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Samenvatting en advies
Communities van bewoners bieden zeker goede kansen en mogelijkheden om de participatie
van mensen met psychiatrische en licht verstandelijke beperkingen te bevorderen. Tijdens
het experiment LPC is duidelijk gebleken dat er dan wel vooraf moet worden onderzocht of
de condities in de betreffende communities in orde zijn, zodanig dat zij mensen met
beperkingen kunnen ontvangen.
Duidelijk is eveneens geworden dat met name buurtkamers, als basis voor communities, een
sleutelrol kunnen vervullen. Buurtkamers blijken een belangrijk onderdeel van de
noodzakelijke sociale infrastructuur in stadswijken. Buurtkamers worden vaak gefaciliteerd
door woningbouwcorporaties. Als woningbouwcorporaties in wijken deze basisvoorziening
financieel blijven en/of gaan garanderen zullen de (informele) initiatieven door actieve
buurtbewoners gemakkelijker volgen.
Tevens is duidelijk geworden dat de rol van de procesbegeleiders/kwartiermakers een
belangrijke is. Het bleek belangrijk dat deze autonoom en los van instituties in een wijk moet
kunnen werken. Dit werd recent nog eens onderbouwd door de Rekenkamer, SCP en de
Nationale ombudsman. https://www.trouw.nl/samenleving/vooral-de-kwetsbaarstemensen-krijgen-niet-de-zorg-die-zij-nodig-hebben~a62174c1/ Zij houden een pleidooi om
ondersteuners in de wijk in te zetten die kwetsbare mensen uit en door het ‘zorgwoud’
leiden. Ook de Rotterdamse rekenkamer houdt naar aanleiding van haar recent onderzoek
naar de wijkteams een pleidooi voor meer ruimte om naar eigen professionele inschatting te
kunnen handelen. https://www.socialevraagstukken.nl/geef-wijkteams-meer-ruimte/
Conclusie van het experiment is dat een combinatie van een autonoom werkende
procesbegeleider en een buurtkamer/community die over de juiste condities beschikt om
mensen met beperkingen te ontvangen hen helpt om de kracht voor eigen oplossingen te
vinden. Daarbij is het belangrijk niet direct in eindresultaten te denken. De individuele
stapjes in de leerprocessen zijn allemaal belangrijke onderdelen van het resultaat.
Tevens versterkt een dergelijke combinatie de sociale infrastructuur in een buurt. Daarbij is
ook duidelijk sprake van het ‘ontzorgen’ van professionele krachten.
Het is verder aan te bevelen om voor de verdere ontwikkeling van de LPC werkwijze in de
wijk ook de ervaringen van herstelwerkplaatsen en vliegende brigades in Amsterdam te
betrekken https://www.nieuwewegenggzenopvang.nl/deelnemers/ggz-in-de-wijkamsterdam-zuid/ De actuele ontwikkeling waarbij de inzet van de zogenaamde GGZ-coach in
de wijk, die zich richt op consultatie en advies van werkers in de wijk, wordt geïnitieerd
ondersteunen wij zeer.
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Inleiding
Het experiment Leren en participeren in de community is gestart medio 2016. Het vond
plaats in drie bewonerscommunities t.w. Westside Sloteremeer, de Bestevaer in de Baarsjes
en De Kleine Wereld in Noord. Het experiment is officieel eind juni 2018 gestopt. In de
Bestevaer in West vond vanaf eind 2017 nog een verlenging van het experiment plaats. Deze
richtte zich specifiek op verdieping van de werkwijze gericht op mensen met psychiatrische
beperkingen. De doorstart had enige vertraging in verband met instroom van deelnemers en
zal daarom nog doorlopen tot eind 2018. Dit eindverslag is in overleg met de opdrachtgever
niet uitputtend en zal zich daarom richten op hoofdlijnen en het benoemen van conclusies
en aanbevelingen.
