
 

Ontwikkel- en onderzoeksproject 

Kwetsbare mensen doen mee in buurten en wijken 
 
Nieuwsbrief nr. 2, juli 2009 
 

 

Pagina 1 
 

Actieonderzoek 

Aan de slag met de vragenlijsten! 
 
De wijkteams zijn allemaal zover dat ze met kwetsbare mensen aan de slag 
gaan om ze te ondersteunen bij regie en participatie. Voor het onderzoek is 
het van belang om 30 cliënten de vragenlijst af te nemen. De deadline voor 
deze meting is eind september, maar als je al ingevulde vragenlijsten hebt: 
graag al insturen! Stuur de ingevulde vragenlijsten in september naar 
Jolanda Habraken: j.habraken@uvt.nl.  Ook de wijkscan wordt dan 
verwacht. 
 
In het voorjaar zijn in alle vier de wijken focusgroepen gehouden. Deze verschilden 
enigszins per wijk. Soms was er sprake van één bijeenkomst, soms van twee. De 
belangrijkste gespreksonderwerpen waren: de doelgroep, hoe bereik je die (of hoe 
bereiken ze jullie), de werkwijzen die hulpverleners uit het wijkteam hanteren op het 
terrein van regie/participatie en de doelstelling van participatie. 
Jolanda Habraken heeft per wijk een kort verslag gemaakt en dit is teruggelegd bij 
de wijkteams. In het onderzoek zal er nog uitgebreider naar worden gekeken. Ook 
wordt een wetenschappelijk artikel over kwetsbaarheid en kracht voorbereid. 
 
Focusgesprekken 
Wat kunnen we alvast in praktische zin zeggen over doelgroep? In het kort melden 
wij hier de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen de vier pilotwijken. 
 
Doelgroep van de wijkpilots: 
- De doelgroep betreft vooral volwassenen (globaal: 16+), omdat in veel 

gemeenten/wijken rond jeugd/gezin netwerkoverleggen functioneren; 
- De doelgroep betreft vooral mensen die steun nodig hebben om sociaal te 

kunnen participeren. Dit kunnen onder andere mensen zijn met fysieke, 
verstandelijke of psychische beperkingen, maar ook mensen zonder zo’n 
beperking of indicatie. 

- Overlastgevers vormen vaak de doelgroep van de overlastplatforms en 
bemoeizorg; mensen die zorg mijden en over wie een  “niet pluis gevoel” 
bestaat en waarvoor bemoeizorg (nog) niet aan de orde is, worden veelal wel tot 
de doelgroep van de wijkpilots gerekend.  

- Aandachtsgroepen in een aantal wijken zijn: mensen die hun begeleiding 
verliezen door de AWBZ-pakketmaatregel; ouderen; licht verstandelijk gehandicapten. De doelgroep 
bestaat zowel uit bekende als nieuw op te sporen cliënten. 

 
Werkwijze wijkteams: 
- Kwetsbare burgers worden met name bereikt via hulpverleners in de wijk (voor bekende cliënten) en 

contacten met andere professionals (wijkagent, leefbaarheidconsulent corporatie, pastor, voedselbank, 
sleutelfiguren uit het vrijwilligerswerk, ervaringsdeskundigen e.d.) (voor nieuwe cliënten); 

- De wijkteams zullen veelal als een netwerk- c.q. casuïstiekoverleg voor de doelgroep gaan functioneren, 
waarbij een wijkgerichte samenwerking centraal staat (zorg-welzijn, formeel-informeel); ► 
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- Naast de individugerichte aanpak (casuïstiek) zal er in de werkwijze ook oog zijn voor de collectieve 
behoeften van kwetsbare groepen en voor betrokkenheid van wijkbewoners. 

 

Voor vragen over het onderzoek en de vragenlijsten tijdens de vakantieperiode: 

• Tot 23 juli: Evelien Brouwers: e.p.m.brouwers@uvt.nl,  013-4662962. 

• Vanaf 23 juli: Jolanda Habraken: j.habraken@uvt.nl, 013-4663627. 

 
 

Wijkfeest Tilburg 

Voor, door en met elkaar 
 
Op 12 juni jl. vond in Tilburg Oud-Noord het wijkfeest ‘Samen 
maken wij de wijk’ plaats. Mirnou Grootswagers (18) was er als 
stagiair van de Participatiewerkplaats Jongeren bij betrokken. Hoe 
kijkt de studente Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) 
terug op het wijkfeest? 
 
