
Transities
Zowel binnen het wonen als in het veld van welzijn en zorg voor 
mensen met een beperking vinden ingrijpende transities plaats. 
Burgers, maatschappelijke organisaties en gemeenten krijgen een 
grotere rol toebedeeld, terwijl de rijksoverheid steeds meer op afstand 
komt te staan. In de participatiesamenleving die daaruit ontstaat, 
worden mensen aangesproken op eigen kracht en zelfredzaamheid. 
Iedereen die kan, dient verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of 
haar eigen leven en directe sociale omgeving, zoveel mogelijk zonder 
hulp van de overheid. Van maatschappelijke organisaties wordt meer 
samenwerking gevraagd. Hun medewerkers moeten beschikken 
over competenties zoals vraaggericht werken, een brede, externe 
gerichtheid en doelgroepoverstijgend denken. 

Beleidsveranderingen in vogelvlucht
In 2007 werden enkele wetten op landelijk niveau samengebracht in de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) die door de gemeenten 
wordt uitgevoerd.1 Grondidee daarachter was dat gemeenten dicht bij 
hun burgers staan en daardoor beter (dan de landelijke overheid) in 
staat zouden zijn om ondersteuning te bieden. 
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Wonen, welzijn en zorg voor psychisch kwetsbare mensen

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ

In 2011 - 2013 hebben Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut 
het project Wonen, welzijn en zorg voor mensen voor psychisch kwetsbare 
mensen uitgevoerd. Het project had als doel om mensen die psychisch 
of psychosociaal minder weerbaar zijn, meer te laten meedoen in de 
samenleving. 

Waarom dit project?
Uit evaluaties van de Wet maatschappelijke opvang werd duidelijk 
dat gemeenten met name psychiatrische patiënten, dak- en thuisloze 
en verslaafde mensen niet goed bereikten. Precies de groep burgers 
waaraan gemeenten vanuit hun Wmo-taken juist meer aandacht 
moeten besteden. Voor het project hebben veel verschillende 
maatschappelijke organisaties en instanties in elf subregio’s 
samengewerkt in proeftuinen. De samenwerking was gericht op 
uitvinden hoe je gezamenlijk een lokaal maatschappelijk steunsysteem 
goed kunt laten draaien. Bij de proeftuinen waren onder meer 
gemeenten, woningcorporaties, ggz-instellingen en instellingen voor 
beschermd wonen (RIBW’s) welzijnsorganisaties en cliënten(belangen)
organisaties betrokken.

Wonen, welzijn en zorg zijn belangrijke levensgebieden waarop 
kwetsbare burgers vaak extra ondersteuning nodig hebben. Een 
maatschappelijk steunsysteem (MSS) kan een goed kader bieden om 
deze ondersteuning fl exibel te organiseren met de samenwerking tussen 
gemeenten en maatschappelijke organisaties als uitgangspunt. In 
sommige proeftuinen experimenteerden de deelnemers met het zoveel 
mogelijk verbinden van wonen, welzijn en zorg, tegen de achtergrond 
van de grote beleidsveranderingen van de afgelopen jaren. 

Projectopzet
Als startpunt werd in elke regio een quickscan gedaan van de 
bestaande situatie. Hoe werkten de organisaties samen, hoe stond 
het met de maatschappelijke participatie van psychisch kwetsbare 
mensen en welke steun ervoeren zij daarbij? Aan de hand van de 
verbeterpunten die aan het licht kwamen hebben de deelnemers 
doelstellingen voor hun proeftuin opgesteld. 

Experimenteel samenwerken
In elke proeftuin was ruimte voor experimenteren met vormen van 
samenwerking. Proeftuinen zijn tot stand gebracht in Amersfoort, 
Amsterdam West, Apeldoorn, Barneveld, Dalfsen, Gouda, Lelystad, 
Rotterdam Delfshaven, Rotterdam Pendrecht, Schiedam en Tilburg.
Deze krant geeft een beeld van de waardevolle ervaringen die de 
deelnemers aan de verschillende proeftuinen hebben opgedaan. 

De Wmo is bovenal een participatiewet die het iedereen in de 
samenleving mogelijk moet maken om mee te doen, ook mensen 
met een beperking. De gemeenten kregen expliciet de taak om de 
maatschappelijke cohesie te stimuleren. 
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WMO - Negen prestatievelden

1. Bevorderen van de sociale samenhang en 

leefbaarheid

2. Preventieve voorzieningen voor problemen met 

opgroeien en problemen met opvoeden

3. Geven van informatie en advies

4. Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers

5. Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk 

verkeer van mensen met een beperking of een 

chronisch psychisch probleem of psychisch-sociaal 

probleem

6. Voorzieningen voor ouderen, gehandicapten, 

chronische psychiatrische patiënten en mensen met 

psychische problemen

7. Maatschappelijke opvang

8. Bieden van openbare geestelijke gezondheidszorg

9. Bieden van ambulante verslavingszorg

Welzijn nieuwe stijl: acht bakens
 Vraaggericht werken: vraagverheldering, niet alleen van individuele mensen 

maar ook collectief, vanuit de wijk . Direct erop af: een actieve benadering, ook bij mensen die geen 
ondersteuningen willen of niet weten hoe dat te organiseren. Signalen en 
meldingen snel oppakken zodat mensen zich gehoord voelen. 

 Eigen kracht van de burgers: eerst inzet van informele zorg, indien nodig 
formele zorg door professionals. Ondersteuning loopt van licht naar zwaar: 
faciliteren, ondersteunen, interveniëren en beschermen. 

 Collectief versus individueel: eerst proberen om ondersteuning te bieden 
vanuit collectieve welzijnsvoorzieningen, dan pas een individueel 
ondersteuningsaanbod.

 Informele zorg versus formele zorg: het versterken van informele zorg en 
goede samenwerking tussen informele en formele zorg. Integraal werken: een samenhangende aanpak voor problemen. Voorwaarde 

is dat gemeenten in hun beleid en aanbesteding deze samenhang mogelijk 
maken en faciliteren.

 Resultaatgericht werken: zoeken naar concrete oplossingen voor concrete 
vragen en problemen.

 Ruimte voor de ‘professional’: kennis en vaardigheden van vrijwilligers en 
professionals worden ten volle benut en niet gehinderd door bureaucratische 
structuren.

De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl
In 2009 startte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het 
project De Kanteling om een nieuwe manier van werken in de Wmo 
op gang te brengen. De Kanteling - naar regie over het eigen leven 
en zelfredzaamheid - helpt gemeenten de compensatieplicht2 zo in 
te vullen, dat mensen met een beperking betere kansen hebben om 
volwaardig mee te doen in de samenleving. Na vier jaar ervaring met 
de Wmo ging in 2010 het programma Welzijn Nieuwe Stijl van start. Een 
nieuwe manier van werken op grond van acht bakens moest een impuls 
aan de Wmo geven zodat burgers meer zelfredzaam zouden worden 
en meer zouden participeren. Belangrijke bakens binnen de Wmo zijn 
voortaan uitgaan van eigen kracht, het achterhalen van ‘de vraag achter 
de vraag’ en integraal werken. De nieuwe Wmo 2015 borduurt voort op 
deze principes.

Decentralisatie van AWBZ, jeugdzorg en Participatiewet
Vanaf 2014 (per 1  januari 2015 ook voor bestaande indicaties) gaat 
de AWBZ-functie extramurale begeleiding over naar de Wmo en 
wordt voortaan door de gemeenten georganiseerd en toegewezen. 
De aanspraak op dagbesteding vervalt. Per 2015 worden gemeenten 
bovendien verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. De reikwijdte 
van de Wmo wordt veel ruimer, maar de maatregelen gaan gepaard 
met forse bezuinigingen. Gemeenten moeten dus meer gaan doen met 
minder geld en (nog meer) de eigen kracht van burgers aanspreken. 
Verder vervangt per 1 januari 2015 de Participatiewet, uitgevoerd door 
gemeenten, de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en 
bijstand (WWB) en een deel van de Wajong. Doel is dat zoveel mogelijk 
werknemers met een (arbeids)beperking kunnen participeren op de 
reguliere arbeidsmarkt. 

Uitdagingen voor gemeenten en burgers
Er komt dus veel op gemeenten, zorgaanbieders en andere 
maatschappelijke organisaties met taken op het gebied van wonen, 

welzijn, werk en zorg af. Maar ook op kwetsbare burgers die op één 
of meerdere van deze terreinen ondersteuning nodig hebben. Zij 
worden vanuit dit nieuwe beleidskader steeds meer aangesproken 
op eigen kracht, verantwoordelijkheid, participatie en zelf- en 
samenredzaamheid. Dat biedt ook nieuwe kansen. 

Wonen, welzijn en zorg binnen de ‘nieuwe Wmo’
Wonen, welzijn en zorg: drie velden die nauw aan elkaar verwant zijn, 
gedeeltelijk overlappen en die onder de werkingssfeer van meerdere 
wetten vallen. Ondersteuning op deze terreinen vindt hoofdzakelijk op 
gemeentelijk niveau plaats vanuit de Wmo. 
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Monika, een vrouw van middelbare leeftijd, is al jaren verslaafd 

aan alcohol. Haar werk als ziekenverzorgster kan ze nog maar 

deels uitoefenen. Het chronisch alcoholgebruik heeft haar lichaam 

uitgeput en tot psychische problemen geleid. Verschillende 

opnames hebben geleid tot minder alcoholgebruik, maar niet tot 

stoppen. Minimaliseren heeft Monika inmiddels geaccepteerd 

als het hoogst haalbare doel, bovendien voelt ze zich ook beter 

als ze minder drinkt. Alleen, eenmaal thuis na een opname, 

valt ze steeds weer in een gat. Thuis is ze alleen, haar familie 

woont in Frankrijk en haar enige vriendin woont 200 kilometer 

verderop. En hoewel Monika graag creatief bezig is, lukt 

het haar meestal niet om zich daar thuis toe te zetten. De 

eenzaamheid grijpt haar dan naar de keel, waardoor ze toch 

weer haar toevlucht tot de drank zoekt.

Samen met Joost, een ondersteuner vanuit het MSS, is Monika op zoek gegaan naar zinvolle dagbesteding. Monika vertrouwde Joost toe dat ze dit nooit alleen heeft durven doen omdat ze zich minder voelt dan een ander. Samen met Joost heeft ze een plek gezocht en gekregen, waar ze haar draai echter goed heeft gevonden. Bij het centrum voor vrouwenemancipatie voelt ze zich geaccepteerd. Ze maakt daar leren tassen voor de verkoop. De vrijwilligersbegeleider is tevreden met Monika’s inzet en heeft aangegeven dat de onder-steuning vanuit het MSS geholpen heeft om haar pro-blematiek te accepteren. 

Inmiddels heeft Monika, helemaal zelf, nóg een vrijwil-ligersbaan gevonden. Eén ochtend per week is ze maatje van een invalide vrouw, waar ze haar ervaring als zieken-verzorgster kan inzetten. Samen gaan ze naar de stad, winkelen en koffi  e drinken. Monika: ‘We kletsen alsof we al jaren vriendinnen zijn.’  Door haar activiteiten voelt Monika zich weer nuttig en goed over zichzelf. Omdat de opgebouwde contacten haar heel dierbaar zijn, lukt het goed om niet te drinken als ze de deur uit moet.

Aandachtsgroepen
Iedere burger die ondersteuning nodig heeft 
om mee te kunnen doen in de samenleving, 
kan een beroep doen op  zijn of haar 
gemeente. Dat regelt de Wmo. Hoewel 
gemeenten ‘breed beleid’ nastreven en zich 
niet op specifi eke doelgroepen willen 
richten, leert de praktijk van de 
samenwerking in wijkgerichte teams dat er 
groepen burgers zijn die door hun  

kwetsbaarheid meer 
aandacht nodig 

hebben.  Zoals 
ouderen met 
psycho-
geriatrische 

problemen; mensen met ernstige en 
langdurige psychische aandoeningen of 
verslavingproblemen; allochtone burgers en 
cliënten van de maatschappelijke opvang 
(dak- en thuislozenzorg en de 
vrouwenopvang)3. Het gaat dus niet alleen 
om cliënten met een psychische aandoening 
die in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) 
behandeld worden. Wel is het zo, dat veel 
mensen met een psychosociale 
kwetsbaarheid door hun problematiek in 
aanraking komen met de ggz of 
maatschappelijke instanties op de terreinen 
wonen, welzijn en zorg. 

Hoge eisen aan samenwerking
Veel verschillende organisaties ondersteunen 
kwetsbare burgers op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg. Of burgers 
met een psychische, psychosociale of 
maatschappelijke kwetsbaarheid vanuit 
de Wmo goed geholpen worden, hangt af 
van de manier waarop deze organisaties 
elkaar kunnen vinden en adequaat leren 
samenwerken. Het vergt intensieve 
samenwerking en afstemming om de juiste 
hulp of ondersteuning goed te bieden. Een 
MSS biedt hiervoor goede mogelijkheden. 

Wijkgerichte aanpak
Gemeenten willen alleen al om fi nanciële 
redenen liefst een aanbod voor een zo breed 
mogelijke doelgroep creëren. Dit sluit ook 

direct aan bij het streven om de sociale 
samenhang te bevorderen binnen de lokale 
samenleving als geheel. Doelgroepgericht 
beleid past minder goed bij de taak om een 
participatiesamenleving te bouwen waarin 
burgers elkaar helpen en beter geïntegreerd 
zijn in hun wijk. 
Met activiteiten in de wijk wordt beoogd de 
onderlinge contacten tussen burgers – en 
met name tussen weerbare en kwetsbare 
burgers – te bevorderen. Wijkgericht werken 
is opgepakt in verschillende sectoren: de 
ggz, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, 
de lgemene gezondheidszorg en de 
maatschappelijke opvang. 

Wijknetwerken
Door een wijkgerichte inrichting van 
diensten en voorzieningen ontstaan 
wijknetwerken. Organisaties werkzaam in 
een wijk werken op dit niveau nauw samen 
om vragen en problemen van burgers op 
te lossen, dichtbij waar ze ontstaan. Waar 
de gemeente een wijknetwerk aanstuurt, 
wordt het vaak geformaliseerd met afspraken 
(bijvoorbeeld in de vorm van een convenant). 
Formele netwerken kunnen ook worden 
gecoördineerd door een zorgaanbieder. 
Soms ontstaat een wijknetwerk juist als 
informele samenwerkingsvorm van een 
aantal hulpverleners. In de praktijk groeien 
zulke informele samenwerkingsvormen vaak 
uit tot een formeel netwerk. 

MSS Voorbeeld: Uit het isolement, in de maatschappij 
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Maatschappelijke Steunsystemen (MSS)
Parallel aan en deels overlappend met het begrip wijknetwerk kennen 
we maatschappelijke steunsystemen (MSS). Wijknetwerken zijn vaak 
vanuit de welzijnssector en gemeenten tot stand gekomen, en MSS zijn 
meestal opgezet vanuit de ggz. De concepten worden vaak verschillend 
ingevuld. Toch hebben zij grosso modo dezelfde doelstelling: een 
goede samenwerking tussen organisaties, groepen en individuen ten 
behoeve van de ondersteuning en participatie van kwetsbare burgers.

Wat is een maatschappelijk steunsysteem? 
‘Een maatschappelijk steunsysteem is een gecoördineerd netwerk van 
personen, diensten en voorzieningen waarvan kwetsbare mensen zelf 
deel uitmaken en dat hen en eventueel aanwezige mantelzorgers op vele 
manieren ondersteunt om in de samenleving te participeren. Het betreft 
diensten op het gebied van zorg, welzijn en arbeid, en het gaat zowel om 
formele als informele ondersteuning.’ 4          

Van Weeghel & Dröes (1999)

Geen blauwdruk voor MSS
Net zo min als voor wijknetwerken bestaat er een blauwdruk voor 
maatschappelijke steunsystemen. Verschillende gemeenten geven op 
verschillende manieren uitvoering en vorm aan een MSS. Vaak gaat het 
om een netwerktafel, waar cliënten met een zorgvraag hulpverleners 
kunnen raadplegen (zie kader blz. 5). Activiteiten of diensten van 
deelnemers aan de tafel worden dan betrokken in de adviezen die de 
deelnemers aan klanten geven. Maar ook wordt in overleg gezocht naar 
manieren om beter samen te werken of samen beter af te stemmen op 
wat de doelgroep nodig heeft. 

Nieuwe elementen
In meer recent ontwikkelde MSS leggen deelnemers de nadruk 
vooral op kwartiermaken of wordt gestreefd naar de inzet van 
ervaringsdeskundigen ter ondersteuning van kwetsbare burgers. 
 