Aanname vooraf aan het experiment LPC
Het zelf kiezen en samenstellen van een ondersteuningsnetwerk door de deelnemers met
psychiatrisch en/of licht verstandelijk beperkingen, het werken aan eigen oplossingen en
ambities en het meedoen met community activiteiten bevordert de zelfredzaamheid en het
duurzaam participeren.
Tevens onderzoeken we of
• bewonerscommunities mensen met beperkingen nieuwe en duurzame kansen
kunnen bieden voor dagbesteding en participatie in de wijk;
• de toeleiding van mensen met beperkingen naar communities professionele
krachten ‘ontzorgen’
Deelnemers
De cijfers
De in het contract (dd 10 juni 2016) vastgelegde afspraak vooraf was dat minimaal vijftien
deelnemers aan het experiment zouden gaan deelnemen (vijf deelnemers per community).
De instroomruimte is later in gezamenlijk overleg iets verruimd.
Er zijn vervolgens totaal achttien deelnemers aangemeld waarvan uiteindelijk met zestien
een start is gemaakt. Twee deelnemers, een in West en een in Nieuw West, die het proces
met succes hebben afgerond zijn niet in RAAK geregistreerd. Aan het eind van de experiment
periode had 55% van de deelnemers (exclusief de deelnemers die niet in RAAK zijn
geregistreerd) deelname aan het experiment met meer of minder succes afgerond.
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Er zijn tussentijds (zie bovenstaande figuur) om diverse redenen acht deelnemers
uitgevallen. Negen deelnemers hebben het experiment, ieder op verschillende wijze, met
meer of minder succes afgerond.
De deelnemers in de communities
In Noord (De Kleine Wereld) zijn twee deelnemers vrijwel direct teruggetrokken door de
klantmanager van WPI en aangemeld voor vrijwilligerswerk en een ander project. Reden was
dat de klantmanager de fysieke condities van DKW onvoldoende vond om haar klanten daar
heen te verwijzen. Een deelnemer uit Noord vond al snel een betaalde baan en had geen
behoefte aan verdere ondersteuning en verbinding met de community of versterking van
haar persoonlijke netwerk. De projectbegeleider heeft zelf twee mensen geworven via de
Brouwerij, een GGZ-instelling, maar die bleken uiteindelijk te ver weg te wonen en hun
problemen bleken ‘te zwaar’ om deel te nemen aan het experiment.
De klantmanager heeft vervolgens nog één persoon doorverwezen, maar dit gebeurde
gelijktijdig met de gesprekken over het stoppen van het experiment in Noord. Deze persoon
maakt nu wel gebruik van de wekelijkse lunch die binnen het LPC experiment gestart is en
met financiële ondersteuning van het stadsdeel is voortgezet.
In Nieuw West (Westside) zijn twee personen nooit echt goed van start gegaan als gevolg
van zware psychiatrische problematiek. De toeleiding was achteraf gezien niet goed
geïndiceerd. Een andere deelnemer is na een hoopvolle start na een aantal maanden
gestopt. Ze werd kort na elkaar een paar maal opgenomen en de gevolgen daarvan
verhinderde haar de deur uit te gaan. Zij had wel de motivatie maar het lukte niet.
Een deelneemster I. Heeft tien maanden actief met het experiment meegedaan. Werkte o.a.
achter de bar bij Westside. Wilde geen hulp voor haar ernstige psychische en financiële
problemen wat uiteindelijke leidde tot intense ontwrichtende situaties.
Van de drie mensen die het experiment succesvoller hebben doorlopen heeft O. veel profijt
gehad. Hij heeft z’n ambitie als fotograaf kunnen door ontwikkelen en het experiment
afgesloten met een succesvolle tentoonstelling van z’n werk. M. heeft zich aangesloten bij
de community, heeft er een tijdje achter de bar gewerkt en gaat met regelmaat naar de
activiteiten die er worden georganiseerd. Ook L. die actief participeerde komt nog
regelmatig met haar zusje koffie drinken in Westside. Het experiment heeft in Westside
zeker een duurzaam vervolg gecreëerd. Naast participatie in de verschillende
werkzaamheden in keuken en bar wordt nu ook de ‘geluksdisco’ bezocht.
