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Van de Redactie
Voor u ligt de ISP-bode met een
nieuw jasje. Het blaakt van waardering voor de wijkintitiatieven in stad
en land. Het ademt de lucht van de
sociale zorgzame samenleving tot in
de kleinste vezels van het papier.
De verschillende projecten uit Hoorn
en Amsterdam spreken boekdelen
en bieden een kader aan voor alle
gemeenten en dorpen in Nederland.
Vernieuwende ideejen in dit opzicht
vinden wij in Haarlem. Het biedt
perspectief voor ruilhandel, een besparing van onkosten voor overheid
en cliënt. Daarnaast reflecties op
onze dienstverlening in de rubriek
Signalen en op maatschappelijke
tendensen in Commentaar.
Het ISP organiseert naast haar bezoekwerk en het spreekuur zelf ook
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gespreksmiddagen rond het thema
“Wie ben Ik?” Van een der bijeenkomsten hier weer een verslag.
Ook het woonproject samen met de
Witte Roos vindt u hier.
Tenslotte de vooraankondiging van
ons MiniSymposium in november.
Het thema daarvan zal zijn:
DE WIJK CENTRAAL.
De redactie wenst u veel leesplezier
en veel inspritatie en bezinning toe.

Commentaar
Eenzaamheid
Bestaat eenzaamheid? Alleen zijn is
nog geen eenzaam voelen. Waardoor ontstaat dan eenzaamheid?
Misschien dat het komt door het
(dreigend) wegvallen van de vaste
sociale kringetjes. Dit kan zijn door
scheiding, ontslag, overlijden, etc.
Dan mist men het sociale contact
ineens helemaal.
In het sociale kon je terecht met je
problemen. Dat kan nu niet meer.
Misschien wendt men zich in wanhoop tot de psychiatrie. Deze
schrijft medicijnen voor, die men
misschien “altijd moet blijven gebruiken". Misschien voelt men zich
niet meer thuis in zichzelf. Dat ef
effect kan een medicijn mogelijk
hebben.
Hoe dan ook: Je mist de
weerklank van de ander. Je kunt daardoor
minder makkelijk
stoom afblazen.
Je raakt van
binnen verstopt omdat
de verfrissende uitingen in de communicatie ontbreken.
Hierdoor kun
je misschien in
een fuik vastlopen, waardoor er geen
uitweg meer lijkt te zijn.

10 kringetjes
Misschien is het beeld van de voor
het leven zo noodzakelijke "10 kringetjes" wel een voorwaarde om niet
te vereenzamen.
Wanneer je elke week 10 verschillende sociale momenten kunt
vinden, dan is het wegvallen van
een of 2 belangrijke personen /
kringetjes nog niet zo ingrijpend.
je kunt dan, met wat geluk, altijd
nog je verhaal kwijt bij (een van) de
andere kringetjes in de zeven dagen
van de week.
En dan kun je weer op zoek gaan
naar de nieuwe kringetjes.
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Wijk in praktijk Amsterdam

Ondersteuning gezinnen Transvaal
Het ISP acht wijk-gerichte actie een
belangrijk middel om de zorgzame
sociale samenleving naderbij te
brengen. Daarom ruim baan voor
dit prachtige initiatief in de Transvaalbuurt van Amsterdam

uit: MUG magazine | maart 2009
Wijkaanpak Deel 10:

'Onze vrijwilligers ondersteunen
gezinnen gedurende een jaar. Dat
kan met van alles zijn. Van het
helpen met huiswerk van de kinderen tot aan het doen van de afwas
of het samen op verkenning gaan
in de buurt. Home Start probeert zo
op heel kleinschalig en eenvoudig
niveau net dat extra steuntje in de
rug te geven. En dat scheelt voor
gezinnen soms een hele hoop!'

