gebeurt	en	spreekt	spontaan	mensen	aan.	Dit	helpt	om	in	
contact	te	komen	met	kwetsbare	mensen	die	nog	geen	zorg	krijgen	en	biedt	bezorgde	
buurtbewoners	een	kans	om	het	makkelijk	te	melden	als	het	met	iemand	niet	goed	gaat.	
Om	problemen	op	te	kunnen	lossen,	moet	de	procesbegeleider	in	de	leefwereld	van	
mensen	kunnen	werken.	De	systeemwereld	komt	op	een	afstand.	Zo	min	mogelijk	
regels,	zoveel	mogelijk	regelen.	Wanneer	een	procesbegeleider	buiten	de	lijntjes	durft	te	
kleuren,	opent	dat	kansen	voor	deelnemers	en	potentiële	deelnemers.		

Communicatie	
Een	vrije	rol	vraagt	om	extra	aandacht	voor	communicatie.	De	procesbegeleider	is	een	
netwerker,	die	in	talloze	gesprekken	met	kwetsbare	en	andere	buurtbewoners		veel	
informatie	deelt.	Dit	zorgt	voor	een	betere	bekendheid	van	de	activiteit	en	voor	het	
verlagen	van	de	drempel.	Daarnaast	is	communicatie	vanuit	de	community	een	
belangrijk	aandachtspunt.			

Verantwoording	en	overleg	
Met	een	vrije	functie	is	de	verantwoording	van	het	werk	belangrijk.	De	procesbegeleider	
moet	daarom	extra	duidelijk	zijn	over	zijn	werk.	Hij	spart	en	overlegt	regelmatig	met	de	
hulpverleners	in	de	buurt.			
	

Het	contact	met	buurtbewoners	
De	procesbegeleider	heeft	een	voorbeeldfunctie.	Hij	inspireert	anderen	door	zijn	
persoonlijkheid	en	laat	zien	hoe	je	met	mensen	omgaat	en	wat	er	verwacht	wordt.		

Bewoners	die	anderen	willen	helpen,	hebben	soms	een	betuttelende	werkwijze.	De		
procesbegeleider	moet	hen	dan	vertrouwd	maken	met	de	voordelen	van	empowerment	
en	zelfregieversterkend	werken.		

Ruimte	bieden	
De	procesbegeleider	zorgt	voor	een	veilige	sfeer.	Bewoners	voelen	zich	gesteund	om	
ruimte	in	te	nemen,	waardoor	ze	hun	afwijkende	kwetsbare	kant	kunnen	laten	zien.		

	

Procesbegeleider: ik merkte dat mensen met een LVB moeite hebben om te bepalen 
waar ze over kunnen praten en wat privé is. Een deelnemer is daar nu heel duidelijk 
in geworden. Hij bepaalt het zelf: . “Dit wil ik alleen met mijn begeleider bespreken” 
of "Dit wil ik alleen met jou bespreken”.  
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Profiel	Procesbegeleider	

Eén	van	ons	
Als	de	procesbegeleider	niet	uit	de	buurt	zelf	komt,	moet	hij	het	buurt-DNA	wel	direct	
herkennen	en	geaccepteerd	kunnen	worden	door	de	bewoners.			

Hands	on	mentaliteit	
Een	procesbegeleider	moet	initiatiefrijk	zijn	en	van	aanpakken	houden.	Hij	moet	met	
een	helicopterview	kunnen	kijken	naar	processen,	maar	in	het	contact	met	mensen	
vooral	doen.	Geen	vergadertype	dus.	Wel	iemand	die	kan	schakelen	tussen	bewoners	en	
beleid.		

Ervaringswerker	in	brede	zin	
Voor	de	functie	van	procesbegeleider	kan	een	ervaringsdeskundig	gezocht	worden,	met	
een	opleiding	op	HBO-niveau.	In	deze	opleidingen	breiden	studenten	de	eigen	
ervaringsdeskundigheid	uit	tot	collectieve	ervaringskennis,	leggen	verbanden	met	
maatschappelijke	processen	en	leren	vaardigheden	om	hun	ervaringsdeskundigheid	
gericht	in	te	zetten.	Er	kan	ook	gekozen	worden	voor	een	tandem,	waarbij	de	
procesbegeleider	samenwerkt	met	een	ervaringsdeskundige	met	een	geschikte	
vooropleiding.		

