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Ontmoetingen in de wijk 
‘Laat het uit de mensen ontstaan’ 
 
In de wijk Oss-Noordwest/Ussen is een wijkteam aan de slag onder leiding van projectleider 
Elisabeth Romanillos, opbouwwerker van Vivaan. Één van de actieve deelnemers is wijkbewoner 
Jan. Hij is ervaringsdeskundige in de GGZ. Hij organiseerde samen met Elisabeth een 
Kerstlunch voor wijkbewoners. Een interview over zijn drijfveren, over kwetsbare mensen en hun 
kracht en over de wijk. 
 
Ervaringsdeskundig? 
“Ervaringsdeskundigheid is het zelfinzicht dat je ontwikkelt op grond van het 
herstelproces dat je hebt doorgemaakt”, licht Jan toe. Jaren geleden stortte Jans 
wereld in. Hij was boos, verdrietig, eenzaam, had geen vertrouwen meer in 
mensen. Jan: “Het herstel start als je vanuit dat donker weer een lichtpuntje gaat 
zien. Er ontstaat hoop, hoop om aan je eigen leven te werken, om jezelf te 
veranderen.” Jan vergelijkt het met wedergeboorte. Je ontwikkelt zelfinzicht en je 
leert je gezonde kant aan te spreken, naast de zieke kant die er ook altijd zal zijn. 
Het is een proces met veel valpartijen en even vaak weer opkrabbelen. 
 
Op dit moment zet Jan zich als ervaringsdeskundige in om daarmee andere 
mensen te helpen in hun herstel. Hij is onder andere trainer voor de cursus 
‘Herstellen doe je zelf’, een cursus die door en voor mensen met een psychiatrische 
handicap is ontwikkeld. Hij is ook als ervaringsdeskundige betrokken bij Stichting 
Door en Voor, de organisatie voor cliëntinitiatieven in Noordoost-Brabant 
(www.doorenvoor.nl). Via Door en Voor zijn Elisabeth en Jan ook met elkaar in 
contact gekomen. 
 
Zijn drijfveer is zijn geloof in de kracht van mensen om ondanks alle beperkingen 
hun eigenwaarde en hun leven weer op te bouwen. Als trainer-ervaringsdeskundige kan hij anderen motiveren 
en laten leren van zijn eigen ervaringen.  
 
Wijkaanpak 
Jan heeft ook nog ander vrijwilligerswerk. Twee dagen per week rijdt hij op een busje van Coudewater (GGZ 
Oost-Brabant). Hij maakt dan uitstapjes met cliënten van deze instelling. In zijn eigen buurt Ussen is hij actief 
in het wijkproject ‘Ik zie je…. in Ussen!’.  
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Jan: “De wijkaanpak ligt mij beter 
dan actief zijn binnen de GGZ. De 
GGZ is mij te gesloten.” Hij is ervan 
overtuigd dat samenwerking tussen 
zorg- en welzijnsprofessionals en 
wijkbewoners, waaronder 
ervaringsdeskundige (ex-)cliënten, 
vruchten af zal werpen. “Gemeenten 
en professionals hebben ons nodig, 
zoals voor een goede uitvoering van 
de Wmo”, onderstreept Jan.   
 
Wijkbewoners en professionals werken ieder vanuit hun eigen deskundigheid en ervaring. “Dat schuurt wel 
eens”, zegt Jan. Hij wijst op een paar oorzaken. Professionals weten niet altijd wat er in de wijk leeft. 
Professionals zijn resultaatgedreven. Dat geeft soms wrijvingen, omdat Jan activiteiten uit de groep zelf wil 
laten ontstaan. Jan: “En de zorg is vaak paternalistisch: ze weten wat goed is voor een cliënt.” Alhoewel het 
soms schuurt, levert samenwerking tussen hulpverleners en wijkbewoners vaak meerwaarde op. Ze vullen 
elkaar aan. Bewoners en professionals hebben elkaar nodig. “Ga als professional middenin de wijk staan, 
tussen de mensen,” betoogt Jan. 
 
Ontmoeting in de wijk 
Jan: “Mensen willen gehoord en gezien worden in de eigen buurt. Daarom moeten we mensen op een 
laagdrempelige manier samenbrengen, elkaar laten ontmoeten.” Samen met Elisabeth Romanillos 
organiseerde Jan een kerstlunch voor zo’n 30 mensen uit Ussen. Ze kregen positieve reacties van de mensen 
die gezellig kwamen lunchen: ‘Wat goed dat we hier naar toe konden’. Maar ook reacties zoals: ‘We wisten 
niet zo goed wat we moesten zeggen.’ “Maar ze waren er wel, dat telt”, aldus Jan. 
 
