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Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken 
 

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. 

Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. 

De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een 

duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. 

 

We ondersteunen en adviseren maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken 

bedrijven en burgerinitiatieven. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie.  

Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk 

doen. 

 

Movisie staat voor een maatschappij waar iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen. 

Waarin ook mensen in kwetsbare posities, gezien en ondersteund worden. 

 

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl. 
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1 Aanleiding en vraag 

In het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg Rijnstreek 2018-2021 ‘Blijf in de buurt’ hebben de 

gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop vijf samenhangende thema’s 1 

benoemd. Eén daarvan is ‘ontvangende buurt’. De gemeenten willen daarmee een inclusieve 

samenleving bevorderen zodat ook mensen die zich in een sociaal kwetsbare situatie 2 bevinden, 

opgenomen zijn in de eigen buurt.  

 

De gemeenten hebben kennisinstituut Movisie gevraagd om samen te werken bij het beantwoorden 

van de vraag: Een ontvangende buurt; wat is het, wat heb je nodig en hoe ontwikkel je dat? 

 

In deze notitie gaan wij op deze vraag in aan de hand van hoe betrokkenen uit de drie gemeenten 

hierover denken, aangevuld met onze landelijke kennis. We beschouwen deze notitie als een eerste 

verkenning.  

 

Op basis van deze notitie gaan de drie Rijnstreekgemeenten aan de slag met een tweede vraag:  

Wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe zorg je dat ieder zijn rol ook pakt?  

De aanknopingspunten die in de hoofdstukken 4 en 5 genoemd worden, zijn hiervoor de basis.  

 

 

                                                      
1   De vijf thema’s in het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg Rijnstreek 2018-2021 ‘Blijf in de buurt’ zijn:  
    1. Preventie, 2. Toegang, 3. Wonen, 4. Ondersteuning, 5. Ontvangende buurt. 
 
2  Samen met de op dit thema betrokken ambtenaren van de drie gemeenten is de volgende aanduiding gegeven van de groep 

    mensen waar het in deze notitie om gaat: Denk hierbij aan mensen of gezinnen die dakloos zijn of dat dreigen te worden, of 
    na verblijf in een instelling terugkeren naar een gewone woning. Er is daarbij vaak sprake van verschillende problemen 
    tegelijkertijd. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van inkomen, psychiatrie, verslaving of (verstandelijke) beperkingen  
    (uit: uitnodiging aan bewoners voor deelname aan groepsgesprekken, augustus 2018). 
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2 Onderzoeksaanpak 

Movisie heeft onderzoek gedaan door deskresearch, inzet van Klantreizen sociaal domein (zie kader 

hierna), per gemeente een groepsgesprek met inwoners, interviews met stakeholders en twee 

groepsgesprekken tijdens de kick-off van Blijf in de buurt in oktober 2018. Zo zijn verschillende 

perspectieven betrokken in deze verkenning.  

 

Wat betreft de stakeholdergesprekken: per organisatie hebben wij gesproken met één of twee 

personen, die hun eigen inzichten en ervaringen deelden.  

 

Methodiek Klantreizen sociaal domein 

De methodiek Klantreizen sociaal domein dient om op basis van de ervaringen van cliënten te werken aan 

verbetering van de dienstverlening. De methodiek bestaat uit drie onderdelen: 

1. De schaduwreis: het inzichtelijk maken van de wijze waarop het dienstverleningstraject is georganiseerd 

c.q. is bedoeld. Hierin wordt meegenomen waar theorie en praktijk niet overeenkomen in de beleving van de 

professionals. 

2. De individuele klantreis: het door middel van diepte-interviews inzichtelijk maken van de wijze waarop 

inwoners/cliënten de verschillende stappen in het proces ervaren, wat daar goed in gaat, en wat beter kan.  

3. De gezamenlijke reis: het delen en verrijken van de uitkomsten uit de interviews met (beleids)medewerkers 

en cliënten. 

 

We hebben tijdens de individuele klantreizen gesproken met mensen/cliënten die: 

• overgaan van beschermd wonen naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding; 

• vanuit uithuisplaatsing naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding zijn gegaan; 

• vanuit de maatschappelijke opvang weer zelfstandig zijn gaan wonen met ambulante begeleiding; 

• van zelfstandig wonen zónder naar zelfstandig wonen mét begeleiding zijn gegaan. 3 

                                                      
3 We hebben niet gesproken met mensen die zelfstandig wonen met begeleiding en meer begeleiding hebben gekregen. 
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3 Wat is een ontvangende buurt? 

In het uitvoeringsprogramma van de gemeenten staat als doelstelling geformuleerd: ‘Bevorderen dat 

alle inwoners open staan voor een inclusieve samenleving, zodat ook inwoners die zich in een sociaal 

kwetsbare situatie bevinden opgenomen zijn in de eigen buurt.’ Een stevige ambitie, maar door te 

spreken over ‘alle’ inwoners, wordt de opgave ruim. Als opgave staat benoemd: ‘Mensen maken de 

buurt: er dient niet alleen draagvlak voor de inclusieve samenleving te zijn, maar ook het besef dat het 

slagen hiervan een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Inwoners die zich in een sociaal kwetsbare 

situatie bevinden krijgen zoveel als mogelijk hun plek in de buurt.’  

 

De in de nota beschreven acties voor ‘ontvangende buurt’ zijn met name op omwonenden gericht die 

geïnformeerd en betrokken worden bij de komst en begeleiding van (nieuwe) inwoners in een sociaal 

kwetsbare situatie.  

 

We willen onderstrepen dat de ontvangende buurt zich niet alleen op de betrekkingen tussen mensen 

richt - informeel én formeel – maar ook op de beschikbare algemene voorzieningen (‘sterke sociale 

basis’). De ‘ontvangende buurt’ gaat over: 

• inwoners en wat zij onderling voor elkaar kunnen betekenen (onderling contact, geven en 

ontvangen, wederkerigheid); 

• de activiteiten die professionals en vrijwilligers uitvoeren om dit te ondersteunen; 

• de basisvoorzieningen die hieraan kunnen bijdragen, zoals buurthuis, inloopplek en 

verenigingsleven. 

 

Wat is de ontvangende buurt volgens een aantal stakeholders die wij spraken: 

- het is een buurt waar iedereen er bij hoort, je hoeft niet altijd speciale dingen te ondernemen om 

er bij te kunnen horen (bewonersgroep Nieuwkoop); 

- als je buren, iemand in de buurt, in vertrouwen kunt nemen in moeilijke periodes. Een buurt 

waar mensen zelf – eventueel met ondersteuning van naasten of ervaringsdeskundigen – in 

staat zijn om de buren te vertellen dat het soms niet zo goed met hen gaat. Een ontvangende 

buurt heeft ontmoetingsplekken die laagdrempelig zijn (regionale cliëntenorganisatie); 

- idealiter is dat een buurt waar betrokkenheid is op elkaar en mensen openstaan voor een 

inclusieve samenleving (woningcorporatie); 

- het ideaal is wanneer je als wijkbewoners samen allerlei activiteiten oppakt, dat je er voor elkaar 

wilt zijn en zo nodig wilt zorgen (organisatie voor maatschappelijke opvang en beschermd 

wonen); 

- een ontvangende buurt is een buurt waar mensen omzien naar elkaar (gemeente) 

- is een buurt waar vroegtijdig contact is met mensen als zich problemen voordoen, is een buurt 

met weinig stigma, biedt mensen kansen om te werken of vrijwilligerswerk te doen (ggz-

organisatie); 

- voor een ‘goede ontvangende buurt’ is het belangrijk dat alle informele (vrijwilligersorganisaties, 

verenigingen, kerken) en formele organisaties elkaar goed kunnen vinden, naar elkaar door-

verwijzen en goed overdragen (consortium van zorg en welzijnsaanbieders Tom in de buurt). 
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Vanuit de ervaring en kennis met bijvoorbeeld de werkwijze ‘Kwartiermaken’ weten we dat bij mensen 

met blijvende kwetsbaarheid het er op aan komt dat ook de omgeving zich aanpast. Dat is geen 

gemakkelijke opgave. Bij omwonenden maakt onbekend vaak onbemind. Voorlichting en 

ervaringsverhalen helpen het onbeminde te tackelen. Het creëert de ruimte om het contact onderling 

aan te gaan. En dat is cruciaal. Het ontstaan van relaties tussen buurtgenoten (met en zonder een 

kwetsbaarheid) leidt tot wederkerige contacten waarin mensen wat voor elkaar gaan betekenen. Onder 

die voorwaarde ontstaat de bereidheid om een kwetsbare situatie beter te begrijpen en zo nodig tijdig 

te signaleren als er escalatie dreigt.  

 

Dat kan alleen als er ook aandacht is voor de voorwaarde ‘veiligheid’. Daarom is het belangrijk om het 

gesprek tussen inwoners - zowel mensen in een sociaal kwetsbare situatie als omwonenden - 

professionals en lokale overheid open te voeren. Op die manier lukt het echt aandacht te besteden aan 

zorgen en vragen die spelen in de buurt en hier haalbare oplossingen voor te vinden. Zo kun je komen 

tot gedeelde en haalbare ambities.  

 

De mogelijkheden om deel te nemen aan gewone activiteiten in collectieve (buurt)voorzieningen, zoals 

een sportvereniging, werkt normaliserend. Daartoe vervullen professionals en vrijwilligers een 

belangrijke ondersteunende rol (toeleiding, introductie en beschikbaarheid op de achtergrond). 
 