Ervaringsdeskundigheid	kan	helpen	bij	het	leggen	van	contact	en	inspiratie	bieden	voor	
herstel.	De	vergelijkbare	ervaringen	zijn	daarbij	niet	altijd	het	eerste	aanknopingspunt.	
Het	belangrijkste	is	om	elkaar	‘van	mens	tot	mens’	te	leren	kennen,	zoekend	naar	
verbinding.	Via	een	gezamenlijke	overeenkomst	of	interesse	kan	soms	beter	contact	
gelegd	worden.		

Procesbegeleider: “Als hoger opgeleide Nederlandse vrouw stond ik ver af van de 
voornamelijk allochtone deelnemers. Mijn ervaringsdeskundigheid droeg maar een 
klein deel bij aan het creëren van een vertrouwensband. Met open gesprekken over 
de opvoeding van mijn kinderen en mijn geloof bereikte ik meer.” 

Als	het	lukt	om	in	de	eigen	buurt	een	geschikte	ervaringsdeskundige	te	vinden,	is	dat	
ideaal.	Een	sociaal	vaardige	en	betrokken	buurtbewoner	met	veel	levenservaring		en	de	
competenties	om	dit	goed	in	te	zetten,	kan	een	goed	alternatief	zijn.	De	kennis	en	het	
netwerk	van	de	buurt,	is	soms	waardevoller	dan	ervaringsdeskundigheid	van	iemand	
buiten	de	buurt.		

Ervaringsdeskundigheid en LVB is een nieuwe variant van de inzet van 
ervaringsdeskundigen in de zorg. Dit is nog niet vanzelfsprekend. Een deelnemer 
wilde zich daar wel op specialiseren. Samen zijn we een traject in gegaan waarin 
onder andere het omgaan met de eigen beperkingen centraal stond. Handvatten 
voor hemzelf en voor anderen, inzicht en waardering in wat hij juist wel goed kan en 
waar hij soms een pas moet laten gaan. Uiteindelijk heeft hij net met glans een 
ervaringsdeskundigheidstraining bij de Vrijwilligersacademie gevolgd. Daar kwam 
veel op zijn plek, onder andere over op welke manier hij zijn ervaringsdeskundigheid 
wil inzetten. 
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6. Werken	met	de	community	
	

Een	inclusieve	samenleving	ontstaat	niet	vanzelf.	De	methode	‘Kwartiermaken’	

beschrijft	manieren	om	hier	aan	te	werken.	Een	belangrijke	plek	is	weggelegd	voor	
niches,	gastvrije	plekken	waar	iedereen	mee	kan	doen.	Als	procesbegeleider	kan	je	
zorgen	dat	dit	soort	niches	ontstaan	door	te	werken	mét	de	community.		

Plan	van	Aanpak	
Door	samen	met	actieve	buurtbewoners	aan	de	
slag	te	gaan,	ontstaat	er	een	proces	van	leren	
en	innoveren.		

	

	

	

	

1. Verkennen		
Elk	nieuw	initiatief	start	met	een	verkenning	om	vast	te	stellen	wat	het	DNA	van	de	
buurt	is.	Bepaal	de	sterke	en	zwakke	kanten,	de	kansen	en	de	uitdagingen	van	zowel	de	
buurt	als	de	community	van	waaruit	gewerkt	wordt.		

De	omgeving	
De	omgeving	en	samenstelling	van	de	buurt,	bepaalt	de	mogelijkheden.	Het	heeft	geen	
zin	om	een	activiteit	te	starten	op	een	plek	in	de	buurt	waar	mensen	niet	graag	heen	
gaan.	Goedlopende	bewonersinitiatieven	die	buurtbewoners	weten	te	bereiken,	zijn	het	
beste	startpunt	voor	nieuwe	initiatieven.		

De	mensen	
De	grootste	groep	bewoners	bepalen	in	een	buurt	meestal	de	sfeer.	Daarnaast	heb	je	in	
elke	buurt	bijvoorbeeld	klagers,	kletsers,	gangmakers	en	regelaars.	Achterhaal	of	deze	
mensen	betrokken	zijn	bij	de	community	en	welke	rol	ze	spelen.		