Verbeterpunten in het functioneren
Maatschappelijke steunsystemen functioneren veelal naast andere 
projecten, zorgnetwerken en overlegorganen. Betere samenwerking 
en afstemming hiermee is gewenst. Juist omdat een MSS wordt gezien 
als ‘een project naast andere projecten’ krijgt het niet de aandacht 
die nodig is om tot een volwaardig ondersteunende methodiek op 
meerdere niveaus uit te groeien. 
De uitvoering van een MSS is meestal kleinschalig en komt voor 
rekening van maar een deel van de partijen in het lokale veld. Dat 
belemmert realisering van het volle potentieel. Een ander kritiekpunt 
op maatschappelijke steunsystemen is dat veel initiatieven zich vooral 

Deelnemers
Idealiter nemen aan een MSS de volgende organisaties deel: 
 cliëntinitiatieven en organisaties van cliënten;
 familieorganisaties;
 maatschappelijke voorzieningen;
 hulp- en dienstverleningsorganisaties;
 overheid en financiers. 

Activiteiten van MSS 
 Dagbesteding of voorbereiding op/toeleiding naar werk:  

vrijwilligerswerk, werkplaatsen, leer-werkbedrijven.
	Ontmoeting en sociale contacten: daguitjes, stapavonden, 

maatjesprojecten, vriendendiensten, inloopmogelijkheden in 
buurthuizen en horeca.

 Persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling: studieclubs, kookclubs, 
herstelactiviteiten.

 Doelgroep bereiken en ‘breed’ toeleiden naar maatschappelijke 
voorzieningen en/of zorg- en hulpverlening: casuïstiekoverleg, 
outreachende huisbezoeken, casemanagement. 

 Individuele ondersteuning: lotgenotencontacten en 
lotgenotenondersteuning.

 Toegankelijk maken van (algemene) voorzieningen voor de 
doelgroep: kwartiermaken, (net)werktafels, structurele keten- en 
beleidsoverleggen.

richten op de (toeleiding naar) professionele hulpverlening en minder op 
het mobiliseren van het persoonlijke sociale netwerk. Dat laatste is echter 
primair.  

Essentiële ingrediënten voor MSS
De Handreiking Maatschappelijke Steunsystemen5 geeft een aantal 
belangrijke elementen voor een succesvol functionerend MSS.

 Een sterk persoonlijk netwerk van de cliënt is belangrijk. Familieleden, 
buren, kennissen en ervaringsdeskundigen moeten actief bij de 
begeleiding worden betrokken. Hulpverleners(netwerken) moeten 
ondersteunend zijn aan dit persoonlijke netwerk6. 

 Psychisch kwetsbare mensen maken zelf deel uit van het persoonlijke 
steunsysteem en nemen zoveel mogelijk zelf de regie. Wanneer het 
met iemand minder goed gaat en hij meer hulp nodig heeft zal de 
‘binnenkring’ een actieve rol vervullen; in betere tijden zal deze 
binnenkring wat meer op afstand staan en veranderen de onderlinge 
verhoudingen. 

 Wederkerigheid van de hulp speelt een belangrijke rol. In periodes waarin 
mensen zelf minder steun nodig hebben, kunnen zij weer anderen tot 
steun zijn. 

 Rol van ervaringsdeskundigheid. De inbreng van ervaringsdeskundigen 
en cliëntinitiatieven is belangrijk binnen een MSS, onder meer ten 
behoeve van de aansluiting bij de doelgroep. Cliëntinitiatieven 
zoals een wegwijswinkel, inloopcafé of netwerktafel zijn bijzonder 
waardevol, net als de inzet van ervaringsdeskundige kwartiermakers of 
ervaringscoaches. 

Samenspel van gecoördineerde netwerken op drie niveaus
 Een persoonlijk netwerk met en rond individuele mensen met een 

psychische kwetsbaarheid;
 Een hulpverlenersnetwerk met professionele hulp- en 

dienstverleners, vrijwilligers, etc.
 Een bestuurlijk netwerk van wethouders, bestuurders van 

zorgaanbieders en andere voorzieningen in een regio.
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Een MSS als verbinding tussen wonen, welzijn en zorg
Een maatschappelijk steunsysteem biedt goede mogelijkheden om op 
lokaal niveau de ondersteuning van burgers met een psychosociale, 
psychische of maatschappelijke kwetsbaarheid uit te voeren en vorm te 
geven op de samenhangende terreinen van wonen, welzijn en zorg. 

Voorwaarden
Om goede MSS te realiseren is nauwe betrokkenheid van de gemeente, 
als uitvoerder van de Wmo, een voorwaarde. Coördinatie en regie zouden 
bovendien onafhankelijk en ‘sectoroverstijgend’ uitgevoerd moeten 
worden om het steunsysteem tot een sluitend geheel te maken. 

Naar een betere samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg
In de huidige praktijk worden steunsystemen vooral gedragen door een 
beperkt aantal instanties. Welzijnsorganisaties en woningcorporaties 
nemen vaak nog niet deel. Ook de betrokkenheid van gemeenten is zeer 
verschillend en veelal sterk voor verbetering vatbaar. Mede daardoor 
is de samenwerking met, en afstemming op andere overlegstructuren, 
samenwerkingsverbanden en zorg- en welzijnsketens vaak minimaal. 

Met andere woorden: de samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg is 
nog niet vanzelfsprekend. In het project waarvan deze krant verslag doet, 
is gericht gewerkt aan experimentele vormen van samenwerking om het 
functioneren van MSS te verbeteren en nieuwe vormen te verkennen met 
het oog op de grote veranderingen in zorg en welzijn en het wijkgericht 
werken in de Wmo 2015, de Wmo nieuwe stijl. 

De netwerktafel in Participatiestad is een initiatief van de regionale 

ggz-aanbieder. Vier jaar geleden richtte de instelling de netwerktafel 

op om haar cliënten meer en beter te ondersteunen bij sociaal-

maatschappelijke problemen. Een cliënt is immers meer dan zijn ziekte. 

Als burger met een soms ernstige aandoening zal hij moeten leven in de 

samenleving. Daar wachten vaak vooroordelen of stigmatisering door 

buurtgenoten. Welzijnsactiviteiten zijn er weliswaar voldoende, maar 

worden als ‘ontoegankelijk’ ervaren door mensen die ‘anders’ zijn. 

Contacten leggen met mensen buiten de als veilig ervaren wereld 

van de ggz is voor veel cliënten niet weggelegd. 

De netwerktafel wil hierin verandering brengen en cliënten 

daarbij ondersteunen. 

Een open spreekuur met directe reactie

Maandelijks komen de acht deelnemers van de 

netwerktafel bij elkaar in het buurtcentrum. Het zijn 

mensen uit de praktijk die in hun dagelijkse werk 

met kwetsbare burgers te maken hebben. Een 

sociaal psychiatrisch verpleegkundige uit het 

FACT-team, de plaatselijke welzijnswerker, 

een wijkcoach van de woningbouwstichting 

en de ondersteuner van de regionale 

cliëntenorganisatie. Twee uur lang kunnen 

mensen gewoon binnenlopen en hun 

vraag stellen of probleem op tafel leggen.

MSS-voorbeeld: Netwerktafel Participatiestad

De professionals vragen door en gaan samen met de klant in 

gesprek. Samen zoeken ze naar mogelijke oplossingen, gebruik 

makend van de sociale kaart en het brede netwerk van de 

professionals.

Resultaten Mensen komen met uiteenlopende vragen en problemen. 

Van zinvolle dagbesteding, sociale contacten tot burenruzies, 

slechte bejegening, leven met een verslaafd kind of 

administratieve of fi nanciële problemen. Er is niet altijd een 

direct passend antwoord, maar klanten worden wel altijd zo 

goed mogelijk geholpen, doorverwezen naar de juiste diensten 

en voorzieningen of in contact gebracht met individuele 

ondersteuners.’

Omdat de meeste klanten bekend zijn bij de deelnemers aan 

de netwerktafel, kunnen zij makkelijk gevolgd worden. In de 

afgelopen jaren zijn ruim twee mensen per ‘netwerktafelsessie’ 

te woord gestaan. De meeste van hen zijn, al dan niet tijdelijk, 

geholpen. De voornaamste wens van de netwerktafel 

is uitbreiding: meer deelnemende organisaties, grotere 

bekendheid en meer klanten.
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Achtergrond
De meeste verbindende initiatieven op de terreinen wonen, welzijn 
en zorg richten zich op ouderen en (lichamelijk) gehandicapten. 
Ook binnen de Wmo leggen gemeenten op deze doelgroepen de 
nadruk. Meerdere instanties, waaronder het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP 2010 en 2014), concludeerden dat de gemeenten 
daardoor met name psychiatrische patiënten, dak- en thuislozen en 
verslaafden onvoldoende bereiken met de Wmo.7 Maar dit zijn juist 
de groepen die de Wmo ook moet bedienen. Mensen die psychisch 
of psychosociaal minder weerbaar zijn, hebben vaak ondersteuning 
nodig op alle drie de terreinen om zelfstandig te kunnen leven en 
mee te doen in de samenleving. Een goed functionerend MSS kan in 
deze verbindende ondersteuning voorzien. Dit project is daarnaast tot 
stand gekomen om een verbinding tot stand te brengen met andere 
samenwerkingsinitiatieven gericht op wonen, welzijn en zorg. 
 
Hoe bereiken we grotere sociale participatie?
Voorzieningen en diensten goed toegankelijk maken voor 
minder weerbare burgers is een veelgenoemd middel om hun 
maatschappelijke participatie te bevorderen. Maar de inspanning schiet 
haar doel voorbij, wanneer ze niet op het geheel en de samenhang 
van de voorzieningen gericht is. Het gaat om een koppeling tussen 
wonen, welzijn en zorg en daarnaast om een betere samenwerking en 
afstemming tussen alle partijen die op deze terreinen werkzaam zijn. 
Daar kan de kwaliteit van zorg en dienstverlening bij winnen. 
In het project Wonen, welzijn en zorg voor psychisch kwetsbare mensen 
is langs drie routes gewerkt om grotere participatie van psychisch 
kwetsbare burgers te bereiken:

In het kader van het project werden in elf subregio’s proeftuinen ingericht om na te gaan hoe je gezamenlijk een lokaal of regionaal maatschappelijk 
steunsysteem voor psychisch of psychosociaal minder weerbare mensen goed kunt laten draaien. Er zijn zoveel mogelijk partijen werkzaam op de 
samenhangende terreinen van wonen, welzijn en zorg voor deze doelgroep betrokken. Naast ggz-aanbieders, instellingen voor beschermd en begeleid 
wonen (RIBW’s) en dagactiviteitencentra (DACs) gaat het om gemeenten, cliëntenorganisaties, familieorganisaties, instellingen voor verslavingszorg en 
welzijnsorganisaties, OGGZ, maatschappelijk werk, woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties en allerlei wijknetwerken. 

Een maatschappelijk steunsysteem gericht op meer meedoen

MSS op z’n Tilburgs 
In West-Brabant wordt al jaren met MSS gewerkt. De regio Breda kent 

de MASS-overleggen met vele deelnemende organisaties waaronder GGz 

Breburg en Novadic-Kentron verslavingszorg. De gemeente Tilburg nodigde 

deze organisaties uit om ook de ondersteuning van Tilburgse burgers in een MSS te organiseren. 

MSS voor burgers met complexe problematiek
Tilburg bestemt het MSS vooral voor burgers met complexe 
problematiek. Dat gaat meestal om een combinatie van sociaal 
isolement, verslaving, schulden, sociale uitsluiting, psychische 
problemen en armoede. Zij doen niet vanzelfsprekend mee in de 
samenleving en komen bij het leggen van contacten en het vinden 
van de juiste steun allerlei praktische en emotionele problemen 
tegen. Als ze al een netwerk hebben, is het vaak klein en snel 
overbelast. Deze mensen zijn veelal bekend in het OGGZ-netwerk 
dat gericht is op toeleiding naar zorg van bijvoorbeeld zorgmijders 
en multiprobleemgezinnen. Of ze worden opgemerkt vanuit een 
behandeling of opname in de ggz, een beschermende woonvorm of de 

Proeftuin 

Tilburg

  versterking van de lokale en regionale samenwerking en afstemming 
tussen deelnemers actief op het terrein van wonen, welzijn en zorg 
zodat een sluitend netwerk voor psychisch kwetsbare burgers tot 
stand komt;

 optimaliseren van de toegankelijkheid en afstemming van 
diensten en faciliteiten op de vraag en behoeften van psychisch 
minder weerbare mensen wat betreft hun zelfredzaamheid en 
participatiemogelijkheden in de samenleving;

  produceren van overdraagbare kennis over wat bijdraagt aan een 
goed functionerend maatschappelijk steunsysteem dat functioneert 
als verbindende factor binnen wonen, welzijn en zorg voor psychisch 
kwetsbare mensen.

Opzet
In elke proeftuin functioneerde een projectgroep waarin ten minste de 
gemeente, woningcorporaties, GGZ/RIBW, welzijnsorganisaties, en – 
indien aanwezig – cliënten(belangen)organisaties vertegenwoordigd 
waren. Aan elke proeftuin namen dus minimaal vier tot zes organisaties 
deel. Eén van de partijen vervulde de regierol in het projectverband. Bij 
voorkeur was dat de gemeente, om vrijblijvendheid te minimaliseren. 
In de praktijk bleek vaker een van de (zorg)organisaties de regierol 
te vervullen. De organisaties vormden een lokaal of regionaal 
samenwerkingsverband en werkten gezamenlijk aan nader te 
bepalen doelstellingen. De keuzes hingen samen met de behoeften 
van de doelgroep in de deelnemende gemeenten en van bestaande 
organisaties en diensten die daar in meer of mindere mate op hebben 
aangesloten. Het ministerie van VWS was medefinancier van de 
proeftuinen in Amersfoort, Barneveld, Apeldoorn, Amsterdam, Lelystad, 
Schiedam, Rotterdam (drie proeftuinen), Dalfsen, Tilburg en Gouda.

verslavingszorg of gemeld door hulpverleners of organisaties 
in de wijken: politie, woningbouwcorporaties, welzijn en 

huisartsen. Tilburg wil een MSS dat parallel aan dit OGGZ-netwerk 
functioneert, erop aansluit en zich specifiek richt op participatie. De 
koppeling met de zorg is belangrijk om zorg en welzijn steeds minder 
als gescheiden werelden hun werk te laten doen. OGGZ en MSS werken 
samen toe naar een voor deze groep kwetsbare burgers aanvaardbaar 
en haalbaar participatieniveau. Zodat zij na enige tijd zelf de regie over 
hun leven weer kunnen oppakken.

Samenwerking aftasten
Tilburg gebruikt zijn proeftuin om de ontwikkeling van het MSS te 
stimuleren. Ketenpartners GGz Breburg en Novadic-Kentron hebben 
de opdracht om het MSS vorm te geven en er zoveel mogelijk partijen 
bij te betrekken. De proeftuin wordt gebruikt om in de eerste fase 
van deze ontwikkeling ‘af te tasten’. Ervaringen uit andere regio’s 
dienen ter inspiratie, adviezen worden ter harte genomen. Tijdens een 
informatieve bijeenkomst in het najaar van 2012 en uit de quickscan 



die een aantal organisaties zelf had ingevuld, werd duidelijk dat de 
samenwerking tussen verschillende zorg- en welzijnsorganisaties 
verbetering behoefde. De ‘kleinere spelers’ gaven aan dat zij minder 
betrokken werden, hoewel zij voor veel met name informele 
ondersteuning verantwoordelijk zijn. 

Raderwerk van MSS staat of valt met verbindende samenwerking
Het hart van een MSS is een hecht netwerk van nauw samenwerkende 
ondersteuners. Ervaringsdeskundigen en vrijwilligers, ondersteund 
door hulpverleners, spelen daarin een belangrijke rol. Daaronder 
is er een raderwerk van voorzieningen en activiteiten voor 
kwetsbare burgers die hen helpen om een steunend netwerk op te 
bouwen. De komende jaren moeten steeds meer activiteiten van 
verschillende organisaties aan het MSS worden verbonden. Tilburg 
pakt de uitdaging op om een actief netwerk te helpen groeien en 
het raderwerk geolied te houden. Voor de meest kwetsbare burgers 
zullen meer ontmoetingsplekken gerealiseerd worden. Huisbezoeken, 
ondersteuning bij administratieve of financiële kwesties en het 

aanvragen van regelingen kunnen ook via het MSS worden uitgevoerd, 
maar je kunt ook denken aan ondersteuning bij het versterken van het 
informele netwerk, bijvoorbeeld via vrijwillige maatjes of burenhulp.

Naar een steunsysteem op maat
Op het MSS zal een beroep worden gedaan wanneer duidelijk is dat 
iemands problematiek niet om acuut ingrijpen vraagt. Uitgangspunt 
bij de ondersteuning is de leefwereld van de persoon in kwestie. Wat 
wil hij of zij en welke directe mogelijkheden zijn er om de ergste nood 
te lenigen? Is er sprake van een sociaal netwerk, hoe klein misschien 
ook? Wat mist er, waar zitten knelpunten bij wonen, zorg en welzijn? 
Alle organisaties en ketenpartners worden hier nauw bij betrokken. 
Aansluitend op de vragen en behoeften wordt een persoonlijk 
steunsysteem opgebouwd. Alles zoveel mogelijk ‘op maat’. 