In een eerder memo hebben we de dwarsverbanden tussen het (vijfde) thema ‘ontvangende buurt’ en 

de andere vier thema’s van het uitvoeringsprogramma op een rij gezet. In de bijlage is dit overzicht 

opgenomen. 
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4 Samen verder werken aan een ontvangende buurt 

Uit de gevoerde gesprekken en de ontvangen notities blijkt een grote betrokkenheid op het thema. Er 

zijn al veel mooie ontwikkelingen vanuit werkgroepen, pilots en bijeenkomsten tussen allerlei 

stakeholders. We hebben gekeken naar wat ten aanzien van de ontvangende buurt nog beter kan en 

waar dan door gemeente en maatschappelijke partners prioriteit kan worden gelegd of lacunes 

ingevuld. 

 

Voor ordening van de bevindingen in gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en 

Nieuwkoop tot nu toe, maken we gebruik van de indeling in thema’s die we ontwikkelden voor de 

Movisie handreiking ‘Een buurt voor iedereen’. Deze biedt een overzicht van handelingsaanwijzingen 

waarbij kennis over aanpakken en ‘wat werkt kennis’ is benut. 

 

In de gesprekken zijn verschillende suggesties gedaan voor activiteiten door organisaties, 

professionals en/of vrijwilligers die het realiseren van een ontvangende buurt stappen verder kunnen 

helpen. Deze benoemen we daar waar ze interessante vragen oproepen die met stakeholders 

besproken kunnen worden. Ook andere vragen die we afleiden van de beschikbare kennis worden hier 

benoemd.  

 

De bevindingen hieronder worden geïllustreerd met uitspraken van mensen die in deze eerste 

verkenning hebben meegedacht; inwoners/cliënten, (uitvoerend) professionals, managers en 

beleidsmedewerkers.  

a. In de buurt komen wonen 

Wanneer mensen vanuit beschermd wonen of de maatschappelijke opvang gaan verhuizen naar een 

zelfstandige woning, komt daar veel bij kijken. Op de eerste plaats: waar ga ik wonen? 

  

➢ Match mensen en buurt 

Er wordt in de regio bij ‘contingent-woningen’ (sociale huurwoningen voor bijzondere doelgroepen) 

gezocht naar een goede match. Een woning die past bij het woonprofiel van de bewoner. Hier zorgt de 

woningcorporatie voor. “Als een maatschappelijke (zorg)organisatie zich meldt vanuit de contingent-

regeling bijzondere doelgroepen, wordt gekeken of de beschikbare woning in een complex is waar niet 

al veel mensen in een kwetsbare situatie wonen. Er moet wel draagkracht zijn.” (Woningcorporatie). De 

woningcorporatie probeert ook rekening te houden met waar mensen willen wonen, zodat ze zich 

sneller thuis kunnen voelen.  
 

➢ Zorg voor duurzaamheid in de woonomgeving  

Drie van de personen die hun ervaring met ondersteuning en wonen in een klantreis hebben verteld, 

geven aan dat ze alert zijn op het contact met de buurt. Zij wonen in een huis dat vaker gebruikt wordt 

om een start te maken in de buurt. Een van hen noemde verschillende keren dat de vorige bewoner er 

met problemen was uitgezet. Dat ze in een huis wonen waar al eerder mensen in geplaatst zijn, maakt 

ook dat de buurt hier zicht op krijgt. Deze ‘nieuwkomers’ voelen zich niet ontspannen in hun nieuwe 

woonomgeving: er is reserve ten opzichte van de omwonenden. Zij hebben het gevoel niet blanco te 

beginnen in de buurt.  

Toewijzen van woningen die speciaal bestemd zijn voor ‘doelgroepen’ werkt stigmatiserend. De buren 

weten dan op voorhand dat er iemand komt wonen met een speciaal profiel. Dat werpt drempels op 

voor de ‘inburgering’ in de straat en/of buurt. Dit kan voorkomen worden door te werken met 

http://www.movisie.nl/buurtvooriedereen
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omklapcontracten. Als de bewoner aardt en voldoende zelfstandig kan wonen, hoeft hij of zij niet te 

verhuizen. Het huurcontract wordt dan ‘verzelfstandigd’. Daardoor hoeven mensen niet opnieuw naar 

een nieuwe plek en nogmaals settelen.  

 

➢ Voorbereiden van de verhuizing  

Een geïnterviewde die overging van beschermd wonen naar zelfstandig wonen en dat een spannende, 

grote stap vond, vertelt overzichtelijke informatie te hebben ontvangen over wat je allemaal moet doen 

als je gaat verhuizen. Denk aan een woning zoeken, financiën op orde om de huur en inrichting van het 

huis te kunnen betalen, begeleiding en ondersteuning regelen vanuit de Wmo en dergelijke.  Zijn 

persoonlijk begeleider en de maatschappelijk werker waren naast zijn familie heel belangrijk om alles 

goed voor te bereiden. De grote stap wordt zo behapbaar en wordt samen met familie en hulpverleners 

gezet. 

 

➢ Welkomstpakket en contact na verhuizing 

Op verschillende plekken in het land worden nieuwe inwoners welkom geheten door hen een 

welkomst-pakket of -map aan te bieden. Daarin kan informatie over de verenigingen en algemene 

voorzieningen in de wijk of het dorp zitten, maar bijvoorbeeld ook kortingsbonnen van de middenstand. 

Dat is volgens enkele geïnterviewden een goede manier om het ‘aanhaken’ van nieuwkomers op de 

nieuwe omgeving gemakkelijker te maken, ook al woonden zij eerder al in de gemeente.  

Gemeente, woningcorporatie en/of welzijnswerk zouden hier een rol in kunnen hebben, samen met 

bewonerscommissies of sleutelpersonen in de buurt. “Mogelijk zouden woningcorporaties na 

bijvoorbeeld zes weken nadat iemand er is komen wonen, nog contact kunnen opnemen om te horen 

hoe het gaat, bij wijze van nazorg.” (Woningcorporatie). Ook de gemeente zou daar volgens de 

woningcorporatie een rol in kunnen nemen. Daarnaast zou het welzijnswerk met regelmaat een 

kennismakingsbijeenkomst kunnen organiseren in een buurthuis en/of een wijksafari langs plekken 

‘waar wat te doen is’. Wanneer een buurtbewoner daarvoor de nieuwe bewoner uitnodigt (en wellicht 

ook ophaalt), kan dat een extra welkomgevoel geven. 

 

Mogelijke bespreekpunten: 

❖ Match: Als rekening gehouden wordt met waar mensen willen wonen, zullen zij hun woonomgeving 

naar alle waarschijnlijkheid ook als meer ontvangend ervaren. Er is aangegeven dat in de regio bij 

contingent-woningen nadrukkelijk gezocht wordt naar een goede match, passend bij het 

‘woonprofiel’ van de bewoner. De vraag is: werken de betrokken woningcorporaties bij het opstellen 

van het woonprofiel en het maken van de match volgens een bepaalde aanpak?  

❖ Voorbereiding van de verhuizing: wanneer die stapsgewijs wordt aangepakt en goed begeleid 

gebeurt, voorkomt dit dat er (te veel) stress bij mensen ontstaat. Is er een eenduidige aanpak vanuit 

professionals die begeleiden, denk aan maatschappelijk werk, begeleiders vanuit instellingen en 

Tom in de buurt? 

❖ Welkom en contact na verhuizing: Welke vormen van welkom worden geboden? En wordt bij 

huurders nagevraagd of de match naar tevredenheid was, zodat daar voor de toekomst lering uit is 

te trekken? En zo nee, wie is daar de meest geschikte partij voor?  

b. Een open houding 

Het is belangrijk dat buurtbewoners - maar ook vrijwilligers en professionals die in of voor de 

betreffende wijk werkzaam zijn, open staan voor diversiteit en niet bij voorbaat vanuit vooroordelen 

mensen afwijzen. Er bestaan veel vooroordelen over mensen die door psychiatrische problemen of 

door een andere oorzaak afwijkend gedrag vertonen. Dat roept bij anderen vaak afwijzing en angst op. 
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Vooroordelen – stigma – is iets waar mensen met deze problematiek vaak mee geconfronteerd worden 

en waar ze zelf ook al bij voorbaat van uitgaan (zelfstigma). Voor een buurt waar iedereen welkom is 

en mee kan doen is het belangrijk dat er aandacht is voor het bevorderen van contact, positieve 

beeldvorming over en weer en voor het bespreekbaar maken van stigma. 

 

➢ Contact met buren is belangrijk, stimuleer dit gericht 

Je welkom en thuis voelen in je buurt, dat is voor iedereen prettig en zeker voor mensen in een sociaal 

kwetsbare situatie. Wanneer mensen zelfstandig gaan wonen, komt daar veel bij kijken. In eerste 

instantie kan er dan weinig ruimte zijn voor contact leggen met buren (omwonenden) en de buurt. Toch 

is het kennismaken met buren als je ergens net komt wonen van belang, omdat die stap later vaak 

moeilijker te zetten is. Er zijn dan vaak al beelden over en weer, die contact in de weg staan. In het 

groepsgesprek met inwoners uit Nieuwkoop werd gezegd: “In ons dorp verwachten we dat nieuwe 

bewoners de eerste stap doen in het contact. We vinden al van alles van hen, als we elkaar niet snel 

echt ontmoeten, gaat de roddel rond.” Ook van de kant van de nieuwe bewoners die we spraken in de 

individuele klantreizen horen we – tussen de regels door – dat zij er niet op durven vertrouwen dat ze 

welkom zijn in de buurt. Als geen van beiden de eerste stap zet, kan het zomaar gebeuren dat er geen 

contact wordt gemaakt.  