De non-profit organisatie Home
Start kwam in de jaren zeventig
overwaaien uit Engeland en is sinds
tekst: Eileen Ros
2001 actief in Amsterdam. Het in
Foto: Ingrid de Groot
Engelse buurthuizen ontwikkelde
project probeert kleine problemen
Leden van de vrijwilligersorganisatie binnen gezinnen op een laagdremHome Start ondersteunen gezinpelige manier op te lossen. Ook hier
nen met kleinschalige problemen.
in Nederland worden de projecten
Een wandelingetje naar de bieb of
vanuit buurtcentra gecoördineerd.
samen boodschappen doen kan een De gemeente Amsterdam verstrekt
groot verschil maken.
een minimale subsidie per project,
waar alleen de coördinatoren van
Ieder gezin maakt wel eens een
worden betaald. Peggy: 'In de
moeilijke periode mee. Kinderen
Transvaalbuurt zijn nu veertien vrijeisen veel aandacht, ouders hebben willigers actief. Sommige gezinnen
relatieproblemen of het gezin raakt hebben hier in de wijk bijvoorbeeld
geïsoleerd door taalachterstand.
even wat minder steun van famiNiet iedereen kan in zo’n periode
lie of kampen met een chronische
terugvallen op eigen kennissenkring ziekte van de moeder. Wanneer de
of familie. Voor deze groep bestaat vader dan veel aan het werk is, kan
Home Start. Dit project is sinds een het thuis wel eens heel druk zijn.
jaar actief in de Transvaalbuurt.
Spanningen ontstaan of kinderen
Coördinator Peggy Wilting legt uit:
krijgen niet de aandacht die ze dan
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'De straat is mooier geworden, steeds meer mensen uit andere stadsdelen
komen hier winkelen'
juist nodig hebben. Door huisartsen,
consultatiebureaus of hier, via het
buurtcentrum, wordt hen verteld
over Home Start. Natuurlijk beslist
een gezin uiteindelijk zelf of het
hulp wil ontvangen.'
De resultaten van Home Start werden onder de loep genomen door
de Universiteit van Amsterdam.
Volgens de onderzoekers zouden
moeders zich door de hulp van
Home Start minder depressief
voelen. Ook zouden ouders beter
opvoedingsgedrag gaan vertonen:
minder negatieve controle zoals
schreeuwen en straffen, en meer

positieve prikkels zoals belonen en
goedkeurend gedrag. 'Met Home
Start proberen we kleine problemen
klein te houden', vervolgt coördinator Peggy. 'Eigenlijk moet je een
vrijwilliger van Home Start zien als
een goede vriendin. Als iemand
waar je even op terug kan vallen
als het wat moeilijker gaat. En dat
kan het verschil maken tussen een
klein dagelijks obstakel en serieuze
problematiek.'
Vrijwilligster Bernadette is zo’n
goede vriendin. Sinds november
vorig jaar komt deze twintiger elke
woensdag bij Orwine over de vloer.
Orwine is moeder van twee meisjes
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Wijk in praktijk Amsterdam
van acht en negen en van een leHome Start ziet de rol van de ouder
vendige tweeling van negen maan- en vrijwilliger als gelijkwaardig. De
den. Daarnaast is de Surinaamse
vrijwilliger vervult een ondersteunende functie, terwijl het gezin op
ook nog eens de pleegmoeder van
haar beurt de vrijwilliger ook iets
twee meisjes van acht en twaalf.
meegeeft. Zo fungeert de organiNiet niks in je eentje. Orwine:
satie niet alleen als zorgproject,
'Daarom ben ik iedere week weer
heel blij met Bernadette. Dan kan ik maar ook als bindende factor tussen
even ademhalen na al het gesjouw onbekenden die wat aan elkaar kunen getil.' Zij lacht luid: 'Van mij mag nen hebben.
ze wel twee dagen komen!'
Bernadette: 'Zonder dit project hadden Orwine en ik elkaar waarschijnIedere woensdag helpt Bernadette
lijk nooit ontmoet. Ook al zijn we alOrwine met de kinderen en kleine
lebei verschillend, we maken iedere
klusjes. Zo kon Orwine met haar
week een praatje en leren elkaar
tweeling en de grote kinderwagen
maar moeilijk de trap van haar
begrijpen.' Orwine: 'De kinderen
verheugen zich al een dag van te
bovenwoning af. Orwine: 'Op dat
soort momenten wilde ik graag een voren op de komst van Bernadette.
Volgende week gaan we zwemmen
ommetje maken en leuke dingen
in het De Mirandabad. Met Bernadoen, maar dat lukte niet in mijn
eentje. Met Bernadette kom ik weer dette kan ik alle kinderen tegelijk
buiten. Samen dragen we de wagen meenemen en laten zwemmen. De
kinderen weten trouwens al weken
zo naar beneden.'
dat we naar het zwembad gaan. Al
die uitstapjes zijn echt belangrijk
Bernadette aait de tweeling in de
voor ze. En ik heb