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1. Welzijn en zorg de wijk in

Er komt veel af op professionele organisaties. Er wordt steeds 
meer verwacht in de begeleiding en ondersteuning van mensen 
met een beperking in een zo normaal mogelijke woonomgeving. 
Het uitgangspunt is dat mensen zoveel mogelijk zelf meedoen 
én dat hun eigen directe omgeving bijdraagt.
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De acht bakens van ‘Welzijn nieuwe stijl’:

1. Gericht op de vraag achter de vraag;

2. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger;

3. Direct er op af;

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.

Zorg en welzijn in beweging
Zorg en welzijn in Nederland zijn sterk in beweging. Binnen enkele 
jaren vinden drie grote decentralisaties plaats: de invoering van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met de daaraan gekoppelde ambities 
voor ‘Welzijn nieuwe stijl’; decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten, 
en decentralisatie naar de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Elk van 
deze decentralisaties betekent een grotere nadruk op de lokale omgeving, 
de leefomgeving van burgers. Dat geldt zeker ook voor de zorg voor en 
ondersteuning van mensen met een beperking. Van hun professionele 
begeleiders wordt verwacht 
dat ze mensen met een 
beperking zo ondersteunen, 
dat ze zo gewoon mogelijk 
kunnen wonen, dat ze mee 
kunnen doen in hun eigen 
wijk en dat andere 
wijkbewoners daaraan 
bijdragen.

Opgave voor zorg- en welzijnsorganisaties
Alle organisaties op het terrein van zorg en welzijn zijn wel op één of andere 
manier met deze grote opgave bezig: hoe werken we meer vraaggestuurd en 
meer wijkgericht? Hoe ondersteunen en verbinden we wijkbewoners, met en 
zonder beperking, zodat iedereen zijn plek heeft in zijn eigen wijk? Hoe maken 
we daarbij ook zoveel mogelijk gebruik van de eigen kracht van mensen? Voor 
verschillende organisaties betekent dat verschillende uitdagingen. Organisaties 
die mensen met een beperking begeleiden zien vooral de opgave om hun 
cliënten zo goed mogelijk in de wijk te laten integreren. Welzijnsorganisaties 
zien steeds meer mensen met een beperking in de wijk komen, en staan voor 
de opgave hen te bereiken en aan te laten sluiten bij andere bewoners in de 
wijk. 

Het is in feite dezelfde opgave waaraan zorg- en welzijnsorganisaties werken: 
mensen met een beperking zijn de laatste jaren fysiek weliswaar in de wijk 
geïntegreerd – de meeste mensen wonen in een woonvorm of met begeleiding 
zelfstandig midden in een gewone woonwijk – maar dat betekent nog niet 
dat ze ook sociaal geïntegreerd zijn. En juist die sociale integratie is het doel 
van de ‘vermaatschappelijking’ van de zorg voor mensen met een beperking. 
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De RIBW IJssel-Vecht en Travers Welzijn hebben in Zwolle-Zuid de handen 
ineengeslagen om deze opgave gezamenlijk aan te pakken, ieder vanuit de 
eigen professionaliteit.

Opgave voor Travers Welzijn en de RIBW IJssel-Vecht
Travers Welzijn is een regionale actieve maatschappelijke onderneming die 
werkt aan leefbare en veilige wijken met goede voorzieningen. De diensten 
van Travers Welzijn zijn gericht op welzijn, ontmoeting en participatie. De 
organisatie werkt wijkgericht, onder de slogan: ‘Iedereen vooruit, de buurt 
versterken we samen!’ Travers Welzijn zet in op het benutten van talenten van 
wijkbewoners, in Zwolle-Zuid onder andere met de aanpak ‘de Buit van Zuid’. 
Belangrijk onderdeel van deze aanpak is het ophalen, verzamelen en benutten 
van talenten en capaciteiten van bewoners uit een groot aantal straten. Travers 
Welzijn stimuleert de buurtbewoners vervolgens om hun talenten in te zetten 
voor hun eigen buurt. Travers Welzijn richt zich daarbij op het leefbaarder 
maken van straten wijken en buurten, het (door)ontwikkelen van de eigen 
kracht van kwetsbare bewoners, het activeren van vitale bewoners en het 
verbinden van bewoners.

De RIBW IJssel-Vecht is een onderdeel van de RIBW Groep Overijssel. RIBW 
staat voor ‘Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen, Werken en Welzijn’. 
De RIBW IJssel-Vecht biedt een samenhangend begeleidingsaanbod voor 
mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. De begeleiding 
wordt zoveel mogelijk op wijkniveau aangeboden. De cliënten wonen in de 
wijk, met zoveel begeleiding als nodig is voor hun problematiek. In Zwolle-Zuid 
zijn er twee woonvormen waar cliënten onder begeleiding wonen. Daarnaast 
zijn er diverse cliënten die zelfstandig in de wijk wonen en daarbij ambulante 
begeleiding ontvangen van begeleiders van de RIBW IJssel-Vecht. Deze 
begeleiders ondersteunen hen waar nodig bij het voeren van een huishouden, 
maar ook bij hun participatie bijvoorbeeld in werk of in sociale contacten.

Beide organisaties werken dus aan dezelfde uitdaging: zorgen dat iedereen 
in de wijk mee kan doen. Travers Welzijn werkt aan de participatie van 
alle wijkbewoners voor een leefbare wijk. De RIBW IJssel-Vecht werkt aan 
participatie van hun cliënten in de wijk. Deze twee opdrachten kwamen in 
het verleden nog niet vanzelfsprekend bij elkaar. Travers Welzijn slaagde er 
wel in veel wijkbewoners te bereiken, maar nog niet altijd de bewoners met 
beperkingen. En de begeleiders van de RIBW IJssel-Vecht zagen nog niet altijd 
kans om de wens van hun cliënten te realiseren in de wijk. 
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Handreiking
In Zwolle-Zuid hebben beide organisaties de krachten gebundeld om deze 
opdrachten samen op te pakken. Dat leidde ertoe dat er meer verbindingen tot 
stand kwamen tussen bewoners met en zonder beperking, maar ook tussen 
buurtwerkers en begeleiders en andere professionals in de wijk. Travers Welzijn 
en de RIBW IJssel-Vecht hebben hiermee belangrijke bouwstenen ontdekt om 
de mensen met én zonder beperking zoveel mogelijk mee te laten doen in hun 
eigen directe woonomgeving, daarbij optimaal gebruik makend van hun eigen 
kracht. In deze handreiking wordt beschreven wat die bouwstenen zijn, wat 
de ervaringen zijn van de RIBW IJssel-Vecht en Travers Welzijn, en hoe andere 
professionals diezelfde bouwstenen kunnen benutten. De RIBW IJssel-Vecht 
en Travers Welzijn zijn enthousiast over de nieuwe aanpak, omdat zij merken 
dat ze gezamenlijk verder komen dan elk apart. Zij hopen dat dit voorbeeld ook 
andere organisaties inspireert om tot meer betekenisvolle allianties te komen!

Deze handreiking is tot stand gekomen met behulp van waarderend onderzoek. 
Dat betekent dat vooral is gezocht naar succesfactoren in de werkwijze van 
de pioniers van Travers Welzijn en de RIBW IJssel-Vecht: Mirjam Roozeboom 
en Lammie Bouwman. Twee onderzoekers hebben hen ‘afgetapt’: wat zijn de 
sleutels van hun aanpak? Waar zijn zij enthousiast van geworden? En welke 
mooie dingen heeft dat opgeleverd? Ook is er gesproken met wijkbewoners in 
Zwolle-Zuid en met de zakelijk leider van de Schellerhoeve, de wijkboerderij 
van Travers Welzijn, de plek waar veel verbindingen tot stand komen. Hun 
ervaringen met betrekking tot de werkwijze zijn in deze handreiking verwerkt. 

‘Jij + Ik = Wij’
De werkwijze kreeg de naam: ‘Jij + Ik = Wij’. Die naam geeft weer wat de 
kern is van de verbindende werkgerichte werkwijze van Travers Welzijn en de 
RIBW IJssel-Vecht: het gaat erom dat mensen met een beperking met andere 
wijkbewoners in contact zijn en onderdeel uitmaken van ‘wij’. Dat zij door met 
elkaar in verbinding te komen, hun krachten kunnen bundelen en samen vooruit 
komen. Het gaat er ook om dat professionals van verschillende organisaties 
elkaar weten te vinden en gezamenlijk optrekken in de wijk. Dat is ook wat in de 
toekomst steeds meer gevraagd zal worden van professionals: één huishouden, 
één aanpak, zodat mensen met een beperking integraal begeleid worden in hun 
eigen woonomgeving.