 

Kennismaken kan van twee kanten komen. Tijdens de stakeholderinterviews komen er verschillende 

opvattingen naar voren of begeleiders hun cliënten actief moeten stimuleren of ondersteunen om 

contact met hun buren en buurt te leggen. “Kennismaking tussen nieuwe buren helpt in het verdere 

contact. Bij nabuurschap (Oost-Nederland) melden de buren zich die er al wonen. Maar je kunt je als 

nieuwe bewoner ook zelf even voorstellen bij de buren of hen op de koffie vragen. Begeleiders vanuit 

Tom in de buurt kunnen hun cliënten daar op wijzen en bij ondersteunen.” (Gemeente). “Motiveer 

cliënten die zelfstandig gaan wonen om kennis te maken met hun nieuwe buren. Ga zo nodig mee om 

kennis te maken.” (Organisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen). Vanuit Tom in de 

buurt wordt naar voren gebracht: “Cliënten zitten er vaak niet om te springen het contact met de buurt 

zo nadrukkelijk aan te gaan. Zij richten zich eerst op de verhuizing, daarna willen ze vooral 

ondersteuning en zorg.”  

 

Een inwoner die verhuisde van beschermd wonen naar een zelfstandige woning in de wijk vertelde: ik ga wel hallo zeggen 

tegen mijn buren, maar ga niet op de bel drukken en zeggen ik ben die-en-die. Ik stel me afwachtend op. 

 

Vaak willen mensen wel contact maken met de buren en de buurt, maar willen hun problematiek niet 

altijd kenbaar maken. Vanuit Tom in de buurt wordt daarbij de zorg om stigmatisering naar voren 

gebracht: “Als mensen vanuit beschermd wonen of een instelling niet in een cluster van woningen 

maar verspreid over de wijk komen wonen, weten de buren vaak niet dat zij ondersteuning nodig 

hebben. Klanten van Tom in de buurt willen zelf graag ‘gewone buren’ zijn. Tom in de buurt stimuleert 

kennismaken met de buren en deelname aan initiatieven in de buurt. Maar vanwege het risico van 

stigmatisering stimuleren wij niet dat cliënten bij het kennismaken hun kwetsbaarheden benoemen. 

Mensen zelf willen ook niet dat hun kwetsbaarheid zo zichtbaar wordt.”  

 

Wanneer er sprake is van ambulante begeleiding, kan het ‘landen in de buurt’ juist ook een onderwerp 

van gesprek zijn in de begeleiding. Samen bespreken van de wensen van de nieuwe bewoner, de 

ervaringen die er al zijn met andere buurtbewoners. Dat zorgt voor het niet aan het toeval overlaten 

van hoe de contacten worden aangegaan. Daarbij kan ook gekeken worden naar de werkwijze hoe 

over de eigen kwetsbaarheid te vertellen. Als je bang bent voor honden en de buren hebben een hond, 
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is dat nuttig om met elkaar te bespreken. De buren kunnen makkelijk concluderen dat je hen uit de weg 

gaat bijvoorbeeld. Terwijl het alleen de hond betreft. Daar worden contacten niet beter van. Door het 

gesprek aan te gaan en de mogelijke gevolgen door te nemen, heeft de nieuwe huurder meer keuzes 

in het wel of niet aangaan van contact. Ons inziens ligt daar een taak voor een ambulant begeleider. 

 

Om wijkbewoners te betrekken bij het feit dat er regelmatig mensen via de contingent-regeling 

bijzondere doelgroepen komen wonen die extra kwetsbaar zijn, is ‘kwartiermaken’ een goede 

werkwijze.  

De methode Kwartiermaken ondersteunt bij het organiseren van draagvlak voor de deelname van 

kwetsbare doelgroepen en bij het verankeren van gastvrijheid in duurzame samenwerkingsverbanden. 

Denk aan continue aandacht voor kwartiermaken bij buurtactiviteiten of bijvoorbeeld buurtdialogen, met 

name in buurten met veel sociale huurwoningen. Dan bestrijd je ook enigszins het stigma of dat wordt 

in ieder geval niet aan een specifiek persoon gekoppeld. Mogelijk lukt het daarbij ook om een aantal 

mensen die er al zo zijn komen wonen (of ervaringsdeskundigen die er niet per se wonen maar die dit 

wel hebben meegemaakt) te laten vertellen over hoe het voor hen was om ergens te komen wonen. 

Zoals in Utrecht gebeurt, zie de praktijkbeschrijving over het werk van Samen Sterk Zonder Stigma. 

 

Mogelijk bespreekpunt: 

❖ Er zijn bij de stakeholders - degenen die mensen begeleiden - verschillende opvattingen over op 

welke manier je het contact met buren/omwonenden zou moeten stimuleren. Er is tot nu toe geen 

gedeelde visie ontwikkeld. Gezien het risico van verdergaande stigmatisering vinden we het van 

belang dat er een gezamenlijke opvatting wordt geformuleerd. Uit onderzoek blijkt dat contact niet 

vanzelf tot stand zal komen. Daarmee vindt er geen bridging plaats. De vraag aan de partijen is om 

op basis van de bestaande kennis tot een gezamenlijke werkwijze/aanpak te komen.  

 

➢ Werk aan het tegengaan van stigma  

Nieuwkomers worden vaak op voorhand bekeken als ‘anderen’, als niet behorend tot de ‘gevestigden’. 

Op plaatsen waar de sociale cohesie groot is, zoals in dorpen in gemeenten Kaag en Braassem en 

Nieuwkoop, kan dat nog eens versterkt worden. “In dorpen wordt stigma dikwijls intenser ervaren. 

Daarom trekken mensen met psychiatrische of verslavingsproblematiek vaak naar de grote stad.” 

(Regionale cliëntenorganisatie). Juist doordat de ‘gevestigden’ stevige onderlinge banden hebben, 

ontstaan allerlei beelden – terecht of onterecht – over de nieuwkomers. Mensen worden daarin gevoed 

door opvattingen vanuit de eigen kring en cultuur. Wanneer bepaalde huurwoningen in een wijk of dorp 

steeds worden toegewezen via de contingent-regeling bijzondere doelgroepen, dan is het risico van 

stigmatisering vanaf dag één vrij groot. In de groepsgesprekken met bewoners in deze twee 

gemeenten is gezegd dat inwoners dan naar elkaar kijken en elkaar weerhouden van contacten met 

nieuwkomers.  

 

Het is bekend dat inwoners met ggz- of verslavingsproblematiek worstelen met stigma en zelfstigma.  

De gevolgen ervan kunnen ingrijpend zijn, zoals chronische stress, lage zelfachting, depressieve 

symptomen, sociaal isolement, lage kwaliteit van leven, terugval en heropnames en het vermijden van 

psychiatrische hulp. Het is ook bekend dat actieve ondersteuning behulpzaam kan zijn bij het 

tegengaan van stigmatisering en zelf-stigmatisering, maar dat kan zónder methodische aanpak ook 

contraproductief werken. Er zijn aanpakken ontwikkeld zoals in Samen sterk zonder stigma in de wijk, 

waar bij het programmatisch tegengaan van stigma gebruik is gemaakt van kennis en kunde van 

ervaringsdeskundigen.  

Bij het gros van de cliënten van de organisatie gespecialiseerd in verslavingszorg weet de buurt niet 

dat iemand verslaafd is, want veel cliënten werken. Bij een kleiner deel heeft de buurt er weet van of 

https://www.movisie.nl/interventie/kwartiermaken
https://www.movisie.nl/publicatie/praktijkbeschrijving-samen-sterk-zonder-stigma
https://www.movisie.nl/publicatie/praktijkbeschrijving-samen-sterk-zonder-stigma
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heeft een vermoeden. De verslaving is vaak een geheim, ook binnen een gezin. Het (zelf)stigma is 

groot. Het is moeilijk om de verslaving bespreekbaar te maken.  

 

Als inwoners meer kennis hebben over afwijkend gedrag van anderen en de oorsprong daarvan, 

verwacht een aantal stakeholders dat stigmatisering en het vermijden van contact af zal nemen. 

“Mogelijk kan ook een bredere kennis onder inwoners over afwijkend gedrag, onderliggende 

(psychiatrische) problematiek helpen om te zien dat deze mensen ook gewone behoefte hebben. We 

overwegen een publiekscampagne in te zetten.” (Gemeente). “Ik verwacht dat een webinar of digitaal 

filmpje een groter bereik onder inwoners van Kaag en Braassem kan hebben dan een informatieavond, 

omdat mensen zich hier snel generen voor hun komst.” (De Driemaster). Echter vanuit onderzoek is 

bekend dat juist persoonlijk (en outreachend) contact goed helpt om stigma tegen te gaan, algemeen 

verspreide informatie helpt minder. “Wij als cliëntenorganisatie geven voorlichting aan sociaal werkers 

en vrijwilligers(coördinatoren) over het tegengaan van sociaal isolement en (zelf)stigma. Voor 

buurtbewoners moet voorlichting laagdrempeliger en in kleinere onderwerpen, bijvoorbeeld over ‘wat is 

overlast, hoe ontstaat het, wat kun je als buurt doen?’, idem voor ‘sociale eenzaamheid’. Om stigma 

tegen te gaan is het van belang om kennis over te dragen en daardoor omwonenden milder te 

stemmen. Het is heel mooi dat de gemeente een publiekscampagne wil starten. Tegelijkertijd kun je 

dan kleine bijeenkomsten organiseren waar mensen met en zonder psychische problematiek elkaar 

laagdrempelig kunnen ontmoeten.” (Regionale cliëntenorganisatie). 