Aanpak project
Elke proeftuin kreeg bij het op eigen wijze vorm geven aan een lokaal 
maatschappelijk steunsysteem ondersteuning van het Trimbos-instituut 
en Kenniscentrum Phrenos. Aan het begin van het project werd een 
quick scan ontwikkeld om de uitgangssituatie bij elk van de proeftuinen 
in beeld te brengen. De quick scan (zie kader) werd steeds uitgevoerd 
door Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut. Na afloop 
kreeg elke proeftuin een verslag van de resultaten met conclusies en 
aanbevelingen. Op basis van deze uitkomsten hebben de deelnemers 
aan de proeftuin hun doelen en prioriteiten vastgesteld en een 
werkplan opgesteld, waarmee ze aan het werk zijn gegaan. 
Hoe dat in de verschillende proeftuinen heeft uitgepakt, kunt u lezen in 
deze krant. 

Nr. Item Score Niveau
1. Algemeen gedragen doelstellingen, missie en visie Bestuurlijk
2. Convenant met inspanningsverplichtingen en verantwoordelijkheden Bestuurlijk
3. Samenwerking op bestuurlijk niveau t.b.v. inbedding en afstemming Bestuurlijk
4. Aansluiting op andere netwerken, diensten en voorzieningen Bestuurlijk
5. Aansluiting op en inbedding in gemeentelijk WWZ- en Wmo-beleid Bestuurlijk
6. Waarborging continuïteit Bestuurlijk
7. Participerende organisaties Bestuurlijk
8. Regie Bestuurlijk
9. Structureel overleg en continue afstemming Uitvoerend
10. Signaleringsfunctie Uitvoerend
11. Ontmoetingsmogelijkheden Persoonlijk
12. Sociale contacten en relaties Persoonlijk
13. Wonen Persoonlijk
14. Praktische ondersteuning (‘formulierenbrigade’) Persoonlijk
15. Betrokkenheid van naasten Persoonlijk
16. Herstelgerichte activiteiten en persoonlijke ontwikkeling Persoonlijk
17. Dagactiviteiten Persoonlijk
18. Vrijwilligerswerk Persoonlijk
19. Betaald werk Persoonlijk
20. Scholing Persoonlijk
21. Toegankelijkheid van (algemene) voorzieningen Persoonlijk
22. Anti-stigma Persoonlijk
23. Belangenbehartiging Persoonlijk
24. Psychiatrische zorg en ondersteuning Persoonlijk

Quick scan 
  Dit instrument biedt zicht op de sterke en zwakke punten van 

de gecoördineerde netwerken op drie niveaus binnen een MSS 
(persoonlijk, uitvoerend en bestuurlijk). 

  De quick scan omvat bij voorkeur twee tot drie groepsgesprekken, 
waaronder een gesprek met cliëntvertegenwoordigers/
belangenbehartigers; een gesprek met hulpverleners/
dienstverleners; en met bestuurders/managers. De twee 
eerstgenoemde groepen kunnen ook worden samengenomen. 

  In de gesprekken komen allerlei onderwerpen aan de orde (zie 
tabel). Aan de hand van een voorgestructureerde vragenlijst 
worden alle items besproken. Elk item krijgt een score (A t/m D, van 
laag naar hoog) die aangeeft in hoeverre er aandacht is voor het 
betreffende item. 

‘Als de aansluiting bij iemands eigen leefwereld 
mist, schiet goedbedoelde ondersteuning haar doel 
voorbij…’                                                                      Pieter, ondersteuner 
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ProeftuinAmersfoort

Bovendien wordt het aanbod kleiner nu veel wijkcentra gaan sluiten. 
2. Activering. De mogelijkheden voor betaald werk en vrijwilligerswerk 

zijn beperkt. Er is behoefte aan aangepast vrijwilligerswerk, waarbij 
extra ondersteuning beschikbaar is. 

3. Huisvesting. Het aanbod is beperkt en geconcentreerd in bepaalde 
wijken. Er zijn wachtlijsten en te weinig woningen voor mensen 
met urgentie. Ook zijn de criteria en procedures voor toewijzing bij 
urgentie niet éénduidig en ook niet bekend genoeg bij cliënten en 
hulpverleners.

Werkgroep Ontmoeting
In de werkgroep Ontmoeting werken Stichting Ravelijn, Weekendtref 
(consumerrun ontmoetingsplaats), Wijk en Psychiatrie (welzijnswerk), 
GGz Centraal, MEE, Boogh (begeleiding mensen met NAH naar 
dagbesteding), Humanitas en Kwintes samen. Zij willen bereiken 
dat mensen met psychische aandoeningen en psychosociale 

problematiek gebruik kunnen maken van ontmoetings- en 
inloopmogelijkheden in Amersfoort. Na een inventarisatie 
van het bestaande aanbod op dat gebied werden vanaf 

augustus 2012 zo’n 15 cliënten die dat graag wilden, 
toegeleid naar een passende ontmoetingsmogelijkheid. 

Begeleiders volgen de ontmoetingswens en kijken samen 
met de cliënt hoe hij of zij deze wens kan realiseren. Zij gebruiken een 
logboekje om de verschillende stappen bij te houden. Op basis van 
deze individuele verhalen wil de werkgroep tips en aanbevelingen 
formuleren voor verwijzers en aanbieders van inloop en ontmoeting. Zo 
kunnen zij vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. 

Werkgroep Vrijwilligerswerk en psychiatrie
Stichting Ravelijn, Kwintes en GGZ Centraal onderzochten vanaf mei 
2012 hoe en waar kwetsbare mensen als vrijwilliger aan de slag kunnen, 
welke belemmeringen er zijn bij de vrijwilliger en bij de organisaties, en 
wat de randvoorwaarden zijn voor een succesvolle bemiddeling naar 
vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld trainingen, criteria voor werkplekken, 
deskundigheidsbevordering bemiddelaars). Behalve de eigen bijdrage 
die sommige cliënten moeten betalen bleek de afstemming tussen de 
(vrijwillige) bemiddelaars van Stichting Ravelijn en de (professionele) 
trajectbegeleiders van ggz-organisaties een knelpunt. 

Ontmoeting, activering, huisvesting
Amersfoort heeft veel ervaring met samenwerking voor betere zorg, ondersteuning 
en participatie. Al in 2005 werden de eerste initiatieven tot een MSS genomen. Begin 
2012 ging de proeftuin voor doorontwikkeling van start. 

Deelnemende organisaties
Zorg, welzijn en wonen zijn breed vertegenwoordigd in deze 
proeftuin met naast de gemeente GGZ Centraal, Kwintes, Humanitas, 
Riagg A&O, Welzijn Amersfoort, MEE, Stichting Ravelijn (organisatie 
voor vrijwilligerswerk en mantelzorg), Reijer ter Burgh (centrum 
voor informatie en advies GGZ), De Alliantie (woningcorporatie) en 
vertegenwoordigers uit de cliëntenraad van Kwintes. Tot november 
2012 werd de proeftuin ondersteund door het Trimbos-instituut en 
Kenniscentrum Phrenos, daarna nam het Kenniscentrum Sociale 
Innovatie van de Hogeschool Utrecht de ondersteuning over. 

Toegankelijke voorzieningen
MSS Amersfoort richt zich op mensen met (ernstige) 
psychische aandoeningen en psychosociale problematiek. 
Het MSS moet voorzieningen en diensten toegankelijk maken 
voor mensen uit de doelgroep en hun maatschappelijke participatie 
bevorderen. In een aantal wijken worden proeftuinen opgezet om 
voor hen een sluitend netwerk op wonen, welzijn en zorg te vormen. 
Het wiel wordt niet opnieuw uitgevonden, maar er wordt aansluiting 
gezocht bij bestaande initiatieven. Ontbrekende voorzieningen worden 
door partners in samenwerking ontwikkeld. In het kader van de brede 
doelstelling van de Wmo – het bevorderen van sociale samenhang - 
en ontschotting wordt, waar mogelijk, ook verbinding gezocht met 
voorzieningen voor andere doelgroepen. 

Drie speerpunten, drie werkgroepen
De initiële quickscan leverde drie duidelijke knelpunten op in het 
aanbod voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen en 
psychosociale problematiek. Begin 2012 ging voor elk gesignaleerd 
probleem een werkgroep aan de slag: 
1. Laagdrempelige ontmoeting in de wijk. Er is behoefte aan ‘gewone’ 

ontmoetingsmogelijkheden die toegankelijk en uitnodigend zijn voor 
mensen uit de doelgroep. Cliënten ervaren nu vaak nog drempels. 

Apeldoorn: Omnizorg
Omnizorg Apeldoorn biedt opvang, werk en onderdak 
aan dak- en thuislozen, verslaafden en aan ggz-
cliënten. Het is een samenwerkingsverband tussen de 
gemeente Apeldoorn, Tactus Verslavingszorg, IrisZorg 
en Riwis Zorg en Welzijn. 

problematiek te versterken, op kleine schaal 
en zo, dat alle belangrijke levensgebieden 
(wonen, zorg, welzijn en arbeid) in beeld 
zijn (integrale aanpak). Omnizorg legt 
verbindingen met bestaande netwerken 
om de participatiemogelijkheden actief te 
concretiseren. 
In het kader van de proeftuin is de afspraak 
om vier thuisloze mensen huisvesting aan 
te bieden in twee verschillende wijken. De 
woningcorporatie zet zich in om geschikte 
opstapwoningen te vinden. Parallel daaraan 
wordt gekeken hoe de cliënten kunnen 
deelnemen in de wijk en een bijdrage 
kunnen leveren aan de sociale samenhang in 
hun buurt. Medio 2013 zijn de eerste mensen 
gehuisvest. 

De partnerorganisaties besloten gezamenlijk 
om mee te doen met  het proeftuinproject. 
De woningcorporatie is als partner 
direct betrokken. Met het project wil 

Omnizorg ervaring opdoen met de 
opzet van initiatieven gericht op de 
sociale integratie voor mensen uit zijn 
doelgroep. Dat kunnen projecten zijn 
op het gebied van arbeidsparticipatie 

(veegproject, schoonmaak), beeldvorming 
(theaterproject), buurtzorg en wonen en 
(bemoei)zorg.

Kleine schaal en integrale aanpak
Doel is om de participatiemogelijkheden 
in de wijk voor de dak- en thuislozen, 
verslaafden en mensen met psychiatrische 

Proeftuin

Apeldoorn
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Op dit laatste punt is gereageerd met een aantal maatregelen. Twee 
bemiddelaars van Stichting Ravelijn werden geschoold in het bemiddelen 
van deelnemers uit de doelgroep. Zij maakten ook persoonlijk kennis met 
de trajectbegeleiders, waardoor ze elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Het 
is helder dat de trajectbegeleiders verantwoordelijk zijn voor het traject 
met de cliënt en de bemiddelaars voor de bemiddeling en het contact met 
de organisatie/werkgever. In februari 2013 is een pilot gestart met vier 
deelnemers in een traject van ‘begeleide bemiddeling’.

Werkgroep Huisvesting
In een knelpuntinventarisatie concludeerden de deelnemer (Reijer ter 
Burgh, Kwintes, De Alliantie, Werkgroep Contingent Urgenties) dat: 
 ggz-cliënten en hulpverleners vaak slecht op de hoogte zijn van 

urgentieregelingen;
 er te weinig afstemming bestaat over de optimale benutting van het 

contingent urgenties die zijn toegekend aan zorginstellingen; 
 er geen eenduidige criteria en procedures voor toewijzing daarvan zijn; 
 er te weinig variatie en aanbod in wooncontracten is (cliënten, vooral 

jongeren, moeten lang wachten op geschikte huisvesting);
 er (langdurige) tijdelijke leegstand bestaat in verband met de verkoop 

van huurwoningen.

De werkgroepdeelnemers maakten verschillende afspraken om deze 
knelpunten aan te pakken: 
 De Werkgroep Contingent Urgenties maakt een document over de 

urgentieregeling en brengt dit bij de MSS-partijen onder de aandacht; 
 Werkgroepdeelnemers gaan bij hen verblijvende cliënten zonder 

eigen woonruimte adviseren om zich standaard in te schrijven als 
woningzoekende;

 De Alliantie gaat met Kwintes en Sovee (jeugdzorg) in gesprek over 
het creëren van eenvoudige, goedkope jongerenhuisvesting (à la 
studentenwoningen);

 De Alliantie gaat intern bekijken of het mogelijk is om bij zorgaanbieders 
te melden wanneer een tijdelijke woonruimte beschikbaar komt, zodat 
zij kunnen kijken of er een geschikte kandidaat voor is.

Wat is tot nu toe bereikt? 
In de afgelopen periode zijn er belangrijke stappen gezet. Er 
bestaat nu goed zicht op knelpunten die mensen met psychische 
aandoeningen en psychosociale problematiek ervaren bij het vinden 
van laagdrempelige ontmoetingsplekken, vrijwilligerswerk en geschikte 
huisvesting. Zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties binnen 
diverse sectoren (huisvesting, welzijn, dagbesteding, werk) hebben de 
handen ineen geslagen om er iets aan te doen. Concrete acties zijn in 
gang gezet.

Aansluiting bij Wmo nieuwe stijl
Hoewel de activiteiten van MSS niet gericht zijn op een bepaalde 
wijk, zijn wel elementen van een wijkgerichte aanpak te herkennen. 
Zo wil de werkgroep Vrijwilligerswerk een reguliere voorziening als 
Stichting Ravelijn open stellen voor kwetsbare burgers, zodat zij 
(met extra ondersteuning) vrijwilligerswerk kunnen gaan doen – in 
hun eigen wijk. De bemiddeling naar vrijwilligersplekken is niet in 
handen van ggz-professionals, maar van vrijwilligers. De werkgroep 
Ontmoeting richt zich ook op het toegankelijk(er) maken van ‘gewone’ 
ontmoetingsplaatsen, zoals wijk- en buurtcentra. Hiermee wordt 
het onderlinge contact tussen burgers gestimuleerd. Het stimuleren 
van de eigen kracht van mensen met psychische aandoeningen en 
psychosociale problematiek komt minder duidelijk naar voren in de 
aanpak. Wel zijn in het MSS twee organisaties betrokken die een grote 
plaats inruimen voor de ervaringsdeskundigheid van cliënten: de 
Weekendtref (een consumerrun ontmoetingsplaats) en Reijer ter Burgh. 
In de werkgroep Vrijwilligerswerk heeft een lid van de 
cliëntenraad van Kwintes ervaringsdeskundige inbreng. 

Huisvesten én participatie ondersteunen
Woningen liggen niet voor het oprapen 
en het luistert nauw welke wijken in 
aanmerking komen. Je moet zorgen voor 
voldoende spreiding van de woningen in 
de wijk en zorgvuldig kijken naar de wijken 
met de beste participatiemogelijkheden. 
De keuze viel op de wijk Zevenhuizen. In 
een startbijeenkomst werden met veel 
enthousiaste partijen om de tafel de 
participatiemogelijkheden geconcretiseerd 
en er bleken enige middelen voor de wijk 
aanwezig te zijn. Een werkgroep ging 
concreet kijken welke functies eenvoudig 
realiseerbaar zijn in het Atrium (wijkcentrum). 
De cliënten krijgen een gebruikers-
overeenkomst en een zorgovereenkomst 

Financiering
In eerste instantie is het mogelijk om 
de bestaande zzp te continueren als de 
cliënt een woning betrekt. Daarna zou een 
volledig pakket thuis (vpt) wenselijk zijn. Als 
derde kan ambulante begeleiding volgen. 
De middelen voor de wijk kunnen in de 
startfase bijdragen om te faciliteren dat de 
zorgkosten omlaag gaan door inbedding 
van de ondersteuning in een bestaande 
infrastructuur met op de achterhand 
specialistische zorg en behandeling 
van Omnizorg. Deze aanpak moet goed 
worden geborgd om de beoogde daling in 
zorgkosten ook te realiseren. 

bij hun opstapwoningen. Ook de 
budgethulpverlening is geregeld. Een set 
van afspraken wordt gemaakt voor een 
samenwerkingsovereenkomst tussen 
ketenpartners die de continuïteit in de 
keten moet borgen en het kader schept 
om dit op individueel niveau uit te werken. 
De deelnemers staan ook stil bij wat de 
bewoners nodig hebben aan hulp en 
ondersteuning. Wat moet individueel en wat 
collectief worden opgepakt?

‘Prachtig dat de wil, visie en de 
energie aanwezig zijn om dit op 
te pakken.’ 

Een projectgroeplid

‘Het is te vroeg om te kunnen zeggen of het MSS de 
sociale participatie bevordert. Maar voorwaarde is 
wel dat de nieuwe activiteiten blijven bestaan en ook 
kans krijgen om gebruikt te worden.

Anne Marie, cliëntvertegenwoordiger
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Proeftuin Dalfsen
Dalfsen: buurthuiskamer in een 
woonservicecentrum 
In Dalfsen nam de RIBW groep Overijssel het initiatief voor een 
proeftuin toen verschillende partijen al enige tijd in gesprek waren over de 
oprichting van een woonservicecentrum. 