We hopen dat de werkwijze ‘Jij + Ik = Wij’ uit Zwolle-Zuid ook andere 
professionals in buurten en wijken inspireert om verbindend wijkgericht te 
werken en te ervaren dat dit mooie verbindingen en resultaten kan opleveren 
voor mensen met én zonder beperkingen!
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“Een cliënt van de RIBW zit bij de Pluktuin. Ze heeft interesse voor 
bloemen en planten en vindt het leuk om samen met andere wijkbewoners 
in de tuin te werken.”
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2. ‘Jij + Ik = Wij’ in Zwolle-Zuid

‘Jij + Ik = Wij’ gaat kort gezegd over buurtbewoners  die 
meer met elkaar in verbinding komen. Het gaat ook over de 
beroepskrachten van verschillende organisaties, die elk hun 
eigen taak en expertise hebben, maar die samen aan één 
doel werken: verbindingen leggen in de wijk en daarmee een 
klimaat creëren waarin mensen met én zonder beperking 
relaties kunnen aangaan.  Het gaat dan om relaties waarin 
buurtbewoners betekenisvol kunnen zijn voor elkaar, en om 
verbindingen die ondersteunend kunnen zijn voor mensen met 
een beperking. ‘Jij + Ik = Wij’ is een methode voor verbindend 
wijkgericht werken. Dat betekent niet alleen een andere 
benadering van wijkbewoners, maar ook een nieuwe manier van 
verbindend samenwerken tussen verschillende beroepskrachten 
in de wijk. Travers Welzijn en de RIBW IJssel-Vecht hebben 
het verbindend wijkgericht werken in de praktijk ontwikkeld in 
Zwolle-Zuid.

Doel ‘Jij + Ik = Wij’
Het doel van ‘Jij + Ik = Wij’ is om wijkbewoners met een psychiatrische of 
psychosociale beperking meer de mogelijkheid te bieden om te participeren 
in de wijk waar zij wonen. Dat gebeurt door in te zetten op de eigen kracht en 
interesses van wijkbewoners met én zonder beperking. De RIBW IJssel-Vecht 
en Travers Welzijn werken in ‘Jij + Ik = Wij’ samen aan het activeren en benutten 
van het potentieel aan eigen (buurt)kracht. Daarmee wordt gewerkt aan een 
omgangsklimaat in de wijk waarin ‘vitale’ en ‘kwetsbare’ wijkbewoners elkaar 
ontmoeten, voor elkaar open staan en samen activiteiten ondernemen.

Aanpak ‘Jij + Ik = Wij’ in Zwolle-Zuid
In Zwolle-Zuid zijn een buurtwerker van Travers Welzijn en een begeleider van 
de RIBW IJssel-Vecht aan elkaar gekoppeld. Ze hebben wensen en behoeften 
in kaart gebracht, zowel van cliënten van de RIBW IJssel-Vecht, als van andere 
wijkbewoners. De twee beroepskrachten zijn daarmee aan de slag gegaan 
door verbindingen te zoeken: wat zijn gemeenschappelijke interesses, wie kan 
met wie in verbinding gebracht worden? Welke andere organisaties in de wijk 
kunnen ingeschakeld worden om aan de geuite wensen en behoeften tegemoet 
te komen? 
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Op basis van deze inventarisatie zijn verschillende initiatieven opgestart, 
waaronder:

•	 Samenwerking	op	wijkboerderij	de	Schellerhoeve:	cliënten	van	de	
 RIBW IJssel-Vecht nemen deel aan activiteiten van Travers Welzijn.
•	 Eetcafé	de	Pol-lepel:	een	eetcafé	gerund	door	mensen	met	
 een beperking, waar wijkbewoners komen eten (in samenwerking met 
 wijkbewoners, Frion en Kwartiermakers).
•	 Wijkavond	‘Struinen	in	de	tuinen’	over	de	mogelijkheden	van	de	tuinen	
 rond wijkboerderij de Schellerhoeve. 
•	 Lentefeest	in	wijkboerderij	de	Schellerhoeve.
•	 De	RIBW	IJssel-Vecht	en	Frion	inventariseren	samen	met	Travers	
 Welzijn onder meer in het project ‘de Buit van Zuid’ de wensen van 

bewoners voor het verder tot stand komen van sociale samenhang in een 
van de straten in Zwolle-Zuid.

Elk van deze projecten heeft meer contacten opgeleverd tussen wijkbewoners 
met en zonder beperkingen, op basis van hun eigen interesses en 
mogelijkheden.

Zwolle-Zuid in het kort

Zwolle-Zuid is één van de grotere wijken van Zwolle met ruim 33 duizend bewoners. 

De wijk is gebouwd rondom twee buurtschappen, Schelle en Ittersum, die vroeger 

aan de zuidkant van de stad lagen. Zwolle-Zuid beschikt over een breed scala aan 

voorzieningen. Het nieuwe winkelcentrum, een jongerencentrum, een wijkboerderij, 

diverse verenigingen en basisscholen. 

De drie thema’s van Zwolle-Zuid (visie van wijkbewoners en professionals samen):

•	 Een	leefbare	wijk:	veilig	voelen,	trots	op	de	wijk,	met	plezier	blijven	wonen	en	

betrokkenheid.

•	 Ontmoeting:	met	bewoners	en	met	activiteiten.

•	 Jongeren:	met	plezier	kunnen	wonen,	eigen	ontmoetingsplekken,	kunnen	

studeren, sporten en spelen, veilig voelen, jongereninspraak in plannen.

(Bron: Wijkontwikkelingsplan Zwolle-Zuid 2011)
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Bij straat- en buurtactiviteiten werken wijkwerkers samen. Gaan ze een 
straat in, dan doen ze dat met elkaar. Zo komen ze in gesprek met vitale en 
kwetsbare bewoners en kunnen ze verbindingen leggen. 
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3. Uitgangspunten

‘Jij + Ik = Wij’ brengt bewoners met en zonder beperkingen op 
een natuurlijke manier in contact met elkaar. Maar wat is er nu 
zo anders aan de nieuwe manier van werken die Travers Welzijn 
en de RIBW IJssel-Vecht ontwikkelden? Dit is samen te vatten 
in een aantal sleutelwoorden: vraaggestuurd, wijkgericht, eigen 
kracht en wederkerigheid.

Vraaggestuurd
Belangrijk uitgangspunt is om heel goed te luisteren en door te vragen wat 
mensen nu zelf willen. Voor de RIBW IJssel-Vecht gaat dat vooral om het 
luisteren naar de wensen van de eigen cliënten. Om welke activiteiten vragen 
zij? Maar wat is ook de vraag áchter die vraag? Een cliënt kan aangeven dat hij 
graag naar een sportactiviteit zou gaan, maar wil hij dat omdat hij graag meer 
wil bewegen, of omdat hij graag meer mensen zou willen ontmoeten? En wat 
zijn dan manieren om aan die vraag tegemoet te komen? Voor Travers Welzijn 
gaat het om de vraag van bewoners: waar hebben zij behoefte aan, wat maakt 
voor hen de wijk leefbaar en aantrekkelijk? Vraaggestuurd betekent dus veel 
aandacht voor de ‘diagnose’ wat mensen willen. Vraaggestuurd betekent dus: 
niet het aanbod van organisaties is leidend, maar de vraag van mensen in de 
wijk. 