 

Mogelijk bespreekpunt: 

❖ De gevolgen van stigmatisering voor mensen in een sociaal kwetsbare situatie zijn groot. Het is 

goed om bij het nadenken over de aanpak van stigmatisering de reeds beschikbare kennis te 

benutten, zoals in de presentatie Publiek stigma en ander sociaal ongemak (en hoe dat te 

doorbreken) van hoogleraar Jaap van Weeghel, Tranzo en Kenniscentrum Phrenos. Daarin komt 

onder meer naar voren dat een persoonlijk verhaal beter werkt dan informatie om mythen te 

weerleggen en dat het van belang is een antistigma aanpak veelzijdig te maken, lang vol te houden 

en goed in te bedden.  

De gemeenten kunnen met betrokken partijen – de regionale cliëntenorganisatie en aanbieders van 

ondersteuning en zorg – nagaan hoe een gebundelde aanpak van stigmatisering vorm te geven. 

Leidende vragen daarbij zijn: wat willen we aan activiteiten organiseren? Hoe kunnen we dat laten 

aansluiten op de bestaande voorzieningen, zodat de activiteiten en de voorzieningen samen leiden 

tot een goed werkende aanpak van stigmatisering? Wie heeft daar het voortouw in?  

 

➢ Werk aan onderlinge steun binnen groepen  

Lotgenotengroepen helpen mensen die behoefte hebben aan herkenning of steun van mensen die in 

eenzelfde situatie zitten of al verder zijn. “Er is één keer per week een Anonieme Verslaafden meeting. 

Je snapt elkaar en dat biedt steun. Van mij mag dat wel vaker dan één keer per week, gemixt met 

andere typen verslaving.” (Inwoner individuele klantreis).  

Uit onderzoek (o.m. Linders, 2010 en Boumans, 2017 4) blijkt dat mensen met dezelfde problematiek of 

aandoening makkelijker contact leggen, elkaar tot steun zijn en informatie uitwisselen. Van belang is 

dat buurtaccommodaties ruimte blijven maken voor ontmoeting en uitwisseling tussen lotgenoten.  

                                                      
4 Lilian Linders, De betekenis van nabijheid. Een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt. Tilburg: Fontys Hogescholen, 
2010. 
Jenny Boumans, Naar het hart van empowerment. Deel 2. Over de vraag wat werkt. Utrecht: Trimbos-instituut en Movisie, 2017. 
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In het voorjaar van 2019 start er een buurtcirkel in de wijk Ridderveld in Alphen aan den Rijn. Een 

buurtcirkel is een groep van acht tot twaalf mensen die dicht bij elkaar in de buurt wonen. De 

buurtcirkel brengt hen met elkaar in contact en zorgt voor (een start van) gezamenlijke activiteiten.  
 

Zo leren mensen elkaar kennen en iets voor elkaar te betekenen. Verschillende stakeholders vinden dit 

een mooie interventie en goede ontwikkeling. In het recente onderzoek ‘Netwerken in de buurt’ van 

Afke Weltevrede en anderen is veel informatie te vinden over randvoorwaarden en succes- en 

faalfactoren van Buurtcirkels 5.  

c. Inzet voorzieningen en hulpbronnen 

Je welkom en thuis voelen in je woonomgeving is voor iedereen van belang. Voor mensen met 

verhoogde kwetsbaarheid is het meedoen in ontmoeting en activiteiten in hun woonomgeving vaak niet 

vanzelfsprekend. Welke voorzieningen en hulpbronnen zijn er in de buurt en hoe stimuleer je dat 

mensen met een verhoogde kwetsbaarheid hier ook gebruik van maken? 
 

➢ Ken de buurt  

Om mensen te helpen aansluiting in hun buurt te vinden, wil je weten welke algemene voorzieningen, 

verenigingen, bewoners- of lotgenoteninitiatieven er zijn. Een actuele sociale kaart vinden 

verschillende stakeholders daarbij behulpzaam. 

Als je als gemeente wilt dat buurtbewoners ‘nieuwkomers’ en andere kwetsbare mensen in de buurt 

mede opvangen, is het zaak om professionals beschikbaar te hebben die zelf de geschiedenis van de 

buurt te kennen, weet hebben van de draagkracht van de buurt zoals inwoners die ervaren, de 

sleutelpersonen in de buurt kennen en open staan voor hun signalen en tips. Wanneer inwoners dan 

bij de gemeente komen om hun zorgen of klachten te uiten, kun je vanuit kennis acteren. 

“Opeens moet de buurt ontvangend zijn, terwijl er soms al weinig samenhang en contact is”, zeggen 

bewoners in het groepsgesprek in Alphen aan den Rijn. “Er komt meer druk op de schouders van de 

buurt.” De draagkracht van een buurt kan onder druk komen te staan als steeds meer mensen in een 

sociaal kwetsbare situatie geconcentreerd in een buurt komen wonen. Zeker wanneer een heel 

complex wordt toegewezen, zoals in Kaag en Braassem en Alphen speelde. Wanneer inwoners in de 

buurt het gevoel hebben alleen geïnformeerd te worden over al genomen besluiten en niet betrokken te 

zijn bij keuzes, dan kan dat tot frictie leiden. Gemeenten en woningcorporaties die werken aan een 

eerlijke verdeling van ‘lasten’ en daar een verhaal op hebben, zullen op meer begrip bij inwoners 

kunnen rekenen. Juist bij ‘inbreiding’ luistert het nauw om tot een goede match tussen ‘nieuwkomers’ 

en buurt te komen. Je wilt namelijk dat de gezamenlijke start positief is of op z’n minst neutraal. Het 

faciliteren van deze processen is van belang en kan bijvoorbeeld door gebiedsmanagers en sociaal 

werkers/opbouwwerkers samen opgepakt worden. 

 

Mogelijk bespreekpunt: 

❖ Een relevante vraag voor zowel gemeenten als maatschappelijke organisaties in het kader van een 

ontvangende buurt: Hebben we goed zicht op en inzicht in de draagkracht van een wijk? Benutten 

we de mogelijkheden van sleutelpersonen en voorzieningen? Hebben we een verhaal over een 

eerlijke verdeling over het gehele werkgebied? Geven we professionals en bewoners in wijk of dorp 

de gelegenheid om hierover mee te denken? 

 

 

                                                      
5 Afke Weltevrede en anderen, Netwerken in de buurt. Een onderzoek naar het nieuwe zorgconcept Buurtcirkel, 2017.  
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➢ Bevorder verbinding en actief burgerschap 

In het algemeen is het goed om contact tussen verschillende inwonersgroepen te stimuleren. Volgens 

de contacttheorie van Allport6 maakt bekend bemind. Dit moet echter wel onder bepaalde voorwaarden 

gebeuren. Ook daar is veel kennis over beschikbaar, zie bijvoorbeeld Overbruggen vooroordelen door 

kennismaking. Een grote diversiteit in wijk of dorp leidt niet per se tot meer sociale acceptatie en 

cohesie. Grote diversiteit kan dit juist ook belemmeren, zo blijkt uit recente studies. Het is dus zaak dat 

de gemeente professionals beschikbaar heeft die met kennis van zaken maatwerk leveren bij het 

bevorderen van positieve verbinding.  

Elkaar leren kennen en samen dingen doen met een mix van mensen; dat gaat in buurten niet vanzelf. 

Daar komt bij: “In sommige buurten in Alphen aan den Rijn zijn er veel verhuisbewegingen, dat maakt 

werken aan sociale cohesie lastig.” (Tom in de buurt). In Alphen aan den Rijn vertelden bewoners: “Het 

contact tussen buurtgenoten wordt niet bevorderd als je elkaar niet zo goed begrijpt. Dat maakt het 

heel lastig om een ontvangende buurt te zijn”. Contact organiseren tussen mensen met en zonder 

psychische aandoening is belangrijk. Wanneer een mix van inwoners in een wijk of dorp samen dingen 

doet, zoals in Nieuwkoop een bordspelletjesavond organiseren of een eetcafé runnen, geeft dit 

verbinding tussen groepen die elkaar niet vanzelfsprekend tegenkomen. “Ook buurtfeesten geven 

verbinding, zeker als mensen in een kwetsbare situatie daarvoor persoonlijk gevraagd worden.” 

(Gewoon Thuis). Met kennismaking leg je de basis voor een (informeel) weefsel in de wijk.  

 

De sociaal makelaar werkzaam vanuit Tom in de buurt richt zich specifiek op het verbinden van 

mensen in enkele wijken in Alphen. Hij brengt mensen in werkgroepen samen, die samen iets voor hun 

buurt gaan doen, zoals de openbare ruimte opknappen en buurtfeestjes organiseren. Daarin kunnen 

allerlei mensen meedoen. “Het moet wel behapbaar zijn, van beide kanten” en daarom gaat het in 

kleinere groepjes vaak goed. Voorwaarde voor verbindingen leggen, is de buurt kennen. Daarom komt 

de sociaal makelaar op allerlei plekken en achter allerlei voordeuren. “Ken de sociale kaart. Voorkom 

dat je beeld van de wijk te beperkt is, je moet de cruciale aspecten in de wijk kennen.” (Tom in de 

buurt). Ook vanuit de optiek van hulpverleners is het “Belangrijk om te weten wat er in de wijk is; welke 

organisaties, welke verenigingen, waar komen mensen samen en wie zijn de mensen die een 

belangrijke speler kunnen zijn? Dan kun je mensen aan elkaar verbinden.” (Organisatie 

maatschappelijke opvang en beschermd wonen).  