Mirnou: “Wij zijn afgelopen periode voornamelijk bezig geweest met het 
organiseren van het wijkfeest. Ik heb onder andere een enquête opgesteld 
waarmee we vervolgens in de wijk gingen kijken waar de interesses van 
bewoners lagen. Er waren zowel positieve als negatieve reacties.” 
 
Hokjesdenken 
“Tijdens het wijkfeest was er een ‘Mensenzoo’. Het idee achter de 
Mensenzoo is dat mensen met elkaar een gesprek aangaan. Om het kwartier ging iemand anders letterlijk in 
een hokje staan. Dit is wat er in de maatschappij ook gebeurd: je wordt in hokjes geplaatst. Dit heeft erg goed 
uitgepakt.” 
“Ik heb zelf ook in een hokje gestaan en heb verschillende gesprekken gevoerd. Ik stond daar als persoon met 
een lichamelijke beperking. De mensen waren vrij om hier vragen over te stellen. Het leukste van alles vond 
ik dat ik mensen echt op andere gedachten kon brengen. Vaak is het beeld van iemand met een lichamelijke 
beperking dat diegene zielig is. Niet veel  sociale contacten heeft en natuurlijk op een aangepaste school zit. 
Wij, als ervaringsdeskundige op dat gebied weten dat dit niet altijd het geval is.” 
“Na de gesprekken kreeg ik positieve reacties zoals: ‘Ik merk eigenlijk al niet meer dat je in een rolstoel zit’, 
‘Ik heb respect voor u dat je op deze manier in het leven staat’ en ‘Ik vind het prettig dat je zo open bent, ik 
denk dat ik nu minder moeite heb om een gesprek aan te gaan met iemand met een beperking’. Dat was 
prettig om te horen; het is ook een teken dat we ons doel deels bereikt hebben.” 
 
Verlegen 
Het wijkfeest was georganiseerd met als motto: ‘voor, door en met elkaar’. Mirnou: “Ik heb met een 
kookcursus meegedaan. Een aantal dingen waren moeilijk voor mij tijdens de kookcursus zoals snijden. Een 
verlegen 9-jarig meisje, waarmee ik een gesprek aanknoopte, bood later uit zichzelf haar hulp aan en we 
hebben samen een overheerlijke wrap gemaakt. Voor mij was dat belangrijk.” 
“Het was een leuke dag. ’s Middags was er veel belangstelling voor de wijkwandeling en de kinderlooproute. 
De dag duurde wel wat lang. De opkomst ’s avond bij de band viel daardoor wat tegen.” 
  
Voor meer informatie over het wijkfeest: Myriam van Kalken, m.vkalken@meeregiotilburg.nl, 013-5424100. 
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Ter informatie 

Buurtnetwerk voor jeugd 
 
Hoe organiseer je de bijeenkomsten van het wijkteam? Mieke Vloet (Radius) heeft als voormalig 
jongerenwerker ervaring met de ‘buurtnetwerken jeugdhulpverlening’. In de meeste plaatsen lopen die 
buurtnetwerken. Ons project is als het ware een aanzet tot een ‘buurtnetwerk volwassenen’. Wat kunnen we 
leren van die buurtnetwerken rond jeugd? 
 
Buurtnetwerk jeugd 
Buurtnetwerken jeugdhulpverlening zijn er op gericht problemen bij kinderen te verminderen door 
vroegtijdig en optimaal afgestemde ondersteuning en/of hulpverlening te bieden. Het buurtnetwerk is een 
signalerings en hulpverleningsnetwerk, waarin beroepskrachten samenwerken die werken met kinderen tot en 
met 12 jaar (12- netwerk) en jongeren vanaf 12 jaar (12+netwerken). Ongeveer 1x per 6 weken komt het 
buurtnetwerk bijeen en worden de problemen die gesignaleerd worden bij kinderen (en/of gezinnen) 
besproken. 
Samen worden over de grenzen van het eigen beroep heen oplossingen en afspraken bedacht, ze maken 
gebruik van elkaars kennis en vaardigheden en dat versterkt het onderling vertrouwen. De meerwaarde ligt in 
de gerichte en functionele samenwerking. 
Na het bespreken worden handelingsafspraken gemaakt en wordt waar nodig doorverwezen naar andere 
(steun)organisaties. Belangrijk aspect is dat overlap in hulp en ondersteuning wordt voorkomen. 
Naast individuele kindbesprekingen heeft het buurtnetwerk ook een preventieve taak, het buurtnetwerk 
neemt initiatief of adviseert om collectieve signalen op te pakken t.b.v. verbeterde aanpak en/of beleid. 
Deelnemers aan het buurtnetwerk 12- zijn in ieder geval: basisscholen, peuterspeelzaalwerk, school 
maatschappelijk werk, maatschappelijk werk, politie, kinderopvang, thuiszorg (mogelijk afhankelijk van de 
lokale situatie sluiten aan GGD, bureau jeugdzorg, leerplichtambtenaar). In de 12+ netwerken zie je uiteraard 
V.O.-scholen en vaak ook jongerenwerk aan tafel zitten. 
Via een buurtnetwerk leren werkers elkaar kennen en weten elkaar te vinden. Men is op de hoogte van elkaars 
doelstelling en werkwijze. Er kan snel een sluitend aanbod in de directe leefomgeving van kinderen en hun 
ouders worden gerealiseerd. 
 