Wijkgericht
Wijkgericht betekent niet zozeer dat activiteiten per se binnen een specifieke 
afgebakende wijk moeten plaatsvinden. Waar het wel om gaat is in de eerste 
plaats dat de activiteiten van mensen met een beperking juist ook buiten de 
muren van een woonvorm moeten kunnen plaatsvinden, dus in die zin: de wijk 
in. ‘Wijkgericht’ heeft dus de betekenis van omgevingsgericht of contextgericht 
werken. Het gaat om het benutten van alle mogelijkheden in de directe 
woonomgeving van mensen met een beperking. Dat betekent ook dat de 
wensen van een cliënt of bewoner niet worden gepast binnen bestaand aanbod 
van één professionele organisatie, maar dat het ‘zoekgebied’ voor die activiteit 
veel breder is. In een wijk zijn allerlei organisaties die iets te bieden hebben. Er 
zijn ook allerlei mensen, met én zonder beperking, die iets te bieden hebben. 
Wijkgericht betekent ook dat verschillende organisaties rond mensen met een 
beperking niet langs elkaar heen werken, maar dat organisaties die in dezelfde 
wijk werken elkaar ook kennen en elkaar versterken. Wijkgericht betekent, 
kortom: de woonvorm uit, de wijk in, en gebruik maken van alle (formele en 
informele) mogelijkheden die de wijk te bieden heeft. 
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Eigen kracht
Uitgangspunt is niet alleen wat mensen graag willen, maar juist ook wat ze 
kunnen. Voor cliënten van de RIBW IJssel-Vecht is het belangrijk dat ze niet 
alleen worden gezien als een cliënt met beperkingen, maar vooral als een mens 
met mogelijkheden. De beperkingen zijn er en vragen ondersteuning, maar ze 
zijn niet bepalend voor de activiteiten die hij of zij doet; bepalend is juist waar 
hij of zij wél goed in is. Ook Travers Welzijn vindt het belangrijk om goed te zien 
waar de eigen kracht van een bewoner of een buurt ligt en daar optimaal ruimte 
aan te geven. Waar zijn mensen goed in? Waar zijn ze voor gemotiveerd? Wie 
daar op aan weet te sluiten, zal merken dat mensen veel eerder bereid zijn tijd 
en energie te investeren. Deze manier van werken betekent een combinatie 
van de beweging van de RIBW IJssel-Vecht om hun cliënten steeds meer te 
activeren in hun eigen directe woonomgeving, met de wijkgerichte manier 
van werken van Travers Welzijn¹, waarin het ook gaat om de eigen kracht van 
andere wijkbewoners met en zonder beperkingen. 

Eigen kracht betekent dus: aansluiten bij de talenten en intrinsieke motivatie 
van wijkbewoners. Uit lopend onderzoek naar contacten tussen burgers met 
en zonder beperkingen², blijkt dat juist het inzetten op gezamenlijke interesse 
een middel is om meer duurzame contacten tussen burgers met en zonder 
beperkingen op te zetten. De gezamenlijke interesse komt dan centraal te staan 
in plaats van het wel of niet hebben van beperkingen. 
 

¹ Zie ook het visiedocument van Travers Welzijn over het wijkgericht werken met als titel: ‘Iedereen 

vooruit, de buurt versterken we samen’.

²  In opdracht van RIBW Groep Overijssel en Frion voert Femmianne Bredewold (onderzoeker bij het 

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken) een onderzoek uit naar de contacten tussen burgers met 

en zonder beperkingen. Dit onderzoek wordt tevens gebruikt voor het schrijven van een proefschrift 

over	interactiepatronen	tussen	burgers	met	en	zonder	beperkingen.	Publicatie	van	het	onderzoek	

wordt verwacht in februari 2013.
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Een wijkbewoner met een psychiatrische achtergrond die werkzaam is op de 
Schellerhoeve heeft jarenlang als voorman in de bouw gewerkt. Na een lange 
periode van thuiszitten kan hij weer aan het werk op de Schellerhoeve. Hij 
verwoordt het weer in zijn kracht gezet worden zelf als volgt: ‘Ik ben blij dat ik 
weer met mijn handen kan werken, dat ik weer bezig kan zijn. Het  gevoel dat ze 
je nodig hebben, dat is ook heel fijn. Ik zat thuis en niemand kwam meer. ‘Wat 
beteken ik eigenlijk?’, begon ik mezelf af te vragen.  Nu ben ik blij dat ik die stap 
gezet heb en dat ik bijna weer ben wat en wie ik was. De verantwoordelijkheden 
die ik krijg, geven mij het  gevoel dat ik nodig ben.’ 

Een wijkbewoner die actief is in de pluktuin zegt het volgende over elkaar iets te 
bieden hebben en vanuit gezamenlijkheid werken: ‘Waar dan ook, wat dan ook of 
met wie dan ook, dat maakt mij niet veel uit. Ik heb geen voorkeur voor mensen. 
Je kunt wel overal verbindingen willen leggen, maar het moet ook iets opleveren. 
Als je alleen verbindingen legt, maar je hebt niet te bieden aan elkaar of je hebt 
niet iets gezamenlijks, werkt het niet. Als wij nog in die oriënterende fase zitten, 
kunnen wij allerlei mensen van de RIBW IJssel-Vecht  vragen ‘kom ons helpen’, 
maar dan hebben wij nog niets voor ze. Als wij concreet hulp nodig hebben, dan 
kun je wat. Nu weten ze nog niet wat ze moeten doen. Dan is het voor onszelf 
ook eerder lastig, dan dat het voor ons iets verbetert.’

Wederkerigheid
Er wordt gesproken over mensen met een beperking en vitale wijkbewoners. 
Met de mensen met een beperking worden de cliënten van de RIBW IJssel-
Vecht die in de wijk wonen bedoeld. Met de vitale mensen worden de andere 
mensen in de wijk bedoeld. Het onderscheid tussen wie ‘beperkt’ of ‘vitaal’ 
is, wie ‘kwetsbaar’ of wie ‘sterk’ is, is in de praktijk niet zomaar te stellen. Wie 
beperkingen heeft, kan op andere terreinen zeker wel vitaal zijn. Anderzijds 
hebben sterke burgers ook hun kwetsbare kanten. Bovendien zijn er mensen 
die wel degelijk beperkingen hebben, maar die niet als zodanig geïndiceerd 
zijn en als gewone bewoner in de wijk wonen. Mede daarom is het niet terecht 
om te veronderstellen dat in gezamenlijke activiteiten de ‘vitale’ wijkbewoners 
degenen zijn die iets geven aan wijkbewoners ‘met een beperking’. 
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Wederkerigheid als uitgangspunt betekent het loslaten van het denken in 
relaties tussen burgers mét en zonder beperkingen waarbij vooral burgers 
zonder beperkingen iets kunnen geven aan minder vitale anderen. Wanneer er 
gewerkt wordt vanuit het principe van wederkerigheid worden zowel burgers 
met als zonder beperking gezien als burgers die iets te geven en iets te 
ontvangen te hebben. Hiermee raakt het oude caritasprincipe (ik geef zorg aan 
een minderbedeelde arme) op de achtergrond. In plaats daarvan kan ingezet 
worden op wederkerigheid in relaties tussen mensen. De gedachte hierachter is 
dat in de wederkerige relaties mensen over en weer geven en ontvangen. Enkel 
dergelijke relaties kunnen leiden tot duurzaam contact. Waar de wederkerigheid 
in relaties ontbreekt, kan dit zorgen voor tweezijdige uitputting en beëindiging 
van relaties. Enkel geven en hiervoor niets terug krijgen, kan tot uitputting 
leiden van bijvoorbeeld mantelzorgrelaties. Maar ook geldt dat wie steeds 
alleen ontvangt, meer en meer zijn gevoel van eigenwaarde zal verliezen. De 
vraag rijst dan bij de ontvanger: ‘Wat heb ik eigenlijk te bieden?’ (Bredewold en 
Hoogland, 2012). Een persoonlijk contact is dus voor ‘kwetsbare’ wijkbewoners 
ook niet een gunst die door een ‘sterke’ wijkbewoner aan hem wordt bewezen. 
Activiteiten en contacten worden pas succesvol als er sprake is van echte 
wederkerigheid: als beide partijen ervaren dat ze er plezier aan beleven én als 
beide partijen ervaren dat ze iets te bieden hebben en iets kunnen ontvangen 
van de ander, dat de relatie goed voelt. Wederkerigheid betekent dus: goed 
zoeken naar de ‘vraag achter de vraag’. Door talenten en intrinsieke motivatie 
van mensen slim met elkaar in verbinding te brengen ontstaan er relaties waarin 
alle betrokkenen kunnen ontvangen én geven. 

Begeleider RIBW IJssel-Vecht over het versterken van de eigen kracht 
van mensen in de wijk: ‘Ieder mens moet de mogelijkheid krijgen om zelf 
zeggenschap en regie te houden over zijn of haar leven. Dat verdient ieder mens!’