Op de Kerstlunch komt een vervolg. Jan werkt aan een knutselmiddag. Daar werd tijdens de lunch om 
gevraagd. Jan: “Laat activiteiten uit de groep zelf ontstaan. Ga als professional het niet allemaal zitten 
invullen. Het zijn juist de kleine dingen die er toe doen.”  
 
“Maar meedoen gaat niet vanzelf. Hoe kunnen we mensen prikkelen om mee te doen?”, vraagt Jan zich af. 
“Mensen moeten denken: ‘Dit heb ik nodig.’ Je moet mensen persoonlijk uitnodigen. Bij de Kerstlunch is dit 
geslaagd, want alle genodigden waren er!” 
 
Verdiend 
Jan: “Ik ben trots op wat ik door de jaren heen bereikt heb. Ik heb een nieuwe start gemaakt en ik kan iets 
voor een ander betekenen. Ik heb het verdiend.” 
 
Nadere informatie over ‘Ik zie je… in Ussen’: Elisabeth Romanillos, elisabeth.romanillos@vivaan.nl  
 
 
 
 
 
 

Iedere woensdagmiddag komen mensen uit de buurt lunchen bij het wijkcentrum Ze nemen hun eigen 
boterhammen mee en de wijkraad zorgt voor koffie en thee. Bij die lunches kunnen mensen afspreken om 
gezamenlijk een activiteit te gaan doen, want samen doen is leuker dan ergens in je eentje naar toe gaan… 

De wijkraad is betrokken bij ‘Ik zie je ... in Usse n!’ 
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De resultaten samengevat 
Evaluatiegesprekken 
 
Het project loopt ruim een jaar. Dat was de aanleiding om evaluatiegesprekken te houden met de 
lokale stuurgroepen en de lokale projectleiders. Het doel van de gesprekken was om te kijken wat de 
stand van zaken is en of de gestelde doelen worden behaald. Op grond van een gezamenlijke analyse 
kan er per wijkproject worden bijgesteld en bijgestuurd. 
 
Gemeenschappelijke knelpunten 
Er zijn een aantal gemeenschappelijke knelpunten voor de vier wijkpilots. Deze zijn 
op hoofdlijnen: 
 
1. Veel instellingen, met name ook zorginstellingen, hebben nog een slag te maken richting wijkgericht 

werken. De zorginstellingen zijn de afgelopen jaren geregionaliseerd en maken nu, onder invloed van 
Wmo en vermaatschappelijking, voor een deel weer de beweging terug naar het lokale niveau. Het 
aansluiting vinden bij dorps- en wijkgemeenschappen is een zaak van lange adem. Ook het over de 
schaduw van de eigen doelgroep heen kunnen stappen is van belang in het wijkgericht samenwerken. Dat 
is ook een lastige hobbel om te nemen. 
 

2. De wijkteams moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande structuren in de wijk en in zorg, welzijn 
& leefbaarheid. Toch krijgen veel wijkteams een project-status waarbij we zien dat de hulpverleners uit de 
wijk die in het wijkteam zitten, het lastig vinden om hun collega’s en managers te betrekken bij het 
wijkteam. Dit heeft voor een deel te maken met de spanning tussen het wijkgerichte werken en het 
reguliere werk van de organisaties dat vaak (nog) niet wijkgericht is. 

 
3. Het bereiken en ondersteunen van kwetsbare cliënten is ten slotte ook een knelpunt. De opdracht voor 

de wijkteams is om mede de mensen te bereiken die achter de voordeur zitten te vereenzamen en te 
verkommeren. Die melden zich niet zelf, maar die zul je moeten vinden: zelf of via via. Dat moet je in de 
wijk organiseren en dat blijken veel hulpverleners te zijn verleerd. Ook is er bij een deel van de 
hulpverleners een handelingsverlegenheid om in gesprek te gaan met kwetsbare cliënten, omdat ze bang 
zijn verwachtingen op te roepen die ze niet waar kunnen maken. Bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers 
hebben op de minuut afgepaste tijd voor handelingen en voelen zich daardoor beperkt om uitgebreid in 
gesprek te gaan met cliënten. Kortom, hier is ook nog een wereld te winnen. 

 
Bijsturen 
Met iedere lokale stuurgroep zijn afspraken gemaakt over de voortgang. De belangrijkste afspraken per wijk 
staan hieronder vermeld. 
 