Eén woongebouw in de wijk voor uiteenlopende cliënten 
RIBW groep Overijssel (ondersteuning van mensen met psychiatrische 
en/of psychosociale problemen), Philadelphia (ondersteuning 
van mensen met een verstandelijke beperking), Woon- en 
Zorgservicecentrum Rosengaerde (ondersteuning van ouderen), 
Landstede Welzijn en Woonstichting De Vechthorst Overijssel 
ontwikkelden de plannen om een woonservicecentrum te bouwen 
voor huisvesting van cliënten van verschillende zorginstellingen en met 
uiteenlopende zorgbehoeften. Midden in de relatief jonge woonwijk 
Gerner Marke met veel gezinnen, zodat de bewoners daarvan echt 
deel zouden uitmaken. Het centrum zou ook een ruimte krijgen waarin 
activiteiten voor andere buurtbewoners konden plaatsvinden. De 
gemeente omarmde de plannen. Lopende het uitvoeringstraject ging 
ook de proeftuin van start. 

Praktische ondersteuning binnen de proeftuin
Het MSS-project is niet ontworpen om op een rijdende trein te stappen. 
Daarom week de begeleiding in Dalfsen af van het projectplan. Zo vond 
geen quickscan plaats en werd praktische ondersteuning en advies 
gegeven, o.a. bij de samenwerkingsovereenkomst en bij knelpunten. 
Bij het realiseren van het woonservicecentrum stuitten 
samenwerkingspartijen op meerdere onvoorziene en soms 
heel praktische aandachtspunten. Zoals hoe je de gezamenlijke 
nachtdiensten vormgeeft, als er voor cliënten van verschillende 
organisaties uiteindelijk maar één werknemer ‘s nachts aanwezig 
hoeft te zijn. Of hoe om te gaan met verschillende werkwijzen en 
cultuurverschillen. Waar de ene organisatie herstelgericht werkt, is een 
andere nog vooral verzorgend ingericht. Organisaties moeten elkaar 
leren kennen en begrip hebben voor een andere aanpak. Om dit traject 
te versnellen werd vanuit de proeftuin eind 2012 een bijeenkomst 
belegd voor toekomstige medewerkers over wat nodig is om goede 
samenwerking in het Woonservicecentrum te realiseren. 

Iedereen welkom
In november 2012 werden de 66 appartementen in het Woonservice-
centrum opgeleverd. Een groot deel werd snel in gebruik genomen. In 

Barneveld: maatwerkerswerk
Bij de start van het project werd in Barneveld een netwerkoverleg MSS samengesteld. 
In de later gevormde stuurgroep MSS participeerden o.a. de gemeente, Zorgbelang 
Gelderland, Welzijn Barneveld, GGZ Centraal en Stichting Ons bedrijf (re-integratie 
gehandicapten). De stuurgroep probeerde vanuit het Wmo-kader begrippen zoals 
welzijn nieuwe stijl en kracht bij de burger voor het MSS concreet in te vullen. Hoe 
kunnen we voorkomen dat psychisch kwetsbare burgers in een (te) afhankelijke positie 
raken of zich niet meer uitgenodigd voelen om deel te nemen aan de samenleving? 
Hoe kunnen we een appel doen op eigen kracht zodat ook kwetsbare burgers zo 
zelfstandig mogelijk kunnen participeren? Hoe betrekken we gewone buurtbewoners? 
De Barneveldse proeftuin werd aangegrepen om hiermee te experimenteren. 

Uitgangspunten
De stuurgroep MSS koos in eerste instantie voor een brede doelgroep 
van psychische kwetsbare burgers, zoals past bij een overzichtelijke 
gemeente als Barneveld. Ook koos men voor een kleinschalig project, 
dicht bij de mensen, met een lage drempel. Voorop staat versterking 
van de persoonlijke steunsystemen. Het doel is om een netwerk te 
creëren van professionele dienstverleners en vrijwilligers. Daarbij zijn 
ondersteunende professionele diensten behulpzaam en houden ook 
(eind)verantwoordelijkheid, maar zij laten de aanwezige mantelzorgers, 
vrijwilligers en buurtbewoners het initiatief en bieden alle ruimte aan 
een positieve respons van vrijwilligers en kerkelijke organisaties. De 
stuurgroep besloot ook om waar mogelijk aan te sluiten bij bestaande 
structuren en initiatieven. 

Aan de slag
De resultaten van de quick scan werden voorjaar 2012 besproken 
met een groot aantal maatschappelijke organisaties. Zij kregen de 
gelegenheid om mee te denken en werden uitgenodigd om actief deel 

te nemen aan het project. Naar aanleiding van de quick scan is besloten 
om de proeftuin in te zetten om het persoonlijk steunsysteem van 
psychisch kwetsbare mensen te versterken die veelal minder goed in 
beeld zijn bij de hulpverleningsinstanties. Zij moesten sneller worden 
opgespoord (signaleringsfunctie versterken en vindplaatsen vaststellen) 
en worden geholpen om hun persoonlijk steunsysteem te versterken. 
Daarvoor zou een groep van ‘maatwerkers’ (vrijwilligers en professionele 
hulpverleners) in het leven worden geroepen. Dit is gebeurd. 
Maatwerkers leggen contact met kwetsbare mensen en gaan in gesprek 
over wat er nodig is. ARTA (zorg voor jongeren) was trekker van dit 
initiatief en riep alle maatschappelijke organisaties in Barneveld op 
om maatwerkers te leveren. De gemeente ondersteunde het initiatief 
en zorgde voor scholing voor de maatwerkers. Deze proeftuin ontving 
voorjaar 2013 van de gemeente Barneveld een stimuleringsbijdrage uit 
het Wmo-innovatiebudget. 

Maatwerkers aan het werk
Verschillende organisaties reageerden positief op de oproep en 
leverden minimaal een maatwerker: Mee Veluwe, Philadelphia, HdS zorg 
(maatschappelijk werk), HdS hulpverlening (thuiszorg), ARTA en GGZ 
centraal.

‘We willen niets nieuws creëren, maar juist 
verbinden.’ 

MSS-Stuurgroep Barneveld

Resultaten quick scan
Uit de quick scan bleek dat Barneveld een redelijk goed 
dienstenaanbod heeft. Op bestuurlijk niveau is er relatief veel overleg 
en afstemming over de stroomlijning van de zorg- en dienstverlening 
in de gemeente. Minder goed scoort het niveau van het persoonlijk 
steunsysteem, vooral wat betreft mogelijkheden voor werk (zowel 
betaald als vrijwillig) en scholing. Ook de ontmoetingsmogelijkheden 
worden minder goed beoordeeld in de quick scan. Welzijn 
Barneveld verricht veel en goed werk, maar is vooral op ouderen 
gericht. Voor jongeren en volwassenen heeft de organisatie minder 
aantrekkingskracht. 
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vertrouwen in. Ook, omdat de noodzaak van (meer) samenwerking in 
het veld tussen zorg en welzijn het project steeds een duw in de goede 
richting geeft.

januari 2013 tekenden de partners de samenwerkingsovereenkomst 
voor een tweejarige pilot. Het startsein voor het echte werk, omdat 
samenwerking op de werkvloer tussen hulpverleners en cliënten nog 
gestalte moest krijgen. Participatie en acceptatie van cliënten in de wijk 
moeten worden bevorderd en de kans krijgen te groeien. En reguliere 
buurtbewoners moeten het Woonservicecentrum - officieel geopend 
in mei 2013 - gaan gebruiken als gemeenschappelijke huiskamer. Een 
huiskamer waar iedereen welkom is en zichzelf mag zijn. 

Ideeën
Er zijn veel ideeën voor de nabije toekomst. Zo kan de 24-uurszorg voor 
bewoners van het Woonservicecentrum uitgebreid worden naar de 
wijk, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Er liggen 
kansen om activiteiten te organiseren die zowel de sociale samenhang 
in Gerner Marke als het welzijn en de zorg en dienstverlening 
aan bewoners kunnen stimuleren. De gemeente Dalfsen, formele 
opdrachtgever, financieel ondersteuner en regievoerder, heeft er alle 

Maatwerkers blijken hun rol als maatwerker naast hun reguliere 
werk boeiend te vinden. Zij krijgen de opdracht contact te leggen 
met een kwetsbaar persoon en bekijken of het persoonlijk netwerk 
gemobiliseerd kan worden. Zo nodig schakelen zij anderen in (uit het 
maatschappelijk steunsysteem), als er te weinig mensen zijn in de 
directe omgeving op wie iemand een beroep kan doen. Maatwerkers 
verlenen additionele diensten. Het is niet de bedoeling dat zij de rol van 
een professional op zich nemen of overnemen. 

Eerste ervaringen
Maatwerkers zijn een aantal maanden aan het werk en hebben 
de eerste contacten gelegd met hun cliënten. Elke 
deelnemende organisatie kende wel iemand waarmee tot 
nu toe nauwelijks contact gelegd kon worden terwijl er 
veel signalen waren (vanuit de buurt of van hulpverleners) 
dat het met hem of haar niet goed ging (overlast, 
vereenzaming, hulpbehoevendheid). De maatwerkers proberen om 
deze situaties te doorbreken. Tot nu toe lukt dat met meer of minder 
succes. 

‘Ik probeer als maatwerker vooral verbindingen 
te leggen. Mensen in contact brengen met 
elkaar en de vinger aan de pols houden.´

Een maatwerker

Soms treffen zij vrij urgente situaties aan die om professionele 
hulpverlening vragen. In andere gevallen blijken er al heel veel 
hulpverleners over de vloer te komen en wordt een maatwerker als 
hulpverlener aangesproken. Dan blijkt het lastig je rol als maatwerker 
duidelijk te maken. Maatwerkers ervaren hoe moeilijk het is om het 
persoonlijk steunsysteem te versterken. Veel kwetsbare mensen hebben 
een heel klein netwerk of het netwerk zelf heeft maar heel beperkte 
mogelijkheden om iemand tot steun te zijn. Of de problemen zijn te 
groot om van het persoonlijk netwerk veel inzet te vragen. Inschakelen 

van het MSS lukt ook niet altijd. Soms vanwege wachttijden, soms 
omdat het aanbod ‘niet goed’ aansluit op wat mensen nodig hebben. 

Toekomst
Gezien de complexe situaties die de maatwerkers tegenkomen, gaan 
zij meer in koppels werken zodat zij elkaar kunnen ondersteunen 
en scherp houden op wat wel en niet tot hun taken behoort. In de 
training zal veel aandacht moeten uitgaan naar de specifieke rol die 
maatwerkers vervullen. Zij krijgen ook scholing in oplossingsgericht 
werken. Dit is een praktische methode waarbij medewerkers leren om 

goed aan te sluiten op de vragen en wensen van de mensen 
die zij begeleiden maar waarbij ze ook veel oog houden 
voor wat mensen zelf kunnen doen om hun situatie te 
verbeteren. Het uitgangspunt: versterken van het persoonlijk 

steunsysteem, blijft gehandhaafd. Het idee is om gaandeweg 
de kring van maatwerkers in Barneveld uit te breiden. Inmiddels is ook 
in Ede een begin gemaakt met de inzet van maatwerkers. Studenten 
van de Hogeschool Ede hebben de groepen in Barneveld en Ede 
gevolgd en in een afstudeeronderzoek hun rol en betekenis voor de 
mensen die ze begeleiden, bestudeerd. De cliënten blijken tevreden 
over de inzet, de hulp die maatwerkers bieden en de vaardigheden 
waarover ze beschikken.8

Evaluatie 
De gemeente Barneveld monitort de resultaten. De gemeente Ede 
overweegt om maatwerkers die aan een bepaald profiel voldoen, 
te betrekken bij de individuele ondersteuning en begeleiding van 
kwetsbare jongeren. Er zijn verschillen tussen de aanpak in Ede en 
in Barneveld. Zo werkt Ede met een voorbereidende cursus, een 
combinatie van professionele en vrijwillige maatwerkers en een 
stramien voor het kennismakingsgesprekken, afspraken maken en 
contact onderhouden, terwijl in Barneveld meer vrijwillige maatwerkers 
actief zijn en er veel aandacht is voor netwerkanalyse en het betrekken 
van het sociale netwerk netwerk.

‘We hebben alle vertrouwen. De basis – een 
gemeenschappelijke wens en visie – stáát!´

Gemeente Dalfsen

Proeftuin 

Barneveld
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Inzet van buurtgenoten en hun kennis
In de deelgemeente Pendrecht in Rotterdam-zuid is het vormen van een Maatschappelijk 

Steunsysteem een ware uitdaging. Pendrecht is een gebied met veel problemen. Veel 

eenzaamheid, veel overlast, veel verschillende culturen bij elkaar, veel inwoners met een lage 

sociaaleconomische status. De sociale samenhang in dit stadsdeel behoeft sterke verbetering: de 

kloof tussen verschillende groepen wijkbewoners is groot. 

Het woonservicegebied waarvan Pendrecht deel 
uitmaakt ontwikkelde zijn eigen beleid, gecoördineerd 
door de stad Rotterdam. Net als in andere gemeenten 
en woonservicegebieden worden bepaalde opdrachten 
aanbesteed aan partijen die qua prijs-kwaliteit gunstig 
lijken uit te pakken. En zoals overal zijn er zorgorganisaties en 
maatschappelijke partijen die hun diensten al langere tijd aanbieden 
en waarmee burgers vertrouwd zijn. De cultuur is mede bepaald 
door samenwerkingsverbanden, overlegstructuren, de geschiedenis, 
verhoudingen tussen partijen, actieve burgers, etc. Het opzetten van 
een maatschappelijk steunsysteem, al dan niet in de vorm van een 
proeftuin, is geen sinecure. Rekening houdend met ‘wat er al is’, met 
(machts)verhoudingen en verschillende belangen streven deelnemers 
het doel van een grotere samenhang in de buurt en participatie van 
kwetsbare burgers na.

De drie proeftuinen van Pameijer
In de regio Rotterdam is Pameijer actief. Pameijer ondersteunt mensen met een stoornis of beperking bij hun deelname aan de samenleving. Vanuit deze missie helpt Pameijer 
kwetsbare burgers en hun naasten om te leren omgaan met belemmeringen en om hun eigen kracht te versterken. Eigen regie, een actief en betrokken persoonlijk netwerk en een 
goede kwaliteit van leven – dáár gaat het om. Pameijer startte in maar liefst drie regio’s een proeftuin MSS met als doel de samenhang in de buurt te versterken en de betrokkenheid 
bij kwetsbare burgers (waaronder cliënten van Pameijer die onder meer wonen in Beschermende Woonvormen) te vergroten.

Een moeizame start
Pameijer organiseerde in het voorjaar van 2012 in het kader van 
de proeftuin een bijeenkomst voor ‘veldwerkers’ – hulpverleners 
en ondersteuners van de verschillende organisaties - en betrokken 

buurtbewoners. Daar zou ook de quickscan worden afgenomen, 
om de stand van zaken in de deelgemeente Pendrecht in kaart 
te brengen. 
Het bijeenbrengen van de partijen kostte veel moeite. 
Een veelgehoord probleem: medewerkers ‘hebben geen 
uren’ of kunnen het bijwonen van zo’n bijeenkomst niet 

verantwoorden. Vaak moeten ze een inschatting maken: is dit 
relevant voor mijn werkzaamheden? En vooral: wat voegt het toe 
voor ‘mijn’ organisatie? Meestal hebben zij al zitting in verschillende 
overlegorganen, zoals het ‘zorgmijdersoverleg’ en het ‘overleg huiselijk 
geweld’. Dan is er ook nog het ‘reguliere’ zorgoverleg, het ketenoverleg, 
het wijkoverleg en het interne werkoverleg. “Nóg een bijeenkomst kan 
ik er echt niet meer bij hebben.” 
Niet alleen in de regio Rotterdam, maar overal waar partijen proberen 
om meer samen te werken en af te stemmen, zijn zulke geluiden te 
horen en spelen dergelijke overwegingen een rol.

Integratie in het woonservicegebied 
Eind 2012 werd aangesloten bij de ontwikkeling van het 
Woonservicegebied Pendrecht/Wielewaal, als onderdeel van de 
Rotterdamse deelgemeente Charlois. Voor die ontwikkeling heeft na 
de aanbesteding welzijnsorganisatie Pit010 de opdracht gekregen. 
Door het woonservicegebied en de proeftuin MSS in elkaar te schuiven 
zou een breder draagvlak gecreëerd kunnen worden. De gemeente 
formuleerde de volgende opgaven voor Pendrecht/Wielewaal: 
  Te weinig bewoners maken gebruik van de diensten in het 

Gezondheidscentrum annex Ontmoetingscentrum Zuiderkroon.
  Huisartsen en andere voorzieningen in de eerste lijn zijn 

onvoldoende bekend bij bewoners. Bewoners kiezen te weinig voor 
een huisarts en voorziening in de eigen wijk.