Buurtwerker Travers Welzijn over het contact tussen mensen met en zonder een 
beperking: ‘Het doel is dat je mensen in hun kracht krijgt. Dat mensen doen wat 
hun interesse heeft. Als je beiden dezelfde interesse hebt dan moet je samen op 
kunnen gaan. Hiervoor is het nodig dat wijkbewoners weten wat er gebeurt in 
de wijk, weten waar mogelijkheden liggen en dat ze de mogelijkheden krijgen om 
elkaar te leren kennen. Zo kunnen er verbindingen ontstaan. Je biedt mensen de 
mogelijkheid mee te doen.’
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Wijkbewoners en cliënten van de RIBW werken samen in de 
tweedehands kleding winkel Op-Nieuw. Ze runnen samen de winkel, 
met minimale begeleiding.
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4. Verbindend wijkgericht – is dat iets nieuws?

‘Verbinden’, ‘wijkgericht’, ‘eigen kracht’, ‘vermaatschappelijken’. 
Dergelijke termen worden al veel langer dan vandaag 
gepropageerd in zorg en welzijn. Toch moet er juist nu 
een belangrijke slag gemaakt worden die eerder nog maar 
beperkt aan de orde was. Dat ervaren de beroepskrachten van 
Travers Welzijn en de RIBW IJssel-Vecht die in Zwolle-Zuid 
samenwerkten in ‘Jij + Ik = Wij’.

Andere manier van werken
Voor beroepskrachten van de RIBW IJssel-Vecht betekent de nieuwe manier 
van werken dat ze hun cliënten op een andere manier begeleiden. Ze 
organiseren niet meer van alles voor hen binnen een beschermde omgeving, 
maar ze laten hen zoveel mogelijk zelf doen in een zo gewoon mogelijke 
woonomgeving. Ze komen zo in contact met niet alleen beroepskrachten, maar 
ook met wijkbewoners en mensen uit het sociale netwerk van hun cliënten. 

Voor beroepskrachten van Travers Welzijn betekent de nieuwe manier van 
werken een andere benadering van de wijk: nog meer werken vanuit de echte 
vraag van de bewoners, ook van bewoners met een beperking. Het gaat 
erom hen te ondersteunen en te faciliteren en verbindingen te leggen tussen 
de talenten en competenties van mensen met en mensen zonder zichtbare 
beperking. Dit zonder zelf in te vullen wat bewoners zouden moeten doen, 
zonder initiatieven over te nemen en zonder zelf activiteiten voor de buurt te 
organiseren.

Kostenbesparing?
Betekent de nieuwe manier van werken dat er minder professionals nodig 
zijn, en dus een kostenbesparing? Dat zou het geval kúnnen zijn, maar het is 
niet het doel van de nieuwe manier van werken. Waar het wel om gaat, is dat 
professionals ruimte laten voor waar mensen zelf goed in zijn, hun eigen kracht; 
dat ze geen initiatieven uitvoeren die bewoners zelf hadden kunnen doen. 
Veel radicaler dan tot nu toe moeten professionals een stap terugdoen en het 
initiatief bij mensen zelf laten. Ze kunnen dat doen als ze erop vertrouwen dat 
als mensen ergens gemotiveerd voor zijn, ze ook bereid zijn erin te investeren. 
Omgekeerd geldt ook dat professionals niet zouden moeten investeren in het 
organiseren van activiteiten waar de beoogde ‘deelnemers’ níet voldoende 
in willen investeren. Dat betekent dus ook dat wijkbewoners - met en zonder 
beperking – zelf eigenaar zijn en blijven van activiteiten in de wijk.
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Do’s en don’ts
Het verbindend wijkgericht werken in ‘Jij + Ik = Wij’ kan meer concreet worden 
gemaakt met een aantal praktische ‘Do’s en don’ts’: 

•	 Verbindend	wijkgericht	werken	is	NIET: gericht op specifieke activiteiten 
 (bijvoorbeeld als doel: vijf cliënten naar de dagbesteding of tien 

deelnemers aan een vrouwengroep). 
 Maar WEL: gericht op wat bewoners zelf graag willen (bijvoorbeeld: tien 
 mensen die graag in een moestuin zouden werken met elkaar en met een 
 goede locatie in verbinding brengen). 

•	 Verbindend	wijkgericht	werken	is	NIET: ideeën van bewoners voor hen 
 uitvoeren (als bijvoorbeeld een straat aangeeft dat ze graag een 

zomerfeest willen, dit voor hen regelen).
 Maar WEL: bewoners met ideeën (met en zonder beperking) die elkaar 
 versterken bij elkaar brengen en hen aanmoedigen er ook werk van 
 te maken, eventueel knelpunten helpen wegnemen en randvoorwaarden
 organiseren.

•	 Verbindend	wijkgericht	werken	is	NIET: activiteiten opzetten speciaal 
 gericht op mensen met een beperking (bijvoorbeeld een aparte 

tuiniergroep voor ggz-cliënten).
 Maar WEL: mensen met en zonder beperking bij elkaar brengen op 
 basis van een gedeelde interesse of motivatie, de verbindende activiteit 
 staat centraal, niet een doelgroep of een bepaalde beperking.

•	 Verbindend	wijkgericht	werken	is	NIET: activiteiten opzetten die 
 professionals belangrijk vinden voor de wijk. 
 Maar WEL: mensen bij elkaar brengen op interesse, voor activiteiten die 

ze zelf belangrijk vinden voor hun wijk of voor zichzelf.
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Begeleider RIBW IJssel-Vecht: ‘Het vraagt bijvoorbeeld een andere organisatie 
van je werkzaamheden.  Het betekent dat je het rooster meer moet loslaten en 
oude patronen ook moet doorbreken. Je moet je comfortzone uit en niet bang 
zijn wat minder ervaren te zijn.’

Buurtwerker Travers Welzijn: ‘We zijn al langer bezig met vraaggericht werken. 
Het is niet eenvoudig. Ik moet mezelf steeds afvragen: hoe werk ik? Ik heb 
jaren activiteiten gedraaid met (vaak) dezelfde groep bewoners. Ik dacht, dit is 
wat wijkbewoners willen. Zo werk ik niet meer, het levert weinig op. Het gaat 
om mijn houding en rol. Deelnemen aan een groep op basis van interesse is 
prima, je deelt een gezamenlijke interesse en dat schept een band. Binnen ‘Jij 
+ Ik = Wij’ werk ik niet op basis van een doelgroep, bijvoorbeeld ‘moeders’, 
maar op basis van interesse, bijvoorbeeld interesse voor tuinieren, of voor 
het organiseren van een straatactiviteit. Ik organiseer de verbinding, niet de 
activiteit. En dat is een groot verschil!’
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Wijkwerkers van Travers en begeleiders van de RIBW gaan samen op 
bezoek bij een familie die ambulante begeleiding krijgt van de RIBW. Deze 
familie woont in een straat waar Travers actief is. De familie heeft een 
verwaarloosde tuin. Hier ligt een hulpvraag. De werkers gaan in gesprek 
en zoeken naar de werkelijke hulpvraag. Daarbij kijken ze ook naar de 
straat/buurt waar het gezin woont. Wat kunnen de bewoners zelf en wat 
kunnen de buren betekenen?
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Twee wijkbewoners met dezelfde vraag zijn aan elkaar gekoppeld. 
De professionals van de RIBW en Travers hebben hierin bemiddeld.
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5. Bouwstenen voor verbindend 
 wijkgericht werken

De werkwijze ‘Jij + Ik = Wij’ is niet gemakkelijk te vangen in 
een bepaald traject met een cliënt of in een afgebakende 
projectperiode. Het is een manier van werken. Het gaat in de 
eerste plaats om een houding, een kritisch blijven nagaan of 
de vraag van de bewoners en de kracht van de wijk werkelijk 
centraal staan. Maar er zijn in de werkwijze van de RIBW IJssel-
Vecht en Travers Welzijn ook vaste elementen te vinden, zodat 
de ontwikkelde aanpak overdraagbaar is aan en toepasbaar is 
voor andere professionals. 
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Fundament: structurele verankering
Een belangrijk vast element van de werkwijze is dat verbindend wijkgericht 
werken structureel is verankerd in het beleid van de organisatie en in de 
werkzaamheden van professionals. Dat wordt concreet in hun werkroosters. 
Professionals	van	de	RIBW	IJssel-Vecht	en	Travers	Welzijn	hebben	in	‘Jij	+	Ik	=	
Wij’ structureel een dagdeel in hun werkweek gekregen om te besteden aan het 
verbindend wijkgericht werken. Deze tijd wordt gebruikt voor:

•	 Wijkbewoners	actief	benaderen	om	na	te	gaan	wat	ze	zouden	willen	doen	
in hun wijk. Voor de RIBW IJssel-Vecht gaat het vooral (maar niet alleen) 
om de eigen cliënten, voor Travers Welzijn gaat het om alle wijkbewoners. 
Specifieke wensen, talenten en ideeën houden ze bij in een inventarisatie, 
zodat ze de mogelijkheden hebben mensen met dezelfde wensen en 
interesses bij elkaar te brengen. Dit inventariseren blijven de professionals 
ook doen binnen de rest van hun werkweek als begeleider en als 
buurtwerker.

