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Vooraf  

‘Meedoen’ is misschien wel het meest kernachtig uitgedrukt waar het in essentie om gaat bij 

het werken aan inclusieve wijken. Iedereen voelt zich er thuis en gezien. Kwetsbare mensen 

voelen zich opgenomen in de gemeenschap. Er zijn over en weer geen belemmeringen om te 

participeren. Iedereen doet naar vermogen mee, de wijk is gastvrij. De inclusieve wijk is het 

eindresultaat van de participatiesamenleving en, zo u wilt, de sublimatie van alle sociaal-

maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar.  

 

Het samenwerkingsverband Holland Rijnland heeft een Sociale Agenda ontwikkeld rond onderwijs, 

jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Vanuit deze agenda wisselen de vijftien 

aangesloten gemeenten specialistische kennis en ervaringen uit. Daarnaast doen ze gezamenlijk 

onderzoek en ontwikkelen ze plannen. De betrokken gemeenten zien vooral kansen in een integrale 

aanpak die uitgaat van de ondersteuningsbehoefte van de inwoner(s) en hun gezin. De vraag van de 

inwoners in de regio Holland Rijnland staat centraal. Op basis daarvan willen gemeenten de nieuwe 

ondersteuningstaken daar waar mogelijk combineren met bestaande taken. 

 

Voor de invoering van de decentralisaties Werk, Wmo en Jeugd was regionaal voorwerk nodig. De 

samenwerkende gemeenten hebben daartoe de inhoudelijke dwarsverbanden in kaart gebracht. 

Gezinnen met een hulpvraag willen bijvoorbeeld weten hoe ze toegang krijgen tot hulp, waar ze 

terecht kunnen voor persoonsgebonden budget, hoe hulp geboden kan worden vanuit het sociale 

netwerk en hoe gemeenten langdurige ondersteuning gaan vormgeven. Als dit duidelijk is, kunnen de 

samenwerkende gemeenten een integrale aanpak ontwikkelen.  

 

Om nieuwe werkprocessen in te kunnen richten is onderzoek nodig naar de aard en omvang van de 

doelgroep: welke organisaties bieden die specifieke hulp en hoe gaan gemeenten het zorgaanbod 

straks toegankelijk maken voor de inwoners? Wat worden de kosten en wat financiert het Rijk? Alle 

vijftien gemeenten van Holland Rijnland halen hun kennis en expertise voor het herontwerp van de 

drie decentralisaties bij diverse samenwerkingspartners, zoals sw-bedrijven, werkgevers, instellingen 

voor jeugdzorg, zorgaanbieders, de provincie en het zorgkantoor. En vooral bij de inwoners die 

gebruik maken van de regelingen en voorzieningen
1
.  

 

Een integrerend kader wordt bij dit alles geboden door het ideaal van de inclusieve samenleving, dat 

kortgezegd een samenleving voorstelt waarin iedereen zich welkom en gelijkwaardig voelt. De acties 

binnen het streven naar een inclusieve samenleving zijn gericht op het meedoen door kwetsbare 

mensen en het accepteren van hen door de omgeving. Veel activiteiten in dit kader spelen zich op 

wijkniveau af. We spreken dan van, het werken aan, inclusieve wijken. De handreiking is geschreven 

vanuit de optiek van het welzijn. De essentie van inclusie ligt immers in het zich thuis voelen, het 

welbevinden, in de wijk. Randvoorwaarden als mobiliteit, werk, sociale zekerheid en onderwijs zijn 

uiteraard belangrijk, maar worden in deze handreiking niet expliciet behandeld. 

 

In de handreiking staan ook de praktische tips die door verschillende organisaties, vrijwilligers en  

(kwetsbare) burgers zijn genoemd. 

 

Marijke Kamminga-Peters 

                                                      

 
1
 Tekst mede ontleend aan website Holland Rijnland 
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Leeswijzer 

In deze handreiking worden de ontwikkelingen en perspectieven in praktische termen 

behandeld, waarmee inzicht en overzicht ontstaat. Belangrijker is dat we aan de slag gaan. De 

handreiking bevat tal van beleidsmatige, methodische en vooral praktijkgerichte informatie, 

modellen, voorbeelden en tips. 

 

Deze Handreiking Werken aan Inclusieve Wijken bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de 

begrippen inclusie, inclusieve wijken en inclusief werken behandeld. Het tweede deel is gericht op de 

praktijk. Daarin wordt de realisatie van inclusieve wijken behandeld van beleidsvorming tot en met de 

evaluatie van praktisch behaalde resultaten. Voorbeelden van geslaagde projecten illustreren een en 

ander. Ook worden praktische handvatten gegeven en besluit de handreiking met verwijzingen naar 

relevante literatuur en verdere informatie. Waar noten in de tekst naar literatuur en/of websites 

verwijzen, zijn die in de literatuurlijst nog een keer opgenomen. 

Nog meer informatie kunt u vinden op de website van JSO waarop een uitgebreide presentatie staat 

met foto’s, interviews en filmpjes rond inclusie. 

 

De Handreiking wordt uitgebracht omdat de aanpak per wijk zal verschillen en omdat werken aan 

inclusie zich moeilijk in stappen laat vertalen. Werken aan inclusie in de wijk ontwikkelt zich organisch, 

is niet voorspelbaar en zoekt per wijk zijn eigen weg. Dit bleek ook uit de verschillende pilots. Juist 

daarbij kan een doordachte handreiking zijn nut bewijzen. 

 

Deze Handreiking is in eerste instantie bedoeld voor gemeenten en sociale wijkteams. Zij gaan 

bewoners vanaf het begin betrekken bij het realiseren van een inclusieve wijk. Zowel ambtenaren als 

professionals zullen er hopelijk graag gebruik van maken. Maar ook voor burgerinitiatieven kan de 

handreiking achtergrondinformatie bieden voor het werken aan een inclusieve wijk.  
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1. Inleiding  

In de volgende hoofdstukken staan we stil bij een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, 

zoals de toename van het aantal mensen met een beperking in woonwijken. Kaders en 

achtergronden worden geschetst. Ook de veranderde opvattingen over integratie en 

participatie komen aan de orde. Er wordt iets anders gevraagd van gemeentelijke overheden, 

burgers, professionals en mensen met beperking zelf. Het vraagt om nieuw (inclusief) beleid en 

een dito praktijk. 

 

Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen. Het maakt 

niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Mensen 

worden aangesproken op hun mogelijkheden en talenten, niet op hun beperkingen. Voor veel mensen 

lijkt dit een onhaalbaar streven. Kunnen kinderen met een verstandelijke beperking samen met 

leerlingen zonder beperkingen onderwijs volgen? Is het mogelijk dat blinde mensen op een 

gelijkwaardige manier participeren in het arbeidsproces? En hoe zit het met de deelname van ouderen 

aan de samenleving? Of met mensen met psychische problematiek? 
2
  

 

Een inclusieve samenleving is een gevarieerde samenleving waar iedereen, ook de nieuwe 

Nederlanders, de mogelijkheid heeft om gelijkwaardig mee te doen. Een inclusieve school biedt 

kinderen met een beperking een gelijkwaardiger uitgangspositie; ouderen moeten de regie over hun 

leven vast kunnen houden; deelname aan sport is ook voor mensen met een beperking vaak een stap 

naar volwaardigheid; een mens is meer dan zijn handicap; het is een verrijking voor de samenleving 

als iedereen meedoet. Bovendien is het veel te duur om mensen in een hokje te stoppen.
3
  

1.1 De kaders 

Inclusie, inclusief denken en het werken aan een inclusieve samenleving is geen nieuw verschijnsel. 

Het is geen abstract ideaal, maar vormt het sluitstuk van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen 

die gericht zijn op het meedoen van mensen in kwetsbare situaties in de voor hen relevante 

omgeving. Deze ontwikkelingen vormen tezamen de relevante kaders voor het denken en werken aan 

inclusieve wijken.  

 

We noemen: 

1.1.1 Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking 

Internationaal staan integratie en participatie al geruime tijd op de agenda. In december 2006 

verscheen het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag is in januari 

2016 door de Nederlandse overheid geratificeerd. Doel van dit verdrag is ‘het volledige genot door alle 

personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid 

te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te 

bevorderen. Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, 

intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten 

volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.’ In 

Nederland wordt de ratificatie van het verdrag o.a. bepleit door de Coalitie voor Inclusie.
4
 Door 

                                                      

 
2 Aankondiging van het boek “Werken aan een Inclusieve Samenleving”, Anouk Bolsenbroek en Douwe van 
  Houten, Uitgeverij Nelissen, 2010 
3
 Uit recensie van genoemd boek door drs. Marianne van den Heuvel 

4
 Zie ook bijvoorbeeld www.vnverdragwaarmaken.nl of www.coalitievoorinclusie.nl 
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ratificatie heeft Nederland zich verplicht om allerlei inclusie bevorderende maatregelen in wet- en 

regelgeving vast te leggen. 

1.1.2 Agenda 22 

Vooruitlopend op het VN Verdrag werd reeds in 1993 Agenda 22 opgesteld. Agenda 22 is een 

werkmethodiek ontwikkeld door de Verenigde Naties. ‘22’ Slaat op de 22 VN-standaardregels die de 

VN aanbevelen om in gemeentelijk beleidsplannen voor mensen met een functiebeperking op te 

nemen.
5
 Deze methodiek is een opdracht van de Verenigde Naties aan overheden en gaat er vanuit 

dat mensen met een beperking recht hebben om deel te nemen aan de samenleving. Voor de 

gemeente houdt dat in dat bij alles wat van gemeentewege gedaan wordt voorkomen wordt dat 

mensen met een beperking (onbedoeld) worden uitgesloten.  

 

Samenwerking met belangenorganisaties is de tweede pijler van de werkmethodiek van Agenda 22. 

Deze werkmethode wordt bijvoorbeeld in de gemeente Utrecht en in het Samenwerkingsverband 

Regio Eindhoven (21 gemeenten) toegepast.  

 

De regels van Agenda 22 richten zich op voorwaarden, werkterreinen en uitvoering: 

 Voorwaarden: 

Regel 1.   Bewustmaking  

Regel 2.   Medische zorg  

Regel 3.   Revalidatie en Re-integratie  

Regel 4.   Ondersteunende diensten en voorzieningen  

 Werkterreinen: 

Regel 5.   Toegankelijkheid  

Regel 6.   Onderwijs 

Regel 7.   Werk 

Regel 8.   Verwerving en behoud van inkomen en sociale zekerheid 

Regel 9.   Gezinsleven en persoonlijke integriteit 

Regel 10. Cultuur 

Regel 11. Sport en recreatie 

Regel 12. Religie 

 Uitvoering: 

Regel 13. Informatie en onderzoek 

Regel 14. Beleidsvorming en -planning 

Regel 15. Wetgeving 

Regel 16. Economisch beleid 

Regel 17. Coördinatie van werk 

Regel 18. Belangenorganisaties van mensen met een functiebeperking 

Regel 19. Training van personeel 

Regel 20. Registratie en evaluatie van beleid 

Regel 21. Technische en economische samenwerking 

Regel 22. Internationale samenwerking 
  

                                                      

 
5 Zie ook het handboek Agenda 22 van de GC raad: www.werkmeeaanparticipatie.nl 
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1.1.3 Europa  

Ook Europa laat zich niet onbetuigd als het om inclusie gaat. Eén van de afdelingen van de Europese 

Commissie (EC) draagt zelfs de naam Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en 

Inclusie.  

Dit directoraat-generaal heeft de taak om bij te dragen aan ‘de ontwikkeling van een modern, 

innovatief en duurzaam Europees sociaal model met meer en betere banen in een gemeenschap 

gebaseerd op gelijke kansen. Eén van de taken van het directoraat is het bestrijden van sociale 

uitsluiting en het bevorderen van sociale bescherming. De aandacht van Europa voor inclusie wordt 

geconcretiseerd door steun aan inspanningen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, 

hervorming van sociale zekerheidsstelsels, analyse van nieuwe demografische en sociale 

ontwikkelingen, maatregelen tegen discriminatie en het bevorderen van de grondrechten en de 

integratie van gehandicapten. In haar werkplan 2014 zegt de EU dat de economische en 

begrotingshervormingen vruchten beginnen af te werpen, maar dat sociale uitsluiting en ongelijkheid 

nog steeds grote problemen zijn.  

 

Ook beleidsnotities van de EC op het gebied van bijvoorbeeld integraal geestelijk gezondheidsbeleid 

formuleren sociale inclusie van mensen met psychische problemen als centrale doelstelling. Motieven 

voor de beleidsdoelstellingen zijn de hoge maatschappelijke uitval ten gevolge van psychische 

problemen, de hoge (maatschappelijke) kosten die daarmee gepaard gaan, en de noodzaak van 

betrokkenheid van andere sectoren om die uitval tegen te gaan. 

 

De EU-programma’s (en subsidiebudgetten) in het zogeheten meerjarig financieel kader zijn 

afgestemd op de prioriteiten van ‘Europa 2020’ en omvatten een verscheidenheid aan maatregelen 

voor het stimuleren van investeringen, het bevorderen van werkgelegenheid en sociale inclusie, het 

ontwikkelen van menselijk kapitaal en het prioriteren van hervormingen die direct groei en banen 

opleveren. 

 

De Staatssecretaris wil het merendeel van het budget ter beschikking stellen aan gemeenten voor 

actieve inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om een groot aantal 

mensen dat moeite heeft om op de arbeidsmarkt te komen en/of nauwelijks deelneemt aan de 

samenleving. 

1.1.4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 

De Wmo 2015 maakt een belangrijk deel uit van de hervorming van de langdurige zorg. 

De decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo vormde samen met de invoering van de nieuwe 

Jeugdzorgwet, de Participatiewet en de invoering van Passend Onderwijs een ware stelsel- en 

cultuurverandering. Het sociale domein is door deze forse transformatie ingrijpend gewijzigd. 

Er kwamen grootschalige veranderingen in de organisatie van de langdurige zorg. De Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten is beperkt en heet nu de Wet Langdurige Zorg . Het gevolg hiervan is, dat de 

middelen uit de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn overgeheveld, 

waardoor de verantwoordelijkheid bij de gemeenten is komen te liggen. De wijkverpleging en de 

persoonlijke verzorging zijn naar de Zorgverzekeringswet gegaan. De Wmo is vanaf 2015 aangepast. 

Voor gemeenten betekent dit dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om burgers bij hun zelfredzaamheid 

en participatie in de samenleving te ondersteunen. Dat zal gebeurern in de vorm van algemene- en 

maatwerk-voorzieningen. De taken en de verantwoordelijkheden van gemeenten zijn behoorlijk 

uitgebreid. 

 

http://www.europa-nu.nl/id/vh7dospcd6xk/directoraten_generaal_en_diensten
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De contouren van de nieuwe Wmo, die op 1 januari 2015 is ingegaan
6
, worden steeds duidelijker. In 

deze nieuwe wet ligt de nadruk op eigen inzet van burgers. De gemeenten bieden hun burgers de 

nodige maatschappelijke ondersteuning. Dat bevordert de toegankelijkheid van voorzieningen, 

diensten en ruimten voor mensen in kwetsbare situaties. En om te bewerkstelligen dat burgers zo lang 

mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen, helpt de gemeente bij de zelfredzaamheid 

en participatie van personen met een fysieke, verstandelijke en/of psychische beperking of -

problemen. Zij moeten gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen.Daarnaast kunnen ze 

door zelf actief te zijn in de samenleving hun zelfredzaamheid en participatie vergroten.  

Het doel is dus de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, van wat we als kwetsbare 

mensen zullen samenvatten, te versterken. 

1.1.5 De Kanteling 

Kantelen staat voor een nieuwe manier van werken in de Wmo. De Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG) introduceerde de term in 2008. De Kanteling helpt gemeenten de 

compensatieplicht zo in te vullen, dat mensen met een beperking betere kansen hebben om 

volwaardig mee te doen aan de samenleving. 

Een gekantelde manier van werken vraagt een nieuwe benadering van gemeenten én burgers, zoals 

meer tijd nemen voor het eerste gesprek met de burger en afstappen van de standaard 

voorzieningenlijst. Zelfredzaamheid en eigen regie staan voorop.  

1.1.6 Welzijn Nieuwe Stijl 

Het programma Welzijn Nieuwe Stijl startte in 2010, na de evaluatie van 4 jaar Wmo. Het doel was 

een nieuwe impuls geven aan de invulling van de Wmo. Om zo de zelfredzaamheid en participatie van 

burgers te vergroten. Via het programma Welzijn Nieuwe Stijl konden gemeenten en 

welzijnsinstellingen trajecten uitvoeren binnen een of meer bakens Welzijn Nieuwe Stijl. Het 

programma op zich is eind 2012 afgerond. 

 

Welzijn Nieuwe Stijl richt zich op meer overeenstemming tussen gemeenten, instellingen en burgers 

en op meer professionaliteit en effectiviteit in de aansturing door gemeenten. Acht bakens geven 

richting in de omslag naar werken volgens Welzijn Nieuwe stijl. Ze bieden zowel de 

welzijnsorganisaties als de gemeenten houvast. De bakens zijn echter niet van tevoren gedetailleerd 

uitgewerkt. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de uitwerking ligt immers daar waar de 

verandering moet plaatsvinden: bij de gemeenten, de welzijnsinstellingen en de professionals.  

 

De acht bakens Welzijn Nieuwe Stijl zijn: 

1. Gericht op de vraag achter de vraag. 

2. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger. 

3. Direct eropaf. 

4. Formeel en informeel in optimale verhouding. 

5. Doordachte balans van collectief en individueel. 

6. Integraal werken. 

7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht. 

8. Gebaseerd op ruimte voor de professional. 

 

In hoofdstuk 3 Inclusief beleid worden deze bakens kort verder toegelicht. 

                                                      

 
6
 Zie de uitgangspunten nieuwe Wmo op bladzijde 15 van deze handreiking 
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1.1.7 De Participatiesamenleving 

De klassieke verzorgingsstaat moet plaats maken voor een 'participatiesamenleving', zo zei koning 

Willem-Alexander in zijn eerste troonrede in 2013. Vooral in de zorg en de sociale zekerheid zal dit 

merkbaar zijn. De regering vraagt van iedereen die dat kan om verantwoordelijkheid te nemen. Op die 

manier voegen mensen ‘niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving 

als geheel.’ De klassieke verzorgingsstaat heeft regelingen voortgebracht die in huidige vorm 

onhoudbaar zijn. De omslag naar een participatiesamenleving wordt daarnaast gestimuleerd doordat 

mensen graag zelf keuzes willen maken.  

De participatiesamenleving is daarmee ook de uitdrukking voor de omslag in denken naar eigen regie 

en eigen verantwoordelijkheid. Het duidt de omslag van recht hebben op, naar noodzaak van 

ondersteuning van overheidswege bij zelfredzaamheid. Deze omslag komt ook ten goede van mensen 

die langer zelfstandig willen blijven wonen. De overheid heeft hierin een faciliterende rol. 

1.1.8. Sociale Agenda Holland Rijnland 
7
 

De thema’s jeugd, participatie en maatschappelijke ondersteuning uit de sociale agenda krijgen extra 

verdieping in de drie decentralisaties, kortweg 3D. Sinds 2014 liggen er meer verantwoordelijkheden 

voor werk, Wmo en jeugd bij de gemeenten. Ter voorbereiding ontwikkelden de aangesloten 

gemeenten in regionaal verband scenario’s voor producten die direct lokaal inzetbaar zijn. Elke 

gemeente kiest vervolgens zelf welk scenario ze inzet om de dienstverlening aan de burgers opnieuw 

in te richten.  

1.1.9 Het werken met Sociale Wijkteams 

Dichter bij huis vormen sociale wijkteams de verbinding tussen de leefwereld van mensen en de 

systeemwereld van hulpverleners en professionals. Een belangrijke taak is het coördineren van de 

ondersteuning in situaties waarbij meerdere hulpverleners of professionals betrokken zijn. 

Medewerkers van het wijkteam zijn generalisten die present en preventief aanwezig zijn. Ze vormen 

de toegang tot hulp en werken proactief en out-reachend. Zelf biedt het team eerste hulp en doet een 

beroep op specialistische ondersteuning als dit nodig is. 

 

In sociale wijkteams werken zorg- en welzijnsorganisaties samen aan het vergroten van participatie, 

gezondheid en veiligheid. De kern van de aanpak is de gedachte: één gezin, één plan, één regisseur. 

Het bevorderen van zelfredzaamheid en het eigen netwerk vormen het uitgangspunt. Daarmee wordt 

eigen kracht vergroot en kan duurdere specialistische zorg en ondersteuning doelmatiger worden 

ingezet. JSO heeft eerder, in opdracht van Holland-Rijnland, basiselementen en specifieke lokale 

accenten van sociale wijkteams geïnventariseerd
8
. Voor de betrokken professionals vormen de 

sociale wijkteams vaak een leeromgeving. 

Voor het werken aan inclusie is het van belang dat de sociale wijkteams zich naast op 

probleemsituaties ook richten op activiteiten en het creëren van ontmoetingsmogelijkheden. 

1.2 Conclusies 

Uit de hiervoor geschetste kaders kunnen globaal een aantal beleidslijnen worden gelezen: 

1. “Inclusie” is gericht op enerzijds het vergroten van ‘eigen kracht’ van kwetsbare mensen;  

2. Anderzijds op het openstellen van de samenleving voor deze mensen. Inclusie gaat daarbij verder 

dan acceptatie, participatie of integratie. 

                                                      

 
7
 Bron: website samenwerkingsverband Holland-Rijnland 

8
 Zie: http://www.jso.nl/Docs/pdf/Nieuws/201309/quickscansocialewijkteams 
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3. Het streven naar een inclusieve samenleving richt zich aan de ene kant op de mens, zowel op de 

kwetsbare als de normale mens in zijn omgeving; 

4. Aan de andere kant op de voorwaarden en voorzieningen als mobiliteit, onderwijs en 

werkgelegenheid.  
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2. Inclusie, definities en begrippen 

In dit hoofdstuk staan we stil bij de gehanteerde begrippen en definities van inclusie, 

inclusieve samenleving en inclusieve wijk. In hoofdstuk 3 worden enkele kaders verder 

uitgewerkt en wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van inclusief beleid. We maken daarbij 

onderscheid in gemeentelijk beleid en beleidsontwikkeling bij de gemeentelijke 

(welzijns)partners. 

 

Meedoen is het centrale thema. De letterlijke betekenis van ínclusie is insluiting. Het is het 

tegenovergestelde van uitsluiting, exclusie. In een samenleving die inclusief is wordt niemand 

uitgesloten en doet iedereen op een gelijkwaardige manier mee. Het gaat hierbij om mee te kunnen 

doen aan het arbeidsproces, aan reguliere activiteiten, aan vrijwilligerswerk, om te wonen in de wijk. 

Iedere burger kan op zijn of haar manier deelnemen aan de samenleving, zo nodig met 

ondersteuning. 

 

Hans Kröber
9
 mag een autoriteit op het gebied van inclusie worden genoemd.  

Hij definieert sociale inclusie als volgt
10

: 

 

 “Mensen hebben waardevolle persoonlijke en sociale netwerken in de samenleving. Zij maken 

gebruik van voorzieningen die voor iedereen bedoeld zijn. Mensen wonen in de samenleving met 

mensen waarmee ze zich verbonden voelen. Kinderen en jongeren volgen breed toegankelijk, regulier 

onderwijs, dat bijdraagt aan hun ontplooiing. Ieder schoolt zich op terreinen waar zijn interesses en 

ambities liggen. Mensen hebben gerespecteerde werkzaamheden of bezigheden in de samenleving 

en voelen zich gewaardeerde medewerkers. Mensen nemen deel en dragen bij aan het sociale, 

culturele, religieuze en recreatieve leven (concerten, cafés, clubs, kerken, verenigingen, 

sportevenementen enz.) Zij maken gebruik van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in de 

plaatselijke gemeenschap. Mensen hebben dezelfde rechten, kansen en verantwoordelijkheden als 

ieder burger, ook op het gebied van trouwen, kinderen krijgen, stemmen, sterilisaties, orgaandonatie, 

euthanasie enz.” 

 

Door activiteiten te organiseren voor- en met kwetsbare mensen en door bewoners te ondersteunen 

bij initiatieven voor het verbeteren van de wijken kunnen gemeenten samen met partners werken aan 

inclusieve wijken, maar ook door aandacht te geven aan mensen in kwetsbare situaties die een extra 

steuntje in de rug nodig hebben. Het werken aan een inclusieve samenleving, aan een inclusieve wijk 

is geen project maar een doorlopend proces. Inclusief denken en doen is niet vanzelfsprekend. 

Inclusief beleid hoort daarom een plek te krijgen in het gemeentelijk beleid en het beleid van de 

ketenpartners. Er zal tijd nodig zijn om draagvlak te ontwikkelen bij de mensen in de wijk, bij mensen 

in kwetsbare situaties, bij de verschillende organisaties en verenigingen 

 
  

                                                      

 
9
 Dr. Hans Kröber, voormalig bestuurder bij Pameijer en medewerker Vilans, won met zijn proefschrift ‘Gehandicaptenzorg, 

inclusie en organiseren’ de Gehandicaptenzorgprijs 2010 in de categorie beste onderzoekspublicatie. Zijn onderzoek verbindt 

theorie en praktijk. 