  Maatschappelijk vastgoed wordt onvoldoende benut; functies en 
voorzieningen worden nog onvoldoende integraal benut voor zorg 
en welzijn. 

Proeftuin 

Rotterdam 

Pendrecht

Resultaten quick scan
Ook al lukte het dan niet om álle partijen aan tafel te krijgen, de 
bijeenkomst leverde wel een helder beeld op van waar het in 
Pendrecht aan schort. De quickscan bevestigde dat met name de 
kwaliteit van de ketenzorg en de communicatie tussen partijen 
verbetering behoeft. Het hulpverlenings- en ondersteuningsaanbod 
bleek versnipperd en slecht op elkaar aan te sluiten. Ook de 
afstemming tussen zorg en welzijn kon beter. De kundigheid van 
veldwerkers werd vaak als onder de maat beoordeeld. Vrijwilligers 
voelden zich te weinig ondersteund, wat hen ontmoedigde om zich 
te blijven inzetten. 
Ook bleek uit de quickscan dat veel kwetsbare burgers in Pendrecht 
de gang naar dagactiviteiten niet weten te maken of zich er niet 
op hun plek voelen. Ondersteuning op maat voor met name de 
‘onderlaag’ van de hulpbehoevende wijkbewoners, is er nauwelijks. 
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Buren voor Buren 

Buren voor Buren is een vrijwilligersproject voor kwetsbare 

ouderen in Pendrecht die zich eenzaam voelen. Buurtgenoten 

bezoeken een oudere gedurende een uur per week. Meestal is dat 

een dagdeel. Op verzoek doen ze kleine klusjes. 

In dit project werken verschillende organisaties samen in de 

wijk om ouderen uit hun isolement te halen. Die samenwerking 

loopt goed en de organisaties vullen elkaar aan. De organisaties 

signaleren, melden ouderen aan, geven cursussen of leveren 

vrijwilligers.

De deelnemers zijn vooral senioren, maar het aantal aanvragers 

onder de 50 jaar groeit. Door de inzet van vrijwilligers wordt 

sociaal isolement van ouderen tegengegaan. Omgekeerd 

genereert het ook vrijwilligers, ouderen die bezocht zijn door een 

buurtgenoot en die zich willen gaan inzetten als vrijwilliger. Eigen 

kracht wordt gestimuleerd doordat vrijwilligers de ouderen mee 

naar buiten nemen, bijvoorbeeld naar het buurtrestaurant. Daar 

ontmoeten ze anderen en bouwen op die manier hun netwerk 

op. Ook wordt de eigen kracht van vrijwilligers versterkt. Door de 

samenwerking met Factor M (v.h. Stichting Onbenutte Kwaliteiten) 

worden ook vrijwilligers vanuit sociale activering ingezet.

http://www.tympaan.nl/?q=good_practices/buren-voor-

buren-rotterdam-pendrecht

  Creëren en versterken van steunsystemen.
  Voorkomen van eenzaamheid en isolement.

Met name de laatste drie punten sluiten nauw aan bij de ambitie 
van de proeftuin MSS. Maatschappelijk vastgoed betreft met name 
de leegstand van openbare gebouwen zoals scholen en kerken. Bij 
het voorkomen van eenzaamheid wordt vaak vooral aan ouderen 
gedacht. In Pendrecht geen onlogische gedachte, omdat er relatief veel 
ouderen wonen. Er zijn echter vooral zorgen om kwetsbare mensen 
die meer moeite hebben met het vinden van hun plek in de wijk, zoals 
tieners/jongeren en jongvolwassenen, waaronder veel alleenstaanden 
en eenoudergezinnen. Voor hen biedt de wijk relatief weinig 
voorzieningen terwijl een aanzienlijk percentage uit deze groepen 
meerdere of complexe problemen kent. 
Vanuit een samenwerkingsverband met Hogeschool Inholland 

bezoeken studenten mensen uit deze groepen aan huis om ze met 
praktische en sociale problemen te ondersteunen. Overwogen 
wordt om ook maatjes in te zetten met soortgelijke taken, die goed 
ondersteund en gecoacht moeten worden. Naast deze activiteiten en 
voornemens geeft de deelgemeente – onder de naam Charlois in Actie - 
een opstartbudget voor bottom-up-projecten in de wijk.

Opbouwen van vertrouwen
Het laatste aandachtspunt voor het Woonservicegebied Pendrecht/
Wielewaal betreft het creëren en versterken van steunsystemen. Hierbij 
wordt met name gedacht aan het organiseren van steun dichtbij huis, 
vooral voor eenoudergezinnen, alleenstaanden en psychisch kwetsbare 
mensen. Zo zouden kwetsbare groepen meer betrokken kunnen 
worden bij wijkactiviteiten, bijvoorbeeld via het project Buren voor 
buren (zie kader). Voorwaarde is wel dat steeds moet worden uitgegaan 
van iemands wensen en mogelijkheden. De inzet van straatcoaches om 
behoeften te peilen is een goede mogelijkheid.
Een college aan de Pendrecht Universiteit (zie kader) zou een ideale 
mogelijkheid zijn om veel burgers en professionals bijeen te brengen. 
Zo’n geconcentreerde start is nodig om een traject voor verbetering van 
de samenwerking op gang te brengen. Immers, na de aanbestedingen 
moeten partijen vertrouwd raken met (deels) nieuwe organisaties en 
andere verhoudingen. Oude samenwerkingsverbanden en contacten 
zijn veelal verruild voor nieuwe. De veranderingen vragen openheid en 
een constructieve houding van alle partijen. 

Nieuwe aanzetten
Wanneer oude en nieuwe partijen in Pendrecht aan elkaar gewend 
zijn geraakt, zal verder geïnvesteerd worden in de bestrijding van 
eenzaamheid en het versterken van persoonlijke steunsystemen. Niet 
vanuit een proeftuin in de aanvankelijke opzet, zoals Pameijer die 
geformuleerd had. Maar wel vanuit een breed samenwerkingsverband 
en hetzelfde gedachtegoed: de wens om alle burgers in deze wijk 
een sociaal waardig bestaan te bezorgen en maatschappelijk te laten 
participeren.

Pendrecht UniversiteitRieks Westrik nam als opbouwwerker in Pendrecht met een aantal 

bewoners het initiatief voor de Pendrecht Universiteit. De colleges 

gaan over actuele maatschappelijke onderwerpen. De gebruikelijke 

rollen zijn omgedraaid: bewoners nemen de rol van professor op 

zich en betaalde krachten zoals ambtenaren zijn de studenten. 

Zo creëren de bewoners van Pendrecht meer invloed op de 

besluitvorming over hun wijk. .De Pendrecht Universiteit groeit uit tot een kenniscentrum van 

wijkbewoners, boordevol lessen uit de wijk. De bewoners zelf zijn 

trots op hun wijk en hun praktische kennis en ervaringen over 

activiteiten, wonen en contacten in Pendrecht. Met plezier delen zij 

die met andere buurtbewoners, organisaties, ondernemers en de 

gemeente. 
Het doel is samen te werken aan een duurzame (lokale) samenleving 

waarin vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd, mensen 

graag wonen en optimaal kunnen participeren. http://www.pendrecht-universiteit.nl/

‘Het opzetten van een maatschappelijk 
steunsysteem, al dan niet in de vorm van een 
proeftuin, is hier geen sinecure’. 

Pameijer
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Maatjes en ervaringsdeskundigheid als 
middel
Ook de uitvoering van de tweede proeftuin van Pameijer, in de Rotterdamse 

deelgemeente Delfshaven, verliep niet direct op rolletjes. Delfshaven kent een actief 

maatschappelijk veld met veel spelers, die weinig regie en afstemming ervaren. Tegelijk worden 

welzijnsorganisaties gedwongen tot samenwerking. 

Moeizame start
In Delfshaven overleggen organisaties en instellingen in diverse 
overlegorganen. Parallel functioneren onder meer het Lokaal 
Zorgnetwerk (wijknetwerk gericht op de OGGZ-doelgroep), 
het Burgerkrachtteam (georganiseerd door de afdeling Sociale 
Zaken van de gemeente), Zorg & Overlast (georganiseerd door de 
Wijkagent), het Uitvoerdersoverleg en Woonserviceteams (gekoppeld 
aan woonservicegebieden) , Buurt Bestuurt (een initiatief van de 
deelgemeente en de politie) én het Zorg- en Welzijnsoverleg in 
oprichting. De proeftuin MSS wilde aansluiten bij het bestek voor 
rolverdeling en samenwerking tussen zorg- en welzijnspartners van de 
gemeente. Na deze besluitvorming volgde een bijeenkomst waarin de 
quickscan werd afgenomen. 

Knelpunten uit de quickscan
Verschillende zorgaanbieders stelden zich op als concurrenten. 

Proeftuin Rotterdam Delfshaven

VraagWijzer Delfshaven 

Bij VraagWijzer kunnen inwoners terecht met vragen over 

zorg, welzijn en wonen. Consulenten helpen burgers bij 

alle mogelijke vragen en zoeken samen met de inwoner 

naar een passende oplossing. Soms helpt de medewerker 

zelf, soms wordt iemand doorverwezen naar een andere 

organisatie. VraagWijzer werkt samen met vrijwilligers 

van de Papierwinkel. Daar kunnen burgers hulp krijgen 

bij het invullen van formulieren en het lezen van post. 

Zij ervaren weinig regie en afstemming tussen de verschillende 
netwerken. Een knelpunt lag ook bij de Vraagwijzer – onafhankelijk 

in opdracht van de gemeente door welzijns- en zorgaanbieders 
gefaciliteerd - die te veel backoffice vanuit verschillende disciplines 
vergt en daarom te duur is. Ontmoetingsplekken blijken slecht aan te 
sluiten op wensen en behoeften van de doelgroep. Daarnaast zijn de 
mogelijkheden voor opleidingen, vrijwilligerswerk en activiteiten ‘van 
enig niveau’ minimaal.

Maatjes plus
Om de gebleken aandachtspunten te verbeteren besloot de proeftuin-
werkgroep om aansluiting te zoeken bij het Uitvoerdersoverleg, 

Ervaringsdeskundigheid inbrengen in 
een MSS
Linus de Visser is bijna vijftig. Hij werkt als 
ervaringsdeskundig medewerkend stagiair bij Stichting 
Pameijer. In de proeftuin MSS van Pameijer in Delfshaven 
(‘Maatjes plus’) ondersteunt hij cliënten in inloopcentra 
bij het uitbreiden van hun netwerk. Een openhartig 
interview over het leven met een psychische aandoening 
en verslaving. Over angst en mislukking, maar ook over 
hoop, houvast en zingeving. 

Linus noemt zichzelf een hypochonder, een 
binnenvetter met een depressieve aanleg. Op 
zijn 19e maakt hij zijn eerste psychose door, 
mede veroorzaakt door het blowen. 

Schizofrenie of een open geest?
Linus raakte op de Kunstacademie teleurgesteld 
in zijn ambities op het gebied van realistische 
kunst. Toen zijn huwelijk eind jaren tachtig 
strandde, namen zijn drugsgebruik en de 
daarmee gepaard gaande problematiek 
verder toe. Het RIAGG bood niet de hulp die 
hij nodig had. Linus vertelt hoe negatieve 
ervaringen in het harde Rotterdamse leven, 
waaronder stigmatisering en uitsluiting, hem 
parten speelden. In 1993 werd de diagnose 
schizofrenie gesteld. Linus: ‘Ik omschrijf het 
zelf als het hebben van een open geest. 
In een psychose is iedereen daar deel en 
deelgenoot van. Wanneer je daar weer 
langzaam uitkruipt, moet je de werkelijkheid 
weer opnieuw ontdekken.’ De psychoses 
zijn een deel van zijn leven en verlenen hem 
bovendien bestaansrecht. ‘In mijn waanwereld 
bén ik iemand. In de gewone wereld ben ik 
een buitenstaander, ja zelfs een non-entiteit.’ 
Linus leerde zijn ervaringen te nuanceren en er 
realistisch mee om te gaan. 

MSS kan bijdragen aan het herstelproces
In 2007 lukte het Linus om te stoppen met 
blowen en drinken. Vanuit een pension van 
het Leger des Heils, waar hij jarenlang woonde, 
kwam hij terecht in een beschermde woonvorm 
van Pameijer. Begin 2012 startte hij met de 
opleiding voor ervaringsdeskundigen Howie 
the Harp. Nog een halfjaar stage, dan is hij 

klaar. Klaar om een volwaardige betaalde baan 
te accepteren, liefst als ervaringsdeskundig 
begeleider in het MSS. ‘Een MSS is een goede 
manier om ook bestaande voorzieningen 
zo rond cliënten en hun eigen netwerk te 
structureren dat ze er optimaal profijt van 
hebben. Zo draagt een MSS bij aan het 
herstelproces. En herstel is altijd mogelijk, maar 
alleen als je als hulpverlener aansluit bij wat er 
in iemand omgaat en wat iemand nodig heeft, 
wenst en verlangt.’ 

Aansluiten bij wat er in iemand omgaat
Dat laatste heeft Linus node gemist in zijn lange 
loopbaan als cliënt. ‘Ik voelde me nooit écht 
begrepen. Altijd ging het om uiterlijke dingen 
als het opbouwen van mijn leven en structuur 
aanbrengen. Dan kreeg ik een laagdrempelig 
baantje dat absoluut geen uitdaging voor 
me was. Nooit vroegen hulpverleners naar 
wat er voor mij werkelijk speelde; naar 
mijn verlangens, wanen en fantasieën. Dat 
was volgens hen niet wenselijk, omdat die 
onderdeel waren van mijn aandoening.’

Goede modus vinden in leven met psychoses
Hij vertelt over de zin en onzin van zijn 
aandoening. ‘Als ik psychotisch was 
en tegelijkertijd meende dat ik mezelf 
ontwikkelde, zin gaf aan mijn spirituele leven 
en een rijke visie ontwikkelde op de werkelijk-
heid, werd dat sterk ontmoedigd. Altijd vanuit 
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waaraan uitvoerende instanties binnen o.a. de ggz, welzijn en 
woningbouw deelnemen. Het plan ‘Maatjes plus’ werd gepresenteerd, 
om zowel de doelgroep beter te bereiken als een passender aanbod 
van vraaggestuurde ondersteuning en activiteiten te realiseren. 
Het idee: ervaringsdeskundigen en andere wijkbewoners zetten 
zich in als maatje om kwetsbare burgers te ondersteunen bij hun 

hulpvragen. Maatjes krijgen vooraf een training en worden tijdens 
hun activiteiten groepsgewijs ondersteund. Vanuit o.a. Pameijer en 
Humanitas werden enkele ervaringsdeskundigen bereid gevonden om 
aan dit maatjesproject mee te werken. Een mooie kans om via deze 
veelbelovende alternatieve route tegemoet te komen aan de wensen 
van veel kwetsbare burgers in Delfshaven.

de idee: een psychose is per definitie slecht en 
moet bestreden worden.’

‘Terwijl ik ervan overtuigd ben dat er een 
zingevingsaspect aan mijn psychoses zit. Ik heb 
ze niet voor niets, heb ermee leren leven en ik 
ontleen er ook betekenis aan. Ik heb ze nodig 
om gelukkig te kunnen zijn. Tegelijkertijd wil 
ik de psychoses wel kunnen hanteren met een 
noodzakelijke dosis medicatie. Die modus heb 
ik in de loop der jaren gevonden. Voor mij zou 
het onderdrukken van wat in mij zit een soort 
‘leven in de dood’ zijn. Dit ben ik. En ik wil geen 
“emotioneel failliet” leven.’ 

Stabiel of emotioneel failliet?
Linus’ verhaal illustreert hoe het primair 
inzetten op stabilisatie door goedbedoelende 
hulpverleners voor een cliënt zeer 
onbevredigend kan zijn. ‘De professionele kijk 
op mijn ziektebeeld geldt als norm. Maar ik ben 
degene die de psychose ervaart en ik ga ermee 
om op een manier die bij mij past. Vaak werd ik 

afgestraft met een hogere dosis medicatie als 
ik mijn drijfveren of fantasieën uitte. En als ik 
vervolgens stabiel was, vonden ze dat het goed 
met me ging. Ik ervoer dat heel anders.’ 
‘Hulpverleners sturen aan op een leven dat 
maatschappelijk geaccepteerd wordt als 
“normaal”. Veel mensen krijgen dus een leven 
opgedrongen dat niet bij hen past, maar 
waarvan anderen beslist hebben dat het 
voor hen het beste is. Daar worden mensen 
doodongelukkig van. Emotioneel failliet noem 
ik dat.‘

Zingeving: ervaringsdeskundige invalshoek 
Linus verwacht dat zijn visie op zorg en 
ondersteuning nog wel eens zou kunnen 
botsen met die van de toekomstige collega’s. 
‘Veel hulpverleners zijn te veel van “pappen 
en nathouden”. Ik ben juist van aanpakken, 
omdat ik te veel heb gezien hoe mensen het 
leven mislopen uit angst voor confrontaties. 
Maar: alles wat zich in de geest aandient moet 
gehoord worden, en niet onderdrukt. Anders 
blijft het zich aandienen of komt het op een 
andere manier eruit.’ 

