
               

               

             Wat is er nodig om inclusief beleid in de praktijk te versterken? 
                   Uitwerking dialoogtafels – Participatiedebat 2014  

 

Wat gaat goed en waarom werkt dat?          Wat kan beter? En wie moet wat doen om dat voor elkaar te krijgen? 

 

- Goede voorbeelden om sociale uitsluiting tegen te gaan 

- Integraal beleid wonen, zorg en welzijn 

- Burgers nemen zelf initiatief op gezamenlijke interesses (niet op pro-

blematiek) meerdere sectoren: cultuur, sport etc 

- Betrekken van breed burgernetwerk/dorp om gezamenlijke toekomst-

agenda op te stellen. Ruimte/ondersteuning voor eigen initiatief 

- Subsidie op basis van bijdrage aan maatschappelijke agenda 

- Nieuwe samenwerking biedt nieuwe win/win-situatie. Muziekorganisa-

tie en organisatie rond beperking 

- Matchen (vrijwillig of niet: “kanslozen”) om mensen in hun kracht te zet-

ten. Sfeer creëren om eigen situatie of die van anderen/ de wijk te ver-

beteren 

- Zorg coöperatie (vrijwilligers) 

- Hoe minder verstedelijking, hoe meer inclusie 

 

- Minder bureaucratie 

- Ontschotten in denken (niet alleen financieel) ook beleidsmatig. Beslui-

ten dat dat moet. Daarna de lol om samen te bouwen 

- Betrekken kwetsbare burgers 

- Instellingen zouden daar meer naar mensen kunnen kijken 

- Positief denken. decentralisaties positiever benaderen. Doelstellingen 

moeten leiden naar dichterbij, meer op maat, minder geld 

- Wel realistisch blijven 

- Maatwerk / bespreekbaar maken wat bijdraagt aan zelfregie, inclusie 

- Informatie/toegankelijke sociale kaart. Mensen die uitgesloten zijn heb-

ben niet de goede informatie: bv. keukentafelgesprek 

- Anders denken, afrekenen op outcome 

 

 

 

- Herstel ondersteunende zorg 

- Ervaringsdeskundigheid --> erkenning, toegang makkelijker tot zorg-

mijders 

- Ouderinitiatieven inzet PGB gaan goed --> drive van de ouders 

- (zelf)stigma --> informeren voor begrip  

- Kwartiermaken --> draagvlak bij alle partijen creëren --> matches, tan-

dems in de wijk 

- Versterken ketenbenadering. Schakelen tussen vrijwilligers en profes-

sionals 

- Fraudegevoeligheid t.a.v. PGB’s 

- Onafhankelijke cliëntondersteuning t.a.v. PGB’s 

- Aansluiting zorg en (schuld)hulpverlening --> gemeente, cliënten, zorg 

handen ineen 

- Tegenprestatie eis van mensen met een uitkering 

 



               

               

- Omgekeerde ontwikkelingssamenwerking India --> stichting wijkinzicht, 

meer bottom-up 

- Vrijwilligerswerk ondersteund door professionals (zowel vrijwilliger als 

hulpvrager). Men wil elkaar best helpen, maar dan gefaciliteerd / ‘geor-

ganiseerd’ en niet omdat je per se buren bent. Studenten??  

- Zelfregiecentrum --> informeel / ons kent ons / persoonlijke benadering 

/ sleutelpersonen / laagdrempelig --> organisch (geldt ook als succes-

factor voor burgerinitiatief). 

Juiste mix, ook tussen kwetsbare groepen in --> mobiliseren, juiste 

krachtwerkers op verschillende gebieden 

 

 

- Passende arbeid op diverse niveaus 

- Te ontwikkelen profiel ‘ervaringsdeskundige’ academisch niveau (HVO 

Querido & universiteit / hogescholen) 

- Bewoners betrekken --> wat is belangrijk voor hen. Maar wel toegang 

nodig (systemen etc) 

- Burgerinitiatief --> van informeel naar formeel maar er is geen tussen-

vorm? “voor niets gaat de zon op”(onkosten etc) 

Ondersteuning als nodig, maar loslaten als dat niet hoeft 

- Mantelzorgcompliment voor vrijwilligers mogelijk maken en tevens re-

gelen voor in instellingen wonend 

- Angst voor het onbekende (aanbesteding in Utrecht bv) teveel in hok-

jes 

- Netwerkversterking voor zowel individu als professional + ondersteu-

ning daarop (er wordt té doelgroepgericht gewerkt) 

- Culturele verschillen in beeld 

- Aan de achterkant anders regelen vanuit gemeente. Vraaggericht wer-

ken --> wat heeft iemand nodig en niet doelgroepgericht 

 

 

- ‘reguliere’ overlegorganen (SCP) 

- mensen met psychische achtergrond zijn nauwelijks vertegenwoordigd in 

Wmo-raad 

 

Hoe ervoor zorgen dat wijk mensen met een probleem kan ‘opvangen’ en met 

elkaar te leven (Rotterdam) 

 

- De rol van belangenbehartigers kan breder worden getrokken: namelijk 

signaleren (SOLGU) 