10
 (sociale inclusie, H. Krober p 34) 
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Het begrip inclusie is verbonden met het begrip kwaliteit van bestaan. Kwaliteit van bestaan wordt 

ervaren als mensen kunnen deelnemen aan de samenleving, maatschappelijk kunnen participeren, 

relaties kunnen onderhouden en vorm kunnen geven aan burgerschap en inclusie. Inclusie staat 

daarmee tegenover uitsluiting.  
 
Dit is te illustreren met een voorbeeld uit de praktijk: 

 

 

Een groepje wijkbewoners zette zich actief in voor een wijkcentrum. Boven het wijkcentrum was een 

woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. De actieve bewoners wilden 

deze mensen niet in het wijkcentrum hebben, de mensen met een beperking werden uitgesloten. De 

plaatselijke welzijnsorganisatie heeft gelukkig ingegrepen en het mogelijk gemaakt dat ook deze 

wijkbewoners kunnen meedoen in het wijkcentrum. 

 

 

Er bestaat onderscheid tussen inclusie en participatie. Inclusie legt niet het initiatief alleen bij de 

mensen met een beperking, maar verwijst naar een kenmerk van de samenleving waar alle mensen 

verantwoordelijk voor zijn. In de verdere uitwerking van inclusief beleid is dit het uitgangspunt. 

 

Het terugtrekken van de overheid brengt echter risico’s met zich mee, waarop gewezen dient te 

worden. Een risico is namelijk dat zelforganiserende netwerken vaak minder open en flexibel zijn. Hier 

is het veel moeilijker de belangen op een lijn te krijgen omdat er geen baas is. Justus Uitermark
11

 stelt 

dat het zelf organiserend vermogen ongelijk verdeeld is, naarmate wijkbewoners meer zijn 

toegewezen op de kracht en de rijkdom van hun sociale netwerken zal die ongelijkheid toenemen. 

Waar krachtige buurtnetwerken zijn zullen bewoners er zelf voor zorgen dat voorzieningen blijven 

bestaan, deze zullen bij de afwezigheid van krachtige buurtnetwerken eerder verdwijnen. Als alles 

volledig op vrijwilligers gaat draaien is de continuïteit in het geding. 

 

Van een inclusieve praktijk is sprake wanneer, op een in de samenleving verankerde wijze, 

systematisch aan inclusie wordt gewerkt. Dit veronderstelt dat er wordt samengewerkt in sociale 

netwerken.
12

 Bij een inclusieve samenleving gaat het om de combinatie van gelijkwaardigheid en 

diversiteit. Ieder mens is van waarde en verschillen worden gerespecteerd. Kwetsbare mensen 

hebben soms meer ondersteuning nodig om als gelijkwaardig burger mee te kunnen doen in de 

samenleving. Veel inclusief beleid zal daarom in de praktijk gericht zijn op ondersteuning en het 

realiseren van randvoorwaarden en condities voor een breed toegankelijke samenleving. 

2.1. Deelaspecten 

Zoals uit de conclusies in de inleiding verwacht mag worden, bestaan er, naast de alles omvattende 

definities en beschrijvingen, ook definities die een deelaspect behandelen en bijvoorbeeld alleen 

ingaan op voorzieningen: 

 

“Inclusief beleid houdt vooraf rekening met de verschillende mogelijkheden en beperkingen van 

mensen, bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende levensloopbestendige woningen, een adequate 

inrichting van de openbare ruimte en goede toegankelijkheid van vervoer, zoals bus en tram, en van 

                                                      

 
11

 Verlangen naar Wikitopia, oratie januari 2014, Justis Uitermark 
12

 Sociale interventie 2008, nr 3 Douwe van Houten 
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openbare gebouwen. Preventieve maatregelen om het gebruik van reguliere voorzieningen te 

bevorderen passen onder inclusief beleid”
13

. 

 

Als inclusie op een bepaald deelgebied is bereikt zegt dat nog niets over andere deelgebieden. 

Wanneer er een inclusieve school in de wijk staat houdt dat niet automatisch in dat er ook een 

inclusief wijkcentrum is. 

 

Niet alle deelgebieden kunnen tegelijk aangepakt worden, ons advies is een keuze te maken en klein 

te beginnen. Voor een keuze valt te denken aan inclusieve ouderenzorg, sport en recreatie, vervoer, 

de arbeidsmarkt, onderwijs, welzijn, toegankelijkheid, de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor 

mensen met een verstandelijke beperking. 

  

                                                      

 
13

 Omschrijving van Inclusief beleid in Handreiking voor lokaal beleid voor ondersteuning van mensen met een beperking,  
    Movisie/VWS 2010 
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3. Inclusief beleid 

In de algemeen aanvaarde visie op inclusie gaat het om de kwaliteit van bestaan. Gemeenten 

streven naar wijken waarin het voor een ieder prettig wonen is. Dat betreft niet alleen aandacht 

voor kwetsbare mensen die gesteund worden in hun verlangen volwaardig te participeren. 

Evengoed is aandacht nodig voor het vermogen van mensen, wijkbewoners, hun kwetsbare 

buren als volwaardig te accepteren en mee te laten doen. Gemeentelijk beleid en de inzet van 

professionals, betrokken wijkbewoners en de doelgroep zelf, stimuleren en faciliteren dit 

streven. Daartoe is een gemeenschappelijke (wijk)visie op inclusie nodig. 

 

Alhoewel inclusie zich dus op de gehele wijk en al haar inwoners richt, zal de primaire doelgroep van 

beleid gevormd worden door de zelfstandig wonende wijkbewoners met een beperking, kwetsbare 

ouderen die gebruik maken van een Wmo-voorziening en mensen in woonvoorzieningen. 

Inclusief beleid is lokaal beleid als antwoord op de Wmo De kanteling.
14

 

3.1. Doel 

Het doel van inclusief beleid, de inclusie benadering is gericht op meedoen, participatie van iedereen. 

Deze benadering gaat na wat mensen van alle leeftijden, met of zonder beperking, met of zonder 

werk, van welke culturele afkomst dan ook, kunnen betekenen voor de samenleving. Daarnaast wordt 

gekeken wat ieders behoefte aan ondersteuning is.  Het doel is een samenleving waar niemand wordt 

buitengesloten. Iedereen, ook mensen met een beperking, kan gewoon en op een gelijkwaardige 

manier, meedoen aan het maatschappelijk leven. Dit betekent dat meedoen alle aspecten van de 

samenleving betreft en dat de gemeente niet de enige organisatie is die aan een inclusie samenleving 

werkt, dat er sprake is van een integrale aanpak en dat er veel wordt samengewerkt. Het gaat er in 

essentie om dat kwetsbare mensen dezelfde mogelijkheden krijgen als vitale mensen. Dat kan 

betekenen dat er soms meer specifieke ondersteuning nodig is. Dat wil echter niet zeggen dat alles 

mogelijk is. Het uitgangspunt is dat alle activiteiten toegankelijk zijn, fysiek en sociaal. Vanuit de 

uitgangspositie van welzijn geldt echter dat ook gekeken moet worden naar wat van de vrijwilligers die 

de activiteiten begeleiden en ondersteunen verwacht kan worden. Er zijn grenzen aan wat vrijwilligers, 

het sociale netwerk aan ondersteuning kunnen bieden. Vaak zal er beperkt professionele 

ondersteuning nodig blijven. Het kan voor kwetsbare burgers ook prettig zijn om met gelijkgestemden 

om te gaan.  

 

De landelijke ontwikkeling de Kanteling, waarbij nog meer de nadruk werd gelegd op eigen kracht, 

eigen talenten en wederkerigheid en waarbij voor de ondersteuning een beroep wordt gedaan op de 

civil society heeft voor burgers een belangrijke verandering teweeggebracht. Dit heeft vooral te maken 

met het resultaat van deze kanteling in denken en doen, de maatschappelijke participatie: 

 

 “Het kunnen ontmoeten van andere mensen en het aangaan en onderhouden van sociale verbanden 

om op die manier te kunnen deelnemen aan het lokale sociaal-maatschappelijk leven”. 

 

                                                      

 
14

 Zie voor diverse (deel-)handreikingen Wmo bijvoorbeeld: 

http://www.aandachtvooriedereen.nl/wmo/handreikingen-wmo.html 
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Mensen in staat stellen en stimuleren om elkaar en anderen te ontmoeten, om samen te zijn of 

activiteiten te ondernemen, met verschillende doeleinden, is een van de kerntaken van het 

welzijnswerk.  

Om een inclusieve wijk te realiseren is het nodig present te zijn in de wijk en samen met bewoners 

signaleren en achterhalen naar wat er nodig is en wat er mogelijk is. Talenten van bewoners worden 

benut en wijkbewoners worden met elkaar in contact gebracht. Verschillende organisaties 

ondersteunen bewoners om vanuit eigen kracht vorm te geven aan hun leven en hun leefomgeving. 

De Kanteling vraagt ook een andere, nieuwe houding van kwetsbare mensen zelf. Dat betekent dat 

het niet is: u vraagt en wij draaien. Kwetsbare mensen zullen zelf een actieve inzet moeten plegen, 

samen met hun netwerk kijken naar welke belemmeringen er zijn om mee te doen en welke mogelijke 

oplossingen gevonden kunnen worden. 

 

Inclusieve samenleving is sterk gelinkt aan Welzijn Nieuwe Stijl. De benadering van Welzijn Nieuwe 

Stijl deelt de uitgangspunten van de inclusieve samenleving en biedt daar ook handvatten voor. De 

werkwijze van Welzijn Nieuwe Stijl betekent dat men inclusief werkt en denkt.  

 

De belangrijkste uitgangspunten van een inclusieve samenleving op een rijtje: 

 De focus ligt op kwetsbare groepen. 

 Gewoon waar kan, specifiek waar nodig. 

 Iedereen is welkom en kan iets bijdragen. 

 Niemand wordt buitengesloten. 

 De vraag van de (kwetsbare) burger staat centraal. 

3.2. Welzijn Nieuwe Stijl 

Welzijn Nieuwe Stijl sluit aan op de Kanteling en anticipeert op de Inclusieve samenleving. Zij gaat uit 

van de eigen kracht en talenten van burgers. Het gaat erom burgers zelf de regie te laten nemen 

zodat zij op eigen kracht, met elkaar, hun doelen realiseren. Het is tevens een omslag van claim- en 

aanbodgericht werken (voorzieningen en hulpmiddelen) naar vraag- en resultaatgericht werken 

(participatie en zelfredzaamheid, maatwerk i.p.v. standaardvoorzieningen). 

 

De uitgangspunten van een inclusieve samenleving staan in de 8 bakens van WNS. Deze acht 

bakens zijn te interpreteren als beleidsuitgangspunten: 

1. Vraaggericht werken: De vraag van de burger staat centraal, niet het aanbod van professional of 

organisatie. Niet alleen individuele vragen maar ook collectief.  

2. Direct eropaf: Niet alle burgers stellen hun vraag, wellicht is er wel een behoefte.  

Professionals benaderen actief die burgers die geen ondersteuning willen of niet weten hoe ze die 

moeten organiseren. 

3. Eigen kracht burger: Uitgangspunt zijn de eigen mogelijkheden van de burger. 

Ondersteuning loopt op van licht naar zwaar: faciliteren, ondersteunen, interveniëren, 

beschermen. 

Eerst mogelijkheden van informele zorg gebruiken, dan pas formele zorg door professionals 

inzetten. 

4. Collectief vs individueel: Eerst mogelijkheden van collectieve welzijnsarrangementen inzetten, dan 

pas individuele voorzieningen. 

5. Informele zorg vs formele zorg: Verbeteren samenwerking tussen informele en formele zorg. 

6. Integraal werken: Uitvoering richt zich op integrale, samenhangende aanpak van probleem van de 

burger. Uitvoerende organisaties werken samen aan gezamenlijke probleemoplossing. 

Gemeenten maken in hun beleid en uitbesteding samenhangende aanpak mogelijk. 
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7. Resultaatgericht: Welk probleem los je op? Gemeenten formuleren opdrachten in termen van 

prestatie en zo mogelijk van resultaat, ook rekenen zij af op basis van prestaties/resultaten. 

8. Ruimte professional: Professionals beschikken over de juiste kennis en vaardigheden (w.o. 

outreachend werken). Professionals zijn ondernemend en krijgen ruimte, hun competenties zijn 

richtinggevend voor de uitvoering. Door de werkwijze Welzijn Nieuwe Stijl kunnen professionals 

samen met wijkbewoners vormgeven aan een inclusieve wijk, aan inclusief werken en denken. 

Werken volgens WNS betekent mensen actief benaderen en achterhalen wat hun wensen, 

behoeften, vragen en talenten zijn. De begeleiding van vrijwilligers die met kwetsbare mensen 

werken vraagt extra aandacht.  

3.3. Doelgroepen 

Het is bijna niet te doen om de kwetsbare doelgroepen als mensen met een (licht) 

verstandelijke/lichamelijke beperking, kwetsbare ouderen, mensen met psychische aandoeningen, 

maar ook kansarme migranten en mensen in armoede te omschrijven. Ieder mens is immers uniek. 

Ieder mens wil gezien en gehoord worden en met respect behandeld worden. Het is daarom 

misschien beter om niet over de verschillende doelgroepen te praten maar meer algemeen over 

mensen die voor korte of langere tijd ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen. 

3.4. Beleidsontwikkeling 

Zowel gemeenten als instellingen maken inclusief beleid. Beleidsontwikkeling loopt als proces bij 

gemeenten wel anders dan bij de (welzijns)-instellingen. We mogen ervan uitgaan dat ambtenaren en 

welzijnswerkers hun eigen beleidsontwikkelingsprocessen voldoende kennen. Voor deze handreiking 

is het voldoende om kort stil te staan bij de beleidsuitgangspunten en -kaders van beide, al was het 

maar om wederzijds begrip te kweken.  

3.4.1 Gemeentelijk beleid 

Gemeentelijk beleid wordt enerzijds lokaal of regionaal politiek/maatschappelijk geïnitieerd maar is 

anderzijds, en voor een groter deel, de lokale uitwerking van landelijke wet- en regelgeving. Die 

regelgeving kan op zich weer door Brussel of, bij bijvoorbeeld Agenda 22, door internationale organen 

of verdragen geïnitieerd worden.  

Elke gemeente moet periodiek een beleidsplan vaststellen met betrekking tot maatschappelijke 

ondersteuning. Zo’n plan beschrijft de beleidsvoornemens en maatregelen die gericht zijn op: 

 de sociale samenhang, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen 

met een beperking te bevorderen, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen, 

alsmede huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden; 

 de verschillende categorieën van mantelzorgers, en vrijwilligers, zoveel mogelijk in staat te stellen 

hun taken als mantelzorger of vrijwilliger uit te voeren; 

 vroegtijdig vast te stellen of ingezetenen maatschappelijke ondersteuning behoeven; 

 te voorkomen dat ingezetenen op maatschappelijke ondersteuning aangewezen zullen zijn; 

 algemene voorzieningen te bieden aan ingezetenen die maatschappelijke ondersteuning 

behoeven; 

 maatwerkvoorzieningen te bieden ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie aan 

ingezetenen van de gemeente die daartoe op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg 

of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk niet of onvoldoende in staat zijn; 

 maatwerkvoorzieningen te bieden aan personen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te 

handhaven in de samenleving en beschermd wonen of opvang behoeven in verband met 

psychische of psychosociale problemen of omdat zij de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet 

in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld. 
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Het gemeentelijk beleid wordt vervolgens uitgewerkt in een verordening. 

Als inhoudelijke richtlijn adviseert de VNG
15

 aan gemeenten om daarbij te overwegen dat: 

 burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en 

deelnemen aan het maatschappelijk leven,  

 van burgers verwacht mag worden dat zij elkaar daarin naar vermogen bijstaan, 

 burgers die zelf, dan wel samen met personen in hun omgeving, onvoldoende zelfredzaam zijn of 

onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op ondersteuning door 

de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen,  

 dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen met betrekking tot de ondersteuning bij de 

versterking van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of met 

chronische psychische of psychosociale problemen, beschermd wonen en opvang, en  

 dat het noodzakelijk is om de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor 

mensen met een beperking te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het realiseren van een 

inclusieve samenleving. 

 

In de nieuwe Wmo worden ook meer eisen gesteld aan de totstandkoming van de verordening. 

Gemeenten moeten aangeven hoe zij cliënten en burgers betrekt bij de beleidsvorming en de 

uitvoering van beleid. Dit is inclusief denken en werken.  

 

Gemeentelijk inclusief beleid zorgt voor toegankelijke algemene voorzieningen. Investeringen in 

dergelijke voorzieningen leveren besparingen op omdat er minder individuele voorzieningen nodig 

zijn. Aan de andere kant investeert de Wmo in mensen die door hun activiteiten (vrijwilligerswerk, 

mantelzorg) een bijdrage aan de samenleving leveren.
16

 

 

Het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen 

beperkingen, betekenisvolle participatie en kwaliteit van bestaan. In september 2015 is hierover het 

rapport: Kwetsbare groepen in een inclusieve samenleving verschenen. 

Kijk eens op:  www.Waarstaatjegemeente.nl 

  www.kinggemeneenten.nl/burgerpeiling 

Meer informatie via: 070 3738191 

3.4.2 Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

De doelen en uitgangspunten van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning op een rij
17

: 

 Zelfredzaamheid en participatie centraal: hoe kunnen we het mogelijk maken dat mensen langer 

thuis kunnen blijven wonen en binnen de maatschappij kunnen functioneren? 

 Gemeenten meer verantwoordelijkheid geven voor het organiseren van passende ondersteuning 

aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. 

 De nieuwe wet biedt gemeenten wel de mogelijkheid burgers passende ondersteuning te bieden, 

die recht doet aan de persoonlijke thuissituatie van mensen. 

 Burgers de mogelijkheid bieden zo lang mogelijk thuis een gestructureerd huishouden te voeren. 

 Het uitgangspunt blijft altijd de burger: wat zijn de mogelijkheden en de behoeftes van de cliënt? 

 Maatvoorzieningen vanuit de gemeenten worden ontwikkeld wanneer de burger het zelf dan wel 

binnen zijn of haar sociale omgeving, niet meer kan oplossen. 

 De burger met een maatwerkvoorziening behoudt in de nieuwe wet de mogelijkheid om 

ondersteuning met een PGB zelf in te kopen. 

                                                      

 
15 VNG Modelverordening maatschappelijke ondersteuning 2015 

16
 Alinea ontleent aan ‘aandacht voor iedereen’.  

17
 Bron: expertgroep Wmo van JSO 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://www.kinggemeneenten.nl/burgerpeiling
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 De gemeenten gaan binnen de nieuwe Wmo actiever samenwerken met de zorgverzekeraars 

voor het organiseren van de benodigde zorg in de wijken. 

 Er komt een cruciale en centrale rol voor de sociale wijkteams, waarbij de wijkverpleegkundige 

een zeer belangrijke schakel is tussen zorg, ondersteuning en welzijn. 

 

Inclusief beleid op wijkniveau heeft een meerwaarde omdat dit nog meer maatwerk biedt. De 

gemeente zal criteria opstellen om er voor de zorgen dat de (financiële) middelen op de juiste manier 

worden ingezet en om zicht te houden of het gemeentelijk inclusieve beleid ook uitgevoerd wordt. 

Vanzelfsprekend worden dan ook afspraken gemaakt over hoe de vorderingen worden vastgelegd en 

of en in welke mate de doelstellingen worden gehaald. 

 

Op basis van verordeningen kunnen samenwerkingsovereenkomsten, meestal convenanten 

genoemd, met de sociale partners gesloten worden. In deze convenanten staan meestal ook de 

resultaatafspraken, evaluatie- en verantwoordingscriteria.  

 

Een voorbeeld waar de samenwerking in een convenant is vastgelegd is de Vrijwilligers Academie in 

Haarlem. Voor de totstandkoming van de Vrijwilligersacademie is een projectorganisatie opgezet 

onder regie/coördinatie van de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. De organisatie wordt gevormd door 

een aantal samenwerkende organisaties die scholing voor het vrijwilligerswerk aanbieden.  

 

De verordeningen worden intern afgestemd met het overige gemeentelijk beleid en vanzelfsprekend 

met de begrotingen. Op gemeentelijk beleid is meestal inspraak van toepassing. De beleid 

beïnvloeding wordt het meest gedaan door belangenorganisaties, maar kan ook door individuele 

burgers. Uiteraard geldt, zoals voor elk beleidsproces, dat daarvoor politiek en maatschappelijk 

draagvlak moet zijn, communicatie nodig is en dat er gemonitord en geëvalueerd wordt of de 

afgesproken resultaten behaald worden.  

Gemeenten zijn in de nieuwe Wmo verplicht meer maatwerk te leveren maar het uitgangspunt is dat 

zelfredzaamheid en meedoen een verantwoordelijkheid is van de mensen zelf. Gemeenten moeten 

wel beleid ontwikkelen ter ondersteuning van mensen die zelf hun zelfredzaamheid en participatie, 

opvang of beschermd wonen niet kunnen organiseren. 

3.4.3 Instellingsbeleid 

Instellingsbeleid vindt meestal zijn oorsprong in de eigen visie, missie en doelstellingen. De visie is 

kort gezegd waar we voor staan. Een missie is waar we voor gaan en de doelstellingen zijn de te 

bereiken resultaten. Het beleid stoelt daarbij op markt-, gebied (wijk) en probleemverkenningen. 

Daarop worden de beleidsdoelstellingen en de daaraan gekoppelde jaar- en werkprogramma’s 

gebaseerd. De mogelijkheden van een instelling in termen van capaciteit en expertise zijn mede 

maatgevend voor de programmering. Daarnaast zullen de instellingen zich in hun wijken verankerd 

(willen) weten en worden netwerken onderhouden met wijkbewoners, doelgroepen en andere sociale 

partners. Tenslotte is ook hier evaluatie en verantwoording aan de orde. 

 

Als we gaan werken aan een inclusieve wijk is het dus van belang om eerst een gezamenlijke visie te 

ontwikkelen. Het kan ook zijn dat de gemeentelijke visie ten aanzien van inclusie maatgevend is en 

wordt overgenomen. De visie ten aanzien van inclusie is een gezamenlijk toekomstbeeld over hoe 

deze wijk eruitziet als zij inclusief is en hoe daarnaartoe gewerkt kan worden.  

Eerst wordt gekeken naar het bestaande aanbod (zie wijkscan en analyse): wat wordt er al gedaan in 

de wijk, wat gaat goed en wat kan beter als het om inclusie gaat? 

 

De ontwikkeling van een gezamenlijke visie vindt plaats met alle betrokken partijen in de wijk. Elke 

partij heeft een eigen missie, een opdracht waarvoor ze gaat. De inzet is om vanuit deze verschillende 
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missies een gezamenlijke visie op de inclusieve wijk te ontwikkelen. Bij het werken aan een 

gezamenlijke visie spelen behalve de inventarisatie en de wijkanalyse ook ander zaken een rol. Het 

gaat ook om waarden en normen, om motieven en de belangen van elke partij. Rekening houdend 

met de grote diversiteit van mensen in kwetsbare situaties en de invloed daarvan op hun 

keuzemogelijkheden. Iemand met een verstandelijke beperking kan bijvoorbeeld niet mee doen met 

een bridgeclub maar een eenzame, intelligente oudere wel. Als de visie is uitgewerkt kan een 

beleidsplan gemaakt worden wat er moet gebeuren om de wijk (meer) inclusief te maken. 

3.4.3 Beleidsontwikkeling als proces 

Beleids(ontwikkelings-)processen verlopen soms heel verschillend, maar daarin zijn wel twee 

basislijnen aan te geven. Beleidsontwikkeling kan ten eerste heel inhoudelijk gedreven zijn. De 

initiators, medewerkers of ambtenaren, hebben de opdracht inclusief beleid te ontwikkelen, maken 

zich de idealen en kennis eigen en bouwen daarmee het gemeentelijk of instellingsbeleid op. Daartoe 

wordt intern en extern meer expertise en vooral ook draagvlak verworven.  

 

De tweede aanpak is sterk procesmatig van aard. Een beleidsinhoud-neutrale coördinator verkent de 

materie en zet een proces uit waarbinnen beleidsbeïnvloeding van betrokkenen en belanghebbenden 

kan plaatsvinden. De coördinator verzamelt, integreert en bewaakt. 

 

 

 

Verstandig is te realiseren dat er bij beleidsontwikkelingen verschillende ingangen mogelijk zijn.  

Het voordeel van de inhoud gedreven procesgang is dat er al ‘beïnvloedend’ en tegelijkertijd ook 

draagvlak, commitment, wordt opgebouwd. Nadeel is dat de belanghouders zich teveel gaan focussen 

op een startdocument van de initiatiefnemers en het uiteindelijke beleid beperkingen kent. Ook kan 

het proces weleens lastig te managen blijken als onderweg belangentegenstellingen (te) groot blijken. 

 

Bij de proces gedreven aanpak ligt het accent eerder juist op het managen van mogelijke 

belangentegenstellingen door deze planmatig te inventariseren en te waarderen.  
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Op zich komt dat het proces in de zin van transparantie en planning ten goede, maar een nadeel van 

deze aanpak is dat misschien afzonderlijk en in een laat stadium draagvlak gecreëerd moet worden en 

het proces onderhevig kan zijn aan zekere manipulatie door de procescoördinator, die immers 

inventariseert, samenvat en concludeert. 
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4. Inclusieve wijken 

Vanuit de voorgaande hoofdstukken hebben we geleerd en gezien dat het werken aan 

inclusieve wijken niet alleen een ideaal vertegenwoordigd maar ook het praktisch te realiseren 

resultaat is van een aantal maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Het werken aan 

inclusieve wijken heeft daardoor een sterk integraal karakter. In dit hoofdstuk schetsen we de 

mogelijke praktijk in de wijk.  