‘Onderdrukking met medicatie is vaak 
noodzakelijk en praktisch. Maar medicijnen 
moeten iemands herstelproces ondersteunen. 
Ze worden te vaak gezien als oplossing omdat 
de uiterlijke kenmerken van de problematiek 
verdwijnen. In onze samenleving ligt het accent 

op maakbaarheid en het stroomlijnen van 
het leven volgens een standaard sjabloon . 
Zingeving komt steevast op een tweede plaats. 
Dat vind ik fout.’ 

Doorontwikkeling MSS
Linus heeft helder voor ogen dat er 
behalve ontmoetingsmogelijkheden zoals 
activiteitencentra ook herstelwerkgroepen en 
andere activiteiten moeten zijn die mensen 
perspectief bieden. Linus: ‘Voor mezelf zie 
ik een uitdaging in zingeving. Een werkelijk 
verbeterpunt in de ondersteuning van cliënten 
is het geven van betekenis aan activiteiten. 
Mensen alleen bezighouden geeft ze geen 
perspectief. Je moet ze de kans geven te 
ontdekken waar ze werkelijk warm voor lopen.’ 
Cliënten zijn vaak geneigd om moeilijke dingen 
te vermijden uit angst voor teleurstelling. 
‘Maar: “In dreams begin responsibilities”. Als 
je meer van je leven gaat maken, loop je 
nou eenmaal ook meer risico’s. Daar wil ik 
mensen bij ondersteunen. In de wetenschap 
dat méér ondernemen deel uitmaakt van 
het herstelproces. En dat gaat met vallen en 
opstaan.’

‘Ik heb mijn psychoses niet voor 
niets. Er zit een zingevingsaspect 
aan. Ik heb ermee leren leven en 
ik ontleen er betekenis aan. 
Dit ben ik. En ik wil geen 
“emotioneel failliet” leven.’

                                        Linus de Visser
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Bruishuis in Amsterdam Nieuw-West
In Nieuw-West werken Combiwel (welzijnswerk), HVO-Querido (maatschappelijke 
opvang en GGZ) Actenz (GGZ inGeest), de Regenbooggroep (vrijwilligersorganisaties) 
en het stadsdeelbestuur sinds 2011 nauw samen aan het nieuwe buurthuisconcept 
(zie kader blz. 17). Stadsdeel Nieuw-West besloot om met het Bruishuis aan het MSS-
proeftuinproject mee te doen. 

Het Bruishuis is de noemer voor het ideaal; er is niet één locatie, maar er 
wordt van allerlei locaties in de buurt gebruikgemaakt. De projectgroep 
organiseert activiteiten om participatie en ontmoeting in de wijk te 
bevorderen. Het Bruishuis staat ook open voor groepen en geledingen 
die zélf activiteiten organiseren die passen binnen de doelstellingen 
van participatie en ontmoeting voor minder weerbare burgers. 
Het is zaak om juist inwoners die uit zichzelf de weg niet weten te 
vinden naar het Bruishuis te bereiken met voor hen aantrekkelijke 
activiteiten. Een ander uitgangspunt is actief burgerschap. Het Bruishuis 
doet een beroep op buurtbewoners om betrokken te zijn bij het 
bepalen van (de uitvoering van) activiteiten. In lijn met de Wmo gaat 
het om in gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap, de sociale 
cohesie in de wijk en de onderlinge verbanden te versterken. Bij deze 
doelstellingen past een maatschappelijk steunsysteem goed. Daarom 
ging stadsdeel Nieuw-West meedoen aan het MSS-project met als 
proeftuin het Bruishuis.

Aandachtspunten
In de groepen die de quickscan uitvoerden, werden nog andere 
aandachtspunten naar voren gebracht:
  Signaleren van zorgelijke situaties. Bij mensen van wie de 

problematiek duidelijk zichtbaar is, werkt de signalering goed via 
de meldpunten zorg & overlast. Minder zichtbare problematiek als 
vereenzaming en armoede is nog niet goed in beeld. 

  Meldingen snel oppakken. Na de eerste signalering zal er snel een 
vervolgtraject moeten worden ingezet. 

 Anders verdwijnen mensen al snel weer uit beeld.
 Hoe bereik je de doelgroep en de verschillende subdoelgroepen? 

Veel mensen zijn nog niet in beeld. Zo houden Nederlanders van 
Turkse en Marokkaanse afkomst zich vaak afzijdig van de zorg- en 
dienstverlening. 

 Betrokkenheid: hoe betrek je de buurten en hoe kan bevorderd 
worden dat zij zich actiever inzetten? 

 Participatie van kwetsbare mensen gaat niet vanzelf. Hoe kunnen we 
dit concreet bewerkstelligen? 

	Blik naar buiten. Zorg voor een brede focus en pas op voor een te 
interne gerichtheid (op inrichting van de voorziening en op het 
aanbod). Het gevaar bestaat dat minder aandacht uitgaat naar 
afstemming en samenwerking tussen belangrijke partijen.

 Concrete vragen bestaan op het terrein van dagbesteding 
(meer richten op de vragen van de deelnemers); 
ontmoetingsmogelijkheden (beter afstemmen op de vragen vanuit 
de doelgroep); praktische ondersteuning (mensen weten niet waar ze 
terecht kunnen); betaalde en onbetaalde arbeidsmogelijkheden (te 
weinig voorhanden). 

Resultaten quick scan
De samenwerking is op bestuurlijk niveau goed geregeld (de 
stuurgroep en een convenant tussen de deelnemende organisaties), 
maar behoeft op uitvoerend niveau meer aandacht. Er blijkt behoefte 
aan heldere doelstellingen van het Bruishuis. Er gaan stemmen op 
om behalve aan sociale participatie, ook aandacht te schenken aan 
vroegsignalering, preventie en hulpverlening in een maatschappelijk 
steunsysteem. 
Het stadsdeel is hierover kritisch, omdat de ‘huizen van de wijk’ 
bedoeld zijn als voorzieningen waarbij de inwoners zelf en niet 
de professionals het aanbod bepalen. Het is de kunst om de 
verbindingen tussen zorg en welzijn zo te leggen dat noch het één, 
noch het ander dominant wordt. 

Buurtpreventie in Schiedam-Centrum
Pameijer startte een derde proeftuin op in Schiedam – wijk Centrum. Inwoners van Schiedam – 

veel forensen, alleenstaanden, mensen van allochtone komaf en ouderen - staan bekend om hun 

gesloten karakter en individualistische houding.

Volgens welzijnswerkers en andere professionals is de sociale 
samenhang in deze wijk relatief beperkt. Tijdens winkelopeningstijden 
is het er gezellig rumoerig, na sluitingstijd vaak beklemmend en 
lawaaierig. Buurtbewoners klagen over overlast van onder meer 
hangjongeren. Ook al weten ondersteuners en hulpverleners van 
kwetsbare burgers in de wijk elkaar dankzij de kleinschaligheid meestal 
goed te vinden, toch ervaren cliënten soms gebrek aan 
afstemming tussen de verschillende professionals. Het zou 
heel mooi zijn om lijntjes te verbinden, bijvoorbeeld met 
een cliëntvolgsysteem. Dan zouden mensen niet steeds 
opnieuw hun verhaal hoeven doen of steeds weer met 
veel verschillende professionals te maken hoeven hebben. 

Naar een plan van aanpak 
Gezien de uitkomsten van de quickscan zou in het plan van aanpak 
van de proeftuin het accent moeten liggen op opbouwwerk. De 

uitdaging is om de sociale samenhang te stimuleren en tegelijk meer 
participatiemogelijkheden voor kwetsbare burgers te scheppen. 

Met de gemeente Schiedam werd overlegd over aansluiting bij 
de werkplannen die welzijnsorganisaties maakten in het 
kader van het gemeentelijk welzijnsbeleid 2013. Daardoor 
zouden draagvlak en kans van slagen voor de plannen worden 

vergroot. 
Daarnaast wilde Pameijer graag haar eigen cliënten inzetten en 
stimuleren tot participatie en een actieve houding in de buurt. Een 
buurtproject biedt de kans om aan het eigen herstel te werken, 
assertiever te worden en sociale vaardigheden op te doen.

Proeftuin Schiedam

Resultaten quick scan
Het ervaren gebrek aan afstemming tussen professionals was 
een van de knelpunten die in een quickscan aan het licht traden. 
Buurtbewoners en professionals noemden behalve knelpunten, ook 
mogelijkheden, die een zekere investering vragen. Bijvoorbeeld het 
beter benutten van bestaande voorzieningen. Zo zouden inwoners 
aangemoedigd moeten worden om meer gebruik te maken van 
wijkcentra. Deelnemers aan de quickscan vonden het stimuleren van 
saamhorigheid belangrijker dan het bestrijden van overlast. 
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Elk stadsdeel zet zo een buurthuis op en zoekt naar 

mogelijkheden om er nieuwe doelgroepen en geldstromen 

heen te leiden. Achterliggend doel is om het aanbod voor 

kwetsbare burgers te ontschotten en beschikbare diensten 

beter op elkaar af te stemmen. 

Zoveel mogelijk wordt ‘bottum up’ geprogrammeerd. Dit sluit 

goed aan bij initiatieven op het gebied van burgerparticipatie, 

wijkraden, vrijwilligersorganisaties, zelforganisatie en sport. Het 

gaat om een gezamenlijke, integrale programmering waardoor 

(kwetsbare) wijkbewoners zich welkom gaan voelen in een 

buurthuis.

Proeftuin

Nieuw-West 

Amsterdam

Opstart activiteiten Bruishuis
Nadat er eenmaal een centrale locatie voor het Bruishuis gevonden 
was, werd in oktober 2012 een buurtavond belegd voor bewoners en 
verenigingen over het project. Gevraagd werd naar welke activiteiten 
de (beoogde) participanten en buurtbewoners op prijs zouden stellen. 
Aan welke activiteiten zouden buurtbewoners zelf graag deelnemen, 
en zouden ze wellicht ook zelf willen organiseren? Themamarkten 
scoorden hoge ogen. Mensen zijn vrij gemakkelijk bereid om 
daar (eenmalig) medewerking aan te verlenen omdat zij er zelf 
belangstelling voor hebben. 
Zo werd in het najaar een kledingbeurs georganiseerd in het Bruishuis. 
Voor het voorjaar 2013 werd gedacht aan een groenproject met 
moestuinbakken (kruiden, bloemen, planten). Ideeën kwamen op 
tafel voor creatieve activiteiten zoals een kunstcafé, een atelier en een 
poëzieclub. Ook sport en beweging krijgen aandacht. Het Bruishuis 
wil ook voorzien in een inloopmogelijkheid, eenmalig in de vorm van 
een open huis, maar structureel via ‘Coff eemania’. Tot slot liggen er 
ook plannen klaar voor een jongerenproject en een project om leer/
werkplekken te realiseren.
Ondertussen gaan de gesprekken met de buurt voort om goede 
contacten en verbindingen te leggen met en tussen ondernemers 
en organisaties. Een volgende buurtbijeenkomst staat op stapel. Het 
Bruishuis wordt als virtueel concept geleidelijk in de wijk geïntegreerd. 
In de toekomst zullen meerdere locaties in de wijk worden benut voor 
de verschillende ‘bruishuisprojecten.

Proeftuin Buurtpreventie door buurtbewoners
De keus viel op een buurtproject. Betrokken buurtbewoners, inclusief 
cliënten van Pameijer, gaan samenwerken in een buurtpreventieproject 
in Schiedam-Centrum. In nauwe samenwerking met de reguliere 
buurtpreventiewerker worden pools van vrijwilligers samengesteld. 
Per toerbeurt gaan zij zich inzetten voor preventie in samenhang met 
sociale cohesie en maatschappelijke participatie. Behalve Pameijer 
en de gemeente worden zo veel mogelijk andere organisaties erbij 
betrokken. Zoals het Schiedams Overleg Bewoners Organisaties (SOBO) 
als overkoepelend orgaan van bewonersverenigingen.

“Doorroleff ect” 
De vrijwilligerspools zullen kwetsbare burgers in de wijk ondersteunen, 
de weg wijzen naar activiteiten of voorzieningen of anderszins 
helpen bij (meer) maatschappelijke participatie. Niet alleen kunnen 
zij worden benaderd, maar ze zullen zelf ook actief mensen gaan 
aanspreken. Op straat, via buurtcentra of andere kanalen gaan zij 
proberen kwetsbare inwoners van Schiedam Centrum méér te laten 
meedoen. Met ondersteuning uiteraard. Goede projectcoördinatie en 
vrijwilligersbegeleiding vormen een noodzakelijke voorwaarde voor het 
slagen van dit project.

Veel toekomstige vrijwilligers in dit project, waaronder cliënten van 
Pameijer, ervaren zelf een maatschappelijke achterstand of zitten in 
een kwetsbare positie waarin zij ondersteuning krijgen. Door zich te 
gaan inzetten voor andere minder weerbare burgers, doen zij iets terug 
voor de samenleving. Ze spreken hun eigen kracht aan en zijn zo weer 
rolmodel voor andere mensen. Mogelijkerwijs kan een “doorrol-eff ect” 
ontstaan, waarbij reeds ondersteunde burgers gemotiveerd raken om 
zich op hun beurt in te zetten voor anderen. Zoals bijvoorbeeld gebeurt 
in het Buren voor buren project in Rotterdam Pendrecht. 

Amsterdam schetste in 2010 de contouren voor een stedelijk 

buurthuis Nieuwe stijl: een andere, intensievere samenwerking 

tussen welzijnsinstellingen, zorgaanbieders, burgerinitiatieven en 

zelforganisaties. Met als doel: betere participatie van (kwetsbare) 

burgers. 
In een pilotaanpak ginge de betrokken organisaties in de verschillende 

stadsdelen samenwerken rondom fysieke locaties: ‘huizen van de 

wijk’. Daarin willen de instellingen met elkaar gaan ‘samenwonen’ 

om een veilige en gastvrije sfeer voor deelnemers te garanderen. 

Binnen (bestaande) buurthuizen wordt gezocht naar integratie van 

werksoorten en methodieken. Vanuit deze locaties wordt verbinding 

gezocht en gelegd met de buurt en dienstverlenende organisaties in 

de omgeving. Zo kunnen kwartiermaken, open huizen, dagbesteding, 

vriendendiensten en buddycafé’s hun plek krijgen in een huis van de 

wijk.

Achtergrond Buurthuis Nieuwe Stijl
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Integrale teams werken aan Eigen kracht in de wijk
De gemeente Lelystad geeft in alle stadsdelen bij de uitvoering van de Wmo nieuwe 
stijl vorm aan wijkgericht werken. Daarvoor zijn integrale wijkteams in ontwikkeling 
waarin welzijn- en zorgpartners samenwerken. In februari 2012 vond de kick-off  
bijeenkomst plaats. In dit kader werd op initiatief van Kwintes deelgenomen aan het 
proeftuinproject met de wijken Boswijk en Waterwijk van stadsdeel Zuid-Oost. Hier 
treden relatief meer problemen op en ervaren meer mensen psychische problemen.

Werken met integrale teams
Medewerkers van Welzijn Lelystad, Kwintes (ggz), Maatschappelijke 
dienstverlening Flevoland (MDF) en Icare (thuiszorg) participeren in 
vier integrale teams, één voor elk stadsdeel (Noord-oost, Zuid-oost, 
Noord-west en Zuid-west). De teams (wijkniveau) en netwerken 
(stadsdeelniveau) leveren een bijdrage aan vraaggerichte oplossingen 
gericht op het stimuleren en vergroten van de zelfredzaamheid 
en zelfstandigheid van kwetsbare mensen. Zij werken samen met 
verschillende organisaties en netwerken die actief zijn in de wijk.

Werkwijze
Elk integraal team heeft een coördinator, meestal iemand vanuit 
het welzijnswerk. Naast de coördinator zijn er ongeveer vijf tot acht 
teamleden werkzaam voor het team. Iedereen is parttime verboden 
aan het team en werkt ook voor de eigen organisatie (Welzijn Lelystad, 
MDF, Kwintes of Icare). Het team komt elke twee weken bij elkaar. De 
meldingen en vragen die binnenkomen worden onderling verdeeld. 
Meestal gaat een teamlid op een situatie af of gaat kennismaken. 

Via een integraal samengesteld team lukt het gemakkelijker om de 
organisaties samen op te laten trekken in de gewenste richting van 
meer nadruk op de eigen kracht van mensen, zorg vanuit of in de 
nabijheid van de eigen omgeving, minder schotten in de zorg- en 
dienstverlening en meer eigen regie voor mensen die ondersteuning 
nodig hebben. Het helpt ook dat de teams werken vanuit een 
nieuwe methodiek gericht op het versterken van eigen kracht en 
zelfredzaamheid en de persoonlijke netwerken van mensen. Alle 
medewerkers zijn in de loop van 2012 getraind in deze methodiek. 

