
Leerbijeenkomst beschermd wonen 

Movisie 6 november 2018



Programma Leerbijeenkomst

• Inleiding thema en terugblik 1ste bijeenkomst 25 juni door Anne-Marie 

van Bergen (Movisie)

• Praktijkvoorbeelden ‘Het Kiemuur’ en ‘Buro Bries’  

• Uitwisseling kennis dmv placemat-methode

• Plenaire terugkoppeling en afsluiting

• Hapje & drankje en gelegenheid tot netwerken



Werken aan een buurt ‘voor iedereen’

Anne-Marie van Bergen, 6 november 2018



De opgave: plezierig wonen en samenleven voor iedereen

• Wonen en bescherming: opgave voor alle gemeenten (2020)

• Commissie Dannenberg

• Basis: woningen en zorg, vaak al geregeld

• Kwaliteit van leven pas als iemand echt landt in de wijk



Wat is nodig voor iemand zelf

Een zinvol leven: autonomie, verbondenheid en ontplooiing

• ruimte voor eigen regie, inzet ervaringsdeskundigheid 

• steun en groeimogelijkheden op alle levensgebieden 

(wonen, werken, leren, inkomen, contacten, hobby's, opvoeding,

zingeving, gezondheid)



Wat is nodig: voorwaarden in omgeving

Dit vraagt:

• Een buurt ‘voor iedereen’

• Beschikbaarheid professionele ondersteuning

Bestuurlijk draagvlak, gezamenlijke visie, enthousiasme en lef.

Samen leren en vooral: GEWOON DOEN! 



Een buurt ‘voor iedereen’

* Houding/openheid

• anti stigma-activiteiten

• “kwartiermaken”

* Van betekenis kunnen zijn

• inzet ervaringsdeskundigen

* Hulpbronnen/voorzieningen actief 

betrekken 

• ruimte en steun voor  actieve inwoners

• basisvoorzieningen op peil

• informatie- en inlooppunten

* Duurzaam in beeld

* (On)veiligheid



Beschikbaarheid professionals

• kennis

• houding en bejegening

• samenwerking

• 24/7 beschikbaarheid



Uit de vorige bijeenkomst

• Het betrekken van de buurt: 

• Actieve inwoners van meet af aan mee laten denken en werken

• Zorgen voor veiligheid (achterwacht professionals, sleutelfiguren in elke straat)

• Organiseer onderlinge kennismaking en voor ieder toegankelijke activiteiten

• Het betrekken van partijen met een verantwoordelijkheid:

• Werk aan partnerschap

• Concretiseer taakverdeling in duidelijke afspraken 

• Zowel bottom up als top down aanvliegen

• Het betrekken van de mensen zelf:

• Mogelijkheid om positief zichtbaar te zijn

• Betrokkenheid ervaringsdeskundigen

• Ook onderlinge steunactiviteiten zoals herstelwerkplaatsen

• Buurt in balans:

• Ga uit van het normale en creëer laagdrempelige contactmogelijkheden

• Zorg voor een goede introductie en randvoorwaarden

• Spreidingsbeleid

• Randvoorwaarden: maatwerk, tijd, ruimte, lef, lerend netwerk



Actualiteiten

• Handboek GGZ in de Wijk

• Praktijkbeschrijving Samen Sterk zonder Stigma in de wijk

• Kennisnetwerk verward gedrag – kerstdebat: verward gedrag of 

verwarde samenleving – 21 december

• Pilots gezocht over  integrale persoonsgerichte aanpak wonen-

werk/school-inkomen-zorg voor 18-27 jarigen: wie wil?

• Meelezers gevraagd

• Brochure een buurt voor iedereen 

• ‘Woudlopershandboek’ weer wonen na verblijf in woonvorm

• Informatie delen op een goede manier: www.kiezen-en-delen.nl

http://www.kiezen-en-delen.nl/


Praktijkvoorbeeld Team Kiemuur



Praktijkvoorbeeld BuroBries



Placemat methode

• In subgroepen uit elkaar 



Afsluiting

• Volgende bijeenkomst in 2019