 

De functie samenlevingsopbouw lijkt in de gemeenten (nog) beperkt belegd te zijn dan wel in opbouw. 

In enkele wijken in Alphen aan den Rijn wordt vanuit teams van Tom in de buurt ingezet op 

samenlevingsopbouw, daar waar dit tot voor kort met name bij de (enige) sociaal makelaar lag. In Kaag 

en Braassem: “We doen in Kaag en Braassem weinig aan echt opbouwwerk, omdat in de dorpen de 

sociale cohesie over het algemeen best groot is. Wel zetten we in op inclusie als we verenigingen 

coachen.” (De Driemaster). In Nieuwkoop worden door Tom in de buurt wijkanalyses per dorpskern 

gemaakt, waarbij inwoners, burgerinitiatieven, en aanbod vanuit Tom in de buurt met elkaar worden 

verbonden.  
  

                                                      
6 Allport, G. W., The nature of prejudice, 1954. 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/overbruggen-vooroordelen-door-kennismaking.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/overbruggen-vooroordelen-door-kennismaking.pdf
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Samenlevingsopbouw is ons inziens echter een bredere functie en lijkt nog veel kansen te bieden. 

Mensen in een sociaal kwetsbare situatie – waaronder mensen met psychische en psychiatrische 

problematiek – kunnen ons inziens veel baat hebben bij sociaal werkers die helpen draagvlak te 

organiseren voor hun deelname in de samenleving. Wanneer de functie samenlevingsopbouw niet 

(goed) is belegd, hebben deze mensen minder kans om deel te nemen aan sociale verbanden in hun 

buurt en minder gelegenheid om van betekenis te zijn. Want opbouwwerkers, jongerenwerkers, 

ondersteuners van lokaal vrijwilligerswerk en vrijwilligers kennen, benutten en stimuleren - als 

buurtverbinders bij uitstek - het ‘weefsel’ in de wijk. Zij gaan er-op-af, kennen zo de sleutelpersonen in 

de buurt, kennen burgerinitiatieven, zoeken contact met verenigingen en voorzieningen.  

Dit werkt in kleine dorpse gemeenschappen mogelijk anders/minder goed dan in stedelijke wijken als 

Ridderveld. Vanuit een van de gemeenten wordt aangegeven dat ervaring met Tom in de Buurt is dat 

de professionals er veel tijd en energie in moeten steken om goed in verbinding te komen met de 

bestaande dorpse gemeenschappen inclusief bestaande vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Ze 

worden gezien als ‘van buitenaf’. Des te meer een opdracht om er voor te zorgen dat er verbinding tot 

stand kan komen met nieuwkomers in de kleine kernen. Als professionals al ‘van buitenaf’ komen, is 

het voor nieuwe bewoners ook geen eenvoudige opgave om de brug te slaan.  

 

Putnam7 heeft veel gepubliceerd over sociale cohesie in wijken en steden. Hij onderscheidt twee 

soorten ‘sociaal kapitaal’. Het ene bindt samen (bonding) en het andere slaat bruggen (bridging). Het 

samenbinden heeft plaats tussen mensen die zich in elkaar herkennen: mensen met gelijke leeftijd, 

ras, religie enzovoort. Maar belangrijk in een diverse samenleving is ook de tweede vorm van sociaal 

kapitaal: het bruggenbouwen. Bruggen slaan is de verbinding tussen mensen die niet gelijk zijn in 

leeftijd, sekse, religie, interesses en dergelijke. Deze kennis vertalen naar het meedoen van mensen 

met een verhoogde kwetsbaarheid biedt dus twee mogelijkheden. 1. stimuleer vormen van 

lotgenotencontact (bonding) en 2. stimuleer bruggen slaan. Ervaringsdeskundigen kunnen daarin een 

belangrijke rol vervullen. De rol van de professional is deels faciliterend: bied een plek en zorg voor 

steun bij het krijgen van een subsidie, zodat organisatoren geen (financiële) belemmeringen ervaren bij 

het houden van activiteiten. Daarnaast is hun rol specifiek werken aan inclusiviteit: probeer een 

koppeling te maken tussen actieve inwoners en groepen en de mensen die vanwege hun 

kwetsbaarheid steun kunnen gebruiken (bridging). 

 

Mogelijk bespreekpunt: 

❖ Er zijn twee mogelijke manieren om naar de voorzieningen en hulpbronnen te kijken. 1. Langs de 

lijn van individuele begeleiding van de ‘nieuwe’ inwoner en/of cliënt. Daarbij probeer je links te 

leggen naar sociale netwerken en de buurt. 2. Of via de straat, de buurt, de wijk, het dorp als 

werkeenheid. Het achterliggend doel is dan om een goede basis te creëren voor inclusiviteit, 

meedoen, tegengaan van stigma en zelf-stigma.  

De term ‘ontvangende buurt’ suggereert vooral de inzet op de buurt. Waar zet je als gemeente en 

stakeholders op in? En doe je dat vanuit een algemeen perspectief op sociale cohesie of vanuit een 

specifiek perspectief van ambulantisering, langer thuis in de wijk voor specifieke groepen 

bewoners? Of richt je je op beide? Dit zijn bij uitstek vragen om als gemeenten met stakeholders 

over door te denken. 

 
  

                                                      
7 Putnam, R., Bowling alone: the collapse and revival of american community, 2000. 
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➢ Werk met inwoners en voorzieningen aan meer inclusie (en minder stigma) 

Algemene voorzieningen als buurthuizen en wijkcentra zijn voor alle inwoners bedoeld. “Ik kan in de 

buurt terecht voor een kop koffie, samen met lotgenoten die in dezelfde situatie zitten. Ik vind het 

buurthuis heel belangrijk.” (Inwoner individuele klantreis). Toch voelen mensen met psychiatrische of 

psychosociale problematiek zich lang niet altijd welkom of op hun plek, aldus geïnterviewden. 

“Hulpverleners kunnen cliënten toeleiden naar algemene voorzieningen, bijvoorbeeld een buurthuis, 

jeugdhonk of zwembad, maar de ontvangst van cliënten op die locaties kan beter.” (Organisatie 

maatschappelijke opvang en beschermd wonen). “Wij hebben vanuit de welzijnsorganisatie een 

maatschappelijke agenda opgemaakt en bijna al onze activiteiten richten zich in de kern op de 

ontvangende buurt. We willen inwoners en verenigingen mede verantwoordelijk maken. We zetten 

stevig in op het positief coachen van verenigingen, omdat we zien dat zij zoekend zijn in hoe om te 

gaan met mensen die ‘anders’ zijn. Voor mensen met dementie en statushouders willen verenigingen 

wel moeite doen, want die mensen vinden ze zielig. Maar voor mensen met ggz-problematiek is er 

minder begrip; mensen zeggen ‘zij willen niet, ze kiezen er zélf voor’.” (De Driemaster). 

 

Daarom kiest het welzijnswerk in Kaag en Braassem er bijvoorbeeld voor om mensen – inwoners en 

verenigingen – te informeren over dat het geen onwil is, niet altijd een keuze, maar dat het gedrag is 

voortkomend uit een psychische ziekte. Wanneer mensen zien dat kwetsbare mensen een bijdrage 

leveren aan het verenigingsleven, bijvoorbeeld door te helpen in de kantine of bij het onderhoud van 

het sportterrein, wordt het beeld en oordeel meestal bijgesteld. Bij de coaching van sportverenigingen 

richt de welzijnsorganisatie zich ook op hoe je van een groep één team maakt. Scholing/training van 

medewerkers en vrijwilligers in gastvrijheid en omgaan met verschillende doelgroepen, helpt. 

Vanuit de regionale cliëntenorganisatie wordt gesteld dat de algemene voorzieningen zich meer open 

zouden moeten stellen voor mensen met psychische problematiek. “Maar het is dan is het ook nodig 

dat de voorzieningen meer toegankelijk worden, anders gaat het nooit werken. Je hebt per locatie 

minimaal een of twee sociaal werkers en/of ervaringsdeskundigen nodig die kennis hebben van 

psychische en psychiatrische aandoeningen. Zij kunnen aan andere professionals en vrijwilligers hun 

kennis en ervaringen overdragen zodat die beter begrijpen wat leven met een psychische aandoening 

betekent.” Ook zou de cliëntenorganisatie graag zien dat meer vrijwilligers een basiscursus krijgen in 

het ondersteunen van mensen met psychische problematiek. “Het is bijvoorbeeld naar om te zien dat 

nu iemand bij yogales wordt weggestuurd omdat ze te enthousiast en druk wordt. Beter zou het zijn als 

een docent zou zeggen: Ik begrijp dat je heel enthousiast bent, maar bij yoga zijn we doorgaans stil. 

Zullen we het komende half uur in stilte verdergaan?” 

“Zorg voor plekken in de wijk waar mensen gezamenlijk activiteiten kunnen doen; een buurthuis, 

inloopplek of vereniging. In Alphen aan den Rijn zijn er wel inloopplekken, bijvoorbeeld bij Tom in de 

buurt, maar die plekken worden niet altijd als vrijplaats ervaren. Het zijn niet echt plekken zonder 

verplichtingen, want al snel richt een hulpverlener zich tot je.” (Organisatie maatschappelijke opvang en 

beschermd wonen). In het bewonersgesprek in Alphen wordt gesteld dat initiatieven van inwoners 

onderling soms niet genoeg ruimte krijgen, omdat veel via Tom in de buurt loopt of dat ideeën van 

bewoners ‘overgenomen’ worden door Tom. “Het is belangrijk dat buurtinitiatieven wel worden 

ondersteund, maar niet worden overgenomen door organisaties of professionals.” (Organisatie 

maatschappelijke opvang en beschermd wonen). 