In West (Bestevaer) hebben alle zes de deelnemers het experiment succesvol afgerond en
hebben ze alle zes nog contact met de buurtkamer. Z. heeft de aannames van het
experiment volledig waargemaakt. Ze is nu een van de actieve steunpilaren van De
Bestevaer en organiseert de koks, de eettafels en de thema’s die besproken worden. Ze
werkt als ervaringsdeskundige vrijwilliger in Samen zorgen, samen dragen. Ze is uit haar
behandeling ontslagen door haar hulpverlener. M. heeft zich met name gericht op het
beheer van haar agenda. Is daarbij ondersteund door de andere deelnemers. Werkt als
vrijwilligster bij Nieuw Vredenburg, is lid van de WMO-raad West en de cliëntenraad van
Cordaan. N. Heeft nu een maatje van het Burennetwerk. O. Is verhuisd naar een woongroep
in Amsterdam West. Ze komt regelmatig eten in De Bestevaer. Heeft het experiment
gebruikt om te leren zich meer te uiten en te praten over zichzelf. Ook heeft de
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procesbegeleider haar geholpen om een aantal van de twintig(!) professionals die zich met
haar bezighouden meer met haar te verbinden. J. heeft geleerd om z’n beperkingen onder
ogen te zien en te accepteren. Hij werkt nu als ervaringsdeskundige vrijwilliger in Samen
zorgen, samen dragen.

Ondersteuningsnetwerk
Netwerken
De netwerken van mensen met psychiatrische en licht verstandelijke beperkingen zijn vaak
klein en kwetsbaar en bij de deelnemers in het experiment bleek dat ook zo te zijn. Een
netwerk van eigen keus vormen en/of herstellen was dan ook voor een belangrijk deel van
de deelnemers aan het experiment een belangrijke eerste stap.
De procesbegeleiders in het experiment zetten zich als eerste stap in om het netwerk van de
deelnemers in kaart te brengen, te bestendigen en indien mogelijk uit te breiden. Daarbij
bleek dat de bewonerscommunity, als de daarvoor benodigde basiscondities er in orde
waren, van toegevoegde waarde. Het kon als een extra bonus worden ingezet.
De community
Condities
Communities moeten aan een flink aantal condities voldoen om mensen met beperkingen te
kunnen ontvangen. Ze moeten herkenbaar zijn, met regelmaat (bv wekelijks) iets bieden
waar je zonder veel plichtplegingen aan mee kan doen, inclusief zijn en niet met labels
werken.
Ze moeten luwte bieden voor "kat uit de boom kijken", de mogelijkheid bieden daarbinnen
een rol op te pikken. Ze moeten een lange termijn perspectief bieden voor de deelnemers.
Het gaat om een gezellige, informele, toegankelijke, gastvrije en overzichtelijke ruimte
waarin ieder zich thuis voelt.
