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0 — 4
Kinderen en gezinnen in beeld 
Gezien worden. In de buurt, bij bewoners, huisarts, 
consultatiebureau, wijkverpleging, STIP, VVE (voor- 
en vroegschoolse educatie), CJG, woningcorporatie, 
wijkagent, …
Wijkteam altijd bereikbaar - pakt ieder signaal op.

4 — 12
School als cruciale partner –  
hecht netwerk rond scholen
Er op tijd bij zijn. Problemen signaleren en aanpakken. 
Schooluitval voorkomen. Zorgplicht voor leerlingen die 
extra ondersteund moeten worden. Jongeren helpen 
jongeren, ouders helpen ouders. 

 overdrachtsmomenten naar basisschool, voortgezet 
onderwijs, arbeidstoeleiding. School met gemeente 
tijdig in gesprek over arbeidsmogelijkheden van 
leerlingen met een beperking.

18 — 65
Routes naar (arbeids)participatie
Iedereen aan het werk naar vermogen. 
Medewerkers Sociale Zekerheid als verbinder naar 
participatie en inkomen.

0 — →
Iedereen doet mee
In gesprek met elkaar. Netwerk cruciaal. Ontmoeting 
op vertrouwde plekken; uitlaatklep. Vraagbaak in de 
buurt. Hulpverlegenheid doorbreken. Vraag en aanbod 
bij elkaar brengen. Professionals erkennen en steunen de 
betrokkenheid en initiatieven van bewoners; informele en 
formele ondersteuning en hulp zijn naadloos verbonden. 
Professionals richten zich op wat de wijk/buurt nodig 
heeft.
Iedereen weet elkaar te vinden. Er zijn loopbruggen 
tussen de basisinfrastructuur en de wijkteams.  
De communicatie stroomt.

Sociale wijkteams zijn de regisseurs van zorg en ondersteuning voor mensen  
die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn. 
Functies: 1. Vraag verhelderen 2. Versterken eigen kracht 3. Voeren van regie  
in het kader van één huishouden, één plan, één regisseur (aanspreekpunt)  
4. Uitvoeren van ambulante zorg en ondersteuning op het gebied van jeugdzorg, 
Wmo 5. Signaleren 6. Toeleiden (wegwijzen) naar de basisinfrastructuur  
7. Beslissen over de toegang tot ‘specifieke’ (gemeentelijk gefinancierde) 
voorzieningen, m.u.v. inkomensvoorzieningen en arbeidstoeleiding.

Sofie wandelt op het hoofdwegennet, de basisinfrastructuur: 
infrastructuur van (in)formele (collectieve) voorzieningen, diensten  
en netwerken als basis waarop mensen prettig kunnen samen-
leven en participeren. Sofie kan via het wijkteam het onderliggend 
wegennet bewandelen. Ze volgt de maatwerkroute voor 
specialistische zorg en krijgt individuele ondersteuning op maat.

De wijkteams zijn de verbindende schakel tussen de routes.
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Bewoners benutten algemene voorzieningen om mee te doen  
in de samenleving op alle leefgebieden, zoals een kinderdagverblijf, 
de school, de sportclub, opvoedingsondersteuning. 

Bewoners vinden de weg naar buurtgenoten, familie, vrienden  
en kennissen voor praktische of emotionele steun, vooral als het 
dagelijks leven moeizamer gaat. 

Bewoners zijn actief als sociaal ondernemer, vrijwilliger en mantel-
zorger. Zij nemen initiatieven om in hun omgeving op verschillende 
manieren van betekenis te zijn. Zij vinden zelf hun weg.

Bewoners – gemiddeld 15% – die niet zelfstandig of met steun van 
hun omgeving kunnen meedoen, maken gebruik van individuele 
voorzieningen, specialistische hulp zoals jeugdzorg, verslavingszorg, 
verpleeghuiszorg

Functies basisinfrastructuur:  
1.  Informatie & Advies  
2. Ontmoeting  
3. Ondersteuning & Toerusting

STIP’s, of andere vraagbaken/steunpilaren/
mogelijkmakers, leiden bewoners
naar het wijkteam.



Sofie wijst de weg
In Amersfoort zorgt Sofie ervoor dat bezoekers van de stad veilig hun weg kunnen vinden  
en dat mensen elkaar gastvrij ontvangen. 