Bij	het	werk	zijn	de	sleutelfiguren	van	de	buurt	belangrijk.	Dit	zijn	mensen	die	altijd	hun	
(ge)voelsprieten	uit	hebben	staan.	Zij	kennen	veel	mensen	en	weten	wat	er	te	doen	is.	
Het	kunnen	zowel	professionals	als	vrijwilligers	zijn.	Niet	elke	sleutelfiguur	heeft	
dezelfde	rol.	Juist	met	een	veelzijdige	rolverdeling,	vullen	mensen	elkaar	aan.	Nodig	zijn	
bijvoorbeeld	pioniers,	netwerkers,	presteerders,	strategen	en	helpers.		

Wanneer	de	sleutelfiguren	achter	het	ideaal	van	een	inclusieve	community	staan,	
kunnen	ze	dit	uitdragen.	Samen	de	buurt	analyseren	is	de	eerste	stap.	Neem	of	teken	
daarvoor	een	kaart	van	de	buurt	en	ga	samen	bespreken	wat	de	belangrijkste	punten	
zijn.	Je	leert	zo	ook	snel	de	kennis	en	kracht	van	deze	sleutelfiguren	kennen.		

Verkennen	

Verbeelden	

Vormgeven	

Verankeren	
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De	ruimte	
Het	gebouw	waar	de	activiteiten	plaatsvinden	bepaalt	de	sfeer	en	de	mogelijkheden.	
Een	gezellige	overzichtelijke	ruimte	waar	iedereen	zich	thuis	voelt,	heeft	de	voorkeur.	
Als	het	te	groot,	te	hip	of	juist	te	oubollig	wordt,	stoot	dat	mensen	af.	Vanzelfsprekend	
moet	het	pand	toegankelijk	zijn	voor	mensen	met	een	rolstoel	of	andere	lichamelijke	
beperking.		

In	veel	buurtcentra	en	buurtkamers	ligt	de	nadruk	op	één	groep	bezoekers.	Dit	werkt	
door	in	de	beeldvorming,	er	ontstaat	een	bepaald	imago.	Mensen	uit	andere	
doelgroepen	vermijden	de	plek,	zelfs	als	er	activiteiten	zijn	die	ook	voor	hen	geschikt	
zijn.		

Procesbegeleider: “Een deelnemer wilde niet naar het Huis van de Wijk, omdat zij 
daar alleen ouderen ziet. In een andere Buurtkamer kwamen volgens haar alleen 
allochtonen. Hoewel het op mij discriminerend overkomt, is het wel begrijpelijk  dat 
ze verwacht hier geen plek voor zichzelf te vinden.” 

	

2. Verbeelden	
Door	de	sleutelfiguren	te	blijven	betrekken	en	hen	te	vragen	meer	mensen	aan	te	
brengen,	wordt	het	draagvlak	steeds	groter.	Er	moet	een	proces	ontstaan	waarbij	
ideeën	en	draagvlak	groeien.	Dit	kan	door	samen	te	verbeelden	hoe	de	community	
inclusiever	en	gastvrijer	kan	worden.	

Bespreek	bijvoorbeeld	vragen	als:		

• Hoe	zou	de	community	sterker	kunnen	worden	door	deze	nieuwe	bezoekers?	
• Wat	zouden	de	nieuwe	bezoekers	kunnen	doen	in	de	community?	
• Welke		netwerken	zijn	te	verbinden?	
• Wie	zouden	hier	enthousiast	van	worden?	
• Welke	activiteiten	zijn	geschikt?	

Train	de	gastvrijheid	
Door	vooroordelen	vinden	bewoners	het	vaak	eng	om	met	mensen	met	een	beperking	
of	psychiatrische	achtergrond	in	aanraking	te	komen.	Beelden	van	vreemd	gedrag,	
onvoorspelbaarheid	en	agressie	bepalen	hun	mening.	Bij	het	eerste	contact	verdwijnt	
dit	vaak,	maar	voor	die	tijd	kan	het	nodig	zijn	om	vertrouwen	te	winnen.	Organiseer	
bijvoorbeeld	een	voorlichting	waarin	ervaringsdeskundigen	komen	vertellen	wat	de	
bewoners	kunnen	verwachten,	of		filmavonden	over	dit	thema.	Een	training	voor	de	
sleutelfiguren	kan	hen	helpen	om	bij	anderen	de	vooroordelen	bespreekbaar	te	maken.		