De acht condities samengevat:
Conditie
Er is sociale energie aanwezig

De community is herkenbaar in de buurt
De community is inclusief

Buurtbewoners organiseren iets voor de
buurt
Activiteiten zijn gericht op ontmoeten en
samen doen: bijvoorbeeld samen eten voor
iedereen die wil aanschuiven
Er is ruimte voor nieuwe initiatieven
Vaste vestigingsplek
Je ziet duidelijk waar je bent
Overzichtelijke ruimte(n)
Iedereen mag meedoen/erbij horen
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Er is ruimte en tijd voor het proces

Activiteiten organiseren is een middel

De community is duurzaam

De community kan continuïteit bieden

De community is toegankelijk

Geen stigma en uitsluiting
Er worden geen labels gebruikt
Activiteiten zijn niet speciaal gericht op
eindresultaten
Er is tijd en luwte voor wie dat nodig heeft
Je hoeft niet mee te doen en mag de kat uit
de boom kijken
Er is voldoende tijd om een
vertrouwensband op te bouwen
Mensen komen met een doel, bijvoorbeeld
eten of kleding repareren
Mensen hebben de mogelijkheid om zelf
een activiteit te organiseren
Je kunt naar een activiteit toe
Je mag meedoen
Je kan en mag een rol op je nemen
Er is sprake van een regelmatige frequentie
in de activiteiten
Er zijn een aantal vaste gezichten in de
community
Er is aandacht voor kwaliteit
Er is financiële continuïteit om de
community ruimte voor een lange tijd open
en beschikbaar te houden voor de buurt
Toegankelijk voor mensen die een
rolstoelgebruiken of slecht ter been zijn.
Invaliden toilet

De bovenstaande acht condities zijn tenminste nodig om in een community gastvrij te
kunnen zijn voor mensen met beperkingen. Deze voorwaarden kunnen niet geboden
worden door professionele zorg en welzijnsorganisaties. Zij kunnen dit wel faciliteren maar
moeten het niet organiseren.
De institutionele en formele sfeer die dan ontstaat stoot veel mensen met een beperking af.
De ervaringen in het LPC experiment hebben geleerd dat een autonoom werkende
ondersteuner van belang is om een community te ondersteunen bij het gastvrij opnemen
van mensen met beperkingen.
Toeleiding
Tijdens het experiment bleek dat de toeleiding naar het experiment niet altijd goed verliep.
Bewonerscommunities waren vaak onbekend bij professionals en daardoor ook als verwijs
mogelijkheid niet in beeld bij de meeste klantmanagers en medewerkers van
zorgorganisaties. Het bleek dat een inhoudelijk gesprek tussen experiment en verwijzer
vooraf, over het bestaan van communities en de mogelijkheden en kansen van het
experiment in relatie met de community, een aanzienlijke verbetering van de samenwerking
opleverde.
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Ook constateerde de procesbegeleiders dat ontmoetingen aan de ’koffietafel’ in de
community in een aantal gevallen leidde tot enthousiasme en deelname aan het experiment
Het sociale in de psychiatrie
Geestelijke gezondheidsorganisaties zijn in essentie specialistische behandelorganisaties.
Zij leggen zich toe op het behandelen van mensen met psychiatrische ziekten en ernstig
psychisch lijden. Dat psychisch lijden minder duidelijk te diagnosticeren en te behandelen
is, zoals over het algemeen wel het geval is bij veel lichamelijke ziekten, is een feit. Sociale
en psychologische componenten blijken in veel gevallen ook een factor van belang bij het
ontstaan en de duur van psychisch lijden.
Geestelijke gezondheidszorg organisaties zoeken hun weg met deze wetenschap. Moeten
zij nu wel of niet zingeving een grotere plek geven en in de leefwereld van hun cliënten
treden om een goede behandeling te kunnen bieden? Moeten zij daarbij dan wel of niet
zelf aan de slag gaan in de wijk? Moeten zij zelf vanuit hun specialistische kennis mensen
in hun leefwereld helpen of moeten zij dit overlaten aan collega’s van zorg en welzijn die
in de wijk werken. De meningen over de effectiviteit van een aanpak gericht op advies en
consultatie en de daarbij ‘oncontroleerbare’ kosten blijven een belemmering voor de
zorgfinanciers om zich meer te richten op deze vorm van preventie.
Geestelijke gezondheidszorg organisaties voelen zich desondanks steeds opnieuw
uitgedaagd en zijn op dit moment weer meer in de wijk actief. Denk aan GGZ-Ingeest met
Nieuwe wegen GGZ en opvang in Amsterdam Zuid
https://www.nieuwewegenggzenopvang.nl/deelnemers/ggz-in-de-wijk-amsterdam-zuid/
en ARKIN/Mentrum met Samen Beter
https://www.samenbeter.org/proeftuinen/westerpark-amsterdam in Westerpark.