 

Het streven naar inclusieve wijken begint met verkenningen naar welke factoren van invloed zijn op 

inclusie in de wijk? In dit hoofdstuk worden vijf domeinen verkend
18

:  

1. Individuele kenmerken. 

2. Informele netwerk. 

3. Professionele omgeving. 

4. Buurtkenmerken. 

5. Beleid. 

De bedoeling is om ambtenaren en professionals hiermee inzicht te geven in wat het werken aan 

inclusieve wijken in hun werk en praktijk zal kunnen omvatten. Het uitgangspunt en het te bereiken 

resultaat is dat in een inclusieve wijk iedereen meetelt. 

 

In een inclusieve wijk streeft men ernaar om de inclusieve waarden tot uitdrukking te brengen. Inclusie 

op wijkniveau: streven naar sociale binding en sociale stijging, participatie van iedereen en het 

verminderen van uitsluiting.  

 

Ervan uitgaande dat 80% van de bevolking steunpilaren van de samenleving zijn, verkeert 15% van 

de bevolking in kwetsbare situaties maar kan met steun zichzelf redden. 5% van de bevolking is/wordt 

buitengesloten of sluit zichzelf buiten. In een inclusieve wijk zijn het de 80% niet-kwetsbare 

wijkbewoners die de 20% meer of minder kwetsbare wijkbewoners ondersteunen om op eigenkracht 

te participeren in de wijk. Samen vormen zij de inclusieve wijk. 

 

Het gaat hierbij om de versterking van de informele zorg. Dit is niet zo gemakkelijk als het lijkt. 

Mensen in kwetsbare situaties doen vaak liever geen beroep op hun familie of sociale netwerk. Er is 

sprake van vraagverlegenheid. Uit een onderzoek van Lilian Linders blijkt dat we voor het doorbreken 

van deze vraagverlegenheid niet op buurtniveau moeten gaan zitten maar op persoonlijk niveau. 

Informele buurthulp geeft iemand vanuit een persoonlijke keuze gebaseerd op vertrouwen en een 

(zekere) persoonlijke band met iemand. Onderlinge hulp van mensen in kwetsbare situaties 

(lotgenoten) komt makkelijker tot stand dan die tussen kwetsbare en vitale mensen (Linders). Doordat 

mensen in een vergelijkbare situatie zitten ontstaat er makkelijker vertrouwen en een specifieke band. 

Dit kan wel een een opstap zijn naar informele hulp en ondersteuning. Bij het werken aan een 

inclusieve wijk moet dus aandacht zijn voor het weghalen van drempels om informele hulp en 

ondersteuning te vragen. Dat betekent dat lotgenoten een persoonlijke band met elkaar kunnen 

opbouwen en dat er ruimte is waarin vitale en kwetsbare wijkbewoners een band met elkaar kunnen 

opbouwen. Als mensen elkaar kennen zijn ze eerder geneigd om hulp te bieden en te vragen. 

 

                                                      

 
18

 Volgens Hans Kröber,2008, zie hierover ook bijvoorbeeld het artikel van Tessa Overmars-Marx van Vilans: 

    http://www.vilans.nl/docs/vilans/informatiecentrum/NTZ_Overmans.pdf 
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Enkele voorbeelden van projecten die zich richten op het doorbreken van die vraagverlegenheid zijn 

’Tijd voor elkaar’
19

,  ‘BUUV’
20

  een online marktplaats voor vrijwilligers en profesionele hulp en ‘Tijd 

voor je buurt’ 
21

. In deze laatste worden door middel van interviews met buurtbewoners de behoeften 

en talenten geïnventariseerd, een match gemaakt tussen de vraag en het aangeboden talent en 

contact gelegd. De welzijnsorganisatie, Participe Delft, speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning 

bij het ontwikkelen van deze sociale netwerken. 

 

Bedenk echter ook dat ‘de wijk’ of de buurt lang niet voor alle inwoners een sociaal-maatschappelijk 

kader voor welbevinden vormt. De individualisering en segregatieve krachten in de samenleving 

hebben hier en daar geleid tot angst voor alles wat-, en iedereen die ‘anders’ is. In sommige wijken is 

sprake van maatschappelijke desinteresse, discriminatie en zelfs apathie. Bij het streven naar inclusie 

dient dit onderkend te worden. 

4.1 Factoren die van invloed zijn op inclusie in de wijk22: 

1. Individuele kenmerken: De mate van kwetsbaarheid, de mate van de beperking van een persoon 

speelt een rol bij het kunnen meedoen in de wijk. Heeft de persoon het vermogen om zich sociaal 

te kunnen aanpassen? Heeft de persoon voldoende financiële middelen om mee te kunnen doen? 

Zijn er sociale hulpbronnen? Een belangrijke voorwaarde voor inclusie is dat iemand zelf de regie 

over z’n leven houdt. 

2. Het informele netwerk: Is er een sociaal netwerk van familie, vrienden, buren dat/die de persoon 

kan/kunnen ondersteunen om mee te (gaan) doen? Zijn er sociale contacten in de wijk? 

Hierbij is een onderscheid te maken in sterke verbindingen en zwakke verbindingen. Sterke 

verbindingen, dichtbij de persoon zoals familie, zijn vaak meer gemotiveerd om hulp te bieden en 

makkelijker beschikbaar. Zwakke verbindingen staan verder van de persoon af, het zijn bekende 

vreemden. Dit kunnen mensen uit de buurt, een vereniging etc. zijn. Ook deze verbindingen 

hebben een belangrijke toegevoegde waarde. Zij bieden mensen toegang tot informatie en 

bronnen die in hun eigen sociale netwerk niet beschikbaar zijn. Welzijn kan een belangrijke rol 

spelen om mogelijkheden te scheppen zwakke verbindingen aan te gaan. Zie ook 4.4. 

3. Professionele omgeving: Begeleiders zullen zich een houding en vaardigheden eigen moeten 

maken die gericht zijn op ondersteuning (in plaats van op zorg). Dat betekent dat de professionals 

zich ook moeten richten op het sociale netwerk en de omgeving van hun cliënten. En aansluiten 

bij wat er in de wijk is. De professional moet kijken hoe hij/zij de cliënt kan stimuleren de eigen 

talenten te ontdekken en in kan zetten. Op die manier kunnen mensen in kwetsbare situaties een 

sociale rol vervullen in de wijk. Het is de taak van de professional (bij zorg en welzijn) om kansen 

te signaleren, mensen in de wijk op te zoeken en aan te sluiten bij behoeften in de wijk. Zij zijn 

voorbeeldfiguren die invloed kunnen hebben op de houding van wijkbewoners. Ook kunnen zij 

invloed uitoefenen op de kennis en het beleid van de gemeente. Daarnaast kan de zorgaanbieder 

ook de voorziening, of het steunpunt voor ambulante begeleiding, openstellen voor mensen uit de 

wijk. De organisatie kan dan inclusie faciliteren. 

4. Buurtkenmerken. Hierbij gaat het om de beschikbare infrastructuur in de wijk. Zijn de reguliere 

voorzieningen toegankelijk en goed bereikbaar? Zijn er formele en informele mogelijkheden voor 

                                                      

 
19

 http://www.tijdvoorelkaar.org 

20
 http://buuv.nu 

21
 http://voordijkshoorn.participedelft.nu 

22
 Bron: Vilans: http://www.vilans.net: inclusie in de wijk 

 

http://www.tijdvoorelkaar.org/
http://buuv/
http://voordijkshoorn.participedelft.nu/
http://www.vilans.net/
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ontmoeting? Maar daarmee is een wijk nog niet inclusief. Belangrijk is of de buurt/wijk bewoners 

een open houding hebben t.o.v. mensen die kwetsbaar zijn, anders zijn of een beperking hebben.  

Een ander aspect is dat mensen in vergelijkbare kwetsbare situaties ook vaak in dezelfde buurt 

wonen. Dat kan de sociale binding en de onderlinge hulpvaardigheid onder druk zetten. Door de 

verdergaande extramuralisering zullen meer mensen met een beperking zelfstandig in de wijk 

gaan wonen. Dat betekent dat er meer mensen komen met een ondersteuningsbehoefte, zoals 

ouderen, met een verstandelijk beperking, mensen met psychische problematiek. De informele 

zorg of vrijwillige hulp kan deze mensen niet zomaar op de goede manier ondersteunen. Zij zullen 

hierin begeleid moeten worden. Daarnaast is scholing en het geven van handvatten en 

methodieken van belang om vrijwilligers en wijkbewoners toe te rusten. 

5. Lokaal beleid. Is de visie en het beleid gericht op sociale gelijkheid? Staat het thema inclusie wijk 

op de lokale agenda? Worden gemeenten gevoed met kennis over inclusie? 

Het Tympaan Instituut
23

 heeft in samenwerking met JSO het volgende overzicht van fysieke en sociale 

kenmerken ontwikkeld: 
  

                                                      

 
23

  Kennisinstituut in Zuid-Holland voor leefomgeving en participatie 
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Overzicht indicatoren inclusieve wijken  
 
Bij inclusieve wijken spelen twee niveaus van toegankelijkheid een rol:  

 Fysieke toegankelijkheid  

 Sociale toegankelijkheid  
 
A. Fysieke toegankelijkheid  
 
Fysieke toegankelijkheid heeft betrekking op de volgende aspecten:  
 
Beschikbaarheid van voorzieningen in de buurt  

 Voorzieningen gericht op zorg en welzijn (huisarts, apotheek, tandarts, fysiotherapeut, zorg-
/welzijnssteunpunt)  

 Voorzieningen gericht op ontspanning/ontmoeting (restaurants, cafés, sport (bijvoorbeeld G-
team), buurt- en ontmoetingscentra, bibliotheek, kerk)  

 Voorzieningen voor jeugd (onderwijs, naschoolse opvang, kinderdagverblijven, spel-o-theek)  

 Winkelvoorzieningen voor dagelijkse benodigdheden  

 Voorzieningen gericht op wonen en begeleiding bij het wonen:  

 Voldoende toegankelijke woningen  

 Woonvormen in gewone woningen in de wijk voor mensen met een verstandelijke of 
psychische beperking met mogelijkheden voor begeleiding / opvolging van alarmering  

 Afspraken over beschikbaarheid van woningen van corporaties voor specifieke 
doelgroepen (toewijzingsbeleid)  

 Toegankelijke websites van de belangrijke voorzieningen in de buurt (heldere eenvoudige 
informatie, aanpasbare lettergrootte, voorleesfunctie).  

 Voorzieningen over de wijk op social media (bijvoorbeeld Facebookpagina, apps over veilige 
/ toegankelijke routes)  

 
Bereikbaarheid van voorzieningen / mogelijkheden om je naar voorzieningen (in 
naastgelegen wijken) te verplaatsen  

 Aanwezigheid van toegankelijke/aangepaste halten voor openbaar vervoer  

 Voldoende gratis invalidenparkeerplaatsen  

 Aanwezigheid van vrijwilligersvervoersdiensten  

 Aanwezigheid van vrijwilligers om mensen te begeleiden naar voorzieningen / afspraken  

 Brengservices / boodschappendiensten  
 
Inrichting van gebouwen van openbare voorzieningen in de wijk  

 Aanwezigheid van toiletvoorzieningen voor mensen met een beperking  

 (Rolstoel-)toegankelijkheid en (-)doorgankelijkheid (bijvoorbeeld geen obstakels in de paden 
van supermarkten, rekening houden met de plaatsing van het meubilair)  

 Aanwezigheid van hellingbanen en liften in gebouwen met meerdere verdiepingen  

 Duidelijke bewegwijzering in gebouwen naar de belangrijkste voorzieningen (balie, toiletten, 
vluchtwegen), met gebruikmaking van pictogrammen  

 
Inrichting van de openbare ruimte  

 Trottoirs / oversteekplaatsen vrij van obstakels als reclameborden, fietsen, vuilcontainers e.d.  

 Toegankelijkheid van de openbare ruimte ( voor rolstoelen, scootmobielen, kinderwagens, 
mensen met visuele beperking).  

 Aanwezigheid van beveiligde oversteekplaatsen, waarbij het voetgangerslicht voldoende tijd 
op groen staat en voorzien van ‘tikkers’ en klanktegels en verlaagde trottoirbanden.  
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 Aanwezigheid van goede buitenverlichting, zodat mensen zich ook ’s avonds veilig op straat 

voelen.  

 Toegankelijke groenvoorzieningen (verharde wandelpaden, bankjes, mede gericht op 
ontmoeting).  

 Aanwezigheid van speelvoorzieningen die voor alle kinderen toegankelijk zijn (dus ook voor 
kinderen met een beperking). 

 Het is op voldoende plekken duidelijk bij welk meldpunt klachten kunnen worden ingediend 
over de openbare ruimte; klachten worden door het meldpunt afdoende afgehandeld. 

 
B. Sociale toegankelijkheid  
 
Hierbij gaat het vooral om mogelijkheden voor sociale participatie, gastvrijheid van buurt-
voorzieningen en contacten in de buurt / deelname aan sociale netwerken. 
Mogelijkheden om betaald of als vrijwilliger te participeren in een bedrijf, organisatie, 
vereniging  

 Beschikbaarheid van arbeidsplaatsen, begeleid werk, vrijwilligersplaatsen, stageplaatsen, 
vastgelegd in het beleid van de organisatie maar ook feitelijke beschikbaarheid (er zijn 
mensen uit specifieke doelgroepen aan het werk).  

 Er zijn vormen van zinvolle dagbesteding voor mensen voor wie het niet mogelijk is te 
participeren in betaald werk of (regulier) vrijwilligerswerk.  

 Er is ruimte voor iedereen binnen besturen, commissies, PVT/OR.  

 Er is begeleiding voor mensen die dat nodig hebben ten aanzien van: 

 Instroming in vrijwilligerswerk.  

 Doorstroming naar regulier, betaald werk.  

 Afspraken over de inzet /taken op basis van talenten / persoonlijk ontwikkelingsplan.  

 Ontwikkeling van sociale vaardigheden / empowerment.  
 
Gastvrijheid van buurtvoorzieningen  

 Er worden geen mensen uitgesloten voor deelname aan algemene activiteiten van 
(sport)verenigingen, wijkcentra e.d (bijvoorbeeld de bingo in het buurthuis).  

 Voorzieningen hebben een op schriftgestelde gedragscode (bijvoorbeeld extra tijd nemen op 
spreekuren voor mensen met een beperking).  

 Personeel krijgt trainingen op het gebied van klantvriendelijkheid, vraaggericht werken, 
communicatie met mensen met een beperking of een taalachterstand en omgaan met 
incidenten.  

 Er wordt door voorzieningen toegezien op de naleving van de gedragscode / afspraken over 
klantvriendelijke bejegening (personeel wordt door collega’s/ leidinggevende aangesproken 
op klantonvriendelijk gedrag, bejegening van klanten maakt deel uit van 
functioneringsgesprekken, klachtenregistratie).  

 Er zijn geen beperkingen in de toelating van hulp- en geleidehonden.  

 Buurtvoorzieningen zijn fysiek toegankelijk of buurtvoorzieningen zijn bereid om 
voorzieningen aan te passen.  

 Buurtvoorzieningen stellen zich open voor activiteiten van buurtbewoners ( zij stellen 
bijvoorbeeld hun vergaderruimte beschikbaar).  

 Voorzieningen gericht op sociale ontmoeting of educatie zijn betaalbaar voor mensen met 
een kleine portemonnee (bijvoorbeeld cursussen en versnaperingen in buurthuizen / 
dienstencentra, bijvoorbeeld prijsdifferentiatie van cursussen / kortingsmogelijkheden / 
mogelijkheid om gemeentelijke kortingspas voor minima in te zetten).  

 Informatie over de voorzieningen en activiteiten in de wijk is voor iedereen op een 
laagdrempelige manier beschikbaar en begrijpelijk en wordt ook actief onder buurtbewoners 
verspreid (bijvoorbeeld een buurtkrant, contacten vanuit het wijkcentrum met woongroepen 
in de wijk).  
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Contacten in de buurt / sociale netwerken  
 
Er is een wijkmanager / buurtmeester met contacten met woningcorporaties, wijkagenten en 
andere sleutelfiguren met kennis over de samenstelling van de buurt en  
met kennis over de sociale kaart (naar welke organisaties kan worden doorverwezen).  
 
Er is een wijkcomité (dit kan bijvoorbeeld ook een vve of huurdersvereniging zijn) met een diverse 
samenstelling van buurtbewoners dat kennis heeft over de samenstelling van de wijk.  
 
Er is frequent overleg tussen beroepsorganisaties en buurtcomité in de wijk.  
 
Buurtbewoners worden door het wijkcomité en beroepsorganisaties ingelicht over en actief 
betrokken bij ontwikkelingen in de buurt (bijvoorbeeld als er woonprojecten voor specifieke 
doelgroepen worden gerealiseerd).  
 

Aanwezigheid van een welkomstcomité in de buurt dat (naar behoefte) bij nieuwe buurtbewoners 

op huisbezoek gaat en informatie verstrekt over de wijk. 

 
Er zijn informele steunstructuren in de wijk met een diverse samenstelling van buurtbewoners.  
 
Er zijn vormen van lotgenotencontact in de buurt.  
Door de buurtbewoners worden gelegenheden gecreëerd voor informele ontmoeting 
(gezamenlijke maaltijden, koffieochtenden e.d.).  
 
Opmerkingen algemeen:  
 
Kijk wat beschikbaar is aan voorzieningen en in hoeverre deze inclusief zijn. Het gaat bij de 
nulmeting niet om een normering (het percentage voorzieningen dat ‘inclusief’ moet zijn). Bij het 
plan van aanpak worden doelstellingen bepaald.  
Niet alle voorzieningen kunnen / moeten in een wijk aanwezig zijn. Per wijk wordt bekeken hoe 
ver over de wijkgrens gekeken wordt. Ook is het van belang om te kijken naar een alternatieve 
voorziening als een voorziening ontbreekt.  
Van belang is het om te kijken naar de behoefte aan en beleving van inclusiviteit van de 
wijkbewoners zelf.  
 
Tympaan Instituut, Miriam Ligtvoet-Janssen & Tenda Hoffmans  
7 juli 2014 
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4.2 Drie decentralisaties 

De Holland Rijnland gemeenten hebben veel van hun welzijnsbeleid neergelegd in het 3D project. De 

term 3D slaat op de drie decentralisaties rond jeugd, zorg en werk. 

De thema’s jeugd, participatie en maatschappelijke ondersteuning uit de sociale agenda krijgen hierin 

extra verdieping. Sinds 2014 liggen er meer verantwoordelijkheden voor werk, Wmo en jeugd bij de 

gemeenten. Ter voorbereiding ontwikkelden de aangesloten gemeenten in regionaal verband 

scenario’s voor producten die direct lokaal inzetbaar zijn. Elke gemeente kiest vervolgens zelf welk 

scenario ze inzet om de dienstverlening aan de burgers opnieuw in te richten. 

De gemeente draagt zorg voor een ondersteuningssysteem, bv een sociaal wijkteam, waar zowel de 

wijkbewoners als organisaties in de wijk op terug kunnen vallen in moeilijke situaties. 

In schema ziet de constructie er als volgt uit.
24

 

De manier waarop gemeenten met de decentralisaties omgaan wordt ook wel het ‘transitiemodel’ 

genoemd. Hoewel de Holland Rijnland allerwege geroemd wordt om de wijze waarop de gemeenten 

de transities aanpakken, zijn de drie decentralisaties uit hun aard gericht op ondersteuning van 

kwetsbare mensen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor inclusie maar niet hetzelfde. Inclusie in de 

wijk moet van twee kanten komen. 

                                                      

 
24

 Uit Aanpak 3D Holland Rijnland 
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Vormgeven aan de inclusieve samenleving, een inclusieve wijk moet daarom vooral gebeuren op 

initiatief van onderaf. Op initiatief van geïnspireerde wijkbewoners die een beweging in de wijk in gang 

weten te zetten. Het resultaat is dan: gemotiveerde wijkbewoners, mensen zijn nieuwsgierig naar 

elkaar, mensen zijn bereid elkaar te helpen, mensen/organiaties werken samen, kennisuitwisseling, 

mensen voelen zich prettig in de wijk. Het werken hieraan noemen we de inclusiebenadering. 

4.3 Participatie 

Sociale Participatie kent globaal drie verschijningsvormen 

1. Sociaal ongeorganiseerd, bestaande uit sociale contacten met vrienden, kennissen, buurt.  

2. Sociaal georganiseerd, bestaande uit lidmaatschappen van verenigingen, deelname aan 

cursussen, etc.  

3. Maatschappelijke participatie bestaande uit betaald of onbetaald werk, vrijwilligerswerk. 

 

Het participatiewiel van Movisie past het meest bij de inclusiebenadering.
25

 Hierin staat de mens 

centraal. 

 

 
  

                                                      

 
25

 www.movisie.nl 
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Een andere Participatieladder richt zich meer op arbeid en bestaat uit 6 niveaus. Economische 

zelfstandigheid in de vorm van betaald werk is het hoogste doel. Maar niet het enige.  

 

 

6. Betaald werk 

 

5. Betaald werk met ondersteuning 

 

4. Onbetaald werk 

 

3. Deelname georganiseerde activiteiten 

 

2. Sociale contacten met buitenshuis 

 

1. Geïsoleerd 

4.4 Sociale binding 

Sociale binding is een begrip met vele gezichten. Wij vatten sociale binding op als verbindingen 

tussen bewoners. Verbindingen zorgen voor een zekere samenhang binnen een buurt of wijk; het gaat 

om kennen en gekend worden. Verbindingen tussen bewoners kunnen ontstaan doordat zij elkaar 

herhaaldelijk in de publieke ruimte ontmoeten of zich verenigen rond zaken die zij belangrijk, nuttig of 

gewoon leuk vinden
26

 Mensen die deelnemen aan sociale activiteiten of participeren in sociale 

netwerken, werken samen om een bepaalde kwaliteit van leven te realiseren en te onderhouden.  

De intensiteit van verbindingen tussen wijkbewoners varieert van toevallige, maar zich herhalende 

ontmoetingen die een gevoel van vertrouwdheid wekken tot hechte contacten die voor een deel ook in 

de privésfeer worden onderhouden
27

. Het deelnemen aan activiteiten in een wijk/buurtcentrum kan 

voor iemand met een beperking een laagdrempelige manier zijn om een eerste beweging richting 

inclusie te maken. 

4.4.1 De rol van sociale netwerken, van sterke en zwakke verbindingen
28

 

De mate waarin mensen hun eigen regie behouden (of weer opbouwen) is mede afhankelijk van de 

mate waarin men een sociaal netwerk heeft. Het is belangrijk om het netwerk van mensen in 

kwetsbare situaties te verbreden zodat zij niet alleen op de mensen die dichtbij staan een beroep 

hoeven doen. 

 

Burgers hebben verschillende soorten verbindingen met elkaar. Deze verbindingen kunnen sterk of 

zwak zijn en zijn beide van belang. Sterke verbindingen worden gekenmerkt door grote betrokkenheid 

en frequentie (familie, vrienden en naaste collega’s): er vindt normoverdracht plaats en attitudes 

worden beïnvloed. Sterke verbindingen leiden vaak tot op elkaar betrokken (afgesloten) groepen.  

Zwakke verbindingen zijn meer terloops, minder intensief en frequent (kennissen, mentorschap, 

maatjes etc.): er vindt vooral kennis en informatieoverdracht plaats. Zwakke verbindingen zijn beter in 

staat een brug te slaan naar de samenleving. De kracht van zwakke verbindingen is dat zij nieuwe 

informatie bieden (en wederzijdse diensten) juist omdat zij zich buiten de sterke verbindingen 

                                                      

 
26

 vergelijk o.a. RMO, 2005.  

27
 vergelijk RMO, 2005 en Uitermark & Duyvendak, 2006 

28
 Overgenomen van: JSO 
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bevinden. In die zin zijn zwakke verbindingen vaak belangrijker dan sterke verbindingen, een lokale 

brug naar delen van het sociale systeem die anders los van elkaar blijven. Zwakke verbindingen 

kunnen bijdragen aan sociale stijging. Dit betekent overigens niet dat sterke verbindingen geen 

belangrijke rol spelen. “Zwakke verbindingen bieden mensen toegang tot informatie en bronnen die in 

hun eigen sociale kringen niet beschikbaar zijn; maar sterke verbindingen zijn meer gemotiveerd om 

hulp te bieden en zijn in de regel gemakkelijker beschikbaar” [Granovetter 1982:113]. 

4.4.2 Wat betekent dit voor werken aan een inclusieve wijk? 

Het is dus van belang om niet uitsluitend aandacht te hebben voor versterking van het netwerk dichtbij 

van familie, vrienden en kennissen maar juist ook ondersteuning aan kwetsbare mensen te bieden om 

hun netwerk te versterken met mensen die ze minder goed kennen. Het (wijkgericht) werken aan de 

opbouw van sociale netwerken mag dus niet leiden tot een beperking in de mogelijkheden om te 

participeren of gebruik te maken van netwerken buiten de buurt; dat zou namelijk eerder uitsluiting 

door insluiting te weeg brengen. In dit verband is het voor kwetsbare mensen dus ook van belang om 

zich (naast in de wijk) vrijwillig te kunnen inzetten buiten de wijk in bijvoorbeeld het verenigingsleven. 