	

3. Vormgeven		
Het	vormgeven	aan	de	inclusieve	samenleving	is	een	proces	waarbij	naast	de	
sleutelfiguren	ook	nieuwe	mensen	betrokken	raken,	zowel	bewoners	als	hulpverleners.	
Concreet	aan	de	slag	gaan	werkt	daarbij	beter	dan	vergaderen	en	papierwerk.		
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Activiteit	kiezen	
Kies	samen	met	de	sleutelfiguren	een	activiteit	waar	zij	enthousiast	over	zijn,	maar	hou	
ook	rekening	met	de	aantrekkelijkheid	voor	buurtbewoners.	Beproefde	activiteiten	waar	
mensen	makkelijk	bij	aansluiten	zijn	gebaseerd	op	samen	eten	of	drinken.	Ook	
activiteiten	en	dagen	rondom	een	specifiek	thema	als	Burendag,	Vrouwendag	en	
Koningsdag	zijn	mooie	aanknopingspunten	voor	verbinding	in	de	buurt.	Start	met	
‘laaghangend	fruit’:	een	activiteit	die	eenvoudig	is	te	organiseren	en	relatief	veel	
tastbaar	resultaat	oplevert.	Zorg	wel	voor	reële	verwachtingen	over	het	resultaat,	zodat	
niemand	teleurgesteld	is	als	er	bijna	geen	bezoekers	op	een	activiteit	afkomen.		

Deelnemers	werven	
Elke	activiteit	heeft	een	aanloopperiode	nodig,	waarin	er	weinig	deelnemers	zijn.	Er	is	
een	lange	adem	nodig.	Om	mensen	te	werven	is	een	foldertje	niet	genoeg.	Het	is	een	
kwestie	van	uitproberen,	volhouden	en	meerdere	manieren	van	PR	inzetten.	

De	kwetsbare	bewoner	waar	de	activiteit	voor	bedoeld	is,	heeft	extra	aandacht	nodig	
om	te	participeren.	Anders	hadden	ze	dat	immers	al	lang	gedaan.	Wees	zo	
laagdrempelig	mogelijk.	Zelfs	aanbieden	om	mensen	de	eerste	keren	op	te	halen,	werkt	
pas	als	ze	je	al	kennen.	Het	helpt	vaak	beter	als	mensen	samen	met	een	vertrouwd	
persoon	mogen	komen.	Benader	uit	jezelf	de	mensen	die	al	eens	bij	activiteiten	geweest	
zijn.		

Via	je	netwerk	van	hulpverleners	kan	je	toekomstige	deelnemers	vinden	en	benaderen.	
Dit	zogenaamde	‘warm	contact’	werkt	beter	dan	flyers	of	ander	PR	materiaal.	Hou	er	
rekening	mee	dat	het	voor	sommige	hulpverleners	spannend	is	om	iemand	los	te	laten.	
De	hulpverlener	moet	het	vertrouwen	krijgen	dat	zijn	cliënt	goed	terecht	komt.		

Procesbegeleider: we hebben nu ruim een jaar een eettafel en het loopt goed. 
Terugkijkend valt wel op dat er nog nooit iemand zelfstandig is gekomen. Alle 
deelnemers kwamen de eerste keer met een begeleider.  

Eerste	indruk	
De	eerste	indruk	bepaalt	voor	een	groot	deel	wat	iemand	van	een	activiteit	vindt.	Zorg	
dat	iedere	nieuwkomer	persoonlijk	opgevangen	wordt.	Vraag	van	degene	die	dit	doet	
om	eens	door	de	ogen	van	een	nieuwkomer	te	kijken.	Welke	sfeer	treft	hij	aan?	Wat	
voor	mensen	zijn	er	en	hoe	gaan	ze	met	elkaar	om?	Bij	welke	mensen	past	deze	sfeer	en	
welke	bewoners	zullen	zich	juist	minder	thuis	voelen?	Je	kan	dit	gebruiken	in	het	eerste	
contact	met	nieuwe	mensen.		