Ontwikkelingsfase community
In de actuele ontwikkeling in de wijken zijn er veel verschillende initiatieven. Er zijn
communities waar bewoners zelf het initiatief toe hebben genomen en initiatieven waarin
sociale ondernemers samen met bewoners aan de slag zijn gegaan. Dit zijn vaak wat
‘hippere’ en ook vaak commerciëlere initiatieven. Er zijn buurtkamers ontstaan op initiatief
van bewoners en op initiatief van corporaties. Deze buurtkamers hebben vaak een meer
sociale doelstelling.
Niet alle participerende buurtkamers en communities bleken de condities, nodig om mensen
met beperking te kunnen ontvangen, zonder meer te kunnen bieden. Het bleek van belang
om bewonerscommunities, die tijdens het experiment werden betrokken te beoordelen op
de fase van hun ontwikkeling (zie de Zeeuw, 2018). Buurtbewoners gaan vaak enthousiast
en voortvarend aan de slag met hun initiatief maar realiseren zich niet altijd welke
tegenslagen en ingewikkeldheden zij daarbij in de pioniersfase tegenkomen. In een
dergelijke fase aansluiten met het verzoek mensen met beperkingen gastvrij te ontvangen
bleek niet realistisch. Ruimte voor anders zijn floreert alleen in een omgeving waarin
enthousiaste bewoners open staan voor het bieden van ondersteuning in een lerende
omgeving.
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Bij de start van het experiment waren bijvoorbeeld de ruimtelijke voorzieningen in de
community in Noord niet op orde. Dit was bij de start geen contra-indicatie aangezien de
initiatiefnemers enthousiast wilden participeren in het experiment. Voor het experiment
was het op dat moment geen reden om eerst te gaan werken aan goede condities alvorens
het experiment te starten in Noord. Voor de verwijzers (WPI) was het echter direct al
aanleiding om geen mensen toe te leiden. Uiteindelijk werd kort na de start van het
experiment het pand verbouwd, waardoor in Noord voor langere tijd helemaal geen
condities aanwezig waren om bewoners op een goede manier te ontvangen en er in die fase
geen sprake kon zijn van het bieden van nieuwe en duurzame kansen in en door de
community.
In West voldeed de community en haar buurtkamer wel aan de gestelde ruimtelijke en
inhoudelijke eisen. De community bevond zich daar in een stabiele fase (differentiërende
en/of integrerende fase, de Zeeuw, 2018, blz.62) Er is voldoende ruimte voor anders zijn en
bijna alle deelnemers vonden er dan ook een vorm van aansluiting.
In Nieuw West was het experiment gevestigd bij een jonge en ambitieuze
bewonersorganisatie. In een voormalige school werd een community ontwikkeld die haar
financiële continuïteit wilde gaan baseren op een dagelijks geopende buurtcafé/restaurant.
Om de caféactiviteiten heen worden ruimtes verhuurd aan allerlei buurtinitiatieven.
Dit gaf de deelnemers met meer potentie kansen om te participeren in de werkzaamheden
die in en rond het café en restaurant aangeboden werden. De community kon daardoor
minder bieden op het gebied van gastvrijheid en meer op het gebied van arbeidsparticipatie
en re-integratie.
Informele setting een verademing
In Amsterdam zijn er intussen in iedere wijk bewonerscommunities. Zij vormen het ‘cement’
tussen de ‘stenen van de buurt’ en kunnen zeker van betekenis zijn voor mensen met
beperkingen. Diverse deelnemers aan het experiment gaven aan actief zijn in een
informelere, niet professionele setting een verademing te vinden. Het feit dat de
participerende bewonerscommunities los staan van professionele organisaties lijkt daarbij
een belangrijke voorwaarde. Een voorlopige conclusie van het experiment is dat stevige
informele netwerken in de buurt werkelijk iets te kunnen betekenen voor de mensen met
psychiatrische en licht verstandelijke beperkingen.