•	 Andere	professionals	in	de	wijk	actief	benaderen	om	ze	te	
enthousiasmeren voor dezelfde manier van werken, om specifieke vragen 
van bewoners te verbinden met het aanbod van die organisaties, of om ze 
te vragen wat ze zelf aan nieuwe activiteiten zouden willen doen.

•	 Structureel	overleg,	bijvoorbeeld	elke	week	een	uur.	Hierin	wisselen	de	
professionals van Travers Welzijn en de RIBW IJssel-Vecht uit wat in de 
afgelopen week gebeurd is, welke nieuwe vragen en talenten ze in kaart 
hebben gebracht en welke verbindingen ze zelf al zien of samen nog 
kunnen maken.

•	 Organiseren	van	ontmoetingen	tussen	mensen	en	organisaties	die	
interesses en mogelijkheden hebben die mogelijk overeenkomen met 
elkaar.

•	 Begeleiden	van	specifieke	activiteiten	waar	bewoners	en	organisaties	
belangstelling voor hebben.

•	 Implementatie	van	de	werkwijze	binnen	de	organisaties	zodat	het	
onderdeel wordt van de reguliere werkpraktijk. 
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Vanuit deze basis zijn er zeven bouwstenen die gebruikt worden door de 
professionals van Travers Welzijn en de RIBW IJssel-Vecht die samenwerken in 
Zwolle-Zuid:

1. Loslaten: eigen ideeën, wensen, gewoonten en doelen loslaten. Klein 
beginnen en regie bij bewoners (met en zonder beperking) houden.

2. Kies een eenvoudig startpunt: een thema of plek vaststellen om ideeën 
en initiatieven los te maken.

3. Verzamelen van ideeën: gericht wijkbewoners en organisaties benaderen, 
vragen wat ze zouden willen en kunnen met het gekozen startpunt en wat 
ze daarvoor eventueel nog nodig hebben. 

4. Verbindingen leggen: koppelingen zoeken tussen de vragen en 
mogelijkheden van mensen.

5. Op je handen zitten: bij activiteiten en in de voorbereiding daarvan is 
het belangrijk om als professional vooral veel niet te doen. Wat mensen 
niet zelf tot stand brengen of in stand houden, niet overnemen, maar wel 
faciliteren, verbinden en stimuleren.

6. Vervolgafspraken vastleggen: afspraken maken over vervolgactiviteiten 
en in de gaten houden welke ondersteuning eventueel nodig is om ze te 
laten plaatsvinden.

7. Samenwerken: versterk elkaar als professionals, ieder in zijn eigen rol en 
met eigen expertise.

Deze bouwstenen samen resulteerden in Zwolle-Zuid in allerlei nieuwe 
contacten tussen cliënten van de RIBW IJssel-Vecht en andere wijkbewoners. 
Hieronder worden deze bouwstenen verder uitgewerkt, zodat ook andere 
beroepskrachten de aanpak kunnen toepassen.
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Bouwsteen 1: Loslaten

Professionals	in	zorg	en	welzijn	zijn	vaak	zelf	goed	in	organiseren.	Ook	in	
Zwolle-Zuid zagen de beroepskrachten allerlei mogelijkheden waar ze mee 
aan de slag konden. Maar ze wilden voorkómen dat ze zelf veel enthousiasme 
en energie zouden stoppen in activiteiten waar vervolgens niemand op af 
zou komen. In plaats daarvan kozen ze ervoor een klein aantal partijen uit te 
nodigen die al in een of andere vorm betrokken waren bij één concrete locatie 
in de wijk, wijkboerderij de Schellerhoeve. Ze gingen hen niet presenteren wat 
er mogelijk was, maar vroegen in plaats daarvan wat de organisaties zelf voor 
mogelijkheden zagen rond de wijkboerderij. 

In deze stap van het loslaten van eigen ideeën is de rol van de leidinggevenden 
in de zorg- en welzijnsorganisatie heel belangrijk. Zij geven de beroepskrachten 
de ruimte om met een heel beperkt uitgangspunt te beginnen, zonder van 
tevoren al een specifiek resultaat vast te leggen. Ook helpen ze hun werkers 
door er te zijn als gesprekspartner wanneer de beroepskrachten zich ergens 
tegenaan lopen bijvoorbeeld als collega’s anders in het proces staan/nog bezig 
zijn met de omslag naar de nieuwe manier van werken.

Beroepskrachten gaan niet zelf aan de slag, maar ze ondersteunen wel de 
(eventueel maar enkele) ideeën die er wel zijn. Dat kan betekenen dat plannen 
kleiner worden dan de beroepskrachten zelf in gedachten hadden. De eigen 
plannen moesten ze loslaten.

Zakelijk leider wijkboerderij Schellerhoeve: ‘Het nadeel van de nieuwe manier van 
werken is vooral dat je minder makkelijk kunt aansturen wat je vooraf hebt gewild. 
Maar het voordeel daarvan is dat je ze prikkelt, wat natuurlijker is. Er ontwikkelt 
zich iets, en je kunt er gezamenlijk als Travers Welzijn en RIBW IJssel-Vecht iets 
neerzetten waar vraag naar is.’

Deze bouwsteen is cruciaal als start, en blijft belangrijk in de rest van het 
proces. Het is heel belangrijk de regie over activiteiten bij mensen zelf te laten, 
en hen zelf actief mee te laten doen op basis van hun eigen kracht en eigen 
interesses. Waarom dat zo waardevol is, wordt uitgelegd door de begeleider 
van de RIBW IJssel-Vecht: 
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‘De voorwaarde was dat iedereen wat deed op de Schellerhoeve. Immers het 
gaat wel om het samen doen! De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht zijn op 
hetzelfde moment aanwezig als andere wijkbewoners van onder andere de 
pluktuin, vrijwilligers van Travers Welzijn en stagiaires. Ze kunnen samenwerken in 
activiteiten die er die ochtend te doen zijn in de tuinen en op de boerderij. Deze 
wijkbewoners ervaren op deze manier meer gezelligheid en verbondenheid met 
elkaar. Ze werken samen op, drinken gezamenlijk koffie en gaan dan weer verder 
met hun werk. Ze blijven komen en het blijkt dat ze nu niet meer afhaken. Ze zijn 
ook bij de incidentele activiteiten op de Schellerhoeve actief zoals Kerst, Struinen 
in de tuinen en Open dag van zorg en welzijn. Op deze manier werd het meer 
hun plek, hun activiteit.’

De rol van professionals is in deze aanpak dus vooral het leggen van 
verbindingen en het in gesprek gaan met bewoners. De rol van de professional 
is niet het organiseren van een specifieke activiteit vóór bewoners. Het 
idee van de professional als organisator van activiteiten, moet dus ook 
losgelaten worden. De rol van beroepskrachten ligt in het organiseren van de 
mogelijkheden tot contact (bijvoorbeeld organiseren dat groepen op hetzelfde 
moment op dezelfde locatie aan het werk zijn zoals op de Schellerhoeve), maar 
ligt niet in het organiseren van een activiteit.

Handvatten bij bouwsteen 1 Loslaten

•	 Begin	met	het	loslaten	van	eigen	ideeën	over	wat	goed	is	voor	mensen.

•	 Vraag	betrokkenen	wat	zij	zouden	willen,	waar	zij	behoefte	aan	hebben.
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Bouwsteen 2: Kies een eenvoudig startpunt 

Om mensen te motiveren om eigen activiteiten en ideeën in te brengen, zorgen 
de professionals voor een herkenbaar uitgangspunt: een concreet thema of een 
concrete plek. In Zwolle-Zuid was dat uitgangspunt bijvoorbeeld: wijkboerderij 
de Schellerhoeve. Deze plek werd gekozen, omdat het een herkenbare plek 
is in de wijk. Een plek met bovendien allerlei aansprekende mogelijkheden, 
die nog niet allemaal gebruikt werden. Een plek waar diverse activiteiten van 
professionele organisaties en wijkbewoners waren, en waar ruimte was voor 
meer.