Tilburg 

- Deskundigheidsbevordering voor professionals uit welzijn en zorg; 
- Gesprek met wethouder over resultaten en proces; 
- Oriëntatie op structuur om samenwerking te borgen. 

 
Oss 

- Projectleider betrekt de wijkteamleden beter bij activiteiten; 
- Spreekuurruimte ontwikkelen voor participerende instellingen; 
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- Wijkteam en projectgroep gaan de sociale kaart gezamenlijk beter in beeld brengen; 
- Afstemming tussen diverse wijkoverleggen. 

 
Geldrop 

- Gesprek met alle wijkteamleden en hun managers; 
- Verkennen of het wijkteam en andere wijkprojecten gebundeld kunnen worden; 
- Aansluiten bij wijkactiviteiten; 
- De wijkbegrenzing niet te strikt opvatten. 

 
Boxmeer 

- In verband met onvoorziene omstandigheden is het evaluatiegesprek al twee keer uitgesteld. 
 
Nadere informatie: Alexander van den Dungen, a.vandendungen@prvmz.nl, 073-6120766.  
 

 
 

Onderzoek 
Tweede deel onderzoek & afronding 
 
In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over het tweede deel van het onderzoek. Met de vier projectleiders en wijkteams is dit 
ook al mondeling besproken. De laatste fase van het onderzoek gaat in. De dataverzameling wordt in mei afgesloten, dus laten 
we er tot die tijd nog extra hard aan trekken. 
 
Het onderzoek bestaat uit een procesevaluatie, een vragenlijst voor cliënten, een hulpverlenersenquête en 
focusgroepen. 
 
Vragenlijsten cliënten 
Het aantal ingevulde vragenlijsten tot op heden is: 75. Dit terwijl de afspraak was om er in totaal ten minste 
90 aan te leveren. Met name Geldrop blijft ver achter, maar daar kunnen ze nog zelf verandering in brengen! 
Ook vanuit de andere wijkpilots kunnen nog vragenlijsten worden ingeleverd. Graag!!  
 

 
 
In het tweede deel van het cliëntenonderzoek worden jullie verzocht met de ingevulde vragenlijst terug te 
gaan naar de cliënt en nogmaals – aan de hand van de vragenlijst – zijn situatie te bespreken. Zijn er 
verbeteringen opgetreden? Zijn er nog participatiewensen of zorgbehoeften? De vragenlijst wordt gebruikt als 
een nazorg-instrument met terugkoppeling naar het wijkteam (primair belang). Op die manier wordt het ook 
inzichtelijk voor de onderzoeker (secundair belang). 
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Focusgroepen met cliënten 
Ook wordt er gesproken met cliënten over de meerwaarde van het wijkgericht werken. Wat merken zij ervan? 
Levert het voor hen wat op? In april worden focusgroepen gehouden die gekoppeld worden aan een activiteit 
voor de doelgroep. Deze focusgroepen worden per wijk georganiseerd door de wijkteams zelf. Dit vraagt een 
behoorlijke voorbereiding omdat we ervoor willen zorgen dat zoveel mogelijk kwetsbare wijkbewoners zullen 
deelnemen.  
 
Hulpverlenersenquête 
Binnenkort krijgen de betrokken hulpverleners via de lokale projectleiders een enquête uitgereikt. Dit is 
dezelfde enquête als vorig jaar.  
 
Afronding 
In mei stopt de dataverzameling. Jolanda Habraken zal de maanden erna gebruiken om de data te analyseren 
en te verwerken. In de loop van het jaar komen er publicaties en afrondende conferenties. In september komt 
er een eerste conferentie over wijkgericht werken op basis van de ervaringen in de wijkpilots en andere wijk- 
en dorpsgerichte initiatieven. 
 
In de onderstaande figuur staat het tweede deel van het onderzoek in een tijdsbalk samengevat. 
 

 
Nadere informatie: Jolanda Habraken, j.habraken@uvt.nl, 013-4663627. 
 

 

Kort Nieuws (1) 
 

Hoogleraar 
Inge Bongers, wetenschappelijk begeleider van het Tranzo-PRVMZ-project, is benoemd als 
bijzonder hoogleraar management in de geestelijke gezondheidszorg aan de Universiteit van 
Tilburg. De leerstoel is ingesteld door IVA Beleidsonderzoek en Advies en GGZ 
Eindhoven en de Kempen (GGzE). 
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Onderzoek & praktijk 
Samenwerken, hoe doe je dat? 
 