Sociale professionals kunnen via de methode Kwartiermaken werken aan het meedoen van allerlei 

soorten mensen. Kwartiermakers kunnen – samen met ervaringsdeskundigen - ook informatie en 

uitwissel-bijeenkomsten organiseren over psychische, psychiatrische, of verslavingsproblematiek en de 

invloed daarvan op het gedrag van mensen. Daarmee organiseer je draagvlak voor deelname van 

kwetsbare doelgroepen en kun je gastvrijheid in duurzame samenwerkingsverbanden verankeren. 

 

https://www.movisie.nl/interventie/kwartiermaken
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Mogelijk bespreekpunt: 

❖ We stellen voor dat de gemeenten – ook in overleg met hun stakeholders -– bepalen wat zij willen 

bereiken en willen investeren om voorzieningen inclusief te maken (vooral in buurten met veel 

sociale huurwoningen). Wat zijn de ambities? Wie kunnen deze ambities concreet vorm geven? En 

wat is daarvoor nodig? 

 

➢ Zorg voor voldoende plekken waar mensen samen kunnen komen 

Belangrijk is dat er in de buurt / dorp ontmoetingsplekken zijn; plekken waar mensen samen kunnen 

komen om een bakkie koffie te doen, samen te koken en te eten, binnen en in de openbare ruimte. “Ik 

neem deel aan Tom’s kookcafé. Eén keer per week kook en eet ik met een groep van zo’n 12 tot 14 

personen. Het is heel gezellig om samen te koken.” (Inwoner individuele klantreis). “Elkaar ontmoeten 

is het begin van omzien naar elkaar. Want bekend maakt bemind. Daarvoor moeten er wel 

laagdrempelige en uitnodigende ontmoetingsplekken zijn en die moeten georganiseerd worden.” 

(Gemeente). De sociaal makelaar in Alphen ziet ook dat inwoners zeker in grotere locaties niet het 

gevoel hebben dat de accommodatie van hen is. En het aantal accommodaties is bovendien fors 

verminderd.  

Een van de plekken die nog tot stand gaat komen is een respijthuis. De Herstelwerkplaats loopt al wel. 

Er worden cursussen ‘Zicht op herstel’ gegeven door Tom in de buurt en de regionale 

cliëntenorganisatie samen, waarin herstelervaringen met anderen worden gedeeld en waarin 

deelnemers herkenning, erkenning en steun kunnen ervaren. Besloten is dat het ggz informatiepunt 

niet op één locatie gaat zitten, maar een mobiel informatiepunt wordt. 

 

Mogelijk bespreekpunt: 

❖ Zijn er genoeg accommodaties (bereikbaar) en zijn dat plekken waar mensen graag naar toe 

komen? En die voor hen ook bereikbaar zijn, qua afstand of qua reiskosten? Zeker wanneer er in 

een gebied relatief veel mensen wonen met psychische problematiek, is het goed om na te gaan 

hoe de accommodaties gebruikt en gewaardeerd worden. Hebben de gemeenten hier zicht op? Wat 

is op deze plekken de rol van cliënten en burgers zelf, wat is de rol van vrijwillige inzet en van 

professionals? Wie kunnen de gewenste rollen oppakken? 

d. Van betekenis kunnen zijn 

In de verhalen van de geïnterviewde bewoners horen we dat activiteiten waarin zij van betekenis 

kunnen zijn, een belangrijke rol spelen in de door hen ervaren kwaliteit van leven. Zij ontlenen 

bijvoorbeeld veel aan het samen verzorgen en gebruiken van de maaltijden in een van de Tom in de 

buurt locaties.  

“Zinvolle dagactiviteiten hebben, is voor veel mensen van groot belang. Vaak is dit een onderbelicht 

punt. Gewoon Thuis stemt bij onvoldoende zinvolle dagactiviteiten af met Tom in de buurt, die de 

mogelijkheden in de buurt kent. Als een cliënt een drempel ervaart om deel te nemen aan een activiteit, 

kan een begeleider meegaan.” (pilot Gewoon Thuis). 
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Casus dagbesteding 

Er was een klacht van buren over overlast bij de woningcorporatie binnengekomen. De persoon in kwestie keerde dag- en 

nachtritme om, dronk veel, draaide harde muziek in een complex met gehorige woningen. Een medewerker van Tom in de 

buurt was al eens in gesprek gegaan. De woningcorporatie gaf een waarschuwing af. Vervolgens is Gewoon Thuis ingezet. 

De begeleiders gaan nu twee à drie keer per week langs. Ze bieden structuur, een luisterend oor, maken alcoholgebruik 

bespreekbaar en helpen te begrenzen. Maar ze gaan ook op zoek naar meer dagbesteding. Dat biedt structuur en is een 

belangrijke pijler van Gewoon Thuis. Tom in de buurt is daarvoor een belangrijke partner. 

 

“Hulpverleners kunnen stimuleren dat mensen samen dingen gaan doen in hun eigen wijk, van 

betekenis zijn, komen tot wederkerigheid in relaties. Daarin is het fijn dat Tom in de buurt activiteiten 

organiseert in de eigen wijk. Dat verlaagt op een natuurlijke manier de drempel.” (Pilot Gewoon Thuis). 

De organisatie gespecialiseerd in verslavingszorg heeft de ervaring dat wanneer verschillende 

voorzieningen onder één dak samenkomen – zoals in Uithoorn – hun cliënten gemakkelijker in contact 

komen met andere mensen en met vrijwilligerswerk. Zo liepen cliënten regelmatig voor een kop koffie 

binnen bij de Voedselbank. Zij zijn vervolgens gevraagd vrijwilligerswerk te komen doen. Herstel krijgt 

zo aldus deze organisatie een bredere insteek; van betekenis zijn in contact met de buurt.  

Het is goed wanneer mensen met een kwetsbaarheid meedoen in de buurt. Daarbij willen zij ook van 

betekenis kunnen zijn voor anderen. Dit vergt vaak ondersteuning, zowel van de inwoner zelf als van 

de wederpartij door een professional of getrainde vrijwilliger. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een studie van 

Femmianne Bredewold naar de aanpak Tijd voor elkaar8.  

 

Mogelijk bespreekpunt: 

❖ Het is goed wanneer inwoners met een kwetsbaarheid meedoen aan activiteiten. Daarmee is nog 

geen sprake van wederkerige relaties waar mensen met een kwetsbaarheid zin aan ontlenen. Is dit 

een ambitie van de ontvangende buurt? Welke rol neemt het consortium Tom in de buurt hier al in? 

Wie moet(en) daarbij verder betrokken zijn? 

e. Duurzaam in beeld 

Bij een deel van de inwoners met een verhoogde kwetsbaarheid is sprake van een langdurig proces 

van herstel. Soms duurt de kwetsbaarheid een leven lang en is er sprake van perioden waar het goed 

gaat en perioden waar het (heel) slecht gaat. Hoe kun je ervoor zorgen dat in mindere periodes snel 

ondersteuning of hulp beschikbaar is? Hier gaat het zowel om het persoonlijke als het professionele 

netwerk. Tot het persoonlijke netwerk behoren ook de contacten met buren en buurt- of dorpsgenoten. 

Groot voordeel van deze contacten is dat deze letterlijk dichtbij zijn en dus snel veranderingen kunnen 

zien en signaleren. Die contacten moet dan wel opgebouwd zijn in een periode dat het goed gaat. Ook 

het samenspel tussen de contacten ‘dichtbij’ en ‘op afstand’ is van belang.  
  

                                                      
8 F. Bredewold en I.W. Malda, Tijd voor Elkaar, het belang van wederkerigheid in contact tussen weerbare en kwetsbare burgers, 
2014.  
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➢ Betrek iemands netwerk en werk aan het verstevigen ervan 

De professionals in de pilot Gewoon Thuis hechten er aan dat hulpverleners helpen “het netwerk van 

mensen te versterken (met meer begrip en steun) of uit te breiden. Want een netwerk geeft ook 

afleiding, je komt het huis uit, vindt nieuwe doelen en inspiratie.”.  

“Ondersteuning krijgen van familie is vaak moeilijk, omdat de familie vaak al een hele struggle met 

mensen met psychische of verslavingsproblematiek heeft gehad, soms is er zelfs geen contact. Toch is 

het belangrijk om het contact met familie – als dat enigszins mogelijk is – weer aan te halen. De 

begeleiding vanuit Tom in de buurt of een andere organisatie is namelijk vaak maar één keer per week, 

mensen staan er dan de rest van de week weer zelf voor. Een steunsysteem helpt dan.” (Regionale 

cliëntenorganisatie). 

Rondom de overgang van beschermd wonen naar zelfstandig wonen heeft een inwoner die meewerkte 

aan de individuele klantreis, steun gezocht bij en gekregen van familie. De contacten zijn veel steviger 

geworden, bieden steun en vertrouwen.  

Soms lijken ‘dichtbije, kleine contacten’ min of meer doorslaggevend voor het zelfstandig wonen. Een 

begeleider van Gewoon Thuis heeft niet alleen contact met de buurvrouw van een cliënt die overlast 

gaf, maar ook met een andere vrouw in het wooncomplex die goed contact heeft met de cliënt. Die 

vrouw zegt bijvoorbeeld tegen de cliënt: “Zorg dat je je netjes gedraagt, anders loop je het risico dat je 

de flat uit moet.” Dat helpt wel, volgens de begeleider. 