De professionals gaan met diverse mensen in gesprek met dit uitgangspunt 
(bijvoorbeeld een plek of thema) als centraal onderwerp. In Zwolle-Zuid 
praatten ze bijvoorbeeld met de organisaties en wijkbewoners die al actief 
waren in en om de Schellerhoeve. De begeleider van de RIBW IJssel-Vecht 
praatte met diverse cliënten  en met hun begeleiders. Op basis van wat ze 
horen leggen de beroepskrachten samen het thema vast: bijvoorbeeld iets 
met de tuinen, iets met de lente of een feest. Daar zoeken ze een passende en 
aansprekende verbindingsactiviteit bij: een avond met de wijk, een lentefeest. 
Hiervoor wordt in overleg een geschikt tijdstip vastgesteld, op een redelijke 
termijn waarop mensen voldoende gelegenheid hadden om iets te organiseren. 
Want dat is de opzet: de mensen in de wijk, met en zonder beperking, zijn zelf 
aan zet om de gekozen activiteiten tot stand te brengen.

Het startpunt was in Zwolle-Zuid in dit voorbeeld de Schellerhoeve. Dat 
betekent niet dat het startpunt altijd een concrete locatie moet zijn. Belangrijk 
is een eerste beeld te geven dat wijkbewoners en professionals in de wijk op 
ideeën kan brengen. Dit moet concreet genoeg zijn om mensen een startpunt 
te bieden, maar niet teveel vastgelegd om vooral ruimte te geven aan eigen 
ideeën van bewoners.

Handvatten bij bouwsteen 2 Kiezen van een eenvoudig startpunt

•	 Kies	een	concreet	startpunt	dat	wijkbewoners	en	organisaties	op	ideeën	kan	

brengen.

•	 Gebruik	dit	startpunt	om	met	wijkbewoners	en	organisaties	in	de	wijk	het	gesprek	

aan te gaan over eigen ideeën en initiatieven.
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Wijkwerkers komen maandelijks bij elkaar. Zonder volle agenda. Het 
enige dat besproken wordt zijn ideeën, vragen en wensen van bewoners. 
De werkers kijken waar verbindingen gelegd kunnen worden: tussen 
wijkbewoners onderling en tussen wijkbewoners en wijkpartners. Het 
overleg is praktisch en gericht op integraal samenwerken.
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Bouwsteen 3: Verzamelen van ideeën 

Professionals	gaan	niet	zelf	organiseren,	maar	dragen	wel	een	cruciale	
bouwsteen bij: hun netwerkwerkvaardigheden en hun vermogen om mensen 
te activeren en te verbinden. Ze benaderen zoveel mogelijk wijkbewoners 
en organisaties, te beginnen met ieder die ze al persoonlijk kenden. Hun 
benadering is heel persoonlijk: ‘Ik zou het heel leuk vinden als jij komt!’ Ze 
nodigen niet alleen uit, ze vragen ook aan iedereen wat ze zelf als organisatie 
of als wijkbewoner zouden willen en kunnen. In Zwolle-Zuid werd bijvoorbeeld 
gevraagd: ‘Wat zou jij zelf willen doen op het Lentefeest op de Schellerhoeve 
op 25 maart?’ ‘Wat zou jij zelf kunnen doen op een middag ‘Struinen in de 
tuinen’?’

Het activeren en enthousiasmeren doen de beroepskrachten op hun eigen 
manier. In Zwolle-Zuid is de begeleider van de RIBW IJssel-Vecht vooral bezig 
met de vraag hoe mensen met een beperking goed aangesproken kunnen 
worden op wat ze graag willen en goed kunnen. Dat betekent veel meer 
dan alleen individuele cliënten activeren. Ze heeft er tegelijkertijd specifiek 
aandacht voor dat haar eigen collega’s, andere begeleiders bij de RIBW 
IJssel-Vecht, vanaf het begin betrokken zijn bij alle activiteiten. Ook dat kost 
overtuigingskracht.

Begeleider RIBW IJssel-Vecht: ‘Activering is binnen de RIBW IJssel-Vecht 
erg belangrijk, anders komen cliënten niet. Die activering komt vanuit de 
woonbegeleiders. Zij staan het dichts bij de cliënten samen met de huishoudelijke 
ondersteuners. Als bij hen geen draagvlak is dan komen deelname en 
aanwezigheid van cliënten niet van de grond. Binnen de RIBW IJssel-Vecht ben 
ik dan ook steeds bezig geweest de verbinding te leggen, hen te betrekken en 
informeren met waar we mee bezig zijn.’

De beroepskracht van Travers Welzijn richt zich vooral op het actief 
benaderen van wijkbewoners. Ze zoekt hen actief op, met inzet van haar 
eigen oplossingsgerichte manier van mensen benaderen. De kracht van 
oplossingsgericht werken is gelegen in het stellen van effectieve vragen. 
Dat zijn vragen die de ander helpen te focussen op de oplossing in plaats 
van op het probleem, op de kracht in plaats van op de beperking. Dat is een 
vaardigheid waar de beroepskrachten tegelijk nog hard aan moeten werken:
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Buurtwerker Travers Welzijn: ‘Ik wil oplossingsgericht werken. Het is lastig om 
de regie bij de bewoner te laten en niet zelf in te vullen en niet over te nemen! De 
vaardigheden: luisteren, samenvatten en doorvragen maak ik mezelf eigen door 
veel te oefenen in de praktijk. ’

Elke professional vraagt iedereen die hij spreekt, met of zonder beperking, 
wat hun gesprekspartner zelf zou willen en kunnen doen en wat ze daarvoor 
eventueel nog nodig hebben. Als iemand een idee heeft, maar niet zelf iets 
wil doen om dat ook uit te voeren, voeren de beroepskrachten niet zelf het 
idee uit, hoe aantrekkelijk of aansprekend het ook is. Als iemand wel iets wil 
doen, maar wel iets of iemand nodig heeft om het uit te voeren, noteren de 
beroepskrachten dat in hun gezamenlijke inventarisatie, en proberen ze hier 
oplossingen voor te vinden door verbindingen te leggen met andere mensen 
die mogelijk een oplossing hebben. 

Handvatten bij bouwsteen 3 Verzamelen van ideeën

•	 Weet	wie	er	in	de	wijk	wonen	en	welke	sleutelfiguren	van	belang	zijn	om	mensen	

‘in beweging te krijgen’.

•	 Benader	mensen	zoveel	mogelijk	persoonlijk	en	vraag	hen	wat	ze	willen,	waar	ze	

behoefte aan hebben, wat ze nodig hebben om dit te realiseren.

•	 Wees	zelf	enthousiast,	dan	kun	je	dit	ook	overbrengen	op	de	mensen	in	de	wijk.
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Bouwsteen 4: Verbindingen leggen

Belangrijk element in de werkwijze van Travers Welzijn en de RIBW IJssel-
Vecht is het voortdurend zoeken naar mogelijkheden om verbindingen te 
leggen tussen mensen op grond van hun ideeën en wensen. Hiervoor is het 
belangrijkste instrument de inventarisatie waarin de professionals samen alle 
specifieke wensen en ideeën bijhouden. Deze lijst werken ze voortdurend bij 
als ze ideeën inventariseren voor een concrete activiteit zoals het Lentefeest. 
Ook ideeën die niet direct kunnen worden gerealiseerd, worden zo bewaard, 
zodat op een later moment mogelijk wel een verbinding kan worden gelegd. 
Of mogelijk vormen die ideeën een startpunt voor nieuwe activiteiten in de 
toekomst (zie bouwsteen 2).

De inventarisatie wordt door de begeleider van de RIBW IJssel-Vecht en de 
buurtwerker van Travers Welzijn regelmatig doorgenomen en besproken. 
Waar ze mogelijke verbindingen zien, verbinden ze daar concrete acties aan. 
Ze blijven daarbij dicht bij de wens of het idee zoals wijkbewoners die zelf 
geformuleerd hebben. Als iemand bijvoorbeeld af en toe in de tuin wil werken, 
proberen ze daar niet meteen een gestructureerde activiteit van te maken 
zoals gebruikelijk is bij het aanbieden van dagbesteding, maar laagdrempelige 
afspraken over hoe en wanneer hij in de tuin kan gaan werken of wie hij aan 
kan spreken als hij een keer in de tuin mee wil werken. 

Om welke verbindingen gaat het?