Concrete taken
Het team is een duidelijk herkenbaar aanspreekpunt waar inwoners 
en organisaties hun zorgen en vragen kunnen neerleggen, ook over 
de sociale cohesie in de wijk. Het team komt vooral in actie als de 
bestaande ondersteuning niet genoeg blijkt of als mensen zorg 
ontberen. Medewerkers hebben een signaleringsfunctie en proberen 
te voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. Concreet pakken 
zij signalen op, zoeken een oplossing of verwijzen door. Het team 
organiseert netwerkbijeenkomsten en stimuleert (nieuwe) collectieve 
arrangementen voor inwoners die aansluiten op hun wensen of vragen. 
Bijzonder is dat het integrale team voor gesignaleerde problemen op 
het niveau van de wijk probeert oplossingen aan te dragen. Daartoe 
wordt in het kader van een wijkontwikkelingsplan samengewerkt 
binnen een breed integraal netwerk (o.a. vrijwilligersorganisaties, 
scholen, MEE, politie, GGD, ondernemers, sportbedrijven). Dit overleg 
vindt drie tot vier keer per jaar plaats. 

Ambities Lelystad in werken met integrale teams
	Vergroten van zelfredzaamheid van cliënten;
	Vergroten van netwerken rondom de cliënt;
	Versterken ‘voorveld’ (algemeen basisaanbod);
	Bieden van alternatieven voor formele (professionele) zorg;
	Effi  ciënte en duidelijke overlegstructuur in de wijken;
	Gerichte en gediff erentieerde aanpak per wijk;
	Verminderen van het beroep op professionele (zorg)voorzieningen;
	Innoveren en veranderen;
	Voorkomen dat mensen buiten de boot vallen.

Achtergrond en voorbereiding 

Aan de start van de nieuwe werkwijze ging intensief overleg 

tussen gemeente en deelnemende welzijn- en zorgorganisaties 

vooraf. De integrale teams werken vanuit het gemeentelijke 

Wmo-beleidskader waarin hulp- en zorgverlening volgens 

het principe van stepped care worden opgeschaald van eigen 

kracht naar (individuele) professionele inzet. 

Als iemand hulp of ondersteuning nodig heeft, is hij als eerste 

aangewezen op zijn directe omgeving en/of hulp in vrijwillig 

verband. Bij onvoldoende steun komen collectieve vormen 

van hulp- of zorgverlening in beeld. Pas als sluitstuk wordt 

professionele hulp op individueel niveau geboden. Dit getrapte 

model wordt in de Wmo 2015 leidend bij het toekennen van 

voorzieningen. 

Van eigen kracht naar professionele hulp: stepped care

1) individu - eigen netwerk2) sociale omgeving - vrijwillige inzet en informele zorg

3) collectieve vormen van dienstverlening, welzijn, 

 hulpverlening en zorg.4) professionele inzet op maat, individuele voorziening.
De eerste twee traptreden bleven in de oude situatie 

vaak onderbelicht en zijn minder sterk ontwikkeld. 

Werken met integrale teams waarin het welzijnswerk sterk 

vertegenwoordigd is, moet hierin verandering brengen. 

Proeftuin

Lelystad
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Deelnemers wisselen informatie uit en stemmen hun activiteiten op 
elkaar af. Ook denken zij mee over creatieve oplossingen voor punten 
uit de wijk en haar bewoners. 

Proeftuin Boswijk en Waterwijk
De quickscan werd uitgevoerd in een druk bezochte bijeenkomst 
in het najaar van 2012. Veel partijen ook buiten de welzijn- en 
zorgpartners, zoals de gemeente, de wijkpolitie, de jeugdpolitie, de 
woningbouwvereniging en Triada waren vertegenwoordigd. Er werd 
kritisch en openhartig gesproken over de nieuwe integrale teams, 
maar ook positieve punten benoemd. Veel aanwezigen bleken zich 
zorgen te maken over de continuïteit van de teams bij de overheveling 
van AWBZ-zorg naar de Wmo. Er werd intensief gesproken over de 
praktische mogelijkheden voor ondersteuning bij de versterking van 
het persoonlijk steunsysteem.

Beoordeling
Het integrale team moet de mogelijkheden nader verkennen, 
bijvoorbeeld kritisch kijken naar het aanbod van activiteiten. 
Overigens functioneert het inloophuis (een van de mogelijkheden 
voor dagactiviteiten en contactgelegenheid, naast de buurthuizen, 

Resultaten en verbeterpunten uit de quickscan
	Rolverdeling en eindverantwoordelijkheid - Problemen signaleren en 

oppakken gaat goed in Lelystad. Niet alleen doet de politie er veel 
aan, maar ook de overige partijen houden ‘de ogen goed open’. 
Knelpunten zijn het ontbreken van een goede rolverdeling en 
onduidelijkheid over wie precies met een casus aan de slag gaat en 
wie eindverantwoordelijk is. 

	Communicatie over meldingen verbeteren – Het informatieproces 
rond meldingen kan beter. Als er geen informatie terugkomt na 
een melding, blijft onduidelijk wat vervolgstappen zijn. Ook als een 
melding niet kan worden opgepakt is het belangrijk om de melder 
hiervan op de hoogte te stellen. 

	Onduidelijkheid over ontmoetingsmogelijkheden – Het aanbod 
aan ontmoetingsmogelijkheden in het stadsdeel Zuid-Oost en 
de doelgroep daarvan is onvoldoende duidelijk bij partijen en 
inwoners. 

	Onderbenutting buurthuizen - Er is relatief weinig aanloop en vaak 
dezelfde mensen maken er gebruik van. 

	Bevorderen sociale contacten - Het integrale wijkteam van de 
proeftuin heeft een start gemaakt, maar de activiteiten zijn nog 
volop in ontwikkeling. Hoe cliënten meer zelf erbij te betrekken, is 
nog een open vraag.

wijkcentra en het wijkinfopunt) goed. Er komen mensen van 
verschillende culturen samen en er is altijd wel aanloop. Als duidelijk 
wordt wat aan het succes ten grondslag ligt, kunnen de buurthuizen in 
het stadsdeel daar hun voordeel mee doen. 
De informatieverstrekking naar de inwoners over het aanbod moet 
beter en daarvoor is ook meer samenwerking tussen de betrokken 
partijen nodig. 

Stigma, psychische zorg en ondersteuning
Hoewel belangenbehartiging en het tegengaan van stigma een punt 
van aandacht is bij verschillende organisaties, krijgen deze punten 
weinig concreet vorm, met uitzondering van Kwintes. Dit moet een 
meer gezamenlijk aandachtspunt worden. 
Deelnemers aan de quickscanbijeenkomst vinden de wachtlijsten bij 
psychische ondersteuning een knelpunt. De politie heeft te maken 
met mensen die vanuit de ggz terugkeren op straat of in het justitiële 
circuit en heeft behoefte aan goede communicatie over de voortgang 
van het traject dat met mensen is ingezet. Probleem is dat de meeste 
meldingen van overlast via het centraal vangnet van de GGD worden 
doorgeleid. Omdat lang niet alle partijen daarin zijn vertegenwoordigd 
kunnen er blinde vlekken ontstaan over de status van cliënten. 

Conclusie: werk aan de winkel
Lelystad Zuid-Oost beschikt over de nodige voorzieningen, maar het 
ontbreekt aan voldoende regie en gecoördineerde samenwerking. 
Verschillende belangrijke partijen in zorg en welzijn hebben een 
relatief beperkt zicht op de activiteiten die gaande zijn in de wijk en 
het werk van de integrale wijkteams. Het streven moet zijn om meer 
overzicht te krijgen en met elkaar na te gaan hoe het gebruik van 
de voorzieningen kan worden vergroot. Sluit het aanbod wel aan 
op wat inwoners willen of nodig hebben? Hoe kunnen wijkcentra 
aantrekkelijk gemaakt worden voor mensen die behoefte hebben 
aan ontmoetingsmogelijkheden en contact? Op dit punt is meer 
regievoering van belang in het stadsdeel. 
Positief is dat er veel aanknopingspunten zijn waarvan met degelijk 
‘knoopwerk’ een goed netwerk kan worden gemaakt. Het gaat dus 
vooral om goede verbindingen leggen en deze in stand houden. 

‘Integrale teams zijn op zich een mooi initiatief maar 
hoe wordt onze inzet gefinancierd in de toekomst? 
Worden we van partners dan concurrenten?’

Quickscan Lelystad
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Ervaringsdeskundigen in de wijk
- met dank aan Movisie - 

Een ervaringsdeskundige staat – meer dan een 
hulpverlener – op gelijkwaardig niveau met een 
cliënt. Een ervaringsdeskundige is tegelijkertijd 
pleitbezorger en rolvoorbeeld. Zij (of hij) heeft 
zelf weer de kracht gevonden om uit een moeilijke 
situatie door te groeien. Ze kan zich daardoor goed 
verplaatsen in mensen in een vergelijkbare kwetsbare 
situatie en krijgt gemakkelijker contact met hen. 

Anderzijds is een ervaringsdeskundige ook 
een vertegenwoordiger, een rolvoorbeeld: 
het is mogelijk om de draad weer op te 
pakken en je leven weer zelf richting te 
geven. 

Herstelgericht werken
Een ervaringsdeskundige werkt bij uitstek 
herstelgericht. Ze is een coach die mensen 
ondersteunt om zélf weer hun krachten te 
ontdekken en aan zet te komen. Veel mensen 

die langdurig hulpverlening hebben gehad, 
zijn daar murw van geworden. 
Jantine9: ‘Hulpverleners willen een doel 
bereiken. Als dat niet lukt, ligt het aan de 
klant.’ Een ervaringsdeskundige kan naar 
mensen toestappen, terwijl niets hoeft. 

Mogelijke ondersteuning
‘We kunnen aansluiten op de mensen zelf 
– je houdt de deur open, je past beter bij 
iemands leefwereld. Mensen zijn in eerste 
instantie ook in een soort rouw: verdrietig 
en boos om wat hen is overkomen. Ze 
willen dan nog niet naar buiten. Een 
ervaringsdeskundige heeft de ruimte om 
dat op te vangen en iemand tijd te geven. 
Langzaam komt er dan wel een moment dat 
iemand weer stappen gaat doen.”
Vaak wordt een ervaringsdeskundige 
ingeschakeld als iemand terugkomt na 
een opname, maar ook in andere gevallen 
van sociaal isolement. Het gaat dan om 
het opbouwen van het sociale netwerk. 

Regelen dat iemand ergens kan binnenlopen 
voor een kopje koffie, een maatje krijgt, de 
contacten met familie en vrienden weer 
opbouwt. Het start met het opbouwen van 
de vertrouwensband. Vaak betekent dat 
ook dat de ervaringsdeskundige eerst iets 
praktisch regelt of zorgt dat iets in gang 
wordt gezet. ‘Je verwijst iemand of gaat de 
eerste keer samen en je belt er naderhand 
altijd nog even achteraan: hoe was het, is het 
iets voor je?”

Functie binnen en buiten een team 
Een ervaringsdeskundige is een ambassadeur 
van kwetsbare mensen, maar ook een 
spiegel en een luis in de pels. Ze maakt 
moeilijke dingen zoals onheuse bejegening 
bespreekbaar. Een ervaringsdeskundige gaat 
in gesprek met welzijn- en zorgorganisaties 
over (de toegankelijkheid van) hun 
aanbod. Zij kan de stem van hun doelgroep 
vertegenwoordigen: waar lopen mensen 
tegenaan, wat hebben ze nodig?

Inzet op eigen regie en kracht
De wens om in de gemeente Gouda een MSS te realiseren, 
werd ingevuld binnen een proeftuin WWZ in de wijk Plaswijck. De regie was in handen 
van Zorgvragersorganisatie GGZ Midden-Holland (ZOG M-H). Een belangrijk gegeven, 
want daarmee was de inbreng en participatie van ‘de mensen om wie het gaat’ 
gegarandeerd.

Overige ‘uitvoerende’ samenwerkingspartners binnen de proeftuin 
waren: GGZ-MH, Kwintes (RIBW), Reakt (o.m. dagbesteding), Mozaïek 
Wonen (woningstichting) en welzijnsorganisatie Factor G. Een 
stuurgroep van de genoemde partners en GGD Hollands-Midden werd 
ingesteld om te coördineren. 

Samenwerking voor de quickscan
In de bijeenkomst voor het afnemen van de quickscan voorjaar 
2012 gaven de partijen aan dat ze met het project graag wilden 
aansluiten op lopende trajecten zoals Welzijn nieuwe stijl. Deelnemers 
vonden het van belang om goed af te stemmen met gemeenten en 
zorgverzekeraars. Tijdens de bijeenkomst bleek duidelijk de invloed van 
de verschillende achtergronden (eigen organisatiecultuur, werkveld) 
van de deelnemers op hun visie en inbreng. Dit leidde voortdurend tot 
overleg over de uitkomsten van de vragen. 

Het blijkt belangrijk om ruimte te bieden aan bewustwording van 
culturele verschillen tussen organisaties, uiteenlopende ervaringen 
of belangen en de noodzaak van een ‘breed blikveld’. Zulke discussies 
brengen professionals vaak dichter bij elkaar, wat ook de praktische 
samenwerking ten goede komt. Uiteindelijk pakt dit ook in het voordeel 
van cliënten uit. 

Plan van aanpak
De quickscan leverde enkele overkoepelende verbeterpunten op 
waarover de partijen overeenstemming bereikten: 
	de sociale samenhang in de wijk Plaswijck dient vergroot te worden;
	kwetsbare burgers moeten meer participatiemogelijkheden krijgen;

Op grond van deze uitgangspunten werd een plan van aanpak 
geschreven, waarin ook de criteria voor succes of succesfactoren 
werden opgenomen. Enkele werden concreet en meetbaar gemaakt 
in de vorm van een korte vragenlijst voor cliënten. Het plan was om 
hiermee de situatie van vijf verschillende personen in kaart te brengen.  

Twee meetmomenten met een simpel vragenlijstje
De individuele aanpak met behulp van een enquête bleek goed te 
passen voor mensen uit de doelgroep. De deelnemende organisaties 
zochten intern naar vijf cliënten in de wijk Plaswijck die behoefte 
hadden aan een groter ondersteuningsnetwerk en bereid waren om 

Proeftuin 

Gouda
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mee te doen. Met behulp van het vragenlijstje werd hun situatie in kaart 
gebracht. Wat deden ze zoal, en hoe zag hun sociale netwerk eruit? Hoe 
vaak kwam er iemand bij hen over de vloer? Van welke professionele 
hulp maakten zij gebruik en hoe ervoeren ze die ondersteuning? 
De uitkomsten van de vragenlijst dienden als een soort nulmeting 
van iemands persoonlijke situatie. In een gesprek met de begeleider 
daarover werd inzichtelijk welke doelen cliënten zichzelf wilden stellen 
of aan welke punten zij zelf wensten te werken. Bijvoorbeeld meer 
contacten of meer activiteiten. Zulke persoonlijke doelen zetten cliënt 
en begeleider om in een actieplan. Bij het doel ‘meer contacten’ werd 
gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden, welke acties nodig zijn en 
welke ondersteuning gewenst is. Waar liggen aanknopingspunten voor 
het uitbreiden van de vriendenkring? Welke drempels zijn er of welke 
knelpunten moeten worden weggenomen? 

Goede resultaten
Na enkele maanden vulden cliënten hetzelfde lijstje opnieuw in. Ze 
merkten een verbetering in hun persoonlijke sociale situatie en hadden 
aan den lijve ervaren hoe belangrijk een individueel steunsysteem 
is: kennissen op wie je een beroep kunt doen, een buurthuis waar je 
welkom bent, etc. 

Ook de begeleiders van de deelnemende partijen zijn enthousiast. 
Werken met de vragenlijst is een relatief simpele methode om 
ondersteuning bij het meer invulling geven aan het sociale leven 
van kwetsbare burgers, concreet vorm te geven. Begeleiders gaan 
de vragenlijst vaker gebruiken bij individuele cliënten. Het is een 
uitstekend middel gebleken om iemands situatie in kaart te brengen en 
aan de hand van de uitkomsten met hem of haar in gesprek te gaan. 

Eigen kracht doorontwikkelen
Het maatschappelijk steunsysteem in Gouda breidt zich uit naar 
meer wijken met een groot aantal kwetsbare burgers. De inzet 
van ervaringsdeskundigen speelt een belangrijke rol bij deze 
doorontwikkeling. In een afsluitende bijeenkomst van de proeftuin 
kreeg dit aspect veel nadruk. ‘Inbreng ervaringsdeskundigen in wijkgericht 
werken en samenwerken aan ondersteuning van zelfregie en participatie’ is 
de titel van een vervolgproject. 