Sofie wijst bewoners van Amersfoort de weg op het sociale 
hoofdwegennet, de basisinfrastructuur waar basisroute, 
netwerkroute en initiatiefroute met elkaar verbonden zijn. 
Ze laat bewoners zien welke vraagbaken, steunpilaren en 
mogelijkmakers er in hun wijk en buurt beschikbaar zijn. Zoals de 
STIP’s en allerlei andere toegankelijke ontmoetingsplekken. 
Sofie moedigt haar stadsgenoten aan om er gebruik van te 
maken en aan deel te nemen. Iedereen kan immers zelf ook 
vraagbaak, steunpilaar en mogelijkmaker zijn!  
Ze spreekt met enthousiasme over de netwerken die zich 
in Amersfoort vormen, waarin bewoners, vrijwilligers, 
mantelzorgers, sociaal ondernemers, maatschappelijke partners 
en gemeente elkaar treffen. Om elkaar te informeren, te helpen, 
ideeën van de grond te krijgen voor de buurten en hun bewoners. 
Om te signaleren of het goed gaat met buurt-genoten en snel 
actie te ondernemen. Sofie zet het neer als een belangrijke 
ontwikkeling in een tijd waarin preventie, zelfredzaamheid en 
samenredzaamheid sleutelwoorden zijn. 

De basisinfrastructuur is het fundament voor meedoen in 
Amersfoort. Zo benadrukt Sofie. In die basis lossen mensen zoveel 
mogelijk op. Voor zichzelf, voor elkaar en voor hun buurt. 
Er ontstaan nieuwe wegen waar informele (vrijwillige) en formele 
(professionele) hulp en zorg elkaar versterken. Grenzen vervagen 
tussen vrijwilligers, mantelzorgers en professionals.  
En dat is aan alle kanten een ontdekkingstocht en leerschool!

Sofie wijst op de wijkteams als de toegangspoort tot het onder-
liggend wegennet, de zorgstructuur met maatwerkroutes.  
De wijkteams zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning  
van bewoners die tijdelijk of langdurig minder  
zelfredzaam zijn. Maar op die maatwerkroute  
is en blijft de steun van buurtgenoten 
belangrijk. 

Sofie heeft oog   
voor kwetsbaarheid
 
Sofie kent de weg als geen ander. Want zij staat symbool voor 
alle bewoners in Amersfoort.  Met name voor diegenen die een 
steun in de rug en een helpende hand kunnen gebruiken. Om 
juist deze stadsgenoten veilig en zonder omwegen de weg naar 
zelf- en samenredzaamheid te wijzen, stond Sofie zelf model voor 
verschillende bewonersgroepen, die extra aandacht verdienen.  
Zo kroop ze in de huid van een kind op de basisschool die opgroeit 
in een eenoudergezin met weinig geld, een 17-jarige scholier die 
op een school zit voor speciaal onderwijs, een oudere man die 
vereenzaamt en zichzelf verwaarloost en een ex-psychiatrisch 
patiënt die in een nieuwe buurt komt te wonen.
 

Sofie kwam tot de conclusie dat meedoen begint  
bij gezien worden in een buurt.  
En vervolgens het contact, de ontmoeting stimuleren 
tussen mensen. Professionals kunnen daarin de smeerolie 
zijn. Uit dat contact kunnen allerlei zaken voortvloeien 

die bijdragen aan meedoen en kunnen voorkomen 
dat grote problemen ontstaan. De ene bewoner kan 

van betekenis zijn voor de ander door te luisteren, 

mee te denken, de weg te wijzen, hand en spandiensten te 
verlenen. Het helpt om die ontmoeting op een vanzelfsprekende 
manier te organiseren, rond het consultatiebureau, de school, 
het buurtcentrum. Dat vergt een kijk op samenleven, die ook is 
gericht op het belang van de ander en van de gemeenschap.  
De communicatie moet stromen, benadrukt Sofie.  
Als je als betrokken bewoner niet weet wat er aan mogelijkheden 
is, kun je er ook niet over vertellen aan buurtgenoten. Bovendien 
wil ik als bewoner serieus worden genomen door professionals. 
Als ik me bijvoorbeeld zorgen maak over een buurtbewoner, dan 
wil ik niet met een kluitje in het riet worden gestuurd.

Door in de huid te kruipen van kwetsbare bewoners1 realiseert 
Sofie zich hoe belangrijk het is dat basisinfrastructuur en 
zorgstructuur op elkaar zijn afgestemd. Het wijkteam zal  
altijd bereikbaar moeten zijn voor (in)formele helpers, die  
– net als Sofie – de wegen kennen. 

    1  Mensen zijn kwetsbaar als ze niet voor zichzelf kunnen opkomen, of zorgen en geen 
familie, of vangnet hebben, of accepteren om hen te steunen. Deze mensen kunnen 
niet (voldoende) meedoen. De mate waarin iemand kwetsbaar is, verschilt per mens 
en situatie. Oorzaken zijn onder andere psychische, of psychiatrische problemen, 
verslaving, lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, werkloosheid, sociaal 
isolement, armoede en schulden, dakloosheid en huiselijk geweld.

1. De weg vrij voor samenwerking
 Sofie kan haar stadsgenoten beter de 

weg wijzen als er geen doolhof is aan 
voorzieningen, diensten en netwerken. 
Het helpt als de gemeente Amersfoort 
stuurt op prestatieafspraken en 
subsidieverstrekking: wat moet het 
resultaat zijn van inspanningen voor 
(groepen) Amersfoorters en hoe 
worden bewoners(initiatieven) daarbij 
benut? Het helpt ook als de gemeente 
bemiddelt bij patstellingen tussen 
organisaties en knopen doorhakt als 
de samenwerking onvoldoende van 
de grond komt. Waarbij geldt dat de 
gemeente financiële middelen vanuit 
een breed perspectief toekent, zodat 
organisaties daadwerkelijk integraal, 
ontschot kunnen werken. 