De rol van het welzijnswerk is hier dan het tot stand brengen van sociale ondersteuning, ook buiten de 

wijk. 

 

 

Dit sluit aan bij het onderzoek: Lof der oppervlakkigheid van Femmianne Bredewold, waarin 

geconcludeerd wordt dat oppervlakkige contacten vaak meer kans van slagen hebben. 

4.5 Nieuwe verbindingen  

Een initiatief van een bewoner kan leiden tot nieuwe verbindingen in een buurt of wijk. Dit kan een 

neveneffect zijn of juist de primaire doelstelling van het bewonersinitiatief. De eerste situatie doet zich 

voor als de bewoner in fysieke zin iets aan de wijk of buurt verbetert. Denk aan een schoonmaakdag 

in de straat of het opknappen van een speeltuin. In die gevallen ontmoeten bewoners elkaar als 

gevolg van het project, zonder het bewuste oogmerk om zich met elkaar te verbinden. Bewoners 

kunnen echter ook een of meerdere bijeenkomsten organiseren met de bedoeling om medebewoners 

met elkaar in contact te brengen. 

 

Naast de verbindingen die tot stand komen doordat een bewonersinitiatief bewoners eenmalig of 

herhaaldelijk bij elkaar brengt, kunnen ook al in de organisatie en uitvoering van een bewonersinitiatief 
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verbindingen ontstaan. Hiervan is sprake als de bewoner die een bepaald idee wil realiseren zich met 

andere bewoners verbindt om gezamenlijk de uitvoering ter hand te nemen.  

 

Bij het werken aan een inclusieve wijk gaat het om het versterken van de vrijwillige inzet van 

wijkbewoners (civil society) en het versterken van sociale netwerken. Hierbij kan ook buiten de wijk 

gezocht worden naar mogelijkheden voor vrijwillige inzet, naar nieuwe verbindingen. De rol van het 

welzijnswerk is hier: netwerkvorming, contactlegging, samenwerking. Zij kan netwerken mobiliseren 

voor informele solidariteit en concrete wederzijdse steun. Dat vereist activiteiten en diensten die 

gericht zijn op alle wijkbewoners, ook de vitale en initiatiefrijke mensen. De sociaal werker werkt 

samen met deze wijkbewoners en traint hen om als vrijwilliger aan de slag te kunnen. De nieuwe rol 

van het welzijnswerk uit zich in de combinatie van maatschappelijk werk en opbouwwerk en de sociaal 

werker als generalist. 
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5. De Wijkscan  

De verkenningen die in hoofdstuk 4 beschreven worden zijn praktisch te maken met behulp 

van een Inclusieve Wijkscan. Daaruit ontstaat inzicht in de staat van de wijk en wat er al in de 

wijk gebeurt vanuit het oogpunt van inclusie, zeg maar een soort nulmeting. In dit hoofdstuk 

wordt de opzet en werking van een inclusieve wijkscan uit de doeken gedaan. Klaar om direct 

toe te passen. De wijkscan is vooral een praktisch instrument. 

 

Is de wijkscan uitgevoerd dan kan de vraag gesteld worden wat er nodig is om inclusie in de wijk te 

bereiken. We zullen stilstaan bij de rollen, mogelijkheden en beperkingen van de diverse actoren: 

1. Bij de gemeente/politiek. 

2. Infrastructuur in de wijk. 

3. Pleitbezorgers. 

4. Bij (zorg) organisaties. 

5. Bij professionals. 

6. Bij wijkbewoners. 

7. Bij mensen met beperkingen zelf. 

 

Allerlei vragen komen hierbij aan de orde: 

 Wanneer is een wijk echt inclusief? 

 Hoe organiseer je menging van bewoners met- en bewoners zonder beperkingen? 

 Wat willen kwetsbare wijkbewoners zelf? Hoe worden ze bij het proces betrokken? 

 Hoe bereik je de mensen om wie het gaat? 

 Wat zijn mogelijke samenwerkingspartners in de wijk? Wat is ieders rol? 

 Wie heeft de regie? 

 Hoe kunnen we een optimale wijk worden ter ondersteuning van inclusie? 

 Hoe kun je zorgen dat mensen met een beperking zich welkom voelen in de wijk? 

 Rol van Sociale netwerken. 

 Waar kan inclusie een plek krijgen in de ontwikkeling van sociale wijkteams? 

 Welke kennis hebben gemeente, sociale wijkteams nodig om aan inclusie (op wijkniveau) te 

werken? Scholing/ competenties. 

 Belemmerende en succesfactoren, bijvoorbeeld buurtkenmerken, samenstelling van de wijk, 

welke faciliteiten zijn er in de wijk, hoe verlopen buurtcontacten, etc.  

 

Als de wijk groot is kan gekozen worden om een wijkscan op buurtniveau te maken. Nu zal eerst de 

wijkscan zelf aan bod komen.  

5.1 De wijkscan en de analyse van de mate van inclusie in de wijk 

De Wmo gaat uit van een vangnet, een sociaal netwerk in de wijk waar mensen in kwetsbare situatie 

op terug kunnen vallen. Dit zal er niet altijd zijn en door de scan en analyse wordt duidelijk waar de 

gaten zitten en hoe groot die zijn. 

 

Met wijkscan en de wijkanalyse krijgt u inzicht welke en hoeveel mensen in kwetsbare situaties in de 

wijk wonen. De wijkscan geeft informatie over welke behoeften en vragen wijkbewoners hebben. Dit 

zal per wijk verschillen en de analyse is richtinggevend voor het werken aan een inclusieve wijk. Aan 

de hand van de analyse kan bepaald worden (door het sociale wijkteam en wijkbewoners) op welke 

doelgroepen men zich wil gaan richten, een plan van aanpak worden gemaakt. Het is aan te bevelen 
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zo breed mogelijk in te zetten om zowel mensen in kwetsbare situaties als mensen die sterk in hun 

eigen kracht staan, te bereiken. Begin niet te groot, kies een beperkt aantal zaken waarvan de 

wijkbewoners hebben aangeven daar behoefte aan te hebben. De wijkscan geeft ook informatie over 

de aanwezigheid van verschillende organisaties, (sport)verenigingen. Mensen met een beperking die 

zelfstandig wonen zijn kwetsbaar en hebben vaak blijvend ondersteuning nodig. Het is daarom 

belangrijk te weten om hoeveel mensen het in de wijk gaat en welke behoeften ze hebben. 

 

Naast een algemene inventarisatie van de wijk en haar bewoners zal de wijkscan specifiek gericht zijn 

op mensen die zelfstandig wonen en gebruik maken van 1 of meer Wmo-voorzieningen van de 

gemeente. Het directe doel is het bestaande aanbod te inventariseren en analyseren om vervolgens 

te kijken of het aanbod uitgebreid of herzien moet worden om meedoen mogelijk te maken. 

 

De wijkanalyse levert een schets van de wijk (grootte, aantal inwoners, ligging enz.) op. Vragen als 

wie wonen er, ouderen, studenten, mensen met beperkingen, enzovoort worden beantwoord. 

Gegevens rond werk en inkomen komen aan de orde, maar ook de hardware van de wijk, de 

infrastructuur, het woningbestand en de voorzieningen. 

 

Cruciaal is de vraag of er draagvlak is voor het werken aan een inclusieve wijk bij verenigingen, 

organisaties en wijkbewoners: willen we een inclusieve wijk? Kan het in deze wijk? Wat levert het op? 

Wat kost het? Welke randvoorwaarden moeten gesteld worden? Kortom, maak een beschrijving van 

de wijk.  

 

Voor meer informatie kunnen de volgende bronnen geraadpleegd worden: de gemeente, 

zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties. 

Begin bijvoorbeeld eens met een bezoek aan de site www.ris-zh.nl waar het Regionaal 

Informatiesysteem Samenleving te vinden is. Op tal van maatschappelijke terreinen is hier statistisch 

kwantitatief materiaal verzameld, per gemeente te raadplegen. Een willekeurig voorbeeld uit dit 

systeem: 

 

Prognose 2015 volgens het Ramingsmodel Wonen met Zorg (RWZ) van het aantal benodigde 

woonvoorzieningen per doelgroep naar regio en gemeente in Zuid-Holland 

Gemeente: Katwijk Jaar: 2015 

 

extramuralisatie 

  

  

woonvoorziening verpleging 

en 

verzorging 

zorg voor 

mensen met 

een 

lichamelijke 

handicap 

zorg voor 

mensen met 

een 

verstandelijke 

handicap 

geestelijke 

gezondheidszorg totaal 

beschermd 667 48 262 154 1131 

verzorgd 717 70 - - 787 

begeleid zelfstandig - - 176 232 408 

geschikt - - - - 3918 

  

    

  

Bron: Tympaan Instituut, CIZ, WoON 2009,Primos, ABF Research BV   

 

Inhoudelijk, dus kwalitatief, kunnen de bewoners zelf, en de maatschappelijke organisaties die in de 

wijk actief zijn vragen en behoeften signaleren. Betrek hierbij niet alleen de bekende zorg- en 

welzijnsorganisaties, maar denk ook aan de scholen, de politie, woningcorporaties, kerken, sportclubs, 

huisartsen, kappers, winkeliers en postbezorgers.  
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In de wijkscan kunnen tal van vragen worden opgenomen. Deze vragen zullen per wijk verschillen.  

Voorbeelden van kwantitatieve gegevens, gericht op inclusie, zijn: Aantallen en soorten kwetsbare 

mensen, zoals alleenwonende kwetsbare ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, (ex-) 

psychiatrische patiënten, kwetsbare jongeren, daklozen, alleenstaanden met een bijstandsuitkering, 

mensen die in een woonvoorziening wonen, mensen die niet mobiel zijn, zo zijn per wijk meer 

categorieën te identificeren. Op de volgende pagina’s geven we een voorbeeld van een checklist. 

 

  
Interviewchecklist ‘inclusieve wijken’ 

 

Toelichting 

Onder een inclusieve samenleving wordt verstaan een samenleving waarin niemand wordt 

uitgesloten en waarin iedereen op een gelijkwaardige manier kan meedoen aan het arbeidsproces, 

vrijwilligerswerk, reguliere activiteiten en wonen in de wijk. Uitgangspunt hierbij is dat niet alleen het 

initiatief bij mensen met een beperking wordt gelegd, maar dat alle mensen in de samenleving 

hiervoor verantwoordelijk zijn. In de bijlage is een overzicht opgenomen met indicatoren voor 

inclusieve wijken.  

 

Door middel van interviews met de belangrijkste stakeholders wordt een kwalitatieve wijkscan 

gemaakt: wat zijn de kwetsbare groepen in de wijk en wat zijn hun problemen en behoeften, wat 

zijn de belangrijkste voorzieningen in de wijk en hoe inclusief zijn deze, hoe is de betrokkenheid 

van bewoners in hun wijk en wat is hun houding jegens kwetsbare groepen.  Daarnaast wordt een 

kwantitatieve wijkscan gemaakt (o.a. demografie van de wijk en beschikbaarheid van 

voorzieningen).  

 

Onderstaande vragen worden in het interview met u doorgenomen. Wellicht zijn niet alle 

onderstaande thema’s voor u relevant. Dan heeft het interview betrekking op een selectie van deze 

thema’s.  

 

Kwetsbare groepen in de wijk 
 Wat zijn de belangrijkste kwetsbare groepen in de wijk? Denk hierbij niet alleen aan de omvang 

van de groep, maar ook aan de aard/intensiteit van de problematiek, waardoor ze niet kunnen 

‘meekomen’ in de wijk. Bij kwetsbare groepen kan het gaan om: 

o zorgbehoeftigen (ouderen met lichamelijke beperkingen, mensen met een 

verstandelijke beperking); 

o zorgmijders (daklozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problematiek, mensen 

met schuldproblematiek); 

o mensen van allochtone afkomst / anderstaligen; 

o mensen met een lage SES / inkomensachterstand / in schuldhulpverlening; 

o probleemjongeren 

 Wat zijn de problemen waar deze kwetsbare groepen tegenaan lopen en wat zijn hun 

behoeften om meer mee te kunnen komen in de wijk? 

 Wat gebeurt er al in de wijk om deze groepen minder kwetsbaar te maken (op individueel – 

groepsniveau, op het gebied van preventie – interventie, op het gebied van 

(woon)voorzieningen & begeleiding / ondersteuning / lotgenotencontact): 

o vanuit uw eigen organisatie (al dan niet in samenwerking met andere organisaties / 

bewoners)? 

o vanuit andere organisaties (al dan niet in samenwerking met andere organisaties / 

bewoners)? 

o op eigen initiatief van de bewoners zelf? 

 Wat zou er in deze aanpak nog kunnen verbeteren en wie zouden dat moeten oppakken? 
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Betrokkenheid van bewoners bij hun wijk  
 In welke mate zijn bewoners betrokken bij hun wijk: 

o In welke mate kennen bewoners elkaar. 

o Hoe gaan bewoners met elkaar om en in het bijzonder met kwetsbare groepen  (is er 

sprake van inclusie of uitsluiting). 

o In hoeverre helpen bewoners elkaar, in het bijzonder kwetsbare groepen. 

 Welke bewonersorganisaties & vrijwilligersorganisaties zijn er in de wijk aanwezig, wat is hun 

rol in de wijk en welke bewoners zijn hierbij betrokken? 

 Wat gebeurt er al in de wijk om de betrokkenheid van bewoners te versterken: 

o vanuit uw eigen organisatie (al dan niet in samenwerking met andere organisaties / 

bewoners)? 

o vanuit andere organisaties (al dan niet in samenwerking met andere organisaties / 

bewoners)? 

o op eigen initiatief van de bewoners zelf? 

 Wat zou er in deze aanpak nog kunnen verbeteren en wie zouden dat moeten oppakken? 

 

Voorzieningen in de wijk 
 Wat zijn de belangrijkste openbare voorzieningen in de wijk die voor alle bewoners (fysiek en 

sociaal) toegankelijk zouden moeten zijn (top 5 laten geven). Hierbij kan het gaan om: 

o Onderwijsvoorzieningen; 

o zorg- en welzijnsvoorzieningen; 

o winkelvoorzieningen voor dagelijkse benodigdheden; 

o voorzieningen gericht op ontmoeting;  

o voorzieningen op het gebied van recreatie / sport / ontspanning; 

o vervoersvoorzieningen. 

 Zijn er belangrijke voorzieningen die missen in de wijk? 

o Welke? 

o Zijn er alternatieve voorzieningen beschikbaar? 

o Zijn de voorzieningen beschikbaar binnen een redelijke afstand in een naburige wijk?  

 Zijn er voldoende steunstructuren / sleutelfiguren in de wijk aanwezig (wijkagent, wijkmeester 

woningcorporatie, meldpunt overlast etc, informatieloket, vrijwilligerssteunpunt). Zo nee, welke 

belangrijke voorzieningen ontbreken er? 

 Wat is de indruk van de toegankelijkheid (fysiek en sociaal) van de voorzieningen voor  alle 

wijkbewoners / voor welke groepen levert de toegankelijkheid (fysiek en/of sociaal) problemen 

op? 

 Wat gebeurt er al in de wijk om deze voorzieningen meer (fysiek en/of sociaal) toegankelijk te 

maken: 

o vanuit uw eigen organisatie (al dan niet in samenwerking met andere organisaties / 

bewoners)? 

o vanuit andere organisaties (al dan niet in samenwerking met andere organisaties / 

bewoners)? 

o op eigen initiatief van de bewoners zelf? 

 Wat zou er in deze aanpak nog kunnen verbeteren en wie zouden dat moeten oppakken? 
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Kwalitatief onderzoek richt zich meer op de mate van participatie, de behoeften en wensen van 

mensen in kwetsbare situaties, de risico’s voor sociaal isolement. Maar ook wat er al gebeurt vanuit 

het oogpunt van inclusie. Zijn er wijkbewoners, bewonersgroepen die zich al inzetten voor een 

inclusieve wijk? Hebben zij ondersteuning nodig? 

 

Naast de kwantitatieve en kwalitatieve informatie is een inventarisatie van vraag en aanbod nodig 

Aan de vraagkant wordt nagegaan aan welke activiteiten mensen in kwetsbare situaties behoefte 

hebben en welke ondersteuning daarbij nodig is:  

 Wat signaleren de verschillende professionals en andere betrokkenen? 

 Nagaan wat er in en rond de wijk al aanwezig is aan verenigingen (sport, scouting, actieve 

burgergroepen, (woon-)voorzieningen en commerciële activiteiten wordt nagegaan. Hierbij is van 

belang welke organisaties betrokken zijn in de wijk en hoe hun houding ten opzichte van inclusie 

is. 

 Nagaan wie gebruik maken van de wijkvoorzieningen als bibliotheek, wijkcentra, 

verpleeg/verzorgingshuizen, woonvoorzieningen voor specifieke doelgroepen. Gevraagd wordt 

welke activiteiten zij aanbieden, hoeveel en wat voor deelnemers bereikt worden en met welk doel 

activiteiten worden georganiseerd? 

 Vanzelfsprekend worden bestaande vrijwilligersorganisaties in de wijk betrokken en worden de 

formele maar ook informele samenwerkingsverbanden op een rij gezet. 

 

De informatie kan verkregen worden door desksearch zoals het raadplegen van websites van 

organisaties, hun verslagen, beleidsstukken, brochures en folders, maar ook een enquête onder 

vrijwilligersorganisaties kan heel goed onderdeel uitmaken van de wijkscan. 

Het resultaat wordt een overzicht waarop te zien is of het huidige aanbod de behoeften in de wijk dekt. 

Ook is er een beeld van de bereidwilligheid en mogelijkheden van en in de wijk om inclusie te 

omarmen. Het draagvlak is verkend. 

Woonomgeving 
 Wat zijn voorzieningen in de woonomgeving die belangrijk zijn voor inclusie, bijvoorbeeld:  

o voorzieningen voor kinderen en jongeren; 

o voorzieningen gericht op ontmoeting (bankjes, picknicktafels, parken / plantsoenen); 

o parkeervoorzieningen (bijvoorbeeld invalidenparkeerplaatsen). 

 In hoeverre zijn deze voorzieningen aanwezig, welke belangrijke voorzieningen ontbreken er? 

 Wat zijn de belangrijkste knelpunten in de fysieke toegankelijkheid van de wijk (bijvoorbeeld 

trottoirs vol met rommel, foutgeparkeerde auto’s etc.; zie indicatorenlijst). 

 In welke mate is er weleens sprake van overlast in de wijk, bijvoorbeeld ten aanzien van: 

o overlast door drugsgebruik-/handel, alcohol; 

o overlast door (groepen) bewoners. 

 Wat gebeurt er al in de wijk om (de toegankelijkheid van) de woonomgeving te verbeteren: 

o vanuit uw eigen organisatie (al dan niet in samenwerking met andere organisaties / 

bewoners)? 

o vanuit andere organisaties (al dan niet in samenwerking met andere organisaties / 

bewoners)? 

o op eigen initiatief van de bewoners zelf? 

o Wat zou er in deze aanpak nog kunnen verbeteren en wie zouden dat moeten 

oppakken? 
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Er zijn gemeenten en regionale verbanden die een (wijk)scan hebben uitgevoerd. Hieronder een 

voorbeeld van de vragenlijst van de SRE-gemeenten
29

 waarbij Agenda 22 als uitgangspunt is 

genomen. De enquêtevragen richtten zich daarbij op de thema’s toegankelijkheid, werk en vervoer. 

Praktisch en anders van opzet is ook het werkboek inclusieve wijkscan van de gemeente Breda
30

. Op 

pagina 45 geven we een aantal voorbeelden van de vragen uit dit werkboek. 

 

Zoals we inmiddels weten omvat inclusie niet alleen de voorzieningen en faciliteiten maar ook, en 

misschien wel vooral, de (versterking van de) mogelijkheden van kwetsbare mensen zelf en, naast het 

opheffen van fysieke beperkingen, de bereidheid van wijken, lees wijkbewoners, zich voor kwetsbare 

mensen open te stellen. 

 

Vragenlijst Quick-scan31 
 

1. Agenda 22  

A. Bent u binnen de gemeente bekend met de werkmethode Agenda 22?  

Ja/nee  Onderbouwing:  

B. Heeft de gemeente de VN Standaardregels ondertekend?  

Ja/nee   Onderbouwing:  

C. Heeft de gemeente een actieprogramma om de bewustwording onder ambtenaren te bevorderen 

over de positie van mensen met een beperking?  

Ja/nee   Onderbouwing:  

 

2. Toegankelijkheid  

D. Hoe wordt invulling gegeven aan de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met 

een beperking binnen de gemeente?  

E. Hoe wordt invulling gegeven aan de toegankelijkheid van de openbare gebouwen voor mensen 

met een beperking binnen de gemeente? Hierbij te onderscheiden: de in gebruik zijnde 

gebouwen, bij renovatieprojecten en bij te realiseren nieuwbouw.  

F. Heeft de gemeente een actieprogramma om de informatiedragers van de eigen organisatie 

toegankelijk te maken voor mensen met een beperking? Bijvoorbeeld om te voldoen aan het 

Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites dat voorschrijft dat bestaande websites uiterlijk 31 

december 2010 aan de Webrichtlijnen moeten voldoen. (Nieuwe websites moeten daar al sinds 1 

september 2006 aan voldoen).  

G. Staat in het programma van eisen voor nieuwe woningbouw dat nieuwe woningen 

levensloopbestendig (of aanpasbaar) opgeleverd moeten worden?  

 

3. Werk  

A. Wat doet de gemeente aan het scheppen van gunstige voorwaarden (positieve discriminatie) om 

zelf mensen met beperkingen in dienst te nemen?  

B. Is in het gemeentelijk personeelsbeleid een paragraaf opgenomen over het in dienst nemen en 

houden van personeel met een beperking?  

C. Stimuleert de gemeente dat lokale werkgevers ook arbeidsplaatsen beschikbaar stellen voor 

mensen met een beperking? Ja/nee  Onderbouwing: 

                                                      

 
29

 SRE staat voor het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 

30
 uitgave van het Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid in samenwerking met SOAB. November 2009 

31 Voorbeeld afkomstig uit het rapport Quick-scan Inclusief beleid gemeenten SRE, januari 2010 
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D. Worden mensen met een beperking in de Wwb en met indicatie Sw (sociale werkvoorziening) 

actief gestimuleerd en ondersteund bij het verwerven van een arbeidsplaats?  

E. Werkt de gemeente samen met belangenorganisaties van mensen met beperkingen als het gaat 

om maatregelen op de werkvloer en de arbeidsmarkt voor mensen met beperkingen?  

 

4. Vervoer en werk  

A. Op welke wijze heeft de gemeente de Algemene Wet gelijke behandeling chronisch zieken en 

gehandicapten vertaald naar de terreinen openbaar vervoer, werk en onderwijs?  

B. Zijn er in de gemeente afspraken gemaakt over het gebruik aangepast vervoer (taxi, bus of 

anderszins)? Zo ja, hoe luiden deze afspraken?  

C. Hoe worden deze afspraken gecommuniceerd met de gebruikers van dit vervoer?  

D. Zijn er afspraken met gemeenten in de SRE regio waarin dit vervoer op elkaar is afgestemd?  

 

5. Voorbeelden inclusief beleid  

       Heeft u zelf suggesties, voorbeelden in de gemeente over inclusief beleid ten aanzien van  

       mensen met een beperking?  

 

Enkele voorbeeldpagina’s uit het werkboek Inclusieve Wijkscan Breda 

Wie wonen er bij u in de buurt? 

1. Kent u mensen met beperkingen in uw buurt? Overleg met elkaar welke mensen u kent en welke 

beperking(en) zij hebben. 

2. Heeft u in beeld wie de alleenstaande mensen met beperkingen zijn die een groter risico lopen op 

een sociaal isolement? 

3. Weet u wie er mantelzorgtaken verrichten (denk hierbij niet alleen aan de volwassen mantelzorgers, 

maar ook aan de kinderen!) in uw buurt en voor welke mensen zij zorgen? 

4. Welke preventieve acties gaat u ondernemen om risico’s van uitval of beschadiging te voorkomen? 

Realiseert u zich dat deze mensen eenzaam en/of overbelast kunnen zijn? Of dat ze, als het jongere 

mantelzorgers betreft, niet net als andere jongeren, onbekommerd jong kunnen zijn maar belast 

worden met volwassen zorgen en volwassen taken? 

Realiseert u zich dat deze mantelzorgers behoefte kunnen hebben aan respijtzorg? Met andere 

woorden: zelf iets ter ontspanning kunnen doen terwijl er goede zorg of opvang geregeld wordt voor 

degene voor wie zij zorgen? 

 

 

Sociaal toegankelijke woon- en leef omgeving 

15. Wordt er in de buurt gewerkt aan gerichte voorlichting (bijvoorbeeld op scholen en aan 

wijkbewoners) of aan beeldvorming (meer begrip en tolerantie)? 

16. Is er genoeg sociale samenhang waardoor men in de gaten heeft wanneer het wat minder gaat 

met een mede wijkbewoner en men elkaar helpt? Hoe kunnen formele en informele netwerken worden 

opgezet om het gebrek aan sociale samenhang te compenseren? 