Het is daarom aan te bevelen meer te investeren in de ontwikkeling van dit informele
aanbod en tussen de verschillende informele initiatieven een actief en flexibel netwerk in de
buurt te ontwikkelen en te faciliteren. Er kan dan gedacht worden aan het stimuleren en
faciliteren van samenwerking tussen een aantal van de huidige Focusexperimenten
(Bondgenoten, LPC), bestaande in de buurt gevestigde initiatieven (Vriendendiensten,
Herstel werkplaatsen en team ED) en de bewonerscommunities ( Westside, Bestevaer, PekO-Bello, etc).
Beschikbare ruimten in de buurt
Bewonerscommunities zijn voor hun initiatieven erg afhankelijk van de ruimte die er
beschikbaar (en dan ook nog betaalbaar) is in een wijk. Hiervoor zijn zij afhankelijk van
woningbouwcorporaties of van de gemeentelijke vastgoedorganisatie. Bewoners initiatieven
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blijken vaak in tijdelijke ruimte te verblijven. Tijdens het experiment bleek dit ook voor de
participerende communities een kwetsbaar punt. In Noord werd de buurtkamer gelijktijdig
met de opstart van het experiment verbouwd, met alle onrust van dien. De community in
West moest tijdens het experiment verhuizen. Dit vraagt erg veel van de
bewoners/initiatiefnemers.
Toch lijkt het erop dat buurtkamers over het algemeen iets meer garantie geven op succes
en continuïteit. Woningbouwcorporaties faciliteren dergelijke voorzieningen vaak als
onderdeel van hun sociaal beleid. De gemeentelijke vastgoed organisatie heeft meer moeite
om deze belangrijke pijler van de sociale infrastructuur te faciliteren.
Een gezellige, toegankelijk en overzichtelijke ruimte waarin ieder zich thuis voelt, ook
mensen met beperkingen, is belangrijk. Het begint bij het faciliteren van ruimte in de buurt.
Dat hoeft niet via welzijnswerk, die de beschikking hebben over vaak te grote en ongezellige
Huizen van de Wijk die meestal gevestigd zijn in oude scholen waar de inrichting en sfeer
vaak nog in het verleden is blijven hangen.
Vriendelijke en toegankelijke ruimte is de levensader van veel bewonersinitiatieven.
Buurtkamers moeten daarom blijvend worden gefaciliteerd door gemeente en corporaties
zodat daar ook duurzame communities kunnen ontstaan. Een community laat zich niet van
bovenaf programmeren. De sociale energie die dat vraagt moet vanuit de buurt kunnen
ontstaan. Een buurtkamer biedt mensen die iets samen en voor elkaar willen betekenen de
kans en mogelijkheden daartoe. Het is ook een laagdrempelige mogelijkheid voor mensen
met beperkingen om zich daar, met of zonder ondersteuning, bij aan te sluiten. Belangrijk is
ook dat bij toeleiding deelnemers zich aan mensen koppelen en niet aan een activiteit.
Procesondersteuners
Het is in dit experiment belangrijk gebleken om in wijken (informele) procesondersteuners
aan te stellen die mensen met beperkingen in de wijk kunnen ondersteunen bij het
herstellen en opbouwen van hun netwerk en het vinden van aansluiting. Het experiment
heeft aangetoond dat deze procesondersteuners een stapje voor hebben als ze zelf
ervaringen hebben met een herstelproces. Gelijkwaardigheid en naast de deelnemers gaan
staan, geeft houvast en vertrouwen en biedt daarmee nieuwe kansen en perspectieven. Dit
kan helpen bij het leggen van contact, het motiveren en inspiratie bieden aan de
deelnemers. Belangrijk is eveneens gebleken dat de procesondersteuner bekend is ( of snel
kan worden) met het ‘dna’ van de wijk en zich ook betrokken voelt bij de community.
