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Uitwisseling tussen twee wijkteams 
Boxmeer ontmoet Tilburg 
 
Op 18 mei togen drie leden van het wijkteam ‘Samen meer in Boxmeer’ naar 
Tilburg om daar in gesprek te gaan met drie wijkteamleden van het 
Tilburgse wijkproject ‘Hier woon ik!’.  Het gesprek vond plaats in de 
prachtige multifunctionele accommodatie De Poorten, die in een 
voormalige kerk in de Hasseltstraat is gevestigd. 
 
Van het Tilburgse verbeterteam spat de energie af. Dat blijkt uit de veelheid 
activiteiten die ze organiseert, van wijkontmoetingen tot verbeterteam (zie 
activiteitenoverzicht). Of beter: laat organiseren. De professionals investeren veel 
in het opstarten van activiteiten en netwerken, maar laten graag het vervolg over 
aan anderen. Het nieuwe wijkteam – een werkgroep van wijkbewoners met en 
zonder handicap en professionals – vormt het nieuwe vliegwiel in de wijk om 
participatie en ontmoeting te organiseren voor iedereen met en zonder handicap.  
De Tilburgers benadrukken vooral de gedeelde verantwoordelijkheid tussen 
organisaties, professionals en wijkbewoners die is gecreëerd. Het gaat om 
‘overstijgend denken’. Je moet binnen je eigen werk anders gaan kijken. 
Vanuit het management wordt nog wel eens op de rem getrapt 
(concurrentiedenken, m.n. bij instellingen die op indicatie werken), maar de 
mensen op de werkvloer en in de wijk kunnen elkaar sinds de start van het project 
zeer snel vinden.  
Het beeld is aan het kantelen. Moesten de professionals in het begin nog een 
netwerk opbouwen, missiewerk verrichten. Nu worden ze vanuit de wijk 
aangesproken. De mensen weten het verbeterteam te vinden, o.a. door de 
activiteiten, de nieuwspagina in de wijkkrant etc. Het groeit. 
 
In Tilburg is een deskundigheidsbevordering gestart, waarbij zorgwerkers meer 
wijkgericht leren kijken en welzijnswerkers meer over specifieke groepen leren. 
Aan de cursus nemen ook de beheerders van de wijkcentra en de vrijwilligers deel, 
zodat deze beter leren omgaan met bijvoorbeeld mensen met een GGZ-achtergrond. Want op dit moment is 
de drempel om naar het wijkcentrum te gaan voor specifieke groepen vaak nog te hoog.   
Verzin je activiteiten voor wijkbewoners met/zonder handicap of organiseer je activiteiten mét hen? Maak de 
doelgroep medeverantwoordelijk. Spreek ze aan op hun talenten, van organiseren tot sjouwen. Dan voelen ze 
zich zelf verantwoordelijk voor de georganiseerde activiteiten. 
 

PROJECTLEIDING 
 

 
 

 

 
VIER WIJKPILOTS 

 
Hier woon ik!, 

Tilburg 
 

Ik zie je… in 
Ussen!, Oss 

 
Bij ons in 

Braakhuizen, 
Geldrop 

 
Samen meer in 
Boxmeer, 
Boxmeer 

 
FINANCIERS 

 

 
 

 

Inhoudsopgave: 

� Uitwisseling Tilburg-Boxmeer…….……………..……………  1 
� Onderzoek: bijeenkomsten met kwetsbare mensen: ‘Elkaar 

ontmoeten’...……………………………………………...……  3 



 

Ontwikkel- en onderzoeksproject 

Kwetsbare mensen doen mee in buurten en wijken 
 
Nieuwsbrief nr. 5, juni 2010 
 

 

Pagina 2 
 

    
 
Wat zijn de goede elementen uit de wijkteams die zeker voortgezet worden na de projectperiode? Zowel in 
Boxmeer als Tilburg willen ze het netwerkoverleg continueren. Verder is ontmoeting tussen mensen 
met/zonder handicap cruciaal. Veel mensen die 
sociaal kwetsbaar zijn, hebben hier grote behoefte 
aan. Om dat te borgen zullen welzijn, wonen en zorg 
strategisch met elkaar moeten blijven samenwerken. 
Het welzijnswerk zal hier vol in moeten, menen de 
gesprekspartners. 
 
In Tilburg is de ambitie om ‘Hier woon ik!’ in Oud-
Noord door te ontwikkelen en om in drie wijken 
hiermee te starten. De Twern voert dat uit in 
opdracht van de gemeente. De Twern neemt ook de 
AWBZ-ondersteuning over van Amarant, de 
instelling voor gehandicaptenzorg. Zo is Rien van 
Breda, vrijetijdscoach van Amarant, inmiddels 
gedetacheerd als welzijnscoach bij De Twern. 
In Boxmeer is de ambitie om het organiseren van 
ontmoeting en participatie sterker te hand te gaan 
nemen en het netwerkoverleg te verbreden naar 
andere delen van het Land van Cuijk. Dit omdat veel 
in Boxmeer participerende instellingen voor die hele 
regio werken en er goede netwerken bestaan. 
 
Gespreksdeelnemers waren Janneke van den Nouwenland en 
Wendy Zwekars (De Twern), Rien van Breda 
(Amarant/De Twern), Petie Hoenselaar (Dichterbij), Marja 
Janssen (MEE NOB), Lineke Verheijen (Radius) en 
Alexander van den Dungen. Marja Janssen is lid van het 
wijkteam in Boxmeer én Oss-Noordwest/Ussen. 
 
 

Activiteitenoverzicht wijkproject Tilburg 

Exterieur en interieur van 
multifunctioneel wijkcentrum De 
Poorten in Tilburg Oud-Noord 
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Onderzoek 
Bijeenkomsten met kwetsbare burgers: ‘Elkaar ontmoeten’  
 

In Tilburg, Geldrop en Boxmeer is een bijeenkomst gehouden met mensen uit de doelgroep van het project. 
Eenzelfde bijeenkomst staat ook in Oss gepland op 14 juli. Het ging in deze bijeenkomsten om de mensen 
die hebben deelgenomen aan het project en/of het onderzoek te bedanken voor hun inzet en om aan de 
mensen uit de wijken zelf te vragen in hoeverre zij aansluiting kunnen vinden in de wijk. De bijeenkomsten 
waren allemaal georganiseerd vanuit de wijkteams zelf en hadden allemaal gezamenlijk eten op het 
programma staan. De opkomst verschilde nogal per wijk.  
 
Alledrie de bijeenkomsten lieten een gezamenlijk beeld zien van waar de mensen uit de wijken behoefte aan 
hebben, en dat is vooral: elkaar ontmoeten. Maar dat ontmoeten moet dan wel gebeuren op een manier die 
veilig is (welkom/thuis voelen, niet gepest), laagdrempelig en dichtbij. Een manier verzinnen waarop de 
ontmoeting vormgegeven zou kunnen worden, blijft moeilijk. Belangrijke elementen zijn:  

- samenkomen om iets te doen werkt beter dan zomaar bij elkaar komen; 

- iets doen wat je ook echt leuk vindt werkt het beste (hobby/talent); 

- iets leren is leuk. 
 

 
 
 
Vervolg van het onderzoek 

Inmiddels is de dataverzameling voor het onderzoek zo goed als afgerond. In de komende maanden zal alle 
informatie worden geanalyseerd en opgeschreven. Een aantal mensen uit het wijkteam en/of projectteam van 
de verschillende wijken zal worden benaderd voor een interview om de ervaringen met project nog beter in 
kaart te brengen.  
 

Bewoners, professionals en 
onderzoekers eten gezamenlijk in 
sociaal restaurant De Pollepel in 
Tilburg. Na het eten volgde een 
goed gesprek over het wijkproject 

(foto Niels) 



 

Ontwikkel- en onderzoeksproject 

Kwetsbare mensen doen mee in buurten en wijken 
 
Nieuwsbrief nr. 5, juni 2010 
 

 

Pagina 4 
 

Indien de wijkteamleden nog ingevulde vragenlijsten hebben van kwetsbare mensen kunnen ze die opsturen 
naar Tranzo. Ook indien de wijkteamleden zelf de vragenlijst over hun eigen ervaringen met het project nog 
niet hebben ingevuld, kunnen ze dit alsnog doen en de ingevulde lijst zo snel mogelijk opsturen naar Tranzo: 
 
Jolanda Habraken 
Uvt – Tranzo 
Kamer T5-509 
Postbus 90153 
5000 LE Tilburg 
tel: 013 466 3627 
 

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  

 
 