17. Is er een wijkcontactpersoon of buurtmeester? Bestaat de mogelijkheid om (indien gewenst, op 

aanvraag) de buurt te verkennen met een nieuwe (kwetsbare) buurtbewoner? 

18. Beschikt de wijkcontactpersoon of buurtmeester over een signaleringsinstrument om eenzame 

mensen, (jonge) mantelzorgers, zorgmijders en kwetsbare mensen op te sporen? Weet deze 

buurtmeester naar wie hij/zij kan doorverwijzen indien nodig? 

19. Beschikken de mensen met beperkingen die in uw GWI gebied wonen over een sociaal netwerk? 

Kunnen ze een beroep doen op vrijwilligers en weten ze waar ze dat kunnen vragen? 
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Geschikte ondersteuning 

1. Hoe zichtbaar en toegankelijk is de help mi” desk in de wijk? Met andere woorden: zijn steun en 

nabijheid geregeld in de wijk? Kunnen mensen om ondersteuning vragen? Is er iemand 

eindverantwoordelijk voor de uiteindelijke oplossing van de vraag naar zorg en ondersteuning die 

gesteld werd? Wordt er onderling teruggekoppeld en doorverwezen? Wordt er gewerkt met een wijk 

case-manager? 

2. Weet u waar u ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) assistentie, doventolken, gidsen of 

schrijftolken kunt regelen voor het geval dat er evenementen of andere grootschalige activiteiten 

worden georganiseerd? 

3. Is er een ambulant nachtteam zodat nachtzorg ingeschakeld kan worden en er ook ‘s nachts 

gereageerd kan worden op alarmering? 

4. Is de mogelijkheid om gebruik te maken van alarmering of andere ondersteunende diensten open 

voor alle leeftijden? 

5. Zijn er respijtzorgvoorzieningen voor mantelzorgers, is er mogelijkheid tot lotgenotencontact? 

 

5.2. De wijkanalyse 

Na de inventarisatie, de feitelijke wijkscan, worden de gegevens geanalyseerd.  

De analyse richt zich op knelpunten en mogelijkheden met vragen als: ‘waar zitten fricties tussen 

vraag en aanbod?’, ‘waar zitten de grootste/meeste knelpunten?’ ‘wat hebben deze mensen nodig?’ 

“Wie kan hier iets betekenen?” en ‘wat/wie biedt mogelijkheden in de wijk om knelpunten op te 

heffen?’ 

 

De analyse kan het best gedaan worden door één van de meer prominente actoren in de wijk en 

worden gecoördineerd, samen met wijkbewoners, bewonersorganisaties, actieve burgers, 

ketenpartners, mensen in kwetsbare situaties. Als prominente actoren denken we aan het sociaal 

wijkteam, of de gemeente of de welzijnsorganisatie. Aan het eind van dit hoofdstuk worden hun 

mogelijke rollen aangegeven. 

 

De wijkanalyse wordt een sterkte zwakte analyse van de wijk. Vanuit de analyse zijn onder meer de 

volgende vragen te beantwoorden: 

 Welke problemen zijn al bekend bij de verschillende partners in de wijk? Bv. sociaal isolement. 

 Wat willen we bereiken in deze wijk? 

 Welke doelgroep, buurt heeft de meest kans op succes?  

 Welke witte vlekken zien we? 

 Welke aanpak is gewenst? 

 

De analyse kan ook gemaakt worden door een adviesgroep van mensen die goed bekend zijn in de 

wijk en het verschil kunnen maken als dat nodig is.  

Belangrijk is steeds dat inclusie een gezamenlijk gedragen ideaal wordt van gemeente, zorg, welzijn, 

en (actieve) wijkbewoners. Een sterk draagvlak in de wijk is essentieel. 

De presentatie van de analyse kan de start zijn voor de verdere uitwerking. Dat kan eventueel apart 

voor wijkbewoners en voor professionals. In het volgende hoofdstuk, kwartier maken gaan we daar 

verder op in. 

We sluiten dit hoofdstuk concluderend af door stil te staan bij de actoren en hun rol bij de wijkscan en 

de verdere ontwikkeling van de inclusieve wijk. 
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5.2.1 Rollen/actoren 

Voor een kans van slagen is het van groot belang dat onderstaande partijen met elkaar inclusief 

samenwerken en activiteiten op elkaar afstemmen. In grote lijnen hebben de betrokken partijen daarbij 

de volgende rollen. 

De gemeente: 

 ontwikkelt inclusief beleid voor al haar inwoners op alle beleidsterreinen; 

 brengt het proces van inclusief denken op gang bij ambtenaren, beleidsmedewerkers en 

inwoners; 

 maakt openbare voorzieningen toegankelijk; 

 verzorgt financiële ondersteuning voor arme wijkbewoners om aan activiteiten te kunnen 

deelnemen; 

 regelt goed openbaar vervoer zodat reguliere activiteiten voor iedereen bereikbaar zijn; 

 heeft de regiefunctie: stelt een coördinator per wijk aan die samen met partners in de wijk een 

plan van aanpak maakt; 

 kiest voor een integrale aanpak; 

 stelt budget beschikbaar om plannen uit te voeren; 

 richt sociale wijkteams op. 

 

(Zelfstandig wonende) mensen in een kwetsbare situatie: 

 behouden zoveel mogelijk de regie over zichzelf; 

 geven aan wat hun wensen en behoeften zijn; 

 nemen deel aan werkgroepen etc., die het thema inclusieve wijk bespreken; 

 doen mee aan reguliere activiteiten; 

 zetten een positief beeld neer. 

 

(Krachtige) wijkbewoners, pleitbezorgers (mensen die het goed voor hebben met kwetsbare mensen 

en die geen vrijwilligerscontract hebben): 

 participeren in wijkoverleg/ informele netwerken/formele netwerken; 

 staan open voor nieuwe doelgroepen; 

 maken deel uit van het sociale netwerk van mensen in kwetsbare situaties. 

 

Zorgaanbieders: 

 geven informatie over specifieke doelgroepen aan derden; 

 inventariseren wensen en behoeften bij cliënten; 

 brengen een proces van inclusief denken op gang bij medewerkers, begeleiders en cliënten. 

 stimuleren cliënten mee te doen aan reguliere activiteiten en ondersteunen daarbij; 

 betrekken wijkbewoners bij activiteiten in de voorzieningen ( bijvoorbeeld restaurant); 

 maken overzichten van welke zorgaanbieders er in de wijk zijn en globaal waar ambulante 

cliënten wonen; 

 wijzen een contactpersoon aan als vraagbaak voor wijkbewoners; 

 zijn bezig met kwartier maken. 

 

Welzijn: 

 biedt activiteiten aan, of ondersteunen die, die voor iedereen geschikt zijn om aan deel te nemen 

of een vrijwillige bijdrage aan te kunnen leveren, aansluitend op de wensen; 

 brengt de sociale kaart van de wijk in beeld; 

 inventariseren de formele en informele netwerken in de wijk die al bestaan en maken die bekend; 

 draagt er zorg voor dat men zich welkom voelt; 

 pleegt extra inzet om kwetsbare mensen te betrekken bij de activiteiten in de wijk; 
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 brengt een proces van inclusief denken op gang bij wijkbewoners, burgerinitiatieven, deelnemers 

aan reguliere activiteiten en sociaal-/opbouwwerkers; 

 creëert draagvlak in de wijk en informeert wijkbewoners; 

 sluit aan bij bestaande netwerken; 

 creëert randvoorwaarden die het meedoen mogelijk maken en de zelfredzaamheid vergroot; 

 organiseert bewonersbijeenkomsten; 

 regelt vrijwillige inzet van wijkbewoners, stimuleren en ondersteunen; 

 werft vrijwilligers die het voor kwetsbare mensen mogelijk maken om deel te nemen; 

 biedt een aanspreekpunt voor vragen van wijkbewoners en zorgaanbieders; 

 gaat op zoek naar mensen in kwetsbare situaties in de wijk (Erop af!); 

 ondersteunt bij fondsenwerving; 

 is bezig met kwartier maken. 

5.2.2 Inclusieproof 

Het resultaat van de wijkscan is gedeeltelijk te vergelijken met de methode ouderenproof. Dit is een 

methode waarbij ouderen en hun belangenorganisaties in kaart brengen: wat is volgens hen nodig om 

gezond en prettig oud te worden in hun wijk of dorp. De doelgroep krijgt hierbij ondersteuning van de 

lokale welzijnsorganisatie.  

 

In themagroepen en panels onderzoeken en inventariseren ouderen in ongeveer zes maanden hun 

woonomgeving. Zoveel mogelijk mensen worden benaderd om mee te doen. De ouderenproof wordt 

afgesloten met een slotconferentie waar afspraken worden gemaakt met de gemeente en instellingen 

over het uitvoeren van de plannen. De ouderenproof is een goede methode om plannen voor één 

doelgroep te maken en om mensen te mobiliseren. Er volgt een voorbeeld:  

 

 

De gemeente Delft is in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, Samenwerkende Bonden van 

Ouderen en DIVA Delft het project ‘is uw gemeente ouderenproof’ gestart (2011)
32

. Geprobeerd wordt 

zoveel mogelijk 55+ers te betrekken bij het opstellen van het ouderenbeleid. De betrokken partijen 

hebben beloofd zoveel mogelijk plannen uit te voeren.  

 

 

Het gevaar van kiezen voor een bepaalde doelgroep kan echter ook gevoelens van miskenning geven 

bij andere doelgroepen. Daarom is het belangrijk om wijkbewoners zelf te laten aangeven welke 

initiatieven ze willen ondernemen. Voorkomen moet worden dat gemeentelijk beleid het ene type 

bewoner bevoordeelt boven het andere type bewoner.
33

 Om een wijk inclusieproof te maken zal op 

termijn van alle mensen in kwetsbare situatie in kaart gebracht moeten worden wat zij nodig hebben 

om mee te doen en erbij te horen in de wijk. 

5.2.3 Onverwachte partners 

Vergeet bij de wijkanalyses en het kwartiermaken de onverwachte partners niet. Welzijn is niet het 

exclusieve domein van gemeenten en welzijnsorganisaties. Iedereen kan aan inclusie werken. 

Betrek bijvoorbeeld de huisartsen, wijkverpleegkundigen, onderwijzers, wijkagenten en dergelijke. 

Onderschat niet hoeveel concrete informatie er bijvoorbeeld bij de plaatselijke winkeliers te vinden is.  

Vrijwel iedereen gaat weleens naar de kapper, ook de kwetsbare mensen.  

 

                                                      

 
32

 Voor meer informatie over dit project, zie de website: Ouderenproof Delft. 

33
 Evelyn Tonkens  Als Meedoen pijn doet 

http://www.divadelft.nl/?module=content&command=view&id=10&PHPSESSID=9de0f96adb0280472e197d357bccb5a0


Handreiking Werken aan Inclusieve Wijken  49 
JSO 

 

Hennie de Gooijer is wijkwinkelmanager in Helmond
34

. Zij ziet altijd wel mogelijkheden als het om 

participatie gaat. Zij is in dienst van de winkeliersverenigingen en heeft 11 wijken onder haar beheer. 

Daarvoor werkte ze bijna tien jaar in een welzijnsinstelling. In haar belangenbehartiging voor 

winkeliers neemt zij die kennis en ervaring bijna ‘automatisch’ mee. Ze ziet snel welke instellingen en 

disciplines je moet betrekken voor de aanpak van een wijkprobleem. Hennie kent Helmond met haar 

wijken, zij is een wandelende wijkscan. Vanuit het perspectief van winkeliers en ondernemers ziet zij 

mogelijkheden die welzijnswerkers vaak ontgaan. En ze brengt partners mee, de ondernemers uit de 

wijk.  Als lid van veel signaleringsteams bespreekt zij de maandelijks ontwikkelingen en problemen 

per wijk. Met zo’n twintig andere deelnemers, afkomstig uit de zorg, het opbouwwerk en 

maatschappelijk werk, het jongerenwerk en ouderenwerk, mantelzorg en vrijwilligers, politie en 

stadswachten, wijkopzichters en gebiedbeheerders, thuiszorg en wijkverpleging, woningcorporaties. 

Meestal zit zij er namens de ondernemers, in een enkele wijk nemen winkeliers zelf deel. Bij 

specifieke problemen werkt een clubje gespecialiseerde professionals uit dit team aan een oplossing. 

 

 

 

  

                                                      

 
34

 Zie het interview met Hennie op http://ondernemeninwelzijn.com/wp-content/uploads/2013/06/Ondernemend-Welzijn-vanuit-

Winkeliers.pdf 
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6. Kwartiermaken 

Nadat de wijkscan en de wijkanalyse zijn behandeld, kunnen we overgaan tot het zogenoemde 

kwartiermaken. In dit hoofdstuk wordt daartoe de mogelijke rollen van de betrokken actoren 

behandeld, zoals de rol van de professionals. Ook de kaders en spanningsvelden, zoals 

uitsluitingsmechanismen, verdienen aandacht. Daartegenover plaatsen we strategieën en 

technieken, zoals de Push en Pull aanpak. Belangrijk is ook de talent ontwikkeling en eigen 

kracht van kwetsbare mensen. Daar gaan we in hoofdstuk 8 verder op in. 

 

Bij de opzet van een inclusieve wijk zal het nuttig blijken om een aantal bijeenkomsten te organiseren. 

Bijeenkomsten voor mensen met een beperking zelf, voor de betrokken professionals en voor de 

beleidsmakers. Daarbij wordt de centrale vraag gesteld hoe het proces de meeste kans van slagen 

heeft en welke invoerstrategie gekozen wordt. Het is ook de plek om handvatten voor sociale 

wijkteams te bespreken.  

6.1 Wat is kwartiermaken 

Kwartiermaken is werken aan de opzet van een inclusieve wijk. Kwartiermaken wordt ook als volgt 

omschreven: 

 

‘De inzet van kwartiermaken is uitsluiting tegen gaan en mogelijkheden creëren voor mensen om 

nieuwe ervaringen op te doen in een sociale en maatschappelijke omgeving, nieuwe ervaringen zoals 

bedoeld in het concept van activerend burgerschap. Kwartiermaken is dan het ondersteunen van 

kwetsbare burgers in het aangaan van (nieuwe) verbindingen die als zinvol worden ervaren. De 

invalshoek is de rol van de samenleving versterken bij pogingen van mensen om het leven te 

hernemen. Daarvoor zijn initiatieven nodig die mensen onderling (bijvoorbeeld in een buurt) en 

mensen en organisaties bij elkaar brengen en die bemiddeling tot stand brengen tussen wensen en 

behoeften van cliënten en hun omgeving.’
35

 

 

‘Inzet van kwartiermaken is ruimte te maken voor de vreemde, de ander, de niet kenbare, degenen 

van wie het leven niet met een doel versierd is, voor Jan die de vaardigheid mist gedachten te kunnen 

lezen (Doortje Kal) 

 

Kwartiermaken in de wijk is gericht werken aan inclusie van mensen met psychische, verstandelijke 

beperkingen en anderen in kwetsbare situaties, dus aan de inclusie van wijkbewoners die worden 

buiten gesloten. Hiervoor is het nodig dat er plekken komen waarvan mensen (tijdelijk) gebruik van 

kunnen maken. Zij bereiden niches (= een gastvrije plek) voor in de wijk, zodat mensen die anders zijn 

deel van de wijk kunnen worden. 

 

De doelgroep zal per wijk verschillend zijn. Kwartiermakers richten zich op mensen in kwetsbare 

situaties die ondersteuning nodig hebben in de wijk om zich staande te houden en ook zelf een 

zinvolle bijdrage aan de wijk willen leveren. 

 
  

                                                      

 
35

  uit Acht keer kwartiermaken, Gerda Scholtens, p.57 
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Het is nog lang niet altijd vanzelfsprekend dat mensen in kwetsbare situatie meedoen in de wijk. 

Voorzieningen, onderwijs, arbeidsmogelijkheden, woonruimte, reguliere activiteiten moeten 

toegankelijk gemaakt worden. Er is nog weinig pull-kracht vanuit de wijk, er worden nog weinig 

mensen uit kwetsbare situaties actief betrokken in de wijk en er zijn nog onvoldoende aanpassingen. 

Pleitbezorgers, zorgaanbieders en kwetsbare mensen zelf kunnen hun push-kracht inzetten. Cliënten 

van zorgaanbieder worden dan gestimuleerd en ondersteund om in de samenleving te wonen en mee 

te doen. 

 

Allen stellen zich dan op als kwartiermakers en maken zo de weg vrij voor mensen in kwetsbare 

situaties. Kwartiermakers hebben een bemiddelende rol. Ze bemiddelen tussen de wensen en 

behoeften van wijkbewoners en andere betrokkenen, zoals school, club, werk enz. 

 

Omschrijvingen van kwartiermaken 

 Werken aan gastvrijheid in de samenleving. 

Men gaat op zoek naar wat mogelijk is in de situatie van de kwetsbare persoon en in de wijk. 

Waaraan heeft de persoon in kwestie behoefte? 

 Mensen helpen lid van de wereld te worden. 

 Plekken creëren die gemakkelijk toegankelijk zijn en een warme, gastvrije sfeer uitstralen. 

 Voorwaarden scheppen voor mensen in kwetsbare situaties om gebruik te kunnen maken van 

reguliere voorzieningen. 

 Geschikt maken van algemeen toegankelijke voorzieningen. 

 

Doelen van kwartiermaken kunnen zijn: (uiteraard prioriteit per wijk verschillend) 

a. Het creëren van mogelijkheden zodat mensen in kwetsbare situaties kunnen meedoen in de wijk. 

(bv. aan arbeid, dagbesteding, vrijwilligerswerk, activiteiten). 

b. Het werken aan positieve beeldvorming over de wijk en al haar inwoners. 

c. Bij wijkbewoners acceptatie en begrip kweken voor mensen in kwetsbare situaties. 

d. Het organiseren van draagvlak. 

e. Het vergroten van de bekendheid van mensen in kwetsbare situaties door voorlichting te geven. 

f. Het bevorderen van participatie. 

g. Het betrekken van maatschappelijke organisaties, verenigingen, clubs, wijkcentra, voorzieningen, 

buurtinitiatieven, bij mensen in kwetsbare situaties. 

h. Mensen in kwetsbare situaties een gewone wijkbewoner laten zijn. 

i. Het creëren en versterken van wijkgerichte steunsystemen zodat kwetsbare mensen zich thuis 

voelen in hun woonomgeving. 

j. Het stimuleren van samenwerking en afstemming tussen relevante partijen in de wijk. 

k. Het bevorderen van sociale contacten tussen wijkbewoners en mensen in kwetsbare situaties. 

l. Het beter toegankelijk maken van welzijnsvoorzieningen voor mensen in kwetsbare situaties. 

m. Het maken van ruimte om verschillen tussen mensen te accepteren. 

n. Het samen met anderen creëren van gastvrije plekken met het oog op inclusie van mensen in 

kwetsbare situaties. 

 

Tip: werk aan een specifieke doelstelling, passend bij de wijk. Maak het niet te breed. Verbind aan 

deze doelstelling korte en lange termijn doelen. 

6.2 Kwartiermakers 

We noemen niet uitputtend, want eigenlijk kan iedereen helpen bij het kwartier maken: 

 Sociaal cultureel werkers door outreachend te werken, het afleggen van huisbezoeken en het 

‘present zijn’ in de wijk. 
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 Hulp/zorg verleners, begeleiders en anderen met een signaalfunctie door met hun cliënten naar 

de reguliere activiteiten in de wijk te gaan, hen te motiveren om buiten het eigen kringetje te 

kijken. 

 Mantelzorgers, familie, het sociale netwerk. 

 Mensen in kwetsbare situaties zelf en hun cliëntenraden en belangenbehartigers, de 

ervaringsdeskundigen. 

 

Van belang is kwartiermakers goed te ondersteunen bij het ontwikkelen van de kwartiermakers 

activiteiten. Zorg- en welzijnsprofessionals die als tussenpersoon kunnen optreden tussen cliënten en 

de samenleving/de wijk kunnen hun kennis overdragen door ook bij activiteiten aanwezig te zijn. 

Zorgaanbieders en andere specialisten kunnen scholing aan de werkers in de wijk aanbieden. Veelal 

zal meer kennis nodig zijn over kwetsbare mensen. 

 

Bedenk dat zowel de mensen in de wijk als de mensen met een beperking zich zullen moeten 

aanpassen: Doelgroepen passen zich aan het normale leven aan en in de wijk is er ruimte voor 

mensen die anders zijn. Dit vraagt om duurzame samenwerking tussen alle betrokkenen. 

 

Voor de hand liggende plekken waar kwartiermakers hun activiteiten verrichten zijn de wijkcentra, bij 

verenigingen, op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, bij vrijwilligersorganisaties, op de sportschool, 

enzovoort. Feitelijk elke sociaal-maatschappelijke en culturele accommodatie die in de wijk te vinden 

is. 

6.3  Werkwijze36 

De werkwijze van kwartiermaken staat niet vast. Kwartiermakers, leden van een sociaal wijkteam en 

ervaringsdeskundigen kunnen zelf vormgeven aan het kwartiermaken, naar hun eigen inzicht. In 

samenspraak met de deelnemers kunnen activiteiten vorm krijgen. 

 

Er zijn legio mogelijkheden voor activiteiten en plekken waar aan inclusie gewerkt kan worden. We 

noemen: 

 Vrijblijvende ontmoetingsplek, alle mogelijke wijkactiviteiten. 

 Gezamenlijk activiteiten opzetten:  

 Dansworkshop, muziekgroep. 

 Eetontmoetingen, eettafel, samen lunchen of koffietafels, ook: Restaurant van Harte. 

 Voorlichtingsbijenkomst of informatiemarkten voor mensen in kwetsbare situaties, bijvoorbeeld 

in samenwerking met Humanitas. 

 Werkgroepen/ denktank. 

 Jaarlijks kwartiermakers festival. Het thema kunst werkt goed. 

 Gespreksbijeenkomsten en individuele gesprekken. 

 Ruilwinkel, inloop projecten. 

 Cliënten activeren; bv. bijeenkomst leuke dingen doen. 

 Projecten rond eenzaamheidsproblematiek. 

 Bemiddelen van cliënten naar vrijwilligerswerk of buiten specifieke dagbesteding, bijvoorbeeld 

gastheer/gastvrouw in een wijkcentrum. 

 Vriendendienst/ maatjesprojecten. 

 Cursus op stap naar vrijwilligerswerk. 

                                                      

 
36

  Handige literatuur hierbij is  bijvoorbeeld:  Acht keer kwartiermaken, een verkennend onderzoek naar de  methodische 
aspecten van kwartiermaken, Gerda Scholtens, 2007. Dit boekje beschrijft acht praktijkvoorbeelden van 
kwartiermakerprojecten. 
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 Werkconferenties: voorbeeld wat hebben kwetsbare groepen nodig om zoveel mogelijk een 

gewoon leven te kunnen leiden? Workshop over uitstoting en stigmatisering, film met 

straatinterviews om thema’s als veiligheid en uitstoting. 

 Multiloogbijeenkomsten
37

 (methode Heinz Molders). 

 

Er zullen een aantal strategieën en methoden besproken worden.. 

6.3.1 Push en/of Pull strategieën 

Bij inclusief werken is het PUSH en PULL principe een belangrijk uitgangpunt
38

:  

 

 

Bij de pullbeweging trekken reguliere organisaties mensen in kwetsbare situaties naar binnen zodat ze 

in de samenleving kunnen meedoen. 

 

Bij de pushbeweging duwen gespecialiseerde organisaties hun cliënten over de drempel van de 

voorziening en stimuleren hen om mee te gaan doen in de samenleving. 

6.3.2 De ABCD methode 

De ABCD Methode behelst een aantal methodieken om aan een inclusieve wijk te werken. 

Deze methode (ABCD staat voor Asset Based Community Development) is een in Amerika 

ontwikkelde methode van wijkontwikkeling. Een specifieke aanpak, waarbij de leefbaarheid op sociaal 

en fysiek gebied in een proces van intensieve burgerparticipatie in wijk of buurt wordt opgestart.  

Op interactieve wijze, met deelname van bewoners zelf, wordt de wijk of buurt in kaart gebracht met 

specifieke aandacht voor aanwezige kwaliteiten, kennis en talenten en formele en informele 

verbanden in de buurt of wijk. De bewoners worden hierbij uitgedaagd en gestimuleerd om op basis 

van deze kwaliteiten en talenten concreet aan de slag te gaan met de verbetering van de 

leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk.  

                                                      

 
37

 In Multiloog-bijeenkomsten worden ervaringen met (psychische) problemen in het dagelijkse leven vanuit verschillende 
achtergronden en posities met elkaar uitgewisseld. Zie ook http://www.inca-pa.nl 

38 Push and Pull model volgens Dr. Martin Schuurman, Kalliope Consult 
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Voordeel van deze methode is dat de kwaliteiten in de wijk gaandeweg het proces worden geactiveerd 

en het zelforganiserend vermogen in de wijk toeneemt. Hiermee is deze methode bij uitstek geschikt 

om tot een concreet plan van aanpak te komen samen met burgers/wijkbewoners. Voorafgaand aan 

de daadwerkelijke uitvoering zal er gewerkt moeten worden aan het ontwikkelen van draagvlak onder 

alle te betrekken partijen, waarbij gedacht moet worden aan o.a. het gemeentelijk apparaat, lokale 

bedrijfsleven, woningcorporaties en overige private organisaties in de wijk. Ook zal er een realistisch 

budget beschikbaar moeten zijn om initiatieven vanuit de wijk te realiseren. Daarnaast blijft het 

uitgangspunt dat bewoners zelf steeds verantwoordelijk blijven voor, delen van-, de oplossingen die 

worden nagestreefd. 