Inzetten op zelfregie en eigen kracht van kwetsbare burgers is een 
logische stap. Niet alleen omdat het aansluit bij het landelijke en 
gemeentelijke beleid voor zorg en welzijn. Maar vooral ook omdat 
veldpartijen zich steeds vaker realiseren dat bij lastige sociale 
kwesties het aanspreken van iemands verantwoordelijkheidsgevoel 
en kwaliteiten zeer effectief is. De gemeente Gouda verwerkt deze 
uitgangspunten in haar Wmo-kader ‘Verbinden en Vernieuwen’ . 
Beleidsuitgangspunten zijn ondersteuning en versterking van de eerste 
en nulde lijn, integrale en toegankelijke hulp op alle levensgebieden en 
de inzet van eigen kracht. Een MSS biedt prima mogelijkheden om dit 
concreet in te vullen. 

Aarzelingen
Vooral in niet-ggz organisaties is er 
aanvankelijk veel aarzeling bij professionals 
over de inzet van ervaringsdeskundigen. Zij 
hanteren een andere denk- en werkwijze. 
Professionals kampen nog vaak met 
vooroordelen en zijn gewend om zorg- en 
aanbodgericht te werken. Herstelgericht 
werken vraagt om houdingsomslag: niet 
uitgaan van iemands beperkingen, maar 
van zijn kracht en mogelijkheden. Een 
ervaringsdeskundige vertegenwoordigt 
de herstel- en rehabilitatiegedachte. Zij 
belichaamt als het ware de hoop op herstel 
van kwetsbare mensen. 
In de praktijk landt dit bij veel mensen uit 
de zorg- en welzijnswereld nog moeilijk. Een 
ervaringsdeskundige moet zich daardoor 

vaak waarmaken als volwaardige partner. Ze 
is in die zin een rolvoorbeeld: ‘Mensen met 
een geschiedenis in de psychiatrie kunnen 
echt wel wat, kijk maar naar mij’. 

Stigma
Toch helpt dat nog niet per se tegen 
stigmatisering. Immers, als ‘hele of halve 
collega’ ben je geen cliënt meer – je wordt als 
persoon gezien. De stereotiepe (negatieve) 
opvatting die voor de groep ‘cliënten’ geldt, 
valt dan weg. Wat niet wil zeggen dat een 
ervaringsdeskundige volledig geaccepteerd 
wordt. Vooral behandelaars zien hen veelal 
nog als ex-cliënt en zijn soms terughoudend 
in de samenwerking. 

Factoren en criteria voor succes
De deelnemers formuleerden enkele criteria of succesfactoren 
waaraan het succes van de proeftuin afgemeten kon worden:
	een betere signaleringsfunctie en preventie; 
	minder drop-outs;
	betere ketenzorg en ondersteuning;
	inzet van ervaringsdeskundigen als ‘maatje’; 
	een goed functionerend persoonlijk steunnetwerk.

‘Niets hoeft. Mensen zijn ook verdrietig en boos om wat hen is overkomen. 
Ze willen dan nog niet naar buiten. Als ervaringsdeskundige heb je de ruimte 
om iemand tijd te geven tot hij er weer aan toe is om stappen te doen.´

Jantine
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Ervaringsdeskundigen in 
maatschappelijke steunsystemen
De inzet van ervaringsdeskundigen in 
maatschappelijke steunsystemen wordt in drie 
steden gestimuleerd door het Oranjefonds en Nuts 
Ohra. Hoofdaannemers van het project ‘Inbreng 
ervaringsdeskundigen in wijkgericht werken en 
samenwerken aan ondersteuning van zelfregie en 
participatie’ zijn Movisie en het Landelijk Platform 
GGZ. De deelprojecten worden uitgevoerd in Gouda, 
Amsterdam en Oss. Geheel aangepast aan de lokale 
situatie. 

Gouda: vervolg op de proeftuin
In Gouda (zie blz. 20-21) worden (ex-)cliënten 
die al een herstelgericht scholingstraject 
hebben afgerond worden opgeleid tot 
‘maatje’. Na afronding van deze training gaan 
deze ervaringsdeskundigen persoonlijke 
ondersteuning en begeleiding bieden aan 
iemand met een psychische kwetsbaarheid. 
Met als doel: het (her)vinden van 
maatschappelijke rollen, het zoeken naar 
passende dagbesteding en het (weer) meer 
onder de mensen komen. 

Het project wordt gecoördineerd vanuit de 
Zorgvragersorganisatie GGZ Midden-
Holland (ZOG MH). Door tijdelijk ‘mee te 
lopen’ staan de ervaringsdeskundigen dicht 
naast de ander. Iemand met straatvrees 
begeleiden ze naar activiteiten buitenshuis; 
iemand met eenzaamheidsproblematiek 
vragen ze mee naar een buurthuis en 
helpen ze om ook zelf meer contacten te 
leggen. De vragenlijst die in de proeftuin 
werd gehanteerd door begeleiders 
zal ook gebruikt worden door de 
ervaringsdeskundige maatjes.

Oss: ondersteuning kwartiermakers
In Oss loopt het project ‘Kwartiermaken Oss’, 
gecoördineerd door cliëntenorganisatie 
Door en Voor uit Den Bosch, die actief is 
in een groot deel van Noord-Oost Brabant. 
Mede ondersteund door de gemeente 
zijn in twee wijken ervaringsdeskundige 
kwartiermakers actief. Zij houden 
wekelijks een spreekuur voor mensen 
met een psychische, psychosociale of 
maatschappelijke kwetsbaarheid. Hun 
verhaal, vraag of ondersteuningsbehoefte 
kan van alles zijn. Van eenzaamheid, 
stigmatisering of het zoeken naar passend 
vrijwilligerswerk tot de behoefte aan 
ondersteuning bij administratieve zaken, 
bemiddeling bij burenruzies of het zoeken 
naar een goede hulpverlener. Ook per 
e-mail of telefonisch zijn de kwartiermakers 
bereikbaar. Buiten het spreekuur om kunnen 
soms individuele afspraken worden gemaakt. 
Invulling van dit project gebeurt mede vanuit 
de Wmo-taken van de gemeente. 

Amsterdam: Vliegende Brigade
In Amsterdam loopt het project Makelen in 
ervaringsdeskundigheid van Cliëntenbelang 
Amsterdam. Daar is het Makelpunt 
opgericht. Makelen betekent in dit geval 
het verbinden van vraag en aanbod 
van ervaringsdeskundigen in de ggz, 

maatschappelijke opvang en het onderwijs. 
Bij het Makelpunt start een Vliegende 
Brigade van ervaringsdeskundigen. Zij 
‘vliegen’ door de buurt op zoek naar 
mensen die zelf de weg naar de hulp- en 
dienstverlening niet kunnen vinden. De 
ervaringsdeskundige medewerkers van de 
Vliegende Brigade richten zich vooral op 
mensen met een psychische beperking en 
dak- en thuislozen, maar andere mensen 
in kwetsbare posities zijn ook welkom. 
In een ‘huis van de buurt’ van Combiwel 
(zie ook blz. 17), houden zij wekelijks 
spreekuur. Ze zoeken ook mensen op bij 
ontmoetingscentra, eetgelegenheden en in 
het park. Buurtbewoners en hulpverleners 
kunnen de Vliegende Brigade attenderen op 
mensen die mogelijk een tijdelijk steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. 
Het team krijgt ondersteuning 
van het Makelpunt, o.a. door een 
ervaringsdeskundige teamleider. De 
ervaringsdeskundigen van de Vliegende 
Brigade hebben trainingen rondom 
herstel en ervaringsdeskundigheid 
gevolgd. Bij de Vrijwilligersacademie gaan 
zij nog aanvullende trainingen volgen, 
gericht op praktische vaardigheden zoals 
gesprekstechnieken en grenzen stellen.

Verwijzingen
1 De Wmo is op 1 januari 2007 ontstaan 

uit de Welzijnswet, de Wet Voorzieningen 
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Spreekuur Vliegende Brigade: ervaringsdeskundigheid verlaagt de drempel
Spreekuur voor mensen met een psychische, psychosociale of maatschappelijke kwetsbaarheid 
bij iemand die weet wat het is. Hun verhaal, vraag of ondersteuningsbehoefte kan van alles zijn. 
Van eenzaamheid, stigmatisering of het zoeken naar passend vrijwilligerswerk tot de behoefte 
aan ondersteuning bij administratieve zaken, bemiddeling bij burenruzies of het zoeken naar 
een goede hulpverlener.
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Tot slot
Sociale wijkteams: de toekomst van morgen?

Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut hebben een aantal lokale 
proeftuinen ondersteund voor maatschappelijke ondersteuning aan psychisch 
kwetsbare mensen. In deze experimenten lag de nadruk op de samenwerking tussen 
zorg- en welzijnsinstanties in de nieuwe sociale wijkteams of integrale wijkteams. 
Deze samenwerking verloopt nog niet altijd als vanzelfsprekend.  

Samenwerking met haken en ogen
Zorg en welzijn wortelen in een verschillende cultuur. Ggz-professionals 
zijn primair hulpverleners en gericht op problemen die zich voordoen 
en die opgelost moeten worden. Welzijnsmedewerkers zoeken vanuit 
een praktische werkwijze oplossingen ‘dicht bij huis’. Deze invalshoeken 
vullen elkaar mooi aan en vormen in principe een goede basis voor 
samenwerking. Er zijn in Nederland gelukkig steeds meer integrale, 
wijkgerichte teams van multidisciplinaire samenstelling. Toch kost het 
de nodige moeite om goede verbindingen tot stand te brengen. Daarin 
spelen cultuurverschillen een rol. En maar al te dikwijls belemmeren 
allerlei hinderlijke obstakels een vlotte samenwerking, zoals financiële 
en organisatorische voorwaarden die niet goed geregeld blijken te 
zijn. Soms lopen belangen niet parallel of is sprake van onbedoelde 
concurrentie door aanbestedingsprocedures van gemeenten. 
Wat zijn nu de succesvoorwaarden om deze hinderpalen te vermijden? 
En wat kunnen we leren van de proeftuinen die her en der in Nederland 
gaande zijn? 

Goede voorbeelden: gemeente voert regie
Bij de goede voorbeelden van sociale wijkteams waarin diverse 
organisaties samenwerken, vanuit welzijn en zorg (maatschappelijke 
dienstverlening, ggz, woningbouw, opbouwwerk, cliëntenorganisaties, 
etc.) heeft de gemeente een belangrijke (regie)rol. Vanuit een 
gemeentelijke opdracht om samen te werken weten de partijen elkaar 
beter te vinden en zien ze elkaar als partners in plaats van concurrenten. 

Naar een robuust, laagdrempelig netwerk voor participatie
Integrale wijkteams spelen in het kader van de Wmo een belangrijke 
rol iom mensen die extra kwetsbaar zijn, meer mee te laten doen, zoals 
ouderen en mensen met psychische problemen. De medewerkers 
zetten zich ervoor in om het sociale netwerk – het persoonlijk 
steunsysteem - van kwetsbare mensen te versterken zodat er minder 
beroep op de formele zorg wordt gedaan. Zij zien het ook als hun 
taak om de sociale samenhang in de wijk te versterken. Vooral 
opbouwwerkers en kwartiermakers hebben hier een speciale rol 
te vervullen. Zij zoeken naar mogelijkheden om buurtbewoners te 
betrekken bij activiteiten die veel mensen aanspreken, zoals ‘groen 
doen’: het verzorgen van groenbakken met kruiden en bloemen, of het 
organiseren van een kledingruilbeurs. Vanuit de integrale wijkteams 
kan zo nodig ook maatschappelijke dienstverlening worden geboden, 
bijvoorbeeld ondersteuning bij het invullen van formulieren of 
aanvragen. En tenslotte biedt het team individuele zorg voor mensen 
die het niet redden. Hulpverleners gaan bijvoorbeeld gedurende een 
bepaalde periode op huisbezoek en bieden de ondersteuning die nodig 
is om mensen zelfstandig te kunnen laten blijven wonen, met zorg aan 
huis. 

Do’s & don’ts voor wijkteams
	Wijkteams moeten zich duidelijk profileren in de wijk.  

	Maak voor inwoners helder voor welke vragen men terecht kan. 

	Laat zien dat het wijkteam snel reageert op vragen of situaties die 

urgent zijn. Daarmee wint het team vertrouwen. 

	Voorkom dat het wijkteam vooral, laat staan uitsluitend als ‘loket’ 

wordt gezien waar men klachten kan deponeren. Er is dan (te) veel 

(ondankbare) tijd gemoeid met uitsluitend ‘brandjes blussen’. Dat is 

niet de functie van een wijkteam!

Schakelfunctie en nieuwe initiatieven
Als dat niet voldoende blijkt, leggen de hulpverleners van het team 
contact met andere instanties of worden mensen doorverwezen naar 
andere organisaties. Daarom moeten de sociale wijkteams goede 
verbindingen leggen en onderhouden met andere instanties voor hulp- 
en dienstverlening. Her en der ontstaan nieuwe initiatieven: 
	Zo zoeken de FACT-teams, dit zijn gespecialiseerde ggz-teams die 

meer of minder intensieve ambulante zorg bieden bij mensen 
thuis, de samenwerking op met de eerstelijnszorg. Dit is met name 
van belang voor specifieke groepen kwetsbare burgers, zoals de 
ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen. 

	Gezondheidscentra in de eerste lijn hechten op hun beurt aan goede 
contacten met sociale wijkteams en vice versa. 

	Verschillende huisartsenpraktijken experimenteren met het 
uitschrijven van ‘welzijn-op-recept‘ (zie kader). 

Werken met eigen kracht 
Zowel bij nieuwe als bij bestaande initiatieven is het heel belangrijk om 
scherp te bekijken op welke manier een beroep gedaan kan worden 
op de sterke kanten van mensen zelf. Zo krijgt hun eigen kracht en 
zelfregie de ruimte en wordt niet onbedoeld afhankelijkheid in de hand 
gewerkt. 
In de jeugdzorg, maar ook in andere sectoren, wordt steeds vaker 
een eigen kracht conferentie georganiseerd waarbij informele 
dienstverleners en andere betrokkenen (familie, buren, school, 
werkgever, etc). gezamenlijk bespreken wat ieders aandeel kan zijn in 

Welzijn-op-recept
Huisartsen schrijven dit ‘recept’ uit aan mensen bij wie een 
sterk vermoeden is dat niet zozeer de gezondheidsklachten 
het voornaamste probleem vormen, maar er sprake is van een 
onderliggend sociaal probleem zoals eenzaamheid. Het ‘recept’ 
brengt mensen in contact met een participatiewerker, een 
activiteitenmakelaar of een buurtwerker die hen ondersteunt om 
nieuwe vriendschappelijke contacten aan te gaan. Welzijn-op-recept 
is een mooi voorbeeld van ondersteuning zo dicht mogelijk bij de 
mensen. Niet direct insteken op een hoog geprofessionaliseerd 
niveau van zorg, maar eerst proberen om zonder hoge drempels te 
reageren op de directe vraag van kwetsbare mensen.



de zorg- en dienstverlening. Vervolgens maken de betrokkenen zelf samen een plan. 
Professionele hulpverleners worden hierbij in principe niet betrokken, met het oog op de 
versterking van de eigen kracht en de hulpbronnen vanuit het eigen milieu en de eigen 
geledingen. Ook wordt in dit gesprek altijd aan de orde gesteld welk aandeel de betreffende 
persoon zelf kan vervullen. 

Aanpakken en doorpakken!
De komende jaren investeren gemeenten flink in sociale wijkteams. Dat betekent een stevige 
impuls om een sterke brug te slaan tussen de sectoren wonen, welzijn en zorg. En om een 
robuust maatschappelijk steunsysteem voor kwetsbare burgers te creëren en onderhouden. 
Het succes van de sociale wijkteams hangt mede af van de opzet, organisatie, aansturing en de 
randvoorwaarden. Al deze ingrediënten zijn van belang om een goede standaard voor de sociale 
wijkteams neer te zetten. 
Welk concept (sociale wijkteams, integrale teams, mate van ervaringsdeskundige inzet en de 
netwerken rond eigen kracht) ook toonaangevend zal worden, de tijd van breed experimenteren 
en laten bloeien van duizend bloemen ligt achter ons. Het is tijd om door te pakken en 
vanuit de directe omgeving en het netwerk van kwetsbare burgers, te bouwen aan een goed 
maatschappelijk steunsysteem dat mensen niet buiten de boot laat vallen. 
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Tips om door te pakken! 
	Maak het team slagvaardig en niet te groot. 
	Zorg dat alle kernpartners van wonen, welzijn en zorg op gelijkwaardige wijze 

vertegenwoordigd zijn en voorkom dat zij elkaar als concurrenten gaan beschouwen. 
	Ga zorgvuldig om met aanbestedingen zodat een samenwerkingsverband geen afzonderlijke 

aanvragen hoeft in te dienen. 
	Zorg voor een duidelijk profiel van het sociale wijkteam.
	Het is van groot belang dat het team goed bereikbaar is. Maak contact opnemen gemakkelijk 

voor wijkbewoners.
	Maak duidelijke afspraken over sturing, coördinatie en de continuïteit.