In de jeugdzorg, het onderwijs, de sociale veiligheid en participatie is steeds meer behoefte aan samenhang 
in de dienstverlening. Vaak is er veel overleg, maar wordt er toch langs elkaar heen gewerkt en valt het 
maatschappelijke resultaat tegen. Toch er zijn ook voorbeelden van geslaagde en duurzame 
samenwerking. Dit was aanleiding voor een (promotie)onderzoek van Pieterjan van Delden 
(organisatieadviseur bij Andersson Elffers Felix) naar condities die het resultaat van deze samenwerking 
bepalen. Op de projectleidersbijeenkomst van 24 februari jl. lichte hij zijn onderzoek toe en ging hij in 
gesprek over de ervaringen in de vier wijkpilots. 
 
De conclusie van zijn proefschrift is dat het resultaat van samenwerking vooral afhankelijk is van de inzet, 
motivatie en energie van professionals (en wijkbewoners) op de werkvloer. Tenminste als ze durven te 
pionieren. Gezamenlijke uitvoering en groepsbinding zijn bepalender voor het resultaat dan politiek en beleid 
(die hebben een voorwaardenscheppende rol op de achtergrond).  
 
De uitdaging bij het ontwikkelen van ketensamenwerking is juist het opzoeken en organiseren van sociale 
energie. De samenwerking werkt het best als die van onderop organisch ontstaat (soms een jarenlang proces). 
Verder dient de samenwerking concreet  te zijn, resultaatgericht. Ook dienen samenwerkingspartners cliënten 
te durven delen (geen domein- en belangenstrijd). 
 
Pieterjan onderscheidt diverse stadia en bottlenecks, die door de lokale projectleiders werden herkend, nl.:  
 
1. Lering trekken 
2. Doelen bepalen 
Stagnatie: schijnsamenwerking 

3. Praktisch samenwerken 
4. Structureren 
Stagnatie: eilandsamenwerking 

5. Verbreden en verdiepen 
 

 
 

Kort nieuws (2) 
 
GGZ Kennisdag 
Het project werd gepresenteerd op de GGZ kennisdag op 21 januari jl. in Apeldoorn. 
Het thema was dit jaar “Geestelijk gezonde gemeente”. Mieke Vloet (Radius, wijkteam 
Boxmeer) heeft namens het project een workshop gehouden samen met Hanneke van 
Gestel (collega van Jolanda Habraken bij Tranzo), Mariet Paes en Margriet de Jager 
(wethouder in Deventer). De projectpresentatie maakte deel uit van de workshop 
‘Kinken in de kabel, barrières bij implementatie’.  
 

Het onderzoek van Pieterjan van Delden is te lezen in 
zijn proefschrift en in een publieksversie. Publieksversie: 
Sterke netwerken. Ketensamenwerking in de publieke 
sector. Van Gennep, 2009. Proefschrift: Samenwerking in 
de publieke dienstverlening. Ontwikkelingsverloop en 
resultaten. Eburon, 2009.  
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Op gesprek bij de wethouder 

Naar aanleiding van de evaluatie kreeg het wijkproject in Tilburg-Noord een uitnodiging om 
de resultaten bij wethouder Gon Mevis persoonlijk toe te lichten. Gon Mevis had de indruk 
dat de resultaten die waren geboekt magerder waren dan hij hoopte. In het gesprek op 28 
februari jl. hebben Myriam van Kalken (projectleider, MEE), Han Jansen (De Twern), Jos 
Nijland (MEE) en Alexander van den Dungen) zijn zorgen weggenomen. Gon Mevis hecht 
sterk aan het project omdat wijkgerichte participatiebevordering in zijn ogen de beste manier 

is om kwetsbare mensen een zinvolle activiteit te bezorgen en zich thuis te laten voelen in de eigen wijk. 
 
PRVMZ-Jubileumcongres 
De PRVMZ bestaat dit jaar 50 jaar. Op het tweede jubileumcongres op 5 maart jl. – ‘(W)aardige zorg’ – 
hielden Myriam van Kalken (projectleider Tilburg) en Jolanda Habraken (Tranzo) een posterpresentatie over 
het project Hier woon ik! (zie afbeelding hieronder) en het begeleidende onderzoek.  
Dichterbij leidde het spel ‘Open de Cirkel’ (www.opendecirkel.nl) voor eenzelfde brede doelgroep van 
professionals en vrijwilligers zoals al eerder op 16 november 2009 in Boxmeer plaatsvond tijdens een 
werkconferentie van het wijkteam ‘Samen meer in Boxmeer’. 
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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  
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‘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  

 
 