Ook doet de steun van buren er toe, zo vertelt de geïnterviewde medewerker van de organisatie 

gespecialiseerd in verslavingszorg, als er een detox thuis plaatsvindt. “Sinds twee jaar hoeven 

alcoholverslaafden niet meer per se opgenomen te worden om een alcohol-detox te ondergaan. De 

medische begeleiding kan nu ook thuis geboden worden. Noodzakelijk in dit traject is dat er een 

naastbetrokkene bij de behandeling is betrokken. Dit kan ook een buurtgenoot zijn. Hij/zij kan steun 

bieden bij de detox en als het mis gaat.” 

 

➢ Zorg voor een laagdrempelige toegang van professionals voor de mensen en hun netwerk 

Bij Tom in de buurt is een laagdrempelige toegang als volgt ingericht. “Veel wijkcoaches hebben naast 

face-to-face contact met cliënten ook contact via de mobiele telefoon, dat maakt snel reageren door de 

wijkcoach mogelijk en voelt voor de cliënt bereikbaar en dichtbij.” (Tom in de buurt).  

 

Mogelijk bespreekpunt: 

❖ Wat is de taak van professionals in het samenspel met iemands netwerk en wat is hun taak in het 

versterken van iemands netwerk dicht bij huis? Hoe kunnen professionals methodisch aan het 

versterken van netwerken werken? Dit kunnen bespreekpunten zijn bij het formuleren van de 

opdracht van gemeenten aan zorg- en welzijnsaanbieders.  

f. Veiligheid 

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor de ontvangende buurt. Je hebt het nodig voor het uitoefenen 

van je mensenrechten en om maatschappelijk te participeren. Buurtbewoners kunnen zich onveilig 

voelen als iemand onbegrepen gedrag vertoont of als ze niet weten wat ze van iemand kunnen 

verwachten. Dat geldt ook voor professionals en vrijwilligers die in de buurt werkzaam zijn. Maar er is 

ook het risico dat iemand met een verhoogde kwetsbaarheid slachtoffer wordt van een vorm van 

geweld of misbruik. Denk aan pesten en intimidatie, seksueel misbruik, mishandeling, discriminatie, 

verwaarlozing of financiële of materiële uitbuiting. Voor de aanpak van veiligheid zijn verschillende 

disciplines nodig die elkaar in kennis en vaardigheden aanvullen en helpen. 
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➢ Zorg voor een meldpunt en 24/7 beschikbaarheid van professionals voor de buurt 

Tijdens de gesprekken met bewoners en de kick-off kwam naar voren dat het belangrijk is om te weten 

waar je als omwonende terecht kunt als je zorgen of overlast wilt melden. Er is voor inwoners in Alphen 

aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop de mogelijkheid om de crisisdienst van de ggz en de 

politie in te schakelen en kunnen zij zich melden bij het Meldpunt Zorg en Overlast van GGD Hollands 

Midden. 

Dat is niet altijd afdoende. Als mensen ervaren dat het voor hen zwaar wordt om voor anderen te 

zorgen of naast mensen te leven, die zorg nodig hebben, willen ze met vragen en verhalen ergens 

terecht kunnen. Als je weet dat er iemand naast je woont die buitensporig gedrag kan vertonen, wil je 

kunnen vragen wat in voorkomend geval te doen. Dus niet in een crisissituatie, maar meer een punt 

waar je vragen kunt stellen. Bijvoorbeeld: hoe ga ik het gesprek aan als iemand maar zooi in de tuin 

blijft gooien? Of wat kan ik doen als er ’s nachts overlast is? Zulke gesprekken zijn niet voor iedereen 

gesneden koek. Het is dan fijn te ervaren dat je er als buur niet alleen voor staat. Mensen willen weten 

waar ze dan terecht kunnen. Bewoners zeggen tijdens de groepsgesprekken met zoveel woorden dat 

zij best wat voor mensen in een kwetsbare sociale positie willen doen, maar ‘het moet niet te gek 

worden’. Daarenboven, als mensen niet weten waar ze terecht kunnen als zij zich zorgen maken of als 

zich incidenten voordoen, dan kan het zelfs zijn dat buren afhaken. Soms verergeren problemen zo 

erg, dat buren zich terugtrekken. “Wat kan ik er nu nog aan doen?”. Bewoners in de drie gemeenten 

vragen zich af: waar ligt de grens in wat je als omwonenden kunt doen?  
 

Diverse bewoners in Alphen en Kaag en Braassem zeggen: “Er is schroom richting instanties, omdat 

die niet voldoende laagdrempelig zijn, en richting elkaar, met als gevolg dat problematiek escaleert.” 

Een inwoner van Kaag en Braassem geeft bijvoorbeeld aan geen melding te hebben gemaakt van 

gezinsproblematiek bij buren, omdat zij bang was dat de kinderen dan uit huis geplaatst zouden 

worden.  

 

Over 24/7 beschikbaarheid van professionals: “Tom in de buurt is niet 24 uur per dag, 7 dagen per 

week beschikbaar. Ik heb juist buiten kantooruren vragen, want onder kantooruren werk ik een groot 

deel van de tijd. Ik ben nu al aan mijn derde begeleider toe. Ik wil graag een vaste begeleider, continu. 

Daarom denk ik er nu over om via PGB begeleiding in te kopen.” (Inwoner individuele klantreis) 

Het pilotproject Gewoon Thuis biedt inmiddels deze 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid van 

begeleiding. Zeker voor mensen die overgaan van beschermd wonen of maatschappelijke opvang naar 

zelfstandig wonen in de wijk, kan het in de beginperiode van belang zijn om 24/7 terug te kunnen vallen 

op professionals. Rondom enkele specifieke woonvoorzieningen zijn er directe lijnen met betrokken 

professionals, zoals in het dorp Zevenhoven in gemeente Nieuwkoop. 

 

➢ Overlast tegengaan 

Voor de buurt doet het er toe hoe professionele organisaties omgaan met meldingen van overlast. Een 

woonmaatschappelijk werker van Gewoon Thuis vertelt dat zij met goedkeuring van de cliënt die voor 

overlast zorgde met haar buurvrouw heeft kennis gemaakt. De buurvrouw kon zo haar verhaal kwijt en 

haar stress delen. Afgesproken is dat de buurvrouw aan de begeleidster laat weten als er weer 

geluidsoverlast is. Verschillende stakeholders vertellen dat informatie geven over psychische ziekte en 

gedrag van mensen helpt bij het vergoten van begrip bij omwonenden.  

 



 

Utrecht, september 2019 * Ontvangende buurt, ontvangende gemeente 20 

Casus overlast 

Buren klaagden over een cliënt bij hun woningcorporatie. De overlast bestond uit veel geluid, vervuiling van de woning en 

bezoek van dealers. De woonmaatschappelijk werker van de organisatie voor maatschappelijke opvang en beschermd 

wonen is nagegaan wie betrokken was en met wie hij in gesprek wilde gaan. Ook met de wijkagent heeft hij gesproken over 

wat er speelt en of er al eerder melding of aangifte was gedaan. De woonmaatschappelijk werker heeft toen samen met een 

medewerker van de woningcorporatie met buurtbewoners gesproken. In het overleg gaf hij uitleg over het ziektebeeld van de 

cliënt om begrip bij omwonenden te kweken. Ook is het aanbod gedaan: bel me op mijn 06-nummer als er overlast is - zo 

direct mogelijk - en niet via de woningcorporatie.  

 

Ook een vlotte, gecoördineerde aanpak vanuit projecten als de pilot Bemoeizorg in de wijk Ridderveld/ 

Alphen aan den Rijn en in Nieuwkoop, helpen om meldingen van overlast gericht op te pakken en af te 

handelen. 

 

Mogelijk bespreekpunt: 

❖ Veiligheid in de buurt gaat over het tegengaan van overlast en het beschermen van burgers met 

een kwetsbaarheid. Het gaat over de inwoner en de omwonenden. Gezien het grillige verloop van 

herstel en soms ook de aanwezigheid van chronische kwetsbaarheid is overlast altijd mogelijk. Als 

er de komende tijd meer mensen vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang zelfstandig 

gaan wonen in de wijk, kan dit toenemen. Het is belangrijk dat overlast door alle inwoners snel kan 

worden gemeld en opgevolgd met actie. Ook is het belangrijk dat omwonenden ergens terecht 

kunnen met vragen over hoe om te gaan met hun buren. Welke ambities hebben de gemeenten op 

dit terrein? En hoe willen ze daar uitvoering aan geven? 

 

➢ Communiceer tijdig en duidelijk met inwoners, zet ook ervaringsdeskundigen in 

Mensen voelen zich onveilig als ze het gevoel hebben dat ze niet weten wat er gebeurt. Daarom is 

tijdige en duidelijke communicatie nodig met inwoners over veranderingen in de buurt, zoals de komst 

van een woonvorm. Zaken die hierin blijken te werken: direct contact met de mensen die er komen 

wonen, of als dat nog niet kan met ervaringsdeskundigen die in een vergelijkbare situatie hebben 

verkeerd; eerlijk zijn over eventuele risico’s; een contactpersoon met 06-nummer voor als er iets 

gebeurt; snelle en kordate signaalopvolging; regelmatige evaluatiemomenten afspreken; zorgen voor 

positieve zichtbaarheid van de mensen om wie het gaat in de buurt. Ervaringsdeskundigen kunnen 

hierbij een belangrijke rol hebben voor zowel omwonenden als voor iemand met een verhoogde 

kwetsbaarheid, door over en weer uitleg te geven en te zorgen dat men met elkaar in gesprek komt.  