Privacy 
In het buurtnetwerk zijn privacy-afspraken gemaakt. Uitgangspunten zijn 
hierbij, dat het buurtnetwerk bestaat uit vaste deelnemers, besproken 
informatie wordt vertrouwelijk en binnen de beslotenheid van het netwerk, 
alleen relevante informatie die voor de voortgang van belang is wordt 
ingebracht, er wordt toestemming gevraagd aan ouders om een kindsituatie te 
bespreken. Met name dit laatste item is niet altijd uitvoerbaar, daarvoor zijn 
binnen de wettelijke kaders en in het belang van soms het betreffende kind, 
nadere afspraken te maken. 
 
Kan dat op dezelfde manier voor een volwassenen-buurtnetwerk? Het 
uitgangspunt is dat de ‘cliënten’ allemaal akkoord gaan zijn met de deelname 
aan het project, zowel voor bespreking in het wijkteam als voor deelname aan het (geanonimiseerde) 
onderzoek. Het wijkteam in Boxmeer wil hier zorgvuldig mee om gaan, bijvoorbeeld door mensen schriftelijk 
toestemming te vragen voor bespreking in het multidisciplinaire team. ►  
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Hoe gaan we om met de privacy en het zelfbeschikkingsrecht van zorgmijders? Die wil je als team wel 
bereiken…  
 

• Er is een landelijke handreiking over gegevensuitwisseling bij bemoeizorg beschikbaar, evenals diverse 
voorbeeldbrieven en formulieren: www.ggdkennisnet.nl/41666  

 
Privacy is een onderwerp dat we in de projectleidersbijeenkomst bij de kop moeten pakken. Hoe ga je er 
zorgvuldig, maar toch slagvaardig mee om? 
 
 

Kort Nieuws 
 

• Convenant Oss 
Het wijkteam in Oss is al een tijdje aan de slag, en nu 
is op 2 juli jl. ook het convenant tussen de organisaties 
getekend. Ook BrabantWonen en ZVOM tekenen het 
convenant en participeren mee in het project. Al langer 
participeerden: Vivaan, Dichterbij, MEE NOB, 
Pantein, GGZ Oost-Brabant, de wijkraad en de 
gemeente.       Wijkcentrum De Hille in de wijk Ussen/Noordwest, Oss 

 

• Begeleidingscommissie 
In juni is de begeleidingscommissie bijeen geweest. Het was een zeer vruchtbare, enthousiaste bijeenkomst. In 
de begeleidingscommissie zal onder andere verder worden nagedacht over hoe je deze wijkgerichte 
samenwerking verder ontwikkelt en borgt.  

 

 
Contactinformatie 

Ontwikkeldeel en projectleiding: 
PRVMZ 
 
Mariet Paes 
Alexander van den Dungen 
a.vandendungen@prvmz.nl  
www.prvmz.nl  

Onderzoek:  
Tranzo, Universiteit van Tilburg 
 
Jolanda Habraken 
 
j.habraken@uvt.nl  
www.uvt.nl/tranzo  

‘Hier woon ik’,  
Tilburg Oud-Noord 
 
Projectleider:  
Myriam van Kalken, vrijetijds- en 
educatienetwerk 
m.vkalken@meeregiotilburg.nl  

‘Ik zie je… in Ussen’,  
Oss Noordwest 
 
Projectleider:  
Elisabeth Romanillos, Vivaan 
elisabeth.romanillos@vivaan.nl  

‘Bij ons in Braakhuizen’,  
Geldrop 
 
Projectleider:  
Bart in ’t Groen, GGzE 
LCAM.int.Groen@GGZE.nl  

‘Samen meer in Boxmeer’, 
Boxmeer 
 
Projectleider: 
Mieke Vloet, Radius 
miekevloet@radius-lvc.nl  

 
Op www.prvmz.nl/forum vindt u meer informatie over het project. 