Heel belangrijk bleek om niet in problemen te denken en niet te beginnen bij een
oplossingsarsenaal. De niet-hulpverlenersstand gaf de ruimte om deelnemers hun eigen
regie te laten behouden.
De wijk moet niet gezien worden als een sociale kaart maar als een plek waar verbindingen
kunnen worden gemaakt. Niet slechts een adres aan je cliënt geven, maar meegaan om te
zien of die verbinding tot stand komt. Zorg voor een warme overdracht. Dat gaat alleen maar
goed als de procesbegeleider de community kent.
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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 in de community
verdwijnt dit vaak, maar voor die tijd kan het nodig zijn om vertrouwen te winnen.
Procesondersteuners organiseerden bijvoorbeeld een voorlichting waarin
ervaringsdeskundigen komen vertellen wat de bewoners kunnen verwachten. Een training
voor de sleutelfiguren kan ook helpen om bij anderen de vooroordelen bespreekbaar te
maken.
Het proces is onderdeel van het resultaat. De ervaring van het experiment LPC is dat alle
deelnemers stapjes hebben gezet. Als we die stapjes vergelijken met de verwachtingen
vooraf (al dan niet met een professional opgesteld) blijkt vaak het resultaat (nog) niet
behaald. Dat is voor een belangrijk deel het gevolg van het feit dat we (al of niet onder druk)
vooraf een resultaat vaststellen. Misschien is wel de belangrijkste om vast te stellen dat alle
deelnemers de moed en de kracht hebben gevonden om op weg te gaan.

Professionele krachten ‘ontzorgen’.
De aanname dat communities professionele krachten ‘ontzorgen’ was een gewaagde
aanname. Voor deelnemers die in het experiment stappen gezet hebben op hun weg naar
het vinden van eigenkracht en oplossingen is de professionele inzet om hen te ondersteunen
duidelijk minder geworden.
Bij aanvang van het experiment was al wel duidelijk dat professionals met name in West het
project omarmde aangezien de ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke
beperking in de wijk juist in die periode goeddeels werd wegbezuinigd. Zo konden mensen
met licht verstandelijke beperkingen doorstromen naar de procesondersteuner. Dit leverde
een aantal toe leidingen op van mensen die reeds uit het bootje van de professionele zorg
waren gevallen.
Vanuit de geestelijke gezondheidszorg ging het anders. Met name in Nieuw West werden
een aantal deelnemers toe geleid die nog heftige problemen in hun bagage meedroegen. De
motivatie van de verwijzer leek daar meer voort te komen uit eigen onmogelijkheden en
leek gefundeerd op de motivatie van ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.
Ook de medewerkers van WPI, met een vaak (te) grote caseload en mensen met zware
problematiek, maakten regelmatig gebruik van de kansen en mogelijkheden die het
experiment voor hun klanten bood.
Door de inzet van procesbegeleiders in de wijk ontstaat er meer ruimte voor de
gespecialiseerde professionals om te doen waar ze goed in zijn.
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Stand van zaken overdracht en implementatie.
In januari 2018 is de Handreiking ‘Samen met de Buur’ voor werken MET de wijk in een
eerste versie uitgegeven. https://www.onderboven.nl/actie-onderzoek-naarhandelingsrepertoire-voor-participatie-professionals/
De handreiking is met enthousiasme ontvangen. Aan de hand van de doorstart in West
wordt eind 2018 nog bekeken of er wijzigingen of aanvullingen nodig zijn. Vervolgens wordt
de definitieve versie gedrukt.