Blijf	herhalen	
Na	de	eerste	keer	blijft	het	nog	een	tijdje	moeilijk	voor	mensen	om	te	komen.	
Structurele	dagen	en	tijden	te	zijn	waarop	activiteiten	plaatsvinden	maken	het	
makkelijker	om	te	komen.	Spreek	af	dat	mensen	terugkomen	en	laat	merken	dat	je	dat	
leuk	vindt.	Blijf	vragen	wat	mensen	willen	en	help	mee	om	deze	wensen	te	realiseren.		

Bedenk	bij	een	open	inloop	of	je	adresgegevens	opschrijft.	Het	nadeel	is	dat	dit	een	
bureaucratische	uitstraling	kan	hebben.	Het	voordeel	is	dat	je	mensen	kan	bereiken	als	
ze	niet	meer	komen.		
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Deelnemer J. vertelde tijdens een lunch dat hij niet met een computer overweg kon. 
Iemand herkende dat en zei dat ze daar wel eens les in had gehad, maar niet 
genoeg. Toen bleek dat er in de Buurtkamer een initiatief voor een computercursus 
was geweest, maar nooit van de grond gekomen. Door deze twee geïnteresseerden 
werd het plan weer opgepakt. 

Beheer	de	sfeer	
Vaste	deelnemers	bepalen	de	sfeer	van	een	activiteit	en	vormen	vaak	een	groep,	
waardoor	het	voor	nieuwe	mensen	moeilijker	is	om	aansluiting	te	vinden.	Als	
procesbegeleider	ben	je	alert	op	de	sfeer.	Een	positieve	stemming	werkt!	Let	ook	op	de	
verwelkoming	van	nieuwe	mensen.	Zorg	bijvoorbeeld	voor	een	maatje	of	benoem	
iemand	uit	de	groep	tot	gastvrouw.	

	

4. Verankeren	
Als	het	lukt	om	de	community	gastvrijer	te	krijgen,	kunnen	meer	mensen	hun	weg	
vinden	naar	een	plek	die	bij	ze	past.	Buurtbewoners	kunnen	de	activiteit	zelfstandig	
organiseren,	maar	de	bereikbaarheid	en	beschikbaarheid	van	een	professional	blijft	
meestal	nodig.		

Blijf	vragen	
De	deelnemers	aan	de	activiteit	zijn	de	beste	bron	van	informatie.	Voer	regelmatig	
gesprekjes	met	hen	over	hoe	ze	het	vinden.	Doe	dat	zowel	op	het	niveau	van	de	
activiteit	(‘wat	zou	je	anders	willen	zien’),	als	over	de	sfeer	en	beleving.		

Sommige	mensen	willen	actiever	worden	of	iets	leren.	Bedenk	dat	ook	kleine	taken	als	
‘koffie	inschenken’	al	zorgen	dat	iemand	zich	waardevol	voelt.	Zelfs	met	een	kleine	taak,	
kan	iemand	tot	vrijwilliger	benoemd	worden.			

Blijf	waarderen	
Koester	de	buurtbewoners	die	vanaf	het	begin	betrokken	zijn.	Het	is	een	valkuil	om	in	je	
eigen	enthousiasme	te	snel	of	te	veel	voor	elkaar	te	willen	krijgen,	waardoor	het	niet	
meer	gesteund	wordt	door	de	buurtbewoners.	Door	bij	de	bewoners	na	te	blijven	
vragen	wat	het	effect	van	de	activiteit	of	aanpak	is,	hou	je	hen	betrokken	en	
gemotiveerd.	Bespreek	wat	het	de	community	oplevert.	Hierdoor	heb	je	het	ook	snel	in	
de	gaten	wanneer	bijstelling	nodig	is.	Blijf	samen	met	de	bewoners	nadenken	hoe	het	
nog	beter	kan.	