 

De ABCD methode kent het volgende stappenplan
39

: 

1. Maak een wijkkaart die het potentieel van de wijk zichtbaar maakt. Een groep bewoners begint, al 

dan niet met ondersteuning van bijv. het sociale wijkteam, de capaciteiten, de middelen en 

wensen van alle bewoners van de wijk in kaart te brengen.  

2. Daarnaast wordt een inventarisatie gemaakt van alle andere middelen waar de wijk over kan 

beschikken, zoals vrijwilligersorganisaties, gebouwen, bedrijven, fondsen, instellingen parken enz. 

3. Ontwikkel samenwerkingsverbanden om de wensen en capaciteiten met elkaar te verbinden. 

Iedere betrokkene heeft hier voordeel van. 

4. Werk aan een goede wijkeconomie en een goed communicatienetwerk. 

5. Ontwikkel een wijkvisie en een wijkstrategie. 

6. Kijk of er fondsen buiten de wijk geworven moeten worden. 

 

De kritiek op deze methode is dat ze teveel op de economische, arbeidsmatige aspecten is gericht. In 

die zin past ze beter bij de participatie ladder rond arbeid dan bij het participatiewiel van Movisie. 

Voor het werken aan een inclusieve wijk kan men zich beter richten op het sociaaleconomische 

aspect, op kleinschalige initiatieven. Een voorbeeld: 

 

 

De SIG is een professionele, kleinschalige, organisatie voor mensen met een beperking en/of 

autismeverwante stoornis in Midden- en Zuid-Kennemerland. De SIG biedt begeleiding op alle 

levensgebieden: opvoeding, wonen, financiën/schulden, dagbesteding en sociale activering. 

 

Cliënten van de SIG verzorgen de bemensing van een aantal winkeltjes in verzorgingshuizen. Ook 

doen de medewerkers met een beperking zo nodig boodschappen en verzorgen zij andere kleine 

diensten voor de bewoners. Bezoekers en bewoners van het verzorgingshuis doen inkopen in het 

winkeltje. Iedereen is blij omdat er sprake is van wederkerigheid. Cliënten zijn geen cliënt maar 

medewerker, ze krijgen het gevoel nodig te zijn en dat ze iets te bieden hebben. Er wordt aanspraak 

gedaan op hun mogelijkheden en talenten.  

 

                                                      

 
39 De ABCD methode staat uitgewerkt in “Wijken voor bewoners, Asset-Based Community Development in 
Nederland. Geschreven door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het Kenniscentrum Grote Steden. 
Voor meer informatie, zie ook http://www.verwey-jonker.nl.doc/vitaliteit/ABCD-folder.pdf,  
http://www.movisie.nl/esi/abcd en http://www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies 
 

 

http://www.verwey-jonker.nl.doc/vitaliteit/ABCD-folder.pdf
http://www.movisie.nl/esi/abcd
http://www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies
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6.3.3 Sociale media 

Sociale media kunnen bijdragen aan een buurtgevoel en als plek waar wijkbewoners elkaar kunnen 

vinden. Initiatieven in de wijk kunnen op bijvoorbeeld een wijk facebook pagina gezet worden. De 

informatie is dan voor iedereen toegankelijk en de betrokkenheid bij de wijk kan zo worden vergroot. 

Voorbeelden hiervan zijn de online platforms voor de koppeling van hulpvragen en hulpvragen van 

wijk/buurt/dorp/stadsgenoten. 

 

Kijk voor meer informatie eens op:  

www.zorgvoorelkaar.com een online marktplaats voor vrijwillige hulp 

www.burennetwerk.nl 

www.wehelpen.nl    hulp zoeken en bieden bij jou in de buurt 

http://buuv.nu een buurtmarktplaats voor en door bewoners. Bij BUUV gaat het om 

diensten die als bewoners voor elkaar kunt doen. 

http://burennetwerkgouda.nl 

http://www.hulpinjebuurt.nl  (SWOP Pijnacker Nootdorp) maakt het mogelijk om digitaal hulp te  

vragen en deze te koppelen aan het aanbod van een buurt,-wijk of 

dorpsgenoot. 

 

Het goede van deze platforms is dat ook mensen in kwetsbare situaties hun talenten kunnen inzetten 

en hulp kunnen aanbieden. 

Deze platforms spelen een belangrijke rol in het realiseren van een inclusieve wijk. 

6.3.4 Andere methoden 

“Niet de methode moet centraal staan, maar de mens. Er moet iemand zijn die in jou gelooft, iets in 

jou ziet, die geïnteresseerd is in jouw welzijn.” 

 

Naast de genoemde methoden zijn er nog een aantal andere methoden die kort toegelicht worden: 

 Photovoice: een methodiek die in de VS op velerlei manieren wordt gebruikt om groepen mensen 

een stem te geven die ze niet vanzelfsprekend hebben. 

 HEE (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid): een beweging die door (ex) cliënten is 

ingezet om hun ervaringsdeskundigheid te kunnen inzetten. 

 Methode De Mensenbieb: een methode om contact te leggen met mensen waarover dikwijls 

vooropgezette ideeën en oordelen bestaan
40

. Doordat de ontmoeting plaatsvindt in de context van 

een eenmalige gebeurtenis, is het voor alle betrokkenen minder eng. 

Behalve deze zijn er nog vele andere methodieken bruikbaar zoals de steuncirkel benadering, de 

bijspringermethode, ‘burgers aan zet’, de dialoogmethode of de bronmethodiek. 

 

Meer over toegepaste methodieken is te vinden in de bijlage van het rapport Versterken Sociale 

Netwerken van Holland Rijnland
41

. Daarbij worden ook enkele waarschuwingen gegeven: 

1. Op vrijwel alle methoden bestaan vele varianten. Een methode koppelen aan een groep is 

derhalve niet meer dan een theoretisch principe gebaseerd op de uitgangspunten.  

2. Het is geen uitputtende lijst met methoden, het is slechts het topje van de ijsberg. Wel zijn te 

onderscheiden methoden benoemd die voor de verschillende groepen in principe geschikt zijn. 

                                                      

 
40

 Zie bijvoorbeeld www.mensenbieb.nl,  www.mensenbiebhaarlem.nl, www.mensenbiebamsterdam.nl 
41

 www.jso.nl/cases/handreiking-versterken-sociale-netwerken/ 

http://www.zorgvoorelkaar.com/
http://www.burennetwerk.nl/
http://buuv.nu/
http://burennetwerkgouda.nl/
http://www.hulpinjebuurt.nl/
http://www.mensenbieb.nl/
http://www.mensenbiebhaarlem.nl/
http://www.mensenbiebamsterdam.nl/
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6.4 Rol gemeente 

De rol van de gemeente bij dit alles is om handen en voeten te geven aan de Wmo. De gemeente 

neemt het voortouw om iedereen die wil werken aan de verbetering van de maatschappelijke situatie 

van gemarginaliseerde burgers bij elkaar te brengen en deelname mogelijk te maken. Daarnaast 

werken gemeenten aan draagvlak en weten zich verantwoordelijk voor het ontstaan en onderhouden 

daarvan. 

6.5 Rol welzijnswerk 

Het welzijnswerk brengt twee werelden bij elkaar, die van gewone mensen en die van kwetsbare 

mensen. Door onderling contact worden eventuele vooroordelen weggenomen. Welzijn maakt 

ontmoeting mogelijk. Maatjes projecten kunnen weerbare burgers verbinden met kwetsbare burgers. 

6.6 Successen 

Bij het kwartiermaken zijn uit ervaring en literatuur vele succes- en faalfactoren te halen. We zetten er 

een aantal op een rijtje
42

. 

 

1. Je doet aan stigmabestrijding door ontmoetingen te organiseren tussen mensen met beperkingen 

en zonder beperkingen. 

 

2. Altijd doen en blijven doen: geef voorlichting en verspreid (project)informatie. 

 

3. Bedenk dat gastvrije plekken (niches) hun kwaliteit o.a. aan maatjes danken, aan mensen die zich 

opwerpen als bondgenoot en zo nodig als bemiddelaar. 

Een gastvrije plaats is een plek om mensen te verbinden, waar dialoog plaatsvindt tussen allerlei 

mensen met als doel om marginalisering en insluiting van mensen te voorkomen. 

 

4. Zet activatoren in, dat zijn rolmodellen die zich aan het kwartiermaken willen verbinden. 

 

5. Actieve burgers zoeken zorgzame en betrokken instituties die hen serieus nemen al betrokken en 

verantwoordelijke burgers. Sleutelwoord is erkenning. 

 

6. Bedenk dat meedoen leidt tot een behoefte aan meepraten en meebeslissen. Organiseer de 

zeggenschap daarom goed. 

 

7. Leg in het wijkenbeleid een link tussen sociaal en politiek burgerschap, dus tussen meedoen en 

meepraten. Zorg dat deze kloof zo veel mogelijk gedicht wordt.  

 

8. Zorg dat wijkbewoners, vooral die meedoen, herkenbare invloed uitoefenen op het beleid. 

Essentiële voorwaarde voor meedoen is meevoelen: empathie, genegenheid en respect voor 

anderen zijn essentieel voor affectief burgerschap. 

In wijkenbeleid moet aandacht zijn voor negatieve en positieve emoties. 

 

                                                      

 
42

 Een aantal factoren zijn afkomstig uit-, en goed beschreven, in uitgaven rond ‘affectief burgerschap’, uitgaven Van Gennep 
,  zie het literatuuroverzicht. 
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9. Je boekt eerder succes als je rond concrete activiteiten samenwerkt. De wijk moet werkelijk ruimte 

maken voor mensen met beperkingen 

10. Werk aan het opzetten van Vriendendiensten
43

. Eén op één vrijwilligerswerk, binnen een stevig en 

inspirerende professionele infrastructuur. 

Bedenk ook ‘maatjes projecten’ en biedt maatjes een training aan
44

. 

 

11. Omarm de presentiebenadering. Die staat voor ‘een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig 

en toegewijd op de ander betrekt en zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat. Een 

manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, 

met praktische wijsheid en liefdevolle trouw’.
45

 

 

12. Talentencoach
46

. Vrijwilligers als talentcoach gaan gemakkelijker een relatie aan met mensen uit 

de doelgroep die behoefte hebben aan iemand die met hen meedenkt en hen helpt om hun kracht 

en talent te ontdekken en te activeren. 

 

13. Organiseer een kwartiermakers festival. Dit is een cultureel evenement, gericht op ontmoeting 

tussen mensen met en zonder psychiatrische achtergrond. In Haarlem, Groningen, Amsterdam, 

Zwolle, Arnhem en bijvoorbeeld Breda was dit een succes. 

6.7 Valkuilen 

1. Het gaat mis als men zich te vaak en te veel eenzijdig richt op fysieke integratie, de inrichting van 

de wijk of functionele integratie (huisarts en welzijn komen weer in zicht). Het moet gaan over de 

aanvaarding, zonder voorwaarden, van de ene mens door de andere.
47

 Het uitgangspunt mag niet 

zijn dat mensen die anders zijn zich moet aanpassen om normale burgers te worden. Juist het 

anders zijn moet integraal worden geaccepteerd. 

 

2. Als je spreekt over de wijk en de bewoners kun je de differentiaties in de wijk uit het oog verliezen 

waardoor bepaalde groepen zich achtergesteld voelen. Dit kan nieuwe scheidslijnen veroorzaken 

en leiden tot gevoelens van miskenning. 

 

3. Gebrek aan zeggenschap van professionals die te maken hebben met prestatieafspraken en 

aanbestedingen. 

 

4. Professionals en wijkbewoners zien mensen met een beperking niet vanzelfsprekend als 

(mede)wijkbewoner. Ook woonbegeleiders hebben er vaak moeite mee om hun cliënten als 

wijkbewoners te zien. Bij wijkactiviteiten zijn zelfstandig werkende vrijwilligers niet meteen 

ingesteld op de nieuwe bezoekers. Wat dus gedaan moet worden is dat de kwartiermaker 

professionals en wijkbewoners coacht en kan werken aan gastvrijheid bij wijkcentra en bij 

algemene voorzieningen. Ook kunnen activeringsteams opgezet worden. 

 

5. In onze samenleving wordt de norm voor wat ‘normaal’ is steeds strenger en veeleisender. 

Wijnbewoners nemen soms afstand van mensen die anders zijn. Kwetsbare mensen moeten hun 

                                                      

 
43

 Zie verder www.vriendendiensten.nl 
44

 Zie ook www.ikwordmaatje.nl 
45

 Citaat van prof. dr. Andries Baart, oprichter van de De Stichting Presentie 

46 Meer info op www.talentcoach.nl 

47 Meininger, Verhalen verbinden, 2007. 

http://www.vriendendiensten.nl/
http://www.ikwordmaatje.nl/
http://www.talentcoach.nl/
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kwetsbaarheid accepteren en geen slachtofferrol op zich nemen. Dan kan een collectief proces in 

gang gezet worden. 

 

6. Denken dat alleen empowerment van de doelgroep de succesvolle weg is naar zelfredzaamheid. 

Dat is niet zo. Het kan wel bijdragen aan een positief zelfbeeld en op die manier leiden tot 

maatschappelijke participatie. Ga dus niet te snel uit gaan van zelfredzaamheid, dat werkt vaak 

verwaarlozing in de hand, maar faciliteer het empowerment wel. 

 

7. Actieve burgers die meewerken aan wat de overheid wil, verwachten van de overheid dat ze 

daartoe ook in de gelegenheid worden gesteld en waardering en erkenning voor krijgen. Ze 

worden hierin vaak teleurgesteld. Hier ligt een taak voor het welzijnswerk. 

 

8. Het te vroeg opheffen/verminderen van de kwartiermakers functie. We moeten dus systemen in 

de wijk laten functioneren die ook bij het wegvallen van kwartiermaker blijven doorwerken. 

 

9. Het niet onderkennen van de vraagverlegenheid van mensen in kwetsbare situaties. Zij schamen 

zich vaak om hulp te vragen. Aan de andere kant is er veel handelingsverlegenheid bij 

wijkbewoners, zij durven niet ongevraagd hulp te bieden. 

 

10. Open ontmoetingsplaatsen zonder agenda en rollen, een buurtfeest waar men geacht wordt 

gezellig met elkaar in gesprek te raken, werken juist niet goed. 

6.8 Plan van aanpak 

Het gaat er nu om dat er samen met alle partijen een haalbaar plan voor een inclusieve wijk gemaakt 

wordt. Zoals eerder gezegd vraagt elk plan voor elke wijk maatwerk. 

1. Verstandig is om samen met alle betrokkenen en belanghebbenden te bepalen waar men zich in 

eerste instantie op gaat richten en waarom. Zoals de coalitie voor inclusie benadrukt: “niet over 

ons of zonder ons.” 

2. De basis zal altijd een gezamenlijke visie op de inclusieve wijk zijn. 

3. Maatgevend voor het plan is ook de beleidscontext. Het gemeentelijk beleid voor de wijk zal dus 

beschreven moeten zijn. 

4. Maak een keuze maken uit alle mogelijke doelstellingen. Vraag je af welke activiteiten in de wijk 

gewenst zijn en voor welke verschillende doelgroepen. 

5. Zet een organisatie op en bepaal ieders rol: gemeente, wijkbewoners, professionals, 

vrijwilligersorganisaties. 

6. Bedenk en beschrijf ook de volgende aandachtspunten: 

 Communicatie en wie doen mee? 

 Bekostiging en het formuleren van overige randvoorwaarden. 

 Op welke manier worden vorderingen vastgelegd, geregistreerd en gevolgd? 

 Tijdsplanning. 

 Evaluatie. 

6.8.1 Oppervlakkige contacten 

Bij het plan van aanpak is het van belang in te zetten op lichte, oppervlakkige en begrensde 

contacten. Deze geven het meeste kans op succes. Het onderzoek Lof der oppervlakkigheid
48

 door 

                                                      

 
48

 F.H Bredewold, Lof der Oppervlakkigheid, Universiteit van Amsterdam 2014 
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Femmianne Bredewold betreft een onderzoek naar het contact tussen mensen met een verstandelijk 

of psychiatrische beperking en buurtbewoners. 

 

De overheid verwacht veel van haar burgers. We moeten elkaar accepteren en buurtbewoners 

moeten bijdragen aan de integratie van mensen met een beperking en zich verantwoordelijk voelen 

voor hun welzijn. Beide partijen geven en ontvangen. De verwachtingen rond wederkerigheid zijn (te) 

groot. Bredewold stelt dat het niet vanzelfsprekend is dat burgers zonder beperking omzien naar 

burgers met een beperking. Het grootste deel van de contacten komt spontaan tot stand en blijft 

oppervlakkig; een praatje of groeten op straat. In de praktijk blijken er weinig spontane duurzame 

relaties te ontstaan waarin mensen over en weer aandacht, hulp en zorg voor elkaar hebben. Als de 

contacten begrensd zijn ervaren zowel de mensen met als zonder een beperking dit als het meest 

veilig. Er zijn wederzijds geen hoge verwachtingen. Indien de begrenzing van het contact wordt 

losgelaten is de kans op mislukking groot. Door op gepaste afstand te blijven, blijven relaties langer 

goed. 
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7. Sociale wijkteams 

Sociale wijkteams vormen het integrerend en kloppend hart van de ‘inclusieve aanpak’. Het is 

de plek waar alle wijkinformatie bij elkaar komt en gedeeld wordt, waar ontwikkelingen 

besproken worden en acties uitgezet. 

 

Deze handreiking gaat niet over het brede scala van problemen waar een sociaal wijkteam (of hun 

achterliggende organisaties) mee te maken kan krijgen. Het gaat over hoe een sociaal wijkteam 

samen met wijkbewoners en ervaringsdeskundigen activiteiten dicht bij huis kunnen ondersteunen en 

organiseren om verbindingen te leggen tussen individuele vragen en collectieve voorzieningen.  

Deze handreiking betreft dus een deel van de gebieden waar het sociaal wijkteam zich op richt, 

namelijk het stimuleren van mee doen in de samenleving, participatie aan activiteiten in de wijk, 

bevorderen van zelfredzaamheid van (kwetsbare) wijkbewoners 

7.1 Taak en doel 

De taak en het doel van het sociale wijkteam is: 

 Werken aan een toegankelijke, inclusieve wijk waarin mensen in kwetsbare situatie meer gaan 

meedoen, participeren en mede het gezicht van de wijk bepalen. 

 Verbinding maken tussen wijkbewoners in kwetsbare situaties en voorzieningen in de wijk. 

Elk sociaal wijkteam zal een keuze maken in waar ze zich op gaat richten in het kader van de 

inclusieve wijk: Individuele casuïstiek/ probleemsituaties of wijkactiviteiten of beide. De inclusieve wijk 

gaat vooral over meedoen dus richten we ons hier op activiteiten op wijkniveau. 

 

Het wijkteam heeft nu een keuze op een aantal domeinen waar ze zich op zal richten, zoals: 

 taalvaardigheid en integratie; 

 veiligheid, politie en justitie; 

 opvoeding, vrije tijd, onderwijs; 

 inkomen, financiën, schulden; 

 gezondheid en welzijn; 

 mobiliteit en vervoer; 

 wonen; 

 sociale participatie en levensbeschouwing; 

 participatie en werk; 

 leren, onderwijs en scholing; 

 psychisch welbevinden, zingeving. 

 

De rol van een sociaal wijkteam is in elk domein het verbinden en enthousiasmeren van wijkbewoners 

om activiteiten uit te voeren, op te zetten en toegankelijk te maken. Belangrijk is dat het idee niet van 

bovenaf wordt opgelegd maar dat vanaf het begin wijkbewoners worden uitgenodigd om mee te 

denken en te beslissen. Het idee van de inclusieve wijk moet vanuit de wijk verder worden ontwikkeld. 

Leg niet van tevoren veel vast. Sluit steeds zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven. 

 

De aanpak die het sociaal wijkteam kiest mag breed in de wijk bekend gemaakt worden. Je kunt dit 

communiceren via de wijkkrant, een wijkwebsite, de plaatselijke krant, via bewoners bijeenkomsten, 

enz. 
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7.2 Samenstelling 

De samenstelling van een sociaal wijkteam zal per wijk verschillen.  

In de meeste gevallen zal dit er als volgt uit zien: 

 de sociaal cultureel /opbouwwerker; 

 de jongerenwerker; 

 de woonconsulent van de woningcorporatie; 

 een Wmo consulent; 

 een vertegenwoordiger van de gemeente; 

 de professionals van zorgaanbieders in de wijk; 

 actieve wijkbewoners;  

 mensen in kwetsbare situaties/ervaringsdeskundigen; 

 een ouderenconsulent. 

 

Als het team zich ook met individuele casuïstiek gaat bezighouden dan dienen ook een huisarts, 

maatschappelijk werker, wijkverpleegkundige, consulent van MEE, de thuiszorg, de wijkagent, 

onderwijs, ouderenconsulent en medewerker Werk en Inkomen te worden opgenomen 

7.3 Activiteiten 

Wijkactiviteiten in het kader van het werken aan een inclusieve wijk zijn onder andere: 

 Ontmoetingsactiviteiten, bijvoorbeeld samen eten. 

 Welzijnswerk activiteiten, zoals inloop activiteiten, cursussen. 

 Preventieve activiteiten, waaronder ontmoetingsactiviteiten ter voorkoming van vereenzaming, 

meer bewegen o.l.v. de buurtsportcoach. Preventieve activiteiten voorkomen de vraag naar 

zwaardere zorg. 

 Wijkactiviteiten die gericht zijn op meedoen, participatie en het versterken van eigen kracht. 

 Sportactiviteiten in samenwerking met één of meerdere plaatselijke sportverenigingen. 

 Activiteiten van of door bewonersgroepen, huurdersverenigingen. 

 De buurtmoestuin. 

 Initiatieven van bewoners (bv. buurtfeest, straatspeeldag) Dit zoveel mogelijk stimuleren. 

 Het stimuleren van vrijwilligerswerk bij spreekuur in de wijk. 

 Bijzondere bemiddeling organiseren, via vrijwilligerswerk, door maatjes ter plaatse bij wijkcentra, 

op het werk, bij de sportvereniging. 

 Het opzetten van een clubje bewoners om nieuwe wijkbewoners welkom te heten. 

Denkbare taken voor het sociaal wijkteam inclusieve wijk zijn: 

1. Inventarisatie van wijkactiviteiten maken. Door wie worden deze activiteiten uitgevoerd? (zie 

wijkscan) en actueel gehouden. 

2. Afspraken maken over hoe de gegevens over wijkactiviteiten worden vastgelegd. Registratie van 

inhoud activiteit, aantal deelnemers. Is een collectief registratiesysteem wenselijk? 

3. Overzicht maken voor stakeholders: wie heeft contact met wie en wie is waar mee bezig? 

4. Sociale kaart van de wijk maken. 

5. Activiteitenkalender van de wijk maken. 

6. Handig is ook een enquête naar vrijetijdsbehoeften van bewoners met een beperking. 

7. Individuele vragen van wijkbewoners verbinden met het aanbod van collectieve voorzieningen. 

(verenigingen, welzijnsactiviteiten enz.) 

8. Vragen van wijkbewoners in kwetsbare situaties inventariseren, vertalen naar wat er al in de wijk 

aanwezig is en zo nodig een nieuw aanbod ontwikkelen.  
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Voorbeelden: welzijnsarrangementen in wijkcentra, een rolstoelbrigade voor slecht ter been zijnde 

ouderen, boodschappendienst, vervoersdienst, maatjesprojecten. 

9. Uitgangspunt: wijkbewoners hebben zelf de maximale regie en krijgen ondersteuning als dit nodig 

is. Voor en door bewoners! De benadering is gericht op zelfredzaamheid. 

10. Onderzoeken of er combinaties te maken zijn van bijvoorbeeld AWBZ-dagbesteding en activiteiten 

vanuit de Wmo. 

11. Aandacht voor het versterken van sociale netwerken. 

12. Wijkbewoners toerusten om met specifieke doelgroepen om te kunnen gaan. 

13. Het houden van een spreekuur waar wijkbewoners met vragen terecht kunnen en dit verbinden 

met wat er in de wijk aanwezig is.  

14. Het inventariseren van collectieve vragen.  

15. Hulpvragen van wijkbewoners koppelen aan vrijwilligers onder het motto Zorg voor elkaar, Tijd 

voor je buurt. 

7.4 Randvoorwaarden 

Als we de succesfactoren vertalen naar een aantal voor de hand liggende randvoorwaarden, zien we 

de volgende randvoorwaarden: 

1. Per wijk is er een coördinator, een generalist, die veel contacten heeft in de wijk. 

2. De regie ligt bij de gemeente. 

3. Goede vertegenwoordiging van iedereen die zich met wijkactiviteiten bezighoudt en organisaties 

die daarbij ondersteuning kunnen bieden. 

4. Goede vertegenwoordiging van wijkbewoners en ervaringsdeskundigen. 

5. Evenwicht tussen erbij blijven en loslaten. 

6. Toepassing van de zogeheten presentiebenadering, zichtbaar, langdurig en consequent aanwezig 

zijn. 