•	 Tussen	wijkbewoners	met	en	zonder	beperking:	geen	aparte	activiteiten	voor	

bewoners met een beperking, maar hen zoveel mogelijk laten aansluiten bij de 

activiteiten die andere wijkbewoners al hebben.

•	 Tussen	organisaties	en	mensen	met	een	beperking:	voor	bewoners	met	een	

beperking is het belangrijk dat ze kunnen aansluiten bij bestaande activiteiten van 

organisaties, dat die toegankelijk en ontvankelijk zijn.

•	 Tussen	organisaties:	hoe	breder	draagvlak	hoe	meer	kans	van	slagen.	Verbin-

dingen zijn mogelijk doordat aan alle organisaties steeds gevraagd wordt wat ze 

willen en kunnen in de wijk en doordat ze elkaar en wijkbewoners hebben leren 

kennen.
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Het leggen van verbindingen is niet een eenmalige activiteit die stopt na de 
uitvoering van één concrete activiteit. Ook na afloop van bijvoorbeeld het 
Lentefeest en de wijkavond ‘Struinen in de tuinen’ blijven de beroepskrachten 
actief gebruik maken van hun inventarisatie. Ze blijven deze aanvullen wanneer 
ze mensen spreken over concrete wensen of ideeën. Ze blijven regelmatig 
met elkaar overleggen om na te gaan welke ideeën en wensen aan elkaar 
gekoppeld kunnen worden, en welke verbindingen tot stand gebracht kunnen 
worden.

Handvatten bij bouwsteen 4 Verbindingen leggen

•	 Weet	wat	mensen	willen	en	kunnen.

•	 Breng	mensen	met	dezelfde	ideeën	en	interesses	bij	elkaar.

•	 Weet	welke	organisaties	actief	zijn	in	de	wijk	en	onderhoud	stevig	contact.
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Bouwsteen 5: Op je handen zitten

De rol van de beroepskracht is verbinden, niet het uitvoeren van activiteiten. 
Wel zetten de professionals van de RIBW IJssel-Vecht en Travers Welzijn zich 
in om wanneer wijkbewoners zelf activiteiten ondernemen, hen waar nodig te 
faciliteren en te ondersteunen. Zeker voor de wijkbewoners die door de RIBW 
IJssel-Vecht begeleid worden, blijft ondersteuning nodig. Voor elke activiteit die 
door wijkbewoners georganiseerd wordt binnen wijkboerderij de Schellerhoeve, 
wordt een contactpersoon aangewezen die zo nodig ondersteuning kan 
bieden. Zo weten alle deelnemers waar ze terecht kunnen met vragen en in 
noodsituaties.

Als er een wijkavond of feestdag georganiseerd wordt, zijn de beroepskrachten 
aanwezig. Niet om activiteiten uit te voeren, maar uitsluitend om mensen te 
spreken. Ze vragen wat ze zoeken of zouden willen doen, en verbinden ze 
vervolgens met de activiteiten, organisaties of personen waar of bij wie ze 
die wens of dat idee neer kunnen leggen. Concrete wensen en ideeën van 
mensen die nog niet direct aan elkaar gekoppeld kunnen worden, worden in de 
inventarisatie opgenomen om latere verbindingen mogelijk te maken. 

Handvatten bij Bouwsteen 5 Op je handen zitten

•	 Ondersteun	mensen	bij	het	realiseren	van	hun	ideeën	en	wensen.

•	 Wees	aanwezig	en	aanspreekbaar,	niet	om	zelf	te	organiseren,	maar	om	mensen	

door te verwijzen naar elkaar en hen met elkaar te verbinden.
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Bouwsteen 6: Vervolgafspraken vastleggen

Waar verbindingen werden gelegd en afspraken worden gemaakt, noteren de 
beroepskrachten die in hun inventarisatie. In hun regelmatige overleg gaan 
ze na bij elkaar wat de voortgang van die afspraak is. Waar ze dat niet weten, 
ondernemen ze actie door na te vragen bij de betrokkenen hoe het er nu 
voorstaat.

Handvatten bij Bouwsteen 6 Afspraken vastleggen

•	 Zet	gemaakte	afspraken	tussen	mensen	en	organisaties	samen	met	hen	op	

papier (of in een e-mail) en vraag hen te bevestigen dat het goed geformuleerd is.

•	 Vraag	regelmatig	na	bij	de	betrokken	mensen	of	de	afspraak	wordt	uitgevoerd	

zoals die gemaakt is.
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Bouwsteen 7: Samenwerken

De buurtwerker van Travers Welzijn en de begeleider van de RIBW IJssel-
Vecht werken nauw samen en hanteren samen één aanpak. Toch doen ze niet 
allebei hetzelfde, maar ze nemen hun eigen rol in die past bij hun beroep en 
hun rol in de wijk. Bij de begeleider ligt de nadruk op het goed weten scherp 
te krijgen van de vraag achter de vraag van mensen met een beperking. Bij 
de buurtwerker ligt de nadruk op het activeren van mensen in om zelf aan de 
slag te gaan met concrete initiatieven. Daarin leren ze doorlopend van elkaar. 
De begeleider leert van de buurtwerker om te gaan met ‘buurtburgemeesters’ 
of ‘trekkers’ in een wijkactiviteit. Hij leert over de belangrijke rol van ‘trekkers’, 
hoe hij hen kan herkennen, hoe onmisbaar ze zijn voor het slagen van een 
initiatief en hoe een goede taakverdeling van belang is om te voorkomen dat 
‘trekkers’ hun verantwoordelijkheden niet delen met anderen. Op zijn beurt leert 
de buurtwerker veel van de begeleider over het omgaan met mensen met een 
beperking. De begeleider weet hoe hij op individueel niveau in een conflict moet 
ingrijpen. 

Zo versterken de individuele en groepsbenadering van de begeleider en 
buurtwerker elkaar. Ze kunnen samen optrekken in het stimuleren van deelname 
van mensen met een beperking in de samenleving: de ene vanuit zijn focus op 
het individuele niveau, de ander vanuit zijn inzicht in de groepsdynamiek. 

Handvatten bij Bouwsteen 7 Samenwerken

•	 Weet	als	zorg-	en	welzijnsprofessionals	wat	je	eigen	sterke	kanten	zijn	en	wat	je	

van elkaar kan leren.

•	 Maak	heldere	afspraken	over	samenwerking	en	realiseren	van	doelen.
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Tips en lessons to learn uit ‘Jij + Ik = Wij’:

•	 Leg	verbindingen	door	mensen	te	bezoeken	of	te	bellen	in	plaats	van	ze	alleen	te	

mailen.

•	 Ga	ook	eens	bij	een	wijkbewoner	langs	voor	een	kopje	koffie	en	nodig	andere	

wijkwerkers uit dat ook eens te doen.

•	 Denk	aan	het	informeren	van	je	collega’s	en	andere	werkers	in	de	wijk	over	wat	je	

doet, en benoem de kansen.

•	 Vraag	professionals	van	een	andere	organisatie	om	advies.	Een	welzijnswerker	

kan bijvoorbeeld advies vragen aan een begeleider over het benaderen van 

mensen met een beperking.

•	 Vraag	ook	aan	actieve	wijkbewoners	om	regelmatig	iets	te	laten	horen	van	hun	

activiteiten aan jou en aan andere werkers.

•	 Denk	eraan	om	van	activiteiten,	al	zijn	ze	klein,	foto’s	te	maken	en	die	te	

gebruiken om te laten zien wat je doet. Zo krijg en houd je draagvlak en laat je 

zien wat er allemaal kan!

•	 Vier	elk	succes.

•	 Geniet	van	elk	contact.

•	 Een	succes	is	niet	alleen	een	groot,	geslaagd	evenement.	Een	succes	kan	ook	

zijn dat wijkbewoners met een beperking ervan hebben genoten dat ze midden 

in het wijkfeest samen konden zitten kaarten. Een prettige ervaring van een 

wijkbewoner in het contact met een andere wijkbewoner is een succes.

Samenvattend: vier sleutels

De beroepskrachten vatten hun gezamenlijke werkwijze samen in vier sleutels:

•	 Samen	met	werkers	van	verschillende	organisaties	werken	vanuit	de	wens	
van bewoners.

•	 Het	doen	met	wat	er	is	in	de	wijk:	wat	kunnen	en	willen	bewoners,	welke	
locaties zijn er, welke andere mogelijkheden zijn er wel en welke niet? Wat 
er niet is, moet je ook niet zelf willen maken.