Bouw	een	ondersteuningsnetwerk	
Naast	een	open	activiteit,	bijvoorbeeld	een	lunch	waar	iedereen	zonder	aanmelden	naar	
toe	kan,	voegt	een	activiteit	met	een	vaste	groep	mensen	veel	toe.	Wanneer	mensen	
elkaar	leren	kennen,	ontstaat	een	groep	waarin	iedereen	zich	betrokken	voelt	en	waarin	
de	bewoners	elkaar	steunen.	Juist	rondom	activiteiten	die	mensen	verbinden,	
bijvoorbeeld	samen	iets	organiseren	of	leren,	groeit	betrokkenheid.	Hierdoor	ontstaan	
ondersteuningsnetwerken,	waarmee	het	eigen	netwerk	van	kwetsbare	bewoners	
ontlast	kan	worden	als	er	hulp	nodig	is.			
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Zorg	dat	je	contactgegevens	hebt	van	de	deelnemers,	zeker	van	de	mensen	die	
regelmatig	deelnemen.	Wanneer	ze	er	dan	één	of	enkele	keren	niet	zijn,	kan	je	hen	
benaderen	om	te	kijken	of	alles	goed	gaat.	De	procesbegeleider	of	het	
ondersteuningsnetwerk	vervult	zo	een	signaleringsfunctie	en	een	kan	snel	actie	
ondernemen	als	het	niet	goed	met	iemand	gaat.	

Voorbeeld:  “Een bestuurslid van de community werkt ook als maatje op een schip. 
Toen hij daar niet verscheen, ging de kapitein kijken waar hij was. Hij bleek thuis 
ernstig ziek en apatisch in een stoel te zitten. De kapitein sloeg de ruit in en belde 
112. Dit bleek net op tijd. Als niemand zich zorgen had gemaakt, zou deze man het 
niet overleefd hebben.”  
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Bijlage	
	

Vragenlijst	buurt-DNA	
	

VERKENNEN	

Leer	de	buurt	zo	goed	kennen	dat	je	weet		waar	de	scharnierpunten	zitten	en	waar	het	
schuurt.	Welke	problemen	zijn	er	en	waar	liggen	de	kansen?	

Tip:		Bij	de	gemeentes	zijn	gegevens	op	te	vragen	of	te	downloaden.	Denk	aan	gegevens	
over	sociaal	domein/zorg/welzijn/demografie.			

sleutelfiguren		

§ Dit	zijn	de	gouden	mensen	die	een	grote	rol	kunnen	spelen.		
§ Sleutelfiguren	zijn	de	mensen	die	altijd	hun	(ge)voelsprieten	uit	hebben	staan.		
§ Degenen	die	het	verschil	maken.	Zowel	professioneel	als	vrijwillig.		
§ Kansen	en	uitdagingen.	Wat	zijn	de	problemen	in	de	buurt?	Waar	zijn	mensen	in	de	

buurt	trots	op?	

Omgeving.		

§ Hoe	groot	is	de	buurt?	
§ Wat	is	de	structuur	van	de	buurt?	Deze	wordt	bepaald	door	grenzen	als	grote	

straten,	een	centraal	plein	of	bijvoorbeeld	een	gracht.		
§ Welke	voorzieningen	zijn	er.	Alles	in	de	buurt	of	ook	buiten	de	buurt?	Soms	ligt	de	

school	of	andere	'centrale	locatie'	net	buiten	de	buurt.		
§ Wat	zijn	de	gebouwen	waar	veel	bewoners	komen	/	bewoners	vaak	komen?	
§ Openbare	ruimte:	waar	ontmoeten	welke	groepen	elkaar?	
§ Ligging?	
§ Hoe	beïnvloedt	het	soort	woningen	de	betrokkenheid	van	bewoners	bij	de	buurt?	

Staan	er	bijvoorbeeld	vooral	sociale	huurwoningen	of	dure	koopwoningen?	

Mensen	

§ Zitten	er	in	de	community	al	mensen	uit	de	doelgroep	
§ Kunnen	leden	van	de	community	zelf	bekenden	toeleiden	
§ Hoe	draait	de	community?	Wie	zijn	de	belangrijkste	mensen,	hoe	is	het	

georganiseerd,	welke	kwaliteiten	zijn	aanwezig,	welke	kwaliteiten	missen?	
§ Is	er	draagvlak?	
§ Wat	is	er	al	in	de	buurt?	
§ Welke	instellingen	zijn	actief?	Welke	professionals	spelen	een	belangrijke	rol?	

