Verbetertraject: Thuis in
de wijk
In de praktijk lerend werken aan inclusie

Werkt u samen met andere organisaties aan de ondersteuning van mensen in een
kwetsbare situatie die zelfstandig wonen en leven? Zoekt u met alle betrokkenen naar
oplossingen, zodat alle mensen zich thuis voelen in de wijk en volwaardig mee kunnen
doen? Dan is een verbeterproject van Movisie wellicht iets voor u. In dit traject verkennen
we samen wat werkt en hoe lerend te verbeteren.

Onze kijk op de opgave
Kwetsbare groepen, zoals mensen met een licht verstandelijke
beperking, een psychische kwetsbaarheid en ouderen met
(dreigend) regieverlies hebben soms steun en/of ruimte voor
eigenheid nodig om zichzelf staande te houden en volwaardig
mee te doen. Om te bereiken dat iedereen zich thuis voelt in de
wijk is het van belang dat alle betrokken partijen goed met
elkaar afstemmen en samenwerken én ook dat doen wat echt
werkt. Movisie gelooft dat hiervoor een lerende manier van
werken noodzakelijk is. Daarbij zijn alle betrokkenen nodig,
zowel de gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties
en kennisorganisaties: ‘samen lerend doen wat werkt’.

Movisie faciliteert door:
* De inzet van een adviseur voor de begeleiding van het

Wat bieden we?
Met uw samenwerkingspartners brengen we in kaart waar u nu
staat, waar u naartoe wilt en wat ervoor nodig is om daar te
komen. We gebruiken het kwaliteitskompas, waarbij het
uitgangspunt het door u gewenste maatschappelijk resultaat is.

proces, het geven van inhoudelijke adviezen en het
meedenken over de vertaling van inzichten naar beleid en
praktijk.
* De inzet van een onderzoeker voor het monitoren, evalueren
en helpen formuleren van verbeteracties.
* De organisatie van uitwisselingsbijeenkomsten tussen
verschillende verbeterprojecten.

Wat vragen we van u?
Heeft u interesse?

We vragen van u dat uw samenwerkingsverband:
* Bestaat uit vertegenwoordigers van: de gemeente, inwoners

Neem dan contact op met

en maatschappelijke organisaties. Of dat u op korte termijn

Hilde van Xanten, 06 55 44 0615,

deze partijen bij uw samenwerkingsverband kunt betrekken.

h.vanxanten@movisie.nl of Anne-Marie van Bergen,
06 55 44 0655, a.vanbergen@movisie.nl

* Bereid is om te werken op een lerende manier. Dat betekent
o.a. dat betrokkenen tijd moeten hebben om bijeenkomsten
bij te wonen en bijvoorbeeld trainingen te volgen.

De start van de verbeterprojecten is mogelijk vanaf
januari 2018.

* Bereid is om tenminste een jaar, bij voorkeur langer, zich te
verbinden aan dit verbeterproject.
* Bereid is om uren vrij te maken voor een interne
projectleider en mogelijk een financiële bijdrage te leveren.

MOVISIE * Postbus 19129 * 3501 DC Utrecht * T 030 789 20 00 * F 030 789 21 11 * www.movisie.nl * info@movisie.nl

