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Participatie in de wijk 
Wijk en Participatie (WeP) 

Beoogt de maatschappelijke aansluiting van mensen met een 
Psychiatrische, Licht Verstandelijke Beperking of met Niet 
aangeboren Hersenletsel te bevorderen, onder meer door integratie 
in de wijk en omgeving waarin zij wonen. 
 
Dit vraagt om inzet van verschillende partijen 

Wijk en Participatie  De pijlers van de wijkgerichte aanpak 

•  Kwetsbare bewoner met psychische beperking of NaH of lvb 

•  De begeleidende, betrokken (zorg) instellingen 

•  De wijk en welzijnsprofessional 

•  De andere wijkbewoners 
 

De kwetsbare bewoner 

Doorbreken of tegengaan van toenemende eenzaamheid onder 
mensen met een beperking.  
 
Omgezet in resultaten betekent dit dat zij na deelname aan WeP 
beschikken over: 
 
•  een (groter) sociaal (steun)netwerk 
•  een zinvolle dagbesteding in de eigen buurt 
•  een positieve rol hebben in wijk activiteiten,  

zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk 
•  een betere gezondheid (fysiek of psychisch) 

Betrokken (Zorg) Instellingen 

Bevorderen van een outreachende werkwijze en versterken van de 
buurtgerichte samenwerking tussen gezondheids- en 
welzijnsorganisaties.  
 
Na afloop zijn de resultaten voor de betrokken instellingen: 

•  kennis van elkaars werk en aanbod hebben en dit op elkaar 
afstemmen.  
 (2e lijn GGZ, 1e lijn wijkteams en 0e lijn welzijn) 

•  afspraken over inzet ten behoeve van integratie van de doelgroep 
in de wijk.  Kunnen afschalen naar WeP. 

•  afspraken over toeleiding naar zorg, vanuit de wijk. 
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De Wijk en de sociaal werkers 

 
 
De sociaal werkers en vrijwilligers in de wijk,  
zijn capabel om een aanbod te ondersteunen  
ten aanzien van de kwetsbare groepen,  
om zo de sociale samenhang in een wijk te bevorderen, 
en onder meer stigmatisering tegen te gaan .  

•  Wijk(welzijns)activiteiten staan open voor de doelgroep 
•  Sociaal werkers en vrijwilligers hebben oog voor de behoefte aan 

participatie van deze doelgroepen binnen het welzijnsaanbod 
(activiteiten en vrijwilligerswerk) 

•  Men beschikt over kennis en vaardigheden om de doelgroep te 
ontvangen en te begeleiden of weet dit in te schakelen. 

•  Men is actief gericht op het in contact brengen van kwetsbare en 
initiatiefrijke wijkbewoners en  men geeft vaardigheden door om de 
doelgroepen sociale steun te bieden. 

•  Men bemiddelt en verduidelijkt waar nodig de achtergronden van de 
problematieken 

  

 De resultaten sociaal werk en vrijwilligers: 

De andere wijkbewoners 

Resultaat: 
•  Begrip hebben voor de gedragingen van mensen met een beperking. 
•  Handvatten hebben om beter om te gaan met mensen met bijzonder of 

moeilijk gedrag, zodat een escalatie voorkomen kan worden.  
•  Weten waar en hoe hulp of ondersteuning in te schakelen is en waar men 

signalen kan neerleggen als er zorg is om een buurtbewoner. 
•  De mogelijkheden en kwaliteiten van die ander kunnen zien en niet alleen 

de beperking of de overlast. 

 
Deze doelgroepen verdienen het om mee te kunnen doen!!  

 Kwartiermaken 

Empowerment/Krachtbenadering 

Vraaggestuurde wijkaanpak 

Push en pull 

Presentiebenadering 

Intersectorale samenwerking 

Coachen, trainen . 

 Werkwijzes De werkvormen 

Activiteiten voor ontmoeting en netwerkopbouw 
Lotgenoten groepen 
Cursussen 
Vrijwilligerswerk 
- voor de doelgroep 
- voor betrokken wijkbewoners 
Vrijwillige ondersteuning thuis 
Zeggenschap/WMO klankbordgroep 
Samen Doen groepen en Vriendenkringen 

Toeleiding naar buurtinitiatieven (Resto van Harte) 
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Doelgroepen steeds zwaardere problematieken. 
 
Verbinding Sociale Wijkteams naar collectieve basisvoorziening. 
Grote vraag naar “kunnen afschalen”. 
 
Verbinden van initiatiefrijk en zeer kwetsbaar in de wijk.                       
Vrijwillige ondersteuners opleiden en inzetten. Tot welke grens? 
 
 

Ontwikkelingen 