	

Georganiseerde	omgeving	

§ Wat	zijn	de	belangrijke	activiteiten	
§ Is	er	een	buurtvereniging,	What’s	Appgroep,	zijn	er	buurtambassadeurs	etc.?	
§ Zijn	dit	vrijwilligers	of	is	er	professionele	ondersteuning?	
§ Hoe	is	de	verbinding	met	professionele	diensten,	bijvoorbeeld		wijkagent		
§ Bij	huren:	welke	rol	speelt	de	wooncorporatie?		
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§ Wat	is	de	mate	van	betrokkenheid	van	bewoners.	Zijn	steeds	dezelfde	paar	mensen	
actief	of	reageren	veel	mensen	op	bijvoorbeeld	vragen	van	de	gemeente	over	de	
inrichting	van	de	wijk.	Hoe	zijn	de	inspraakmogelijkheden?	
	

Bewoners	

• Naar	binnen	gekeerd	of	los	zand	
• Betrokkenheid	van	bewoners	bij	hun	leefomgeving	/	straat	en	mensen	
• Opleidingsniveau,	etnische	achtergrond	
• Is	er	een	opvallende	volksaard.	Bijvoorbeeld	in	volksbuurten	waar	mensen	voor	

elkaar	zorgen,	maar	buitenstaanders	buiten	houden.	Zijn	er	andere	culturele	
codes,	bijvoorbeeld	vloeken	is	normaal	taalgebruik	in	sommige	volksbuurten	en	
bij	allochtone	bewoners	wordt	niet	over	psychische	problemen	gesproken.		

• Welke	rol	speelt	de	geschiedenis,	zijn	er	gebeurtenissen	die	nog	van	invloed	zijn.	
Historisch	besef?	

	

Actieve	buurtbewoners	

• Kartrekkers	&	de	buurtburgemeester	
• Kortdurend	betrokken	bewoners,	willen	zich	wel	inzetten	voor	anderen,	maar	

niet	structureel	/	blijvend	
• Actieve	buurtbewoners,	die	zich	betrokken	voelen	bij	hun	leefomgeving	en/of	

bij	andere	bewoners	
• Hondenbezitters,	die	lopen	met	regelmaat	op	straat	
• Groot	netwerk	in	de	wijk,	dit	is	heel	informeel	en	bij	de	een	is	het	alleen	‘hallo’		

en	met	anderen	is	veel	meer	contact	
• Initiatiefrijk	
• Bemoeizuchtig:	zeggen	het	als	er	iemand	op	de	stoep	fietst	
• Zijn	niet	georganiseerd,	sluiten	zich	wel	aan	bij	andere	netwerken	maar	komen	

weinig	naar	vergaderingen.		Je	kan	hen	aanspreken,	erkenning	geven	en	laten	
weten	wat	ze	aan	extra	dingen	kunnen	doen.		

	

Professionals	

• Werken	mét	de	wijk	
• Hebben	een	taak,	goede	professionals	weten	dit	om	te	zetten	in	een	

betekenisvolle	rol	in	de	buurt	
• Kennen	vaak	een	aantal	sleutelfiguren	
• Werken	op	het	gebied	van	Zorg	(individueel	gericht)	en	Welzijn	(buurt	en	

individueel).	Wijkagent.	Woningbeheerders.	Zorgnetwerken.	Gebiedsmakelaar.	
Ook	sociaal	ondernemers	op	bijv.		gebieden	als		leren,	kunst	en	cultuur	en	
culinair.		

	

Informele		organisatiestructuur	/	samenwerking		

• Informele	initiatieven.	Bv	rond	mantelzorg.		
• Soms	met	professionele	ondersteuning,	soms	zonder.	Niet	standaard	nodig.		
• Vaak	groter	dan	buurtniveau	
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7. Inspiratiebronnen	
	

Deze	handreiking	is	gebaseerd	opl	iteratuur,	ervaringskennis	en	inspriatie	uit	diverse	
hoeken.	

Vrijwilligers	en	medewerkers	
De	belangrijkste	bron	van	informatie	waren	de	medewerkers	en	vrijwilligers	die	
betrokken	zijn	bij	het	experiment.		