Verder zijn actieve inwoners toenemend partner in het realiseren van (buurt)veiligheid. Denk aan 

buurtapps, straatvertegenwoordigers, buurtvaders en -moeders en buurtbemiddeling. Ze kunnen een 

signalerende, bemiddelende of steunende rol vervullen. De rol die zij spelen is niet vanzelfsprekend 

een steunende. Vanuit de gemeente of het opbouwwerk is daar wel aandacht voor nodig: sluit deze 

vorm van veiligheid bepaalde mensen niet uit?  
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5 Afspraken maken over ieders inzet 

De tot nu toe verzamelde inzichten nodigen uit om na te gaan hoe samenwerkende partijen in het 

uitvoeringsprogramma ‘Blijf in de buurt’ ieder voor zich en samen kijken naar de ontvangende buurt, de 

ontvangende gemeente en wat zij daaraan bij kunnen en willen dragen. Welke aangrijpingspunten zien 

zij en welke ambities hebben zij voor de ‘ontvangende buurt’, de ontvangende gemeente? En hoe sluit 

dat aan op de ondersteuning die ze aanbieden?  

 

Er gebeurt al veel in de drie gemeenten, op allerlei manieren is er aandacht voor ontwikkeling en 

verbetering van ondersteuning van en zorg voor mensen in een sociaal kwetsbare situatie. Daar is bij 

geïnterviewde stakeholders ook waardering voor. 

In het vorige hoofdstuk hebben we thema’s besproken waarvan bekend is dat zij belangrijk zijn voor 

een inclusieve buurt voor mensen in een sociaal kwetsbare situatie: een open houding, inzet van 

voorzieningen en hulpbronnen, van betekenis kunnen zijn, duurzaam in beeld en veiligheid. We zijn op 

basis van de gevoerde gesprekken in Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop, na 

gegaan waar nog kansen zijn voor ontwikkeling.  

 

➢ Visie met elkaar delen 

De drie gemeenten hebben in het uitvoeringsprogramma aangegeven een ontvangende buurt voor 

iedereen van belang te vinden.  

We zien dat voor mensen in een sociaal kwetsbare situatie die (op)nieuw in de wijk wonen contact, 

ontmoeting, van betekenis kunnen zijn en bescherming van essentieel belang zijn om goed te kunnen 

landen. Voor omwonenden is contact en ontmoeting van belang, maar ook weten hoe je om kunt gaan 

met je nieuwe buur en waar je terecht kunt met eventuele zorgen of vragen.  

We adviseren de gemeenten om na de eigen beoordeling van op te pakken punten (zie hierna de 

alinea ‘vervolgstappen door gemeenten’) met de brede groep stakeholders in gesprek te gaan over de 

elementen die een buurt ontvangend maken, omdat het geheel en het samenspel van de verschillende 

elementen, er toe doet. 

 

➢ Tot afspraken komen over versterken van inclusie 

Vanuit de gemeenten is aangeven dat zij met partijen - die subsidie ontvangen of waarvan diensten 

door de gemeenten worden ingekocht - afspraken willen maken over wat zij doen voor de ontvangende 

buurt/gemeente. Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven is er op diverse terreinen nog geen 

afstemming geweest over hoe in de praktijk te handelen richting inwoners en voorzieningen. Dat 

gesprek zal ons inziens door professionals onderling, hun organisaties en de gemeenten nog gevoerd 

moeten worden. Om een ontvangende buurt gaandeweg te realiseren doorlopen de betrokken partijen 

idealiter samen een ontwikkelproces 9.  

 
  

                                                      
9 Een goed voorbeeld van samen met partners ontwikkelen is terug te lezen in de publicatie “Op weg naar een beschermd thuis”. 

Het proces is afgeleid uit de ervaringen in Den Bosch, regio Meijerij. Zij benoemen de volgende partijen: cliënten c.q. 

cliëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders, sociaal wijkteam, woningcorporatie, andere actoren in de 0e en 1e lijn die hier aan bij 

willen dragen. In deze regio werkte men met een centrale projectleider. Onderdeel 5 benoemt alle benodigde acties schematisch. 

Ook is duidelijk welke partij bij specifieke acties welke verantwoordelijkheid heeft.  

 

https://www.movisie.nl/publicatie/weg-naar-beschermd-thuis
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Hierna geven we enkele suggesties voor wat helpt om de buurt en gemeente meer ontvangend te 

maken. We maken daarbij het onderscheid tussen insteek op ‘individu’ en ‘samenleving’. Ga je je 

vooral inzetten langs de lijn van individuele begeleiding van de ‘nieuwe’ inwoner en/of cliënt, waarbij je 

relaties probeert te leggen naar netwerken en de buurt? Of ga je (ook) inzetten op de straat, de buurt, 

de wijk, het dorp als werkeenheid? Of beide? 
 

Individugericht, denk aan: 

• Stel een woonprofiel op en zorg voor passende match bij contingent-woningen. 

• Ondersteun contact tussen mensen met kwetsbaarheid en hun buren. 

• Ondersteun bij het versterken van het eigen sociale netwerk. 

• Werk aan onderlinge steun via (lotgenoten)groepen. 

 

Samenlevingsgericht, denk aan:  

• Maak algemene voorzieningen en verenigingsleven toegankelijker en inclusiever, onder meer door 

de inzet van ‘kwartiermaken’. 

• Zorg voor een gebundelde aanpak bij het tegengaan van stigma. 

• Bevorder de onderlinge bekendheid en positieve zichtbaarheid van mensen uit de doelgroep, door 

het betrekken van de doelgroep zelf, van actieve inwoners, en door het versterken van de functie 

samenlevingsopbouw. 

 

In hoofdstuk 4 zijn suggesties gedaan voor aanpakken, methodieken en handelswijzen. In de 

publicaties ‘Een buurt voor iedereen’ en ‘Op weg naar een beschermd thuis’ is hierover nog meer te 

lezen. 

 

➢ Vervolgstappen door de gemeenten 

De drie Rijnstreekgemeenten gaan op basis van deze notitie (met stakeholders) aan de slag met de 

vraag: Wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe zorg je dat ieder zijn rol ook pakt? De 

aanknopingspunten uit de hoofdstukken 4 en 5 zijn hiervoor de basis. De gemeenten maken hier een 

prioritering in en per punt wordt bekeken op welke manier het een plek kan krijgen. Dat kan 

bijvoorbeeld door het te verwerken in de inkoop van zorg en welzijn voor 2021 en verder, door 

specifieke initiatieven te starten of door bestaande afspraken aan te vullen of aan te scherpen.  

 

➢ Leren en verbeteren 

Deze vervolgstappen vormen een eerste fase in het op gang brengen van een leer- en verbetercyclus. 

Aan de hand van bijvoorbeeld het Kwaliteitskompas sociaal domein kunnen partijen stappen zetten in 

het benoemen van te bereiken maatschappelijke resultaten, de in te zetten activiteiten en het zichtbaar 

maken van resultaten. Graag werkt Movisie met Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en 

Nieuwkoop verder om daarin stappen te zetten en kennis op te doen.  

 

http://www.movisie.nl/buurtvooriedereen
https://www.movisie.nl/publicatie/weg-naar-beschermd-thuis
https://www.movisie.nl/publicatie/kwaliteitskompas-praktijk
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Bijlage Dwarsverbanden met andere thema’s 

We hebben het uitvoeringsprogramma (maart 2018) en het werkplan (mei 2018) bekeken en komen tot 

de volgende punten die van belang kunnen zijn of voorwaarde kunnen zijn voor de ontvangende buurt. 

Op deze raakvlakken kan het gewenst zijn te komen tot gezamenlijke activiteiten. Daarover is nadere 

afstemming met de drie gemeenten en (hun) projectleiders op zijn plek.  

 

1. Preventie 

• Vroegsignalering, maar ook (latere) signalering door bewoners en vervolgens het handelen van 

professionals bij ernstige problematiek. 

• Preventieve activiteiten in kaart: waar heeft of kan de buurt een rol in hebben? 

 

2. Toegang 

• Inloop/infopunt voor zowel mensen in een kwetsbare situatie als omwonenden. Bewoners die 

zich zorgen maken om een ander kunnen hier in principe ook terecht. 

 

3. Wonen 

• Urgentie- en contingent-regeling, draagkracht en draaglast in de buurt moet in evenwicht 

blijven. 

• In- en uitstroom: acceptatie in de buurt is in principe een van de randvoorwaarden. 

 

4. Ondersteuning 

• Flexibele inzet ondersteuning, niemand tussen wal en schip, continuïteit van zorg. 

• Innovatie-pilot Respijthuis / herstelwerkplaats (steun- en informatiepunt). 

• Innovatie-pilot Gewoon thuis; 24 uursbegeleiding thuis. 

• Innovatie-pilot Buurtcirkel. 

• Nieuwe afspraken met Rijnvicus over toeleiden naar werk, met name rondom 

buurtbedrijvigheid. 

• Onderzoek behoeften en mogelijkheden vormen ondersteuning en dagbesteding (2019 – 

daaraan voorafgaand bestaande voorzieningen in beeld brengen). 

• Ondersteuning mantelzorg. 

• Samenwerking aanbieders en sociale wijkteams (opdracht en rol helder krijgen). 