•	 De	tijd	nemen	om	elkaar	te	ontmoeten	en	te	leren	kennen.	Alles	staat	en	
valt met goodwill naar elkaar toe.

•	 Steeds	stilstaan	bij	het	proces:	bedenken	waarom	je	doet	wat	je	doet,	en	of	
je dat wel moet doen. Maar ook achter af stilstaan en samen genieten van 
het resultaat dat je als werkers en wijkbewoners tot stand hebt gebracht! 

Kortom: kijk en luister goed wat de ander wil en kan (‘jij’), wees steeds heel 
bewust bezig met wat je eigen rol is (‘ik’) en geniet ervan wat jullie samen tot 
stand brengen (‘wij’): Jij + Ik = Wij.
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‘In het locatieoverleg Schellerhoeve kijken we met wijkbewoners en alle 
andere betrokken partijen naar de boerderij: wat willen we, waar kunnen 
we elkaar versterken en hoe kunnen we gebruik maken van elkaars 
kwaliteiten?’
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6. De winst voor de wijk en 
 de individuele bewoners hierin

Wat is de winst van ‘Jij + Ik = Wij’? Waarom zou je erin investeren?

•	 Mensen	met	een	beperking	komen	in	contact	met	andere	wijkbewoners,	
niet als mensen met een beperking, maar als mensen met een bepaalde 
interesse die ze delen met hun wijkgenoten. Iedereen is zichtbaar aanwezig 
in de wijk. Een ieder wordt gewaardeerd om zijn mogelijkheden, en niet op 
zijn beperkingen. Dat maakt ook dat mensen met een beperking anders 
kijken naar zichzelf: waar ben ik goed in, wat doe ik graag?

•	 Wijkbewoners	zien	de	mogelijkheden	die	hun	wijk	te	bieden	heeft	en	gaan	
er samen mee aan de slag. De wijk wordt levendig. Sociale relaties worden 
versterkt. Bewoners voelen zich verbonden met de wijk en zetten zich 
ervoor in. Waar wijkbewoners meer zelf doen kunnen professionals een stap 
terug doen om daar ruimte aan te geven.

•	 Professionals	versterken	elkaar	in	hun	werk	in	de	wijk.	Elke	professional	
heeft zijn eigen kracht. Ze zijn verschillend en hebben juist daarom elkaar 
nodig.	Professionals	kunnen	van	elkaars	kracht	gebruik	maken.	Als	
professionals beter van elkaar weten wat ze doen in één wijk, rond dezelfde 
cliënten,	kan	overlap	in	werkzaamheden	voorkomen	worden.	Professionals	
in één wijk zijn geen concurrenten, maar werken samen aan één doel: 
betekenisvol contact tussen mensen mét en zonder beperkingen. Elke 
professional heeft er baat bij om over de muren van de eigen organisatie en 
de grenzen van zijn eigen beroep heen te kijken.
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In de Keuken van Zuid, in wijkcentrum de Pol, bereiden wijkbewoners en 
cliënten van de RIBW IJssel-Vecht en Frion, een keer in de twee weken een 
maaltijd voor de wijk.
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7. Ruimte maken voor verbindend 
 wijkgericht werken

Om verbindend wijkgericht werken goed vorm te kunnen geven is er vooral 
ruimte nodig:
•	 Ruimte	voor	ideeën	–	een	plek	of	een	thema	vormt	een	goed	startpunt	om	

ideeën en activiteiten los te krijgen. Belangrijk is dat het een plek of thema 
is met allerlei mogelijkheden, zodat er verschillende activiteiten plaats 
kunnen krijgen.

•	 Ruimte	in	de	agenda	–	voor	alle	betrokken	professionals	is	het	belangrijk	
dat niet hun hele werkdag vol gepland is met vooraf vastgestelde 
activiteiten. 

•	 Ruimte	om	te	experimenteren	–	‘verbindend	wijkgericht	werken’	betekent	
het aangaan van nieuwe contacten en het opdoen van nieuwe ervaringen. 
Niet alles zal in één keer goed verlopen en dat is niet erg.

•	 Ruimte	in	je	professionele	opvatting	over	welk	soort	activiteiten	bij	jouw	
beroep horen – werkers in de zorg en welzijnswerkers kunnen elkaar 
versterken en hebben elkaar nodig om alle wijkbewoners, met en zonder 
beperkingen, optimaal te kunnen laten functioneren in hun wijk. Waar de 
domeinen zorg en welzijn voorheen gescheiden waren, zullen ze nu meer 
samen moeten werken.

•	 Ruimte	voor	professionals	om	elkaars	kracht	optimaal	te	benutten	–
welzijnswerkers hebben zorgprofessionals nodig die kennis hebben over 
specifieke problematiek van mensen met een beperking. Zij kunnen die 
kennis goed gebruiken om ook wijkbewoners met een beperking te vragen 
hoe zij zich willen inzetten in hun wijk. De zorgprofessionals hebben de 
kennis van welzijnswerkers nodig om zelf ook meer wijkgericht te kunnen 
werken en hun cliënten aan te laten sluiten bij de activiteiten in de wijk. 
Zo kunnen zij samen, elk vanuit hun eigen expertise, zorgen dat ook de 
wijkbewoners met een beperking hun eigen plek in de wijk weten te vinden.

•	 Ruimte	en	bereidheid	bij	de	organisaties	om	bij	elkaar	in	de	keuken	te	
mogen en willen kijken. Daarbij is het essentieel dat er motivatie is het 
geëigende los te laten en aan anderen over laten. 

•	 Leidinggevenden	die	ruimte	geven	en	voorwaarden	creëren	aan	de	
professionals.
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8. Bronnen 

De belangrijkste bronnen zijn Mirjam Roozeboom, buurtwerker van Travers 
Welzijn, en Lammie Bouwman, begeleider van de RIBW IJssel-Vecht. Zij 
hebben verteld over hun werkwijze in drie werksessies.

Daarnaast zijn interviews gehouden met andere betrokkenen:
•	 Interview	met	de	zakelijk	leider	van	wijkboerderij	de	Schellerhoeve
•	 Interview	met	een	wijkbewoner	actief	in	de	pluktuin
•	 Interview	met	een	wijkbewoner	die	door	de	RIBW	IJssel-Vecht	begeleid	

wordt
•	 Reflectiegesprek	met	teamcoördinator	RIBW	IJssel-Vecht	Chris	Boven	en		

programmamanager Travers Welzijn René van Rijn

Gebruikte documenten van Travers Welzijn en RIBW IJssel-Vecht:
•	 Jaarkrant	2010-2011	RIBW	Groep	Overijssel
•	 Krant	over	Verbinding,	Werkconferentie	2011,	RIBW	Groep	Overijssel
•	 Notitie	hoofdlijnen	project	‘Jij	+	Ik	=	Wij’	door	Lammie	Bouwman	en	Mirjam	

Roozeboom, november 2011
•	 Terugblik	periode	mei	2011-oktober	2011	door	Lammie	Bouwman	en	

Mirjam Roozeboom;
•	 Aanbevelingen	t.a.v.	de	samenwerking/nieuwe	manier	van	werken	door	

Lammie Bouwman en Mirjam Roozeboom
•	 Concept	Plan	van	Aanpak	samenwerking	RIBW	IJssel-Vecht	en	Travers	

Welzijn Zwolle-Zuid
•	 Stand	van	zaken	RIBW	IJssel-Vecht/Travers	Pilot	juli	2011
•	 Stand	van	zaken	RIBW	IJssel-Vecht/Travers	Pilot	september	2011
•	 Inventarisatie	wensen	en	mogelijkheden	van	wijkbewoners	en	

bewonersorganisaties, januari 2012
•	 Notitie	‘Wmo	pilot	Samenwerking	in	Zwolle-Zuid:	Jij	+	Ik	=	Wij’.
•	 Buurtwerk	Travers	Welzijn,	beleidsdocument	juni	2012

Gebruikte literatuur:
•	 Bredewold,	F.	&	Hoogland,	J.	(2012)	Zorg	moet	geen	eenrichtingsverkeer	

zijn. Het goede leven, april 2012.
•	 Ministerie	van	VWS	(2010)	Welzijn	Nieuwe	Stijl.
•	 Foolen,	N.,	Van	der	Steege,	M.	&	De	Lange,	M.	(2011)	Beschrijven	van	

methodisch handelen. Handreiking om te komen tot een overdraagbare 
interventie. Nederlands Jeugdinstituut.
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Jij + Ik = Wij
Verbindend wijkgericht werken