2. Duidelijke verwachtingen over  
het (in)formele samenspel

 Sofie maakt geen onderscheid tussen 
mensen en organisaties die vrijwillig, 
of professioneel hun diensten verlenen 
met en voor Amersfoorters. Voor haar 
geldt dat zij de weg wijst naar iedereen 
die zich inzet voor zijn buurt, wijk, 
of stad. Voor Sofie is iedereen even 
belangrijk. Maar achter de schermen is 
het noodzakelijk om vrijwilligerswerk 
en professioneel werk af te bakenen. 
En te onderkennen dat er verschillende 
typen vrijwilligers en professionals 
zijn met verschillende drijfveren en 
invalshoeken. Het kan gaan schuren als 
de één voor dezelfde werkzaamheden 
wel wordt betaald en de ander niet. 
Of als er onvoldoende rekening mee 
wordt gehouden dat voor vrijwilligers 
en mantelzorgers andere maatstaven 
gelden dan voor professionals.

3. Kinderen en gezinnen in beeld
 Sofie zorgt dat ze als wegwijzer al 

vroeg in beeld is. Voordat een kind 
geboren wordt, stelt ze zich al voor aan 
(nieuwe) ouders om te laten weten 
dat er mensen zijn die zij kunnen 
betrekken bij de ontwikkeling en de 
opvoeding van hun kind. Zoals de huis-
arts, het consultatiebureau, Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE), Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG), maar ook 
andere ouders die hun ervaringen graag 
delen. 

4. Netwerk organiseren rond scholen
 Sofie weet dat de school een 

belangrijke plek is waar gesignaleerd 
wordt hoe het met Amersfoortse 
jongeren en hun ouders/opvoeders 
gaat. Ze realiseert zich dat scholen een 
onderwijstaak hebben te vervullen 
en daarbij niet alle opvoedkundige en 
hulpverlenende taken op zich kunnen 
nemen. Scholen moeten een beroep 
kunnen doen op partners in welzijn 
en zorg, zodat alle leerlingen – ook 
diegenen met een beperking – een 
perspectief hebben van (arbeids)
participatie. Waarbij geldt dat ouders 
vaak een steun in de rug kunnen 
gebruiken. 

5. Participatieperspectief voor kwetsbaren
 Sofie vindt het een uitdaging om juist 

kwetsbare Amersfoorters de weg te 
wijzen. Zeker als die weg niet meteen zo 
duidelijk is. Want welke richting moeten 
haar oudere stadsgenoten bijvoorbeeld 
op, die geen indicatie (meer) hebben 
voor begeleiding, maar deze in praktijk 
wel nodig hebben? En hoe kan zij 
bijvoorbeeld jonge stadsgenoten met 
een arbeidsbeperking op de route 
zetten naar beschut werk?

6. Communicatie laten stromen
 Sofie kan haar rol van wegwijzer waar- 

maken, omdat ze Amersfoort op haar 
duimpje kent. Het is voor haar een 
sport om er als eerste bij te zijn als 
er zich een nieuw maatschappelijk 
initiatief aandient. Haar grote wens is 
om de kennis die zij heeft te delen met 
sleutelpersonen in wijken en buurten. 
Want daar waar de communicatie 
stroomt, komt er echt een nieuwe 
participatiepraktijk van de grond. 

Sofie baant de paden
Sofie is meer dan een gids, die Amersfoorters de weg wijst naar routes om mee 
te doen. Zij is een pionier, die meedenkt over de vernieuwde participatiepraktijk.  
Sofie verkent zes ontwikkelrichtingen voor de basisinfrastructuur. 

Sofie ziet 2015 als jaar om te ontdekken en te leren. 

Colofon
Deze PraatPlaat is het resultaat van twee werksessies die de gemeente Amersfoort op 28 mei en 12 juni 2014 
organiseerde over de basisinfrastructuur. 

Informele en formele partners leverden hun enthousiaste inbreng: ABC scholen, bewoners, BonaFide, Duurzaam 
Soesterkwartier, gemeente Amersfoort, GGD, MEE, NVA Centrum voor duurzame inburgering, SOVEE, SRO, 
Humanitas, Matchpoint, Present, Ravelijn, Versa Welzijn, Vrouw en kindcentrum, Welzin, Werkgroep Samen Zorgen 
G1000, Leger des heils, De Nieuwe Sleutel, aanvullen

De gedeelde intentie is om met Sofie de paden te banen naar een vernieuwde  participatiepraktijk in Amersfoort. 

Idee, tekst, ontwerp: 7Zebra’s / Grafisch Regisseur
Juni 2014