7. Een gezamenlijke visie op iedereen kan mee doen.  

8. Klein beginnen met mensen die kansen hebben, daarna: goed voorbeeld doet goed volgen. 

9. Reguliere aanbod moet bereid zijn zich open te stellen voor mensen in kwetsbare situaties. 

10. Deskundigheidsbevordering van zowel professionals als actieve wijkbewoners en de reguliere 

voorzieningen is van belang. 

11. Ook de zorgaanbieders stellen zich open voor mensen uit de wijk, bijvoorbeeld kunnen mee eten 

in restaurant. 

12. Wijkbewoners krijgen handvatten over hoe ze in contact kunnen komen met mensen in kwetsbare 

situaties en over hoe ze kunnen omgaan met mensen uit specifieke doelgroepen. 

13. Er is een contactpersoon voor wijkbewoners waar zij met hun vragen terecht kunnen. 

14. Maak gebruik van de mogelijkheden van een vrijwilligersacademie. Op een aantal plaatsen 

bestaan die al
49

 en verwacht mag worden dat door de doorgaande decentralisaties en 

bezuinigingen er meer initiatieven voor zulke academies genomen zullen worden.  

  

                                                      

 
49

 Bijvoorbeeld in Haarlem, Leiden, Drechtsteden 
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8. Talentontwikkeling 

Ieder mens, hoe kwetsbaar of beperkt in zijn mogelijkheden, heeft talenten die misschien nog 

voor het eerst ontdekt moeten worden. Het aanspreken en benutten van deze talenten is een 

van de bouwstenen in het streven naar inclusieve wijken. Dit gaat echter niet vanzelf, reden 

waarom in dit hoofdstuk mogelijkheden voor talentontwikkeling worden behandeld. 

 

Talentontwikkeling past in het streven om een wijk inclusief te maken. Bij het werken aan een 

inclusieve wijk is signaleren en ondersteunen van talent van groot belang. Hierbij wordt gekeken naar 

talenten van alle wijkbewoners, dus ook naar de talenten van mensen in kwetsbare situaties. 

Uitgangspunt is dat elk individu hierin ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. Met talent bedoelen 

we iemand die zich vanuit een aanleg en affiniteit bekwaamd heeft. De persoon is ergens goed in 

(geworden). Talentontwikkeling is een proces dat uit vier fases bestaat: 

1. Kennismaken 

2. Verdiepen 

3. Bekwamen 

4. Verzilveren 

De (inclusieve) wijk is een wijk waar mensen de mogelijkheid krijgen hun talenten verder te 

ontwikkelen door aan te sluiten bij waar mensen goed in zijn en door nieuwe uitdagingen te bieden. 

Dit sluit aan bij hoe er binnen de Wmo gedacht wordt over ondersteuning en begeleiding, het ervan 

uitgaan wat mensen wel kunnen. In de inclusieve wijk gaat het om talentontwikkeling van iedereen op 

allerlei gebieden. Een inclusieve wijk moet mogelijkheden hebben voor de kennismakingsfase en de 

verdiepingsfase. Talentontwikkeling in een inclusieve wijk betekent dat het talent van verschillende 

wijkbewoners wordt gezien als een middel om zelfredzaam te worden, om een sociale rol in de wijk te 

kunnen vervullen, om plek te verwerven in de wijk en op die manier zelfvertrouwen te krijgen. 

Vragen die gesteld kunnen worden zijn:  

 Welke talenten zijn er in de wijk?  

 Hoe kunnen we de aanwezige talenten in beeld krijgen? Onder andere door sleutelfiguren te 

vragen mee te doen bij talentontwikkeling en contacten met begeleiders van kwetsbare mensen. 

 Hoe kunnen we in deze wijk talenten ontwikkelen? 

 Wat verstaan we daaronder. Hebben we hierover een gezamenlijke visie? 

 Waar liggen prioriteiten? Bv. welzijn, sport en bewegen, kunst en cultuur, communicatie, dingen 

organiseren, specifieke doelgroepen, enz. 

 Wat moet er vervolgens gebeuren?  

Samenwerking tussen alle partijen in de wijk is hier van belang voor het signaleren van talenten, voor 

de ondersteuning en coaching en voor het nodige maatwerk. Waardering en stimulans vanuit het 

eigen sociale netwerk draagt in grote mate bij aan talentontwikkeling. Daarnaast kunnen ze samen 

een overzicht maken van alle activiteiten en contacten. Voor talentontwikkeling is het nodig netwerken 

op te bouwen, te onderhouden en uit te breiden. 

 

De wijk zelf kan een bron zijn voor het ontwikkelen van talent als er voorzieningen zijn waar ervaring 

kan worden opgedaan, door bevlogen wijkbewoners, voorbeeldfiguren en als wijkbewoners open 

staan voor diversiteit. 
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In de wijk Vrijenban in Delft bereiden jongeren van het Speciaal Voorgezet Onderwijs (jongeren met een 

verstandelijke beperking) eens per maand een maaltijd voor ouderen in de wijk. Zij serveren de maaltijden en 

oefenen hun sociale vaardigheden. De jongeren kunnen ontdekken of ze talent hebben voor koken, voor 

bedienen en voor omgaan met ouderen. De maaltijden worden altijd drukbezocht. De oudere wijkbewoners 

kunnen zo ontdekken of ze talent hebben voor het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking.  

 

Op deze manier maken verstandelijke beperkte jongeren kennis met de activiteit koken en ontdekken 

of ze dit wel of niet leuk vinden. Zij verdiepen zich door mee te doen aan de kooklessen op school. 

Daarna kunnen ze zich bekwamen, de ambitie hebben om bijvoorbeeld kok te worden of in de horeca 

te gaan werken. Zij verzilveren hun talent als zij later betaald werk kunnen vinden in de horeca. Zo zijn 

er al veel lunchrooms waar mensen met een beperking werken. Op een gegeven moment overstijgt de 

talentontwikkeling de wijk, voor het bekwamen en verzilveren zal vaak naar activiteiten buiten de eigen 

wijk gezocht moeten worden. 

 

Het kan zijn dat een wijk weinig mogelijkheden kan bieden voor talentontwikkeling. Dat is bijvoorbeeld 

het geval als bepaalde groepen worden buitengesloten, niet mee mogen of kunnen doen aan 

activiteiten die voor iedereen bedoeld zijn. Of omdat men niet weet welke kwetsbare mensen er in de 

wijk wonen en ze ook niet uitgenodigd worden om mee te doen of omdat er weinig voorzieningen en 

verenigingen zijn. 

 

Soms bestaat er bij mensen in kwetsbare situaties, en hun begeleiders, een bepaalde angst om 

nieuwe ervaringen aan te gaan. Dit kan het gevolg van eerdere negatieve ervaringen of van een 

gevoel van onveiligheid. Ook daarom is de gastvrije plek, een warme ontvangst belangrijk. 

Werken aan een inclusieve wijk is dan ook werken aan kansen, aan mogelijkheden die elke 

wijkbewoner krijgt om mee te doen en zodoende hun talenten te ontwikkelen.  

 

Er is veel aandacht voor talentontwikkeling in de wijk. Daarbij gaat het niet om te excelleren, maar het 

beste te halen uit iedereen. Dit sluit aan op het denken over ondersteuning en begeleiding binnen het 

Wmo-kader. Niet de beperkingen van iemand, maar zijn of haar mogelijkheden dienen centraal te 

staan. Talenten van mensen zijn aan te boren en te ontwikkelen. Ook hier geldt een bottom-up 

benadering waarbij mensen individueel worden benaderd en waar ieder individu wordt gestimuleerd 

zijn eigen oplossing te vinden of te bedenken. De oplossing is gericht op meer zelfwerkzaamheid, 

uitgaan van talent en vaardigheden en zelfcontrole. Het uitgangspunt is dat mensen zich bewust 

worden van wat ‘goed’ voor hen is. Hun belang moet echter zo veel mogelijk parallel lopen aan het 

belang van de maatschappij. Als ze dit inzien dan ontstaat er energie en belang. Het individu zet zich 

dan in voor zichzelf maar ook voor de maatschappij, wil zich ontwikkelen en komt tot bloei. 

 

De stichting Piëzo
50

 in Zoetermeer heeft een methodiek ontwikkeld waarmee mensen vanaf 

verschillende niveaus de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen om volwaardig deel te kunnen 

nemen aan de maatschappij. Gefaseerde participatie houdt in dat mensen kunnen (door)groeien naar 

verdere participatie in de samenleving. 

 

                                                      

 
50 Stichting Piëzo (zie www.stichtingpiezo.nl) is een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen in de 

gelegenheid stelt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. 
Dit kan door deel te nemen aan trainingen en activiteiten of door vrijwilligerswerk 

 

http://www.stichtingpiezo.nl/
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De kracht van Piëzo is het leggen van verbindingen tussen de leerontwikkeling van de deelnemers en 

de kansen en mogelijkheden die zich dan voordoen. Mirjam van Bijnen, directeur van Stichting Piëzo, 

zegt hierover: “Het gaat dan bijvoorbeeld om de inzet van vrijwilligers bij het verrichten van een 

bewonersonderzoek in een buurt op verzoek van een corporatie, of het in contact treden met een 

zorgaanbieder die behoefte heeft aan assistent-verzorgenden. Waardoor we inmiddels de basis 

hebben gelegd voor een Mbo-opleiding voor onze deelnemers.”  

 

Het gaat er dus niet om de beste te zijn, maar om het (potentieel) aanwezige talent optimaal te 

benutten en waar mogelijk in te zetten. Bij deze talentontwikkeling moet er voldoende aandacht zijn 

voor groepen met minder kansen en mogelijkheden. Dat vergt, zo hebben we eerder betoogd, een 

inclusief beleid. Ook in het licht van de heroriëntatie op het wijkgericht werken, biedt talentontwikkeling 

perspectief. Door beter aan te sluiten op vragen, noden en behoeften van bewoners en gebruik te 

maken van in de wijk aanwezige kwaliteiten en interesses is het mogelijk om vraag en (nog te 

ontwikkelen) aanbod met elkaar te matchen.  

 

Binnen de Wmo is het vergroten van vrijwillige inzet en eigen kracht van burgers een belangrijk doel. 

Veel gemeenten en vrijwilligersorganisaties hebben echter een probleem om vrijwilligers te vinden en 

te binden. Mensen zijn niet minder bereid om zich vrijwillig in te zetten, alleen zijn zij vaak niet in 

beeld. Veel mensen doen geen vrijwilligerswerk omdat zij daar niet voor gevraagd worden. De 

methodiek Buurttalent (JSO, 2012) zorgt voor versterking van betrokkenheid van mensen bij 

vrijwilligersorganisaties en bij hun omgeving. Zie ook de rol van de sociale media. 

8.1 Buurttalent51  

Buurttalent neemt niet de behoeften (vacatures) van organisaties als uitgangspunt, maar de 

betrokkenheid, capaciteiten, interesses en talenten van mensen. Deze worden in kaart gebracht en 

vertaald naar mogelijkheden voor vrijwillige inzet. Dit andersom denken, sluit aan bij de verschuivende 

focus van beperkingen naar mogelijkheden van burgers. 

 

Met gebruikmaking van deze werkwijze ontdekken organisaties wat er speelt en leeft in de achterban. 

Mensen worden geïnterviewd over wat ze zouden kunnen betekenen voor hun buurt of de 

vrijwilligersorganisatie(s). Hen wordt gevraagd op welke voorwaarden zij vrijwillig hun energie, tijd, 

kennis, vaardigheden en talenten (uit het verleden) zouden willen inzetten. Ook wordt eventueel 

gevraagd naar wat iemand weerhoudt om iets te gaan doen en wat daaraan te doen is. Het is een 

persoonlijke benadering van de achterban en wijkbewoners, waarin de wensen en verwachtingen van 

de achterban of wijkbewoners helder worden gemaakt. Daar waar mogelijk wordt een match gemaakt 

met taken bij de organisaties. Het uitgangspunt is: niet mensen bij vacatures, maar talenten matchen 

met taken. 

 

Buurttalent is naast een methodiek voor het ontdekken van talenten vooral ook een wijkgerichte 

aanpak. In de wijkgerichte module dragen de gezamenlijke vrijwilligers- en wijkorganisaties die in de 

buurt actief zijn de aanpak. Zij zijn de eigenaar van het vraagstuk om aan te sluiten op talent in de wijk 

en om vrijwillige inzet in de wijk te vergroten. In die wijkgerichte aanpak wordt ook gevraagd naar 

mogelijke noden, (welzijns)vragen en behoeften van bewoners. Dat geeft mogelijkheden aan de 

betrokken organisaties voor de opbouw van nieuwe diensten en activiteiten in de buurt waaronder 

informele buurtzorg of kleinschalige dienstverlening. 

 

                                                      

 
51

  Buurttalent is een initiatief van JSO.  Zie ook www.buurttalent.nl 
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Kijk ook eens op sites als www.talencoach.nl, www.vriendendiensten.nl, www.mezzo.nl en 

www.ikwordmaatje.nl 

 

http://www.talencoach.nl/
http://www.vriendendiensten.nl/
http://www.mezzo.nl/
http://www.ikwordmaatje.nl/
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9. Voorbeelden 

Een goede handreiking kan niet zonder goede voorbeelden uit de praktijk. In dit hoofdstuk 

beschrijven we daarom goede praktijken in Alphen aan den Rijn, Teylingen en andere 

gemeenten.  

 

9.1. Tom in de Buurt, Alphen aan den Rijn52 

In Tom in de Buurt werken een aantal organisaties uit de gehandicaptenzorg, maatschappelijk werk, 

ggz en maatschappelijke opvang, welzijn en ouderenzorg nauw samen. 

Tom is zorg en welzijn in de buurt. Niet per individu, maar met elkaar. Dat betekent niet dat mensen 

geen persoonlijke zorg meer krijgen, maar dat zorg- en welzijnsorganisaties de handen ineenslaan en 

samen zorgen voor een passend zorg- en welzijnsaanbod. Eén aanspreekpunt dus, voor alle 

aanbieders van ondersteuning in de buurt. . 

 

In Tom werken meerdere organisaties samen die zorg en welzijn bieden bij mensen thuis of in de 

buurt. Omdat men het graag eenvoudig houden, hebben ze het samenwerkingsverband een 

persoonlijke naam gegeven. De individuele letters staan voor de kernwaarden: Talent. 

Ondersteuning. Meedoen. 

De drie kernwaarden beschrijven precies wat men doet: het helpen van volwassenen bij het inzetten 

van hun Talent. Niet meer kijken naar wat níet kan, maar kijken naar wat wél kan. Tom zorgt 

vervolgens voor passende Ondersteuning. Soms is dat speciale zorg en begeleiding. Soms een 

duwtje in de rug: “Uiteindelijk bereiken we samen het doel: Meedoen. Iedereen hoort erbij. Iedereen 

telt. Daarom zeggen we bij Tom: iedereen doet mee!” 

 

Is iemand (tijdelijk) minder zelfredzaam door een ongeval, beperking of ziekte? Mist men hierdoor 

aansluiting op het sociale leven? Of zoekt iemand hulp bij boodschappen doen of koken? Dan helpt 

Tom een handje. Ook als iemand eenzaam is of de zorg draagt voor een zieke partner of kind kan 

Tom hen ondersteunen. Of helpen bij het vinden van leuke activiteiten. Maar Tom doet meer. 

Bijvoorbeeld als iemand achter is met de financiële administratie.  

 

Ook wanneer iemand dagactiviteiten of dagbesteding zoekt kan men bij Tom terecht. Tom verzorgt 

dagprogramma's en activiteiten voor mensen met een beperking en voor ouderen. Deze activiteiten 

vinden vaak plaats in buurthuizen. Zo nodig helpt Tom bij het regelen van vervoer. Zo kan iedereen 

meedoen.  

Tom ondersteunt ook ingeval van huiselijk geweld of ruzies. Tom biedt ondersteuning bij het oplossen 

van ruzies. De mensen van Tom helpen bij het herstellen van de normale gang van zaken. 

Maar ook als iemand een dierbare is verloren, of alleen over is, is het moeilijk om opnieuw invulling 

aan het leven te geven. Verdriet moet een plaats vinden en het kost vaak tijd voordat iemand weer zin 

heeft om dingen op te pakken. De mensen van Tom weten dit als geen ander.  

 

Naast het bieden van ondersteuning, verbindt Tom mensen die graag iets voor een ander willen 

betekenen. Groene vingers, een boodschappenauto, een halfuurtje om met de hond van een ziek 

persoon te wandelen. Tom helpt om talenten in te zetten.  

                                                      

 
52

 Zie ook www.tomindebuurt.nl 
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9.2. De Buurtkamers in Teylingen 53 

Stichting Welzijn Teylingen heeft binnen de gemeente acht buurtkamers opgericht, vijf in Sassenheim, 

twee in Voorhout en een in Warmond. 

Buurtbewoners kunnen samen in een Buurtkamer activiteiten voor en door elkaar organiseren. Niet 

alleen koffieochtenden, maar denk ook aan breimiddagen, informatie thema’s zoals belastingaangiften 

of iPad cursus, als opstappunt voor wandelingen en ga zo maar door. Buurtbewoners bepalen de 

richting van dit project.  

9.3. Het Drentheplantsoen in Den Haag 54 

In een klein wijkje in Den Haag staan een aantal kleurrijke flats waar voornamelijk senioren wonen. 

Daarnaast wonen er mensen die ondersteuning krijgen van zorgaanbieder Middin. Men wilde een wijk 

realiseren waarin mensen met en zonder beperking samen optrekken. Ook wilde men een levendiger 

en een meer inclusief wijkcentrum realiseren voor iedereen uit de buurt. 

Er is een veranderteam gevormd om te bepalen waaraan men wilde werken, wat de droom was voor 

het Drentheplantsoen. Er werden allerlei initiatieven gestart en het hele proces werd begeleid door 

een coach. 

In de brochure Expeditie Inclusie staan meerdere initiatieven en hun werkwijze beschreven 

 

9.4. Buurtwinkel in Haarlem Noord 55 

Dit kleinschalig dienstencentrum voor buurtdiensten en bewonersactiviteiten, inclusief cadeauwinkel, 

is gevestigd aan de Generaal Spoorlaan 140, aan de achterzijde van het levendige Marsmanplein. De 

nieuwe buurtwinkel is een initiatief van welzijnsorganisatie Dock en de SIG.    

Buurtwinkel Marsmanplein organiseert ontmoetingsactiviteiten voor wijkbewoners, zoals wekelijkse 

buurthuiskamers voor ouderen en buurtlunches. Ook worden er themabijeenkomsten en creatieve 

activiteiten aangeboden. Bijzonder in het aanbod van de buurtwinkel zijn de praktische diensten, zoals 

klusjes in de tuin of kleine reparaties in en om het huis. Deze praktische buurtdiensten vormen 

tegelijkertijd een zinvolle dagbesteding voor mensen met een beperking, die daarbij professioneel 

worden begeleid vanuit de SIG.    

Cliënten van de SIG, in veel gevallen ook zelf wonend in Haarlem Noord, voeren ook hand- en 

spandiensten uit voor de ondernemers van het Marsmanplein. Op het meldpunt voor zwerfvuil in 

Delftwijk is het cleanteam van de SIG reeds een begrip. Het team ontving onlangs van de wijkraad de 

vrijwilligersprijs voor het helpen schoonhouden van het Marsmanplein en omgeving, het 

aangrenzende Simon Vestdijkpark en de parkeergarage. Eerder kreeg het team al een oorkonde van 

de wijkraad voor zijn bijdrage aan de erkenning van het Marsmanplein als schoonste winkelplein van 

Haarlem. Andere cliënten van de dagbesteding van de SIG maken leuke cadeauartikelen, die te koop 

zijn in het winkeltje van Buurtwinkel Marsmanplein. Intussen zijn ook meerdere enthousiaste 

vrijwilligers actief voor het dienstencentrum. Buurtwinkel Marsmanplein vervult hiermee een 

belangrijke maatschappelijke, verbindende rol in Haarlem Noord.  Buurtwinkel Marsmanplein is op 

werkdagen geopend van 10 tot 15 uur. Praktische buurtdiensten kunnen worden aangevraagd bij de 

buurtwinkel. 

 

                                                      

 

53 Zie ook: www.welzijnteylingen.nl,  www.buurtlink.nl  
54

 bron: Expeditie Inclusie    www.kennispleingehandicaptensector.nl 
55

 Uit het SIG bericht maart 2016 
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10. Handvatten 

In dit hoofdstuk geven we een reeks praktische handvatten voor het werken aan inclusieve 

wijken en het kwartiermaken. De bedoeling hiervan is om de betrokkenen in de praktijk op 

ideeën te brengen en ze te wijzen op ervaringen die elders zijn opgedaan. 

 

Veel handvatten lijken logisch en vanzelfsprekend als we op dit punt in de handreiking haast 

concluderend een beeld schetsen van een inclusieve wijk. 

Een wijk is inclusief als aan de volgende punten wordt voldaan: 

 Er voldoende mogelijkheden (activiteiten, school) zijn voor mensen in kwetsbare situaties om mee 

te kunnen en mogen doen.  

 Mensen met een beperking, mensen in kwetsbare situaties en krachtige wijkbewoners meer 

contact hebben met elkaar in de wijk.  

 Men niet meer vreemd opkijkt van iemand die anders is en er een houding is van wederzijds 

respect, begrip en waardering. Door deze verandering van mentaliteit biedt de wijk ruimte voor 

diversiteit.  

 Er een positieve beeldvorming is over de wijk en haar bewoners is ontstaan. 

 De wijk is sociaal veilig, mensen kijken naar elkaar om. 

 Er bestaan formele en informele netwerken om kwetsbare wijkbewoners te helpen. 

 Krachtige wijkbewoners zetten zich in voor mensen in kwetsbare situaties. 

 De wijk biedt kansen om het sociale netwerk van mensen uit te breiden of te versterken. 

 Mensen met beperkingen kunnen actief als deelnemer of als vrijwilliger bij verenigingen, 

wijkcentra, organisaties en daardoor voor de wijk van betekenis kunnen zijn, een sociale rol 

kunnen vervullen. 

 Men houdt rekening met beperkingen maar kijkt vooral naar mogelijkheden en talenten. 

 Mensen worden gezien en gewaardeerd. 

 Welzijnswerk en zorgaanbieders maken gebruik van elkaars deskundigheid. Het welzijnswerk kent 

de belangrijke sleutelfiguren in de wijk en ondersteunt burgers die activiteiten organiseren, heeft 

kennis van de sociale kaart. De zorgaanbieders hebben kennis over hoe specifieke doelgroepen 

het best ondersteund kunnen worden. 

 Mensen met een beperking weten zelf de weg te vinden naar reguliere activiteiten en voelen zich 

daar welkom. 

 Mensen hebben het gevoel dat de wijk door de inclusiebenadering bijdraagt aan de kwaliteit van 

hun bestaan. 

 Er is aandacht voor de wensen en behoeften van de verschillende bewoners. 

 Er zijn aanspreekpunten (zorg en welzijn) waar wijkbewoners terecht kunnen als ze vragen 

hebben en zo nodig ondersteuning kunnen krijgen. 

 Er zijn voldoende geschikte woningen voor mensen met beperkingen, ouderen. 

 Er zijn voldoende faciliteiten zoals: gezondheidscentrum, ontmoetingsmogelijkheden, 

boodschappen kunnen doen. 

 De informatie over de wijk is aangepast voor mensen met een beperking. Dus: gesproken, digitaal 

toegankelijk en schriftelijk geïllustreerd met pictogrammen. 

Uit literatuur en praktijk kunnen we de volgende succes- en faalfactoren bij het werken aan een 

inclusieve samenleving nu omzetten naar praktische handvatten: 

 

1. Laat mensen in kwetsbare situaties zelf een betekenisvolle sociale rol vervullen. 

 

2. Ga na of ‘inclusie’ als centraal thema is opgenomen in gemeentelijk beleid. 
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De gemeente hoort uit te stralen uit dat inclusie belangrijk is voor mensen in kwetsbare situaties 

en voor de samenleving en heeft regels om dit te realiseren. Herinner de gemeente desnoods 

hieraan aan de hand van de geschetste kaders. De regierol van de gemeente is faciliterend en 

ondersteunend. 

 

3. Zorg dat iedereen begrijpt waar het over gaat, wat is het? Het waarom, enz. 

Er is dan sprake van gemeenschappelijke beeldvorming, ga daarover met elkaar in gesprek. Het 

idee van een Inclusieve Wijk moet ook aansluiten bij de gebruikers. Er worden goede voorbeelden 

van inclusieve wijken gebruikt, men laat zien hoe het kan. Er is ook sprake van een goede 

communicatie en daarmee een open verbinding met de omgeving. 

 

4. Zorg dat het werken aan de inclusieve wijk wordt geleid door een visie gestuurd sociaal wijkteam 

en een coördinator die inspireert en faciliteert. En zorg ervoor dat er heldere doelen zijn of worden 

gesteld. De doelen bij een inclusieve wijk zijn niet in strijd met belangen van de betrokkenen, zijn 

haalbaar en worden in kleine stapjes bereikt. 

 

5. Zorg ervoor dat de wijk goed geïnformeerd en betrokken wordt. Er is inspraak bij de opzet van 

(nieuwe) activiteiten, (kwetsbare) wijkbewoners worden er vanaf het begin bij betrokken. Ook 

worden de doelgroepen betrokken bij ontwikkelen van beleid en het ophalen van de vraag. Op die 

manier wordt ook ervaringsdeskundigheid ingezet. 