Op dit moment wordt gewerkt aan een videoproductie van het experiment LPC. Hierin
worden in het eerste deel een aantal deelnemers geïnterviewd die uit de doeken doen wat
hun ervaringen zijn geweest in het experiment. In het tweede gedeelte wordt de aandacht
verlegd en komen ook de procesbegeleider, de WPI-medewerkster en de stadsdeel
bestuurder aan het woord. Tot slot komt er een deel waarin een aantal experts over de
inhoud en werkwijze van LPC zullen reflecteren.
De handreiking en de video producties komen samen in een digitale leeromgeving
beschikbaar en zullen een belangrijke rol spelen bij het overdragen van de werkwijze.
De VBSCW wil de werkwijze gaan inzetten t.b.v. de in wijken ‘uitgeplaatste’
cliënten/bewoners. De afgelopen maanden zijn zo’n 70 mensen uitgeplaatst omdat er steeds
meer woningen voor hen beschikbaar komen. In Nieuw West is in dat kader i.s.m. de
Alliantie Nieuw West en VBSCW gestart met een doorstart van LPC. Ook heeft de Alliantie
Nieuw West interesse in workshops. In september is, tijdens een fietstour georganiseerd
voor de medewerkers van een zorgteam, een eerste workshop gegeven. Er volgen nog
workshops in de vijf teams.
Jaap Prummel is samen met Roel Piera een samenwerkingsproject van Bestevaer en
Buurtkamer Kostelijk aan het uitwerken om de netwerkontwikkeling te ondersteunen.
De werkwijze van LPC over te dragen aan de medewerkers en vrijwilligers van Buurtkamer
Kostelijk.
Als eerste vond de overdracht van werkwijze en handreiking naar de wijkzorgteams van de
Alliantie in West plaats. De workshops voor medewerkers van het wijkzorgteam hebben
daar in de vier wijken in West West hebben plaats gevonden. Er waren steeds ongeveer 30
deelnemers aanwezig.
De handreiking is onder andere ingezet bij trainingen van het netwerk Ondernemend
participeren van de gemeente Amsterdam, bij de trainingen van ARKIN in het kader van de
ontwikkeling van Samen Beter in Westerpark
https://www.samenbeter.org/proeftuinen/westerpark-amsterdam . Angele de Jong heeft
intussen meer dan 12 FACT-teams van ARKIN getraind en laten kennismaken met LPC. Ook
heeft Jaap hier een presentatie gegeven tijdens een van de leerbijeenkomsten van de
proeftuin. In de komende maanden gaat het door en worden er nog trainingen gegeven aan
grote groepen binnen Arkin
Met Maarten Muis en Trudy Jansen (en o.a. Zhour als sidekick) organiseert De Bestvaer nu
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een app (Reality Keeper https://www.zorginnovatie.nl/innovaties/reality-keeper ) op de
telefoon die zelfmonitoring van mensen met ... koppelt aan mensen in hun eigen netwerk.
Er is op indicatie van De Regenboog Groep een workshop over werkwijze en handreiking LPC
in Buurtkamer De meeuw in Amsterdam Noord in voorbereiding. Daarbij worden de
partners van de Alliantie in Noord betrokken.
Tot slot
Ook is de handreiking gebruikt in het RAAK publiek onderzoek naar de ontwikkeling van
nieuw handelingsrepertoire voor participatie professionals ten bate van de ondersteuning
van bewonersverbanden in wijken.
Dit onderzoek dat gelijktijdig door de Hogeschool van Amsterdam werd uitgevoerd in een
viertal communities in Amsterdam heeft belangrijke informatie opgeleverd die zeker
betrokken moet worden bij vervolg stappen van Meedoen werkt: A. de Zeeuw e.a. (2018)
Wat doet de participatieprofessional? Amsterdam, RAAK publiekonderzoek, Hogeschool van
Amsterdam/UvA
http://www.hva.nl/urban-management/subsites/nl/kc-mr/publicaties/pure-import/watdoet-de-participatieprofessional.html?origin=teMM4oBCSbm9uKSlKkSHIg
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