- Laagdrempelig bereikbare locaties, PR, signalen verzamelen van men-

sen zelf en die doorgeven aan gemeente (voor en door) 

- Maak ‘natuurlijke’ pleisterplaatsen (SOLGU) 

- Zorg dat mensen elkaar ontmoeten (stadsdeel R’dam Oost / CIVIC  

- Een toer langs de wijken maken, waar allerlei mensen bij elkaar komen 

en dingen zeggen die ze anders niet zouden zeggen (Den Haag, Lei-

den) 

- Voorlichting geven, mensen met een beperking zelf die hun verhaal 

vertellen in de wijken / op scholen (als je als blinde ergens gaat wonen) 

- Cliënten helpen zodat ze weten waar ze wel zorg kunnen verkrijgen 

(door en voor) 

 



               

               

 

- Buurt raakt ‘overbelast;  door te zware plaatsingen in de buurt 

- Als je goed inzet dan zijn de meeste buurten bereid om mee te werken 

- Ingrijpen in bv vervoersregelingen d.m.v. beleid 

- ‘huis in de buurt’ is opgezet 

- Aansluiten bij kracht in de buurt 

- Onderzoek naar sociale omstandigheden / toegankelijkheid van bv 

voorzieningen, huisartsen, buurthuizen 

- Essentieel! Transitie --> transformatie is gaande. We moeten ‘samen 

staan’ voor de buurt 

- ‘bewustwording’ in Emmen, probeert wijkorganisaties mee te krijgen in 

de kanteling 

- Sleutelfiguren zoeken 

- Hoe kun je gedrag van mensen veranderen: o.a. door te communice-

ren 

- Empathie weer terug in de samenleving (mensen bibliotheek) 

- Gelijkwaardigheid (hulpverlener/hulpkrijger)--> het kan jezelf ook zo-

maar overkomen 

- Er mag wel eens wat fout gaan 

- Meer begeleiding in de buurt organiseren 

- De buurt informeren, versterken en begrip te verhogen 

- Alert zijn als je merkt dat er spanningen zijn in de buurt en daar direct 

bij zijn 

- Organisaties ‘verschuilen’ zich achter privacy terwijl dit niet zo strak ge-

regeld is als men denkt 

- Wet & regelgeving werken beperkend --> protocollen, bureaucratie --> 

bv. rechten van de mens --> specifiek voor mensen met een beperking 

- Er moet ook een cultuur/mentaliteitsomslag komen. bewustwording, 

empathie 

- Dichtbij beginnen! Aansluiten op de wijkactiviteiten. 

- Niet over de schutting gooien naar de buurt, maar dit ook ondersteu-

nen / begeleiden 

- Hoe kun je stigma’s wegnemen --> gebruik daarvan ervaringsdeskun-

digen 

- Ontschotten / ontkokeren! Voorzieningen delen met elkaar 

- Leegstaand vastgoed benutten van diverse groepen in de wijk 

- Klanten discrimineren ook andere groepen. Hoe kun je dat tackelen 

 

 

- Werkbegeleiding van mensen met beperkingen: jobcoaching, profielen 

van mensen matchen met baaneisen 

- ‘buurtbarbecue’ heeft hele positieve spinoff voor vervolgcontacten en 

praktische burenhulp 

- Buurtsuper-> natuurlijke hulp (praktisch) voor elkaar 

- Zelfstandig wonende ggz-cliënten kunnen vaak functioneel zijn in aller-

lei buurtactiviteiten --> helpt ook stigma te verminderen 

- Woningcorporatie stelt oud bankfiliaal beschikbaar aan bewoners voor 

allerlei activiteiten 

- Van belang dat buurten gemengd blijven omdat initiatieven vaak van 

jongeren / middelbare leeftijd komen 

- Woningcorporaties denken goed mee in bedenken van creatieve op-

- Werkgevers moeten zoeken naar creatieve oplossingen voor mensen 

met beperkingen aan een passende functie te helpen 

- Pameijer probeert met job carving en job coaching mensen aan het 

werk te krijgen 

o Kennen hun cliënten goed 

o Cliënten krijgen met beeldhorloge op iPad begeleiding (moder-

ne technologie helpt) 

- Leidinggevende bij potentiele werkgever is cruciale sleutelfactor 

- Werkgevers moeten maximaal gefaciliteerd en beloond worden om 

mensen met beperkingen aan te nemen 

- Ervaringsdeskundigen kunnen helpen bij werktoeleiding 

- Social return in inkoopcontracten / ook PGB als voorwaarde opnemen 



               

               

lossingen voor woonbehoefte 

- Financiële situatie 

 

 

- Vanuit de instelling wonen in een huis in de wijk met twee anderen met 

een verstandelijke beperking.  