 

6. Sluit bij de aanpak aan bij behoeften van zowel doelgroep als wijkbewoners. Zorg daarmee ook 

voor draagvlak. Het ideaal wordt dan in de wijk en bij organisaties ondersteund en er is sprake 

van druk vanuit de wijk zelf. Maar ook druk vanuit de mensen in kwetsbare situaties en andere 

belanghebbenden. 

 

7. Zorg voor een goede samenwerking met ketenpartners die elkaar ook informeren. 

Als het goed is starten alle ketenpartners in de wijk met dezelfde verandering: werken aan 

inclusieve wijk. Aanwezige kennis wordt gedeeld en het management van organisaties steunt de 

professionals. Er wordt ook zichtbaar geïnvesteerd in samenwerking en het opbouwen van 

netwerken. 

 

8. Iedereen voelt zich eigenaar van de verandering naar een inclusieve wijk. 

De aanpak is kleinschalig en er is sprake van afstemming, per wijk wordt een andere, passende, 

invulling gekozen. De inclusieve wijk wordt stap voor stap ingevoerd. Betrokkenen krijgen of 

nemen de ruimte om nieuwe dingen uit te proberen. Er wordt veel geïnvesteerd in pull strategieën. 

 

9. Zorg voor voldoende inzet van professionals en informele netwerken om het proces te 

begeleiden/coördineren. Professionals hebben aandacht voor inclusief werken en denken. 

Bevoegdheden liggen laag in de organisatie. 

 

10. Inclusief beleid is ook opgenomen in werkplannen rond wijkgericht werken. De vraag is bij mensen 

in kwetsbare situaties opgehaald en het activiteitenaanbod wordt daarop aangesloten. Er zijn 

goede registratie mogelijkheden om wijkactiviteiten te beschrijven en te verantwoorden.  

 

11. Zie dat mensen in kwetsbare situaties aangepast gedrag vertonen. (bv. geen geluidsoverlast). 

Zorg dus dat er mogelijkheden zijn om vrije tijd en werk in de wijk te doen. Voorwaarde is ook dat 

doelgroepen voldoende financiële middelen hebben om mee te kunnen doen en een goed sociaal 

netwerk hebben of creëren. 
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12. Regel inzet en ondersteuning van pleitbezorgers. Dat zijn geen vrijwilligers, maar mensen die iets 

willen doen voor medewijkbewoners. Zij kunnen bijvoorbeeld politieke druk uitoefenen. 

 

13. Zorg voor inzet van vrijwilligers, waarbij krachtige vrijwilligers de kwetsbare vrijwilligers 

ondersteunen. Houd ook aandacht voor de vitale vrijwilligers, een aanspreekpunt in de wijk waar 

ze met hun vragen terecht kunnen. Voor iedereen is er voordeel te behalen: iedereen weet wat 

hij/zij er mee opschiet. Wijkbewoners krijgen concrete handvatten. 

 

14. Let erop dat accommodaties beschikbaar zijn waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. De 

infrastructuur in de wijk kent nabijheid van voorzieningen die door iedereen gebruikt kunnen 

worden. Er moet voldoende tijd zijn en voldoende middelen beschikbaar om de inclusieve wijk te 

realiseren. Daarmee wordt continuïteit gegarandeerd. 

 

15. Zorg ook voor scholing van professionals, vrijwilligers en wijkbewoners, waarbij aangesloten wordt 

bij bestaande vaardigheden en kennis. Ook is er ondersteuning van de informele zorg. 

16. Van cruciaal belang voor het welslagen van een inclusieve wijk zal de borging blijken te zijn. Dat 

vraagt niet alleen borging binnen de beleidskaders maar vooral ook de borging van de inmiddels 

ontwikkelde praktijk in de wijk. 

 

17. Leer van de realisatie van inclusieve wijken. Heb daarom aandacht voor de procesevaluatie en de 

daaruit te trekken leerpunten en aanbevelingen. Die zullen niet alleen betrekking hebben op de 

procesfase zelf, maar kunnen ook van belang zijn bij continuering van de inclusieve wijk en 

volgende projecten in andere wijken. 

 

18. Ga uit van interesses en talenten 

 

Voorkom: 

 onduidelijk beleid; 

 onvoldoende of geen financiering; 

 organisaties die te veel naar binnen gericht zijn en niet open staan voor anderen; 

 het ontbreken van een gezamenlijk visie en belanghouders die niet het belang van inclusie inzien; 

 politieke belangentegenstellingen; 

 onvermogen mensen breed te informeren; 

 van bovenaf opgelegd, opgedrongen beleid; 

 weerstand bij belanghebbenden; 

 gebrek aan informatie; 

 niet begrijpen waar het over gaat; 

 ontbreken van randvoorwaarden; 

 te weinig trekkracht (pull). 
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11. Proces opzet en –organisatie 

De proces opzet en –organisatie wordt in dit hoofdstuk behandeld. Vanzelfsprekend is die 

afhankelijk van de betreffende wijk en de actoren die in en om de wijk heen staan, maar er zijn 

een flink aantal handreikingen te geven die in elke situatie zijn nut bewijst.  

 

In een inclusieve samenleving hoort iedereen erbij zoals hij of zij is. De omgeving is letterlijk en 

figuurlijk toegankelijk, ook voor mensen met een beperking. Veel (zorg)organisaties in Nederland 

hebben inclusie als belangrijke doelstelling geformuleerd. In het dagelijks handelen komt dit vaak 

onvoldoende uit de verf. Sommige organisaties spreken hun twijfels uit over de haalbaarheid van de 

visie. Inclusie staat daardoor nog onvoldoende op de agenda. Er zijn ook organisaties met een 

gedeelde visie op inclusie; waar iedereen overtuigd is dat een inclusieve organisatie gerealiseerd kan 

worden. De praktijk laat zien dat dan met de juiste toerusting en ondersteuning inclusie mogelijk wordt. 

11.1 Het sociaal wijkteam centraal 

Zowel in de organisatiestructuur rond de Inclusieve Wijk als bij de processen die het werken aan 

inclusie mogelijk maken staat het sociaal wijkteam centraal. Deelnemers aan een sociaal wijkteam 

zijn, zoals we in hoofdstuk 7 zagen, afkomstig uit allerlei geledingen die elk op zich anders in elkaar 

zitten qua structuur en cultuur, zeggenschap en mandaat. Het is goed dit bij één van de eerst 

bijeenkomsten van het sociaal wijkteam te onderkennen en te bespreken. Ook al is er formeel een 

breed gedragen visie, bijvoorbeeld op basis van de Wmo/inclusie verordeningen en de daarvan 

afgeleide convenanten, dan kunnen in de praktijk schier onoverbrugbare verschillen in interpretatie en 

belangen worden voorkomen. Ook kunnen er verschillen zijn in de ambitie en attitudes van 

deelnemers. Waar de één vol vuur en gestimuleerd door zijn of haar organisatie ervoor wil gaan, kan 

er ook iemand zitten die eigenlijk alleen benieuwd is naar het projectnummer waar uren opgeschreven 

mogen worden. 

 

Het is zaak deze verschillen te kennen en zo mogelijk op te heffen. Draagvlak in de wijk komt niet van 

de grond als er geen inclusief draagvlak in het sociaal wijkteam ontstaat. Waar verschillen blijven is 

het misschien slim om met en in het sociaal wijkteam een eigen interpretatie van de opdracht en de 

werkwijze op te stellen en die binnen de achterliggende organisaties te bespreken en goed te laten 

keuren. 

 

Is de basis onder het sociaal wijkteam eenduidig en voldoende verankerd, dan kan het team met volle 

kracht vooruit en het werk oppakken. 

11.2 Coördinatie 

Misschien is het lang niet altijd mogelijk een coördinator voor het sociaal wijkteam aan te stellen of 

(gedeeltelijk) vrij te maken, coördinatie is wel nodig en onontbeerlijk voor de goede samenwerking 

binnen het wijkteam en tussen alle participanten, belanghouders, belanghebbenden en 

belangstellenden. Goede secretariële ondersteuning kan de praktische kant van de coördinatie 

meestal volledig afvangen, waardoor alleen de inhoudelijke, beleidsmatige coördinatie aandacht 

behoeft. Zorg daar dus voor. 
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11.3  Aandachtspunten voor (welzijns- en zorg) organisaties zelf die bij het 
werkenaan Inclusieve Wijken worden betrokken56 

11.3.1 Visie 

Werken aan visie, leiderschap, structuur en cultuur van de organisatie zelf is ook nodig om zelf 

een organisatie te worden waarin iedereen meetelt en die extern betrokken wordt bij het 

werken aan inclusie in de wijk. Je kunt geen inclusie in de wijk initiëren en aan een sociaal 

team deelnemen, als je, als welzijn- of zorgprofessional afgevaardigd wordt door een 

organisatie die eigenlijk een tegengestelde visie heeft.  

 

Het gaat dan om de dominante opvattingen die het denken en doen van bestuurders sturen.  

Deze opvattingen bepalen wat in de organisatie belangrijk gevonden wordt en waarop gestuurd wordt. 

Voor een organisatie is een inclusieve visie op kwaliteit van bestaan een randvoorwaarde. Om de visie 

concreet te maken en kracht bij te zetten stimuleert de bestuurder medewerkers maximaal om er mee 

aan de slag te gaan. Er moet positie gekozen worden. 

11.3.2 Leiderschap in een inclusieve organisatie 

In een inclusieve organisatie inspireren en faciliteren leidinggevenden de medewerkers, zodat zij hun 

werk zo goed mogelijk kunnen doen. De leiders twijfelen niet aan de haalbaarheid van de visie, maar 

focussen daarop en visualiseren met enthousiasme en optimisme de toekomst van de organisatie. Dat 

doen zij samen met hun medewerkers en cliënten. Zij stimuleren medewerkers in hun creativiteit en 

dagen ze uit. Een overmaat aan protocollen en reglementen kunnen belemmerend werken. Om tot dit 

transformatief leiderschap te komen is niet eenvoudig. Afhankelijk van het vertrekpunt van de 

organisatie bedenkt men een passende aanpak die recht doet aan het ontwikkelen van inclusief 

leiderschap. 

11.3.3 Structuur van de organisatie 

Een succesfactor voor inclusie is de ervaren regelruimte van medewerkers om flexibel in te spelen op 

de grote diversiteit aan (levens)vragen die mensen stellen. Het gevoel iets van bovenaf opgelegd te 

krijgen stimuleert het inclusieve denken niet. Niet zo zeer het delegeren van bevoegdheden, maar het 

coachen en faciliteren bepaalt het verschil tussen succesvolle en minder succesvolle situaties rond 

inclusie. Dit moet wel gepaard gaan met helderheid over wat er aan basiskwaliteit van medewerkers 

wordt verwacht. 

11.3.4 Cultuur van de organisatie 

Medewerkers zijn open naar elkaar en naar hun omgeving en delen kennis en ervaring met elkaar. 

Dát zijn de cruciale kenmerken van een inclusie bevorderende cultuur. Onder openheid valt ook het 

gebruik maken van good practices; praktijkvoorbeelden die illustreren dat zij erin slaagden de 

leefwereld van mensen met een beperking centraal te stellen, in plaats van de organisatie logica 

(bijvoorbeeld gebruik van standaard processen) leidend te laten zijn. De transformationeel leider werkt 

hier als een katalysator; hij/zij bepaalt hoe de gewenste cultuur gedefinieerd wordt door de visie van 

de organisatie actief uit te dragen. Het is aan het bestuur om juist die cultuurelementen te bevorderen 

die effectief blijken te zijn bij de organisatieveranderingen. 

                                                      

 
56

 Vrije bewerking van een artikel in “In voor Zorg” 
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Bijlage 1 Literatuur  

In deze bijlage bij de Basis Handreiking wordt een overzicht gegeven van relevante literatuur 

en nuttige websites. Bij het raadplegen van het internet zullen nog zeer vele verwijzingen 

worden gevonden. Inzake de Wmo zijn bijvoorbeeld vele interessante rapporten verschenen. 

Veel rapporten en verwijzingen behandelen deelaspecten van inclusie, zoals zorg, arbeid, 

onderwijs, etc. We beperken ons hier tot de verwijzingen die in deze handreiking aan de orde 

zijn gekomen. 

 

Tijdschriften 

Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) 

NTZ, 2011,nr 4 p.244-259  (T. Overmars-Marx ) Meedoen en erbij horen in de eigen wijk: wat is er 

nodig? 

 

NTZ, 2012, nr 2 p.86-103 (H. Kröber, M. Verdonschot) Professionals en inclusieve praktijken 

 

Boeken 

Werken aan een inclusieve samenleving, goede praktijken (A. Bolsenbroek en D. Van Houten, 2010) 

 

Sociale inclusie. Succes –en faalfactoren. (H. Kröber en H. van Dongen, 2011) 

 

Inclusie, zeggenschap support, Op weg naar een samenleving waar iedereen welkom is.  

(M. Schuurman en A. van der Zwan 2009) 

 

Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor mensen met psychiatrische achtergrond (D. Kal 2002) 

 

Acht keer kwartiermaken. Een verkennend onderzoek naar de methodische aspecten van 

kwartiermaken. (G.Scholtens 2007) 

 

Meedoen gaat niet vanzelf, kwartier maken in theorie en praktijk (D. Kal, R. Post en 

G. Scholtens 2012) 

 

Als meedoen pijn doet, affectief burgerschap in de wijk ( E. Tonkens en M. de Wilde 2013) 

 

De affectieve burger, Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid ( T. Kampen, I. 

Verhoeven en L. Verplanke 2013) 

 

Brave burgers gezocht, de grenzen van de activerende overheid (I. Verhoeven en M. Ham, 2010) 

 

Proefschriften 

Oratie prof. dr. H.P. Meininger, Verhalen verbinden, 2007 

F.H Bredewold  Lof der oppervlakkigheid, 2014 

 

Links naar relevante websites 

 

Algemeen: 

 www.hollandrijnland.net 
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Bijlage 2 Verwijzingen 

Er is veel, heel veel materiaal in informatie over Inclusie op het internet te vinden. 

Hier vind je een selectie van interessante links 

(N.B. Ook in de voetnoten staan vele verwijzingen naar interessante websites) 

 

Kaders en regelingen  

http://vnverdragwaarmaken.nl Over het VN verdrag voor rechten van mensen met 

een beperking 

http://indexvoorinclusie.nl Over inclusie in het onderwijs 

www.vsbfonds.nl Iedereen doet mee!  Aanvragen subsidie 

www.oranjefonds.nl Burendag  subsidie aanvragen 

www.allestoegankelijk.nl Agenda 22 en toegankelijkheidsbeleid. Besluiten 

van lokale overheden beïnvloeden het dagelijks 

leven van mensen met een beperking. Het is een 

werkmodel. 

Inclusie als begrip  

http://www.invoorzorg.nl Informatie over de betekenis van inclusie 

www.inclusienieuwestijl.nl Alle definities 

www.zorgvoorbeter.nl Kennisbundel sociale inclusie 

Inclusie voorbeelden  

www.tomindebuurt.nl 

 

 

Helpt bij het inzetten van Talenten, zorgt voor 

passende Ondersteuning en heeft als doel dat 

iedereen kan Meedoen. 

www.invoeringwmo.nl Voorbeelden van inclusie 

www.gwiwijk.nl/documenten/werkboek 

inclusieve wijkscan 

Voorbeeld voor het maken van een wijkscan 

Sites  

www.coalitievoorinclusie.nl De Coalitie voor Inclusie is een beweging van 

mensen en organisaties die het maatschappelijke 

draagvlak voor een inclusieve samenleving 

vergroot, inclusief beleid bevordert en uitsluiting 

van mensen tegengaat 

www.movisie.nl Publicatie : ze begrijpen mij 

Publicatie : Ervaringsdeskundigheid in de wijk. Hoe 

organiseer je dat? 

Uitwerking dialoogtafels 

Kennisdossier Emancipatie en inclusie 

Ruimte voor anders zijn. Kwartiermaken: kritische 

succesfactoren voor inclusie en participatie 

En nog veel meer over inclusie 

www.vilans.nl Informatie over hoe je inclusie kunt bevorderen 

Onderzoek naar inclusie van mensen met een 

beperking: een overzicht van publicaties en 

websites. Burgerinitiatieven in zorg en welzijn. 

www.zonmw.nl e-book Monitor sociaal kwetsbare groepen 

www.Waarstaatjegemeente.nl Kwetsbare groepen in een inclusieve samenleving 

http://vnverdragwaarmaken.nl/
http://www.gwiwijk.nl/documenten/werkboek
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www.kwartiermaken.nl 

 

Over kwartiermaken 

www.kennispleingehandicaptensector.nl Over meedoen en erbij horen 

www.aandachtvooriedereen.nl Kennisdossier 11  Zorg in de buurt en wijk 

www.inclusienieuwestijl.nl Agent heeft een stoeltje vrij, inclusiemodel en 

inclusiegesprek. 

www.werkmeeaanparticipatie.nl    

www.vgn.nl Vereniging Gehandicapten Nederland 

www.kcwz.nl  Thema wonen en zorg 

VeranderKizt.nl Gids voor individuele ondersteuning, 

wijkontwikkeling en inclusief ondernemerschap 

www.buurttalent.nl Aanpak voor mobiliseren van talent in de buurt  

  

http://www.kwartiermaken.nl/
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Ondersteuning van kwetsbare mensen  

www.stichtingpiezo.nl www.wijkenpsychiatrie.nl 

www.vriendendiensten.nl www.vanboeijen.nl 

www.ikwordmaatje.nl www.vilans.net 

www.inca-pa.nl www.talencoach.nl 

www.mensenbieb.nl,   www.mensenbiebhaarlem.nl 

www.mensenbiebamsterdam.nl  

Adviesbureaus  

www.inclusie.nu Inclusie.nu is het adviesbureau van dr. Hans 

Kröber, gevestigd in Dordrecht.  

http://www.jso.nl JSO Kennis en adviesbureau binnen het sociaal 

domein. Heeft pilots in Holland Rijnland begeleid 

rond het werken aan inclusieve wijken. 

Nulmetingen verricht rond de mate van inclusie in 

verschillende gemeenten. 

Zie website: prezi presentatie werken aan inclusie 

Filmpje over supermarkt die mensen met een 

beperking in dienst heeft. 

 

anoukbolsenbroek@inclusionlab.nl 

 

Expeditie inclusie in samenwerking met Vilans  

Filmpjes  

op You Tube: Pameijer TV  cliënten vertellen over inclusie 

Pameijer TV   interview met wijkagent en een 

buurman 

 Wmo gestript over kwartiermaken 

 Kwartiermaken in Malbruggen 

Op You Tube kanaal JSO Inclusie en sociaal ondernemerschap 

www.disabilitystudies.nl Inclusieve stad  Almere/Geldermalsen 

www.coalitievoorinclusie.nl Filmpje bij verdrag waarmaken VN in beeld, 

iedereen kan meedoen 

www.platformgehandicapten.com/agenda-22 promotiefilmpje 

Onderlinge hulp  

www.zorgvoorelkaar.com    Een online marktplaats voor vrijwillige hulp 

 

www.burennetwerk.nl 

 

Het Burennetwerk koppelt buurtgenoten aan elkaar 

voor eenvoudige burenhulp. Hierbij kan je denken 

aan een kopje koffie, boodschapje, uitje, een klusje 

in huis enz. 

www.wehelpen.nl    Hulp zoeken en bieden bij jou in de buurt 

 

http://buuv.nu Een buurtmarktplaats voor en door bewoners. Bij 

BUUV gaat het om diensten die bewoners voor 

elkaar kunnen doen. 

http://burennetwerkgouda.nl 

 

Zie buren netwerk 

http://www.hulpinjebuurt.nl 

 

Online marktplaats voor onderlinge hulp 

www.mijnbuurtje.nl Bewoners meer samen laten doen, beleven en 

http://www.wijkenpsychiatrie.nl/
http://www.vriendendiensten.nl/
http://www.vanboeijen.nl/
http://www.ikwordmaatje.nl/
http://www.vilans.net/
http://www.inca-pa.nl/
http://www.mensenbiebhaarlem.nl/
http://www.mensenbiebamsterdam.nl/
http://www.inclusie.nu/
mailto:anoukbolsenbroek@inclusionlab.nl
http://www.zorgvoorelkaar.com/
http://www.burennetwerk.nl/
http://buuv.nu/
http://burennetwerkgouda.nl/
http://www.hulpinjebuurt.nl/
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samen een leuke buurt maken. 

Relevante brochure 

 Thuis in de gemeente, hoe kun jij meedoen en erbij horen? Een boekje van NIVEL, geschreven 

voor mensen met een beperking.  
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Bijlage 3 Voorbeeld leidraad gesprekken met organisaties 

 
Vraaggesprek-leidraad Vrijwilligersorganisaties 

Juni 2015 

 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning streeft ernaar dat kwetsbare mensen zoveel mogelijk 

mee doen in de samenleving. Kunt u in het kort aangeven welke activiteiten van uw organisatie 

bijdragen aan bijvoorbeeld de leefbaarheid in straten en buurten, de sociale binding tussen 

mensen en het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen. 

 

T.a.v. van het vrijwilligersbeleid 

 Hoe belangrijk zijn vrijwilligers voor de organisatie. Welke rol hebben vrijwilligers binnen de 

organisatie. Zijn er wensen als het gaat om het aantrekken van vrijwilligers? 

 Zijn leden deelnemers gemakkelijk bereid om zich in te zetten voor de organisatie 

 Welke mogelijkheden benut de organisatie om vrijwilligers te waarderen. 

 Is er sprake van een bepaalde over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde doelgroepen 

 Hebben jullie een goed beeld van jullie achterban, welke talenten er zijn, wat er leeft, welke 

behoeften er zijn of vragen, weet men hoe de achterban naar organisatie kijkt. 

 Weet de achterban wat er van ze verwacht wordt v.w.b. het vrijwilligerswerk 

 Welke activiteiten worden er ondernomen om vrijwilligers te werven en werkt dat? 

 Welke media gebruiken jullie, zijn jullie actief met sociale media? 

 Maken jullie gebruik van de capaciteiten, talenten en interesses onder jullie leden of deelnemers. 

 

T.a.v. bijdrage aan Wmo doelen 

 Heeft u een idee over hoe uw organisatie zou kunnen bijdragen aan het realiseren van de Wmo 

doelstelling. 

 Wat heeft u nodig om de bijdrage die u levert aan de Wmo op te bouwen, voort te zetten of te 

versterken. 

 Hoe kan de gemeente daarin bijdragen? 

 Zijn er onder uw leden/deelnemers mensen die onder de categorie kwetsbare groepen vallen, om 

hoeveel personen gaat het dan. Om welke groep kwetsbare mensen gaat het. Heeft u een beeld 

van hun vragen, noden en behoeften. 

 Denkt u dat de vrijwilligers van uw organisatie bereid zijn om iets voor een ander te betekenen, 

naast het vrijwilligerswerk dat men al doet. Denkt u dat leden van uw organisatie de bereidheid 

hebben om zich in te zetten voor kwetsbare groepen. 

 Zin er binnen uw organisatie mensen die zicht hebben op vragen, behoeften en noden van 

kwetsbare mensen, of heeft u zelf een idee van de mate van zelfredzaamheid in uw omgeving.  

 Kent u mensen die behoefte hebben aan hulp en ondersteuning. 

 Zijn er naar uw mening bepaalde buurten of straten waar veel kwetsbare mensen wonen. 

 Onafhankelijkheid van de financiering van de gemeente. 

 Bekendheid(contactgegevens) sociale netwerken. 

 Zijn er binnen uw organisatie mensen die zicht hebben op vragen, behoeften en noden van 

kwetsbare mensen? Of heeft u zelf een idee van de mate van zelfredzaamheid in uw omgeving? 

 Kent u mensen die behoefte hebben aan hulp en ondersteuning? 

 Zijn er naar uw mening bepaalde buurten of straten waar veel kwetsbare mensen wonen? 

 Kent u informele netwerken (zie definities volgende pagina) die bijdragen aan de Wmo doeleinden 

(andere buurtbewoners helpen) zoals buurthulp, maatjesprojecten, leesgroepen etc. 
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 Zo ja, s.v.p. 

 Naam contactpersoon: 

 Telefoonnummer:  

 

Definitie informele netwerken: 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
57

 hanteert de volgende definitie voor informele netwerken. 

Met informele groepen doelen we op ‘’ kleine groepen mensen die regelmatig samenkomen om een 

bepaald doel te beijveren of een liefhebberij uit te oefenen. Ze hebben vaak geen institutioneel kader 

en onderscheiden zich van verenigingen, stichtingen en instellingen door hun kleinschaligheid, 

persoonlijke contacten en het ontbreken van een formele organisatiestructuur (Statuten, officieel 

adres, functionarissen, inschrijving bij KvK 

 

T.a.v. Informele groepen zegt het SCP:  

Met informele groepen doelen we op ‘’ kleine groepen mensen die regelmatig samenkomen om een 

bepaald doel te beijveren of een liefhebberij uit te oefenen. Ze hebben vaak geen institutioneel kader 

en onderscheiden zich van verenigingen, stichtingen en instellingen door hun kleinschaligheid, 

persoonlijke contacten en het ontbreken van een formele organisatiestructuur (Statuten, officieel 

adres, functionarissen, inschrijving bij KvK). 
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