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Wijkgericht ontwikkelwerk  
in vier Brabantse wijken 
 
Wijkgericht samenwerken ten behoeve van kwetsbare mensen: hoe doe je 
dat? Hoe kun je kwetsbare mensen in hun kracht zetten, mee laten doen? 
Hoe kun je dat als professional samen met de doelgroep en wijkbewoners 
doen? Dat zijn de uitdagingen waar de vier wijkprojecten voor staan die 
meedoen aan het ontwikkel- en onderzoeksproject ‘Kwetsbare mensen doen 
mee in buurten en wijken’. 
 
De vier wijkpilots zijn gesitueerd in Tilburg (Oud-Noord), Oss (Noordwest), 
Geldrop (Braakhuizen) en Boxmeer (de hele dorpskern). In het najaar van 2008 
zijn de eerste projectleiders aangetreden. De lokale projectplannen zijn gemaakt en 
geaccordeerd door de samenwerkingspartners. Ook zijn er wijkteams samengesteld 
met in de wijk actieve professionals. Per wijk varieert de samenstelling van het 
wijkteam, maar de kern bestaat uit: lokaal welzijnswerk (opbouwwerk, 
ouderenwerk), thuiszorg, gehandicaptenzorg, MEE, GGZ, (wijk)functionarissen 
van de gemeenten en corporaties. 
Op dit moment maken de vier wijkpilots de overgang van de voorbereidingsfase 
naar de uitvoeringsfase. In de uitvoeringsfase gaan zij actief op zoek naar de 
doelgroep om deze te ondersteunen bij eigen regie en participatie, waarbij ze 
gebruik maken van elkaars kennis en netwerken en die van de informele 
steunstructuren uit de wijk. De uitvoeringsfase wordt halverwege 2010 afgesloten.  
 
Het ontwikkel- en onderzoekstraject is een samenwerkingsproject van PRVMZ en 
Tranzo (Universiteit van Tilburg). De financiers zijn de provincie Noord-Brabant 
(ontwikkeldeel) en ZonMW (onderzoek). Nadere informatie: Alexander van den 
Dungen, a.vandendungen@prvmz.nl.  
 

 
Tilburg Oud-Noord 

‘Met trots kunnen zeggen: hier woon ik!’ 
 

“Ik hoop dat aan het eind van dit project kwets-
bare mensen uit Oud-Noord zich wijkbewoner 
voelen. Dat ze zich thuis voelen in de wijk en dat ze er mensen kennen”, 
formuleert Myriam van Kalken, projectleider in Tilburg. “Dat ze met trots 
kunnen zeggen: hier woon ik!, zoals onze projecttitel luidt.”  
 
De samenwerking tussen de verschillende organisaties uit zorg en welzijn is 
boeiend en lastig tegelijk. Myriam: “Het zijn werelden van verschil. We kunnen 
veel leren van elkaar en dat gebeurt nu ook al.” ► 
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Het lastigst is om professionals uit de wijk actief bij het project te 
betrekken. De visie – kwetsbare mensen moeten mee kunnen doen 
in de wijk – wordt door iedereen onderschreven, aldus Myriam van 
Kalken. “Maar veel beroepskrachten hebben nog een houding van 
‘het is heel goed dat jij dat doet’, in plaats van dat ze zich afvragen: 
‘wat kan ik doen?’”, vertelt ze. Dit terwijl een actieve houding van 
begeleiders van doorslaggevend belang is om cliënten mee te krijgen, 
om ze te laten participeren in de wijk.  
 
Het Vrijetijds- en Educatienetwerk in Tilburg voert het project uit. 
Myriam van Kalken (MEE regio Tilburg) is coördinator van dit 
netwerk. In Tilburg participeren naast MEE ook De Twern, 
Amarant, ASVZ, GGZ Midden-Brabant, RIBW Tilburg en de 
gemeente Tilburg. Het Tilburgse project organiseert onder andere 
ontmoetingen tussen wijkbewoners met en zonder beperkingen (zie 
foto). 
 
Voor meer informatie: m.vkalken@meeregiotilburg.nl 
 

 

Begeleidend actieonderzoek 
 
De academische werkplaats ‘Geestdrift’ van Tranzo, voert het onderzoek uit. Zij ontwikkelde een 
proces- en effectevaluatie op cliënt-, wijk- en hulpverlenersniveau. Het onderzoek is ondersteunend 
aan het innovatiewerk in de wijken. 

 
Het onderzoek bestaat onder andere uit vragenlijsten die door het wijkteam worden 
afgenomen bij cliënten, focusgroepen met de wijkteams, een wijkscan, een schriftelijke 
enquête onder de hulpverleners die in het wijkteam participeren en interviews die vanuit de 
universiteit worden afgenomen. 
 

Op verzoek van de wijkteams heeft Tranzo de vragenlijsten die worden gebruikt, ingekort. In de vragenlijst 
staat – in lijn met het ontwikkelproject – participatie 
centraal. De wijkpilots worden hierover nader geïnformeerd.  
 
Over het ontwikkel- en onderzoeksproject zal zowel in 
Nederlandse vakbladen en Engelstalige wetenschappelijke 
tijdschriften worden gepubliceerd. Ook via deze 
nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden. Ook op 
landelijke congressen, zoals het Nationaal Congres 
Volksgezondheid (april 2009) en het symposium Psychose 
en Rehabilitatie (mei 2009) wordt het onderzoek onder de 
aandacht gebracht.  
 
Nadere informatie: Jolanda Habraken, j.habraken@uvt.nl.  
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Begeleidingscommissie 
 
Voor het ontwikkel- en onderzoeksproject is een begeleidingscommissie ingesteld. De 
begeleidingscommissie denkt met name mee ten aanzien van het ontwikkelingsproces in de vier 
wijken en de beleidsmatige consequenties van de intersectorale, wijkgerichte werkwijze.  
 
De vier wijkpilots hebben hun eigen ‘begeleidingscommissie’ in de vorm van lokale stuurgroepen wonen-
welzijn-zorg, het vrijetijds- en educatienetwerk en dergelijke. 
 
In de centrale begeleidingscommssie zitten: Bart Eigeman, wethouder ’s-Hertogenbosch; Frans van 
Amelsvoort, provincie Noord-Brabant; Johan Vermeulen, adjunct-directeur zorg CZ Zorgkantoren en 
raadslid PRVMZ; Roeland van Overbeek, zorgkantoren VGZ; Jos van Balveren, directeur De Twern; Roos 
Kapteijns, gehandicaptenplatform en Wmo-raad ’s-Hertogenbosch; en Harry Michon, onderzoeker Trimbos-
instituut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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  

‘Kwetsbare mensen doen mee in 
Boxmeer’, Boxmeer 
 
Projectleider: 
Mieke Vloet, Radius 
miekevloet@radius-lvc.nl  

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

Verder lezen? 
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