 Succesfactor: eigen keuze/regie 

- Open ruimtes, in R’dam in wijken, thuis havens, wederkerigheid orga-

niseren  

 communicatie, draagvlak van wijkbewoners 

- Woonprojecten in samenwerking van Ypsilon, HVO Querido, woning-

bouwvereniging 

 Inzet ervaringsdeskundigheid en kwartiermaken in de buurt 

- Meer sociale contacten in de buurt 

 Professionals waren minder zichtbaar aanwezig 

- Vier personen met een licht verstandelijke beperking wonen in een huis 

en goede contacten met de buurt 

 Je hoort erbij, voelt geen stempel ipv gestigmatiseerd als cliënten, 

niet door zorginstelling neergezet 

- Communicatie 

- Match tussen bewoners en de buurtbewoners 

- Instellingen moeten met cliënten het gesprek aangaan welke woonplek 

passend is 

- Zorgen dat draaglast en draagkracht van een buurt in balans zijn 

- Een activiteit organiseren vanuit de vraag en niet vanuit de doelgroep 

(het soort beperking) 

- Meer sociale professionals als aanjager voor ontmoetingen 

 

 

- Wijkwandeling 

- Buurtbijeenkomsten, betrekken van mensen met een beperking 

- Wijkgerichte activiteiten: mis van deelnemers. Buren kunnen meedoen 

- Klussendienst: voor buurt, interactie, uitgaan van wat kan iemand wel 

- Wooncomplex met ‘gemixte’ bewoners: 

o Corrigeren, hulp en, sociaal (samen af en toe eten) 

o Laatste stap naar ‘normaal’ sociaal wonen 

- Politieke partij --> ook laten vertegenwoordigen door mensen met een 

beperking 

- Handhaving, ook cruciaal. Individuele gevallen kunnen zeer slecht 

voorbeeld veroorzaken --> goede initiatieven heffen dit niet op. wel 

goede afspraken maken over voorwaarden 

- Controle, inschakelen van professionals met hulpinstanties, gemeenten 

t.b.v. bv. crisismanagement 

- Niet altijd juiste kennis aanwezig bv. bij politie, burger etc 

- Coördinatie van samenwerking 

- Wat is de rol van vrijwilliger? Wat zijn de kaders? Waar kan de vrijwilli-

ger een hulpvraag stellen 

- Boos worden? 



               

               

 

- Meer aandacht voor inclusiviteit 

- Mensen voelen zich genoodzaakt om zich voor elkaar in te zetten. In-

zetten voor elkaar 

- Media geven goede aandacht en voorlichting door populaire program-

ma’s 

- Door de media wordt er meer gepraat over verscheidene ziektebeel-

den/beperkingen 

- Mensen worden bewust gemaakt van beperkingen 

- Impulsen geven om de buurt te prikkelen door de buurt zelf 

- Goed luisteren naar de bewoner, de buurt hierin begeleiden/voorlichten 

(pas op stigma’s) 

- Buurtbijeenkomsten, elkaar ondersteunen. Zoek naar de gemene deler 

- Zorg voor wederkerigheid in het contact 

- Verscheidene verbindingen zoeken, niet 1 ding werkt voor iedereen 

- In de maatschappij moet er ruimte komen om jezelf in te zetten 

- Cultuuromslag van onderaf ipv bovenaf (buurt --> beleid) 

- Meer monitoring, constante monitoring 

- Pas op voor te strak beleid 

- Luister naar oplossingen van mensen zelf om het beleid erop aan te 

passen 

- Investeren in de kinderen, leren omgaan met inclusie 

 

 
  



               

               

Wat gaat goed? En waarom werkt dat? 

 

Niet waar: 

- Het zijn altijd dezelfde mensen 

- Het ligt aan de buurt 

- Alleen in Amsterdam --> nee, ook in Utrecht, Groningen 

- Meer initiatieven van/voor/door burgers   JA 

- We vragen te veel van mensen 

 

 We worden actiever om iets in de buurt te doen. Aan de burgers ligt het niet meer 

 Meer verbinding tussen verschillende organisaties, doelgroepen, problematieken, achtergronden etc 

 Ervaringsdeskundigheid wordt beter benut 

 Korte lijnen 

 

 Wat helpt: 

- Aansluiten bij motivatie 

- Mensen met een beperking mogen meer. Minder last met beperkende regels 

Wat niet helpt: 

- Dwang tot wederkerigheid (niet te zware dwang, beetje kan wel) 

- Helpen de drempel te nemen 

 

 

 

 !!wat helpt!! 
 

 

Utrecht heeft agenda22 ondertekend 

 

 

Coördinerend ambtenaar 

 

 

 



               

               

Wat kan beter? en wie moet wat doen om dat voor elkaar te krijgen? 

- Meer werken (overheid) als ouderwetse Gildes 

- Intelligent bouwen (fysieke omgeving) 

- Sociale knooppunten --> waar lichte ontmoetingen makkelijk ontstaan 

- Maatwerk 

- Minder regels 

- Gemeente / ambtenaren denken onvoldoende na/door (ze zijn onnadenkend) --> niet alleen zij, wij allemaal 

- Ontregelen WWB & Participatiewet 

- Accepteren dat er wel eens iets fout gaat --> geprobeerd, nog eens proberen of iets anders 

- Differentiatie: niet bij iedereen werkt het hetzelfde 

- Aandacht voor elkaar / ontmoeting 

 

Wat helpt: 

 

Verelendung 

          Zeer gevaarlijk, maar het werkt wel 

Tegenactie oproepen 