	

Ondeliggende	theorieën	
	
Presentiebenadering	
Presentie	is	bekend	als	de	werkwijze	waarbij	de	zorggever	zich	aandachtig	en	toegewijd	
op	de	ander	richt.	Deze	globale	beschrijving	doet	geen	recht	aan	de	gedegen	uitwerking	
van	de	theorie.		
Website:	presentie.nl	

Community	Mapping		
Community	Mapping	is	een	uitnodigende	werkwijze	om	in	een	buurt,	buurt	of	dorp	
gezamenlijk	met	uitdagingen	uit	de	gemeenschap	aan	de	slag	te	gaan.	Niet	de	
‘problemen’	zijn	het	uitgangspunt,	maar	de	wensen,	krachten	en	hulpbronnen	uit	de	
gemeenschap	zelf.	Deze	worden	–	letterlijk	–	in	kaart	gebracht.		
Download	

Kwartier	maken	
Kwartiermaken	staat	voor	de	poging	een	maatschappelijk	klimaat	te	bevorderen	waarin	
meer	mogelijkheden	ontstaan	voor	mensen	in	de	marge	om	erbij	te	horen	en	mee	te	
doen	naar	eigen	wens	en	mogelijkheden.	Doortje	Kal	promoveerde	er	in	2001	op	en	
deelt	informatie	sindsdien	via	de	website	www.kwartiermaken.nl.		
Boeken:		Alle	boeken	van	Doortje	Kal	
	
GGZ	in	de	wijk	
Movisie	verzamelde	ervaringen	uit	het	land	en	onderzocht	wat	werkt	om	psychisch	
kwetsbare	mensen	te	ondersteunen	in	de	wijk.	Het	werden	twee	mooie	infographics.		
Link	

Goeie	buur	
Een	goeie	buur	weet	wat	er	speelt	in	de	buurt,	en	weet	eventueel	een	helpende	hand	te	
bieden.	Of	weet	wie	anders	een	helpende	hand	kan	bieden.	Hij	of	zij	weet	ook	waar	je	
terecht	kunt	als	er	wat	meer	hulp	nodig	is.	Het	principe	is	al	in	meerdere	gemeenten	
uitgewerkt	tot	een	georganiseerde	samenwerking.	Bijvoorbeeld	in	Amersfoort.		
Website:	degoeieburen.nl/wat	

Asset	Based	Community	Development	
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De	ABCD	methode	richt	zich	op	groepen	buurtbewoners	die	onderling	nog	weinig	
contact	hebben	en	normaalgesproken	buitengesloten	worden.	De	methode	zoomt	in	op	
competenties	(Assets)	en	netwerken.		
Download		

Interessante	boeken	
	
Participatie	in	de	bijstand:	wat	leert	de	wetenschap?		
Een	analyse	van	honder	wetenschappelijke	onderzoeken	
Vasco	Lub,	2017	
Download	

Psychische	kwetsbaarheid,	belicht	vanuit	sociaalpsychiatrisch	perspectief	
Met	name	het	hoofdstuk	over	bewonersgestuurde	wijkontwikkeling.		
Uitgeverij	Boom,	2017	
Ivonne	van	der	Padt	Jeanne	Derks,	Sjaak	Boon	
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Colofon	
	

Deze	handreiking	is	ontwikkeld	in	het	kader	van	het	Focusexperiment	Leren	en	
Participeren	in	de	communitiy.	Dit	is	een	Focusexperiment	binnen	het	Amsterdamse	
programma	‘Meedoen	Werkt’,	dat	zich	richt	zich	op	Amsterdammers	die	niet	op	eigen	
kracht	kunnen	participeren.		

	

Stuurgroep	
Volksbond	–	Streetcornerwork	
Regenbooggroep	
De	Omslag	

Projectteam	
Kees	Onderwater		 Projectleider	

Jaap	Prummel		 	 Procesbegeleider	West	
Angèle	de	Jong			 Procesbegeleider	Nieuw	West	
Trudy	Jansen	 	 Procesbegeleider	Noord	
	

	

Communities	
Noord	
Coöperatie	De	Kleine	Wereld	
Buurtkamer	Zilverberg	
	
Nieuw	West	
Westside	Slotermeer	
Broedplaats	de	Vlugt	
	
West,	de	Baarsjes	
Buurtkamer	Bestevāer	
Samen	zorgen,	samen	dragen	
	
	
	
	

Deze	uitgave	is	tot	stand	gekomen	door	een	bijdrage	van	Volksbond	–	Streetcornerwork.		

De	resultaten	van	het	experiment	worden	verder	getest	en	uitgewerkt;	eind	2018	
verschijnt	een	definitieve	versie.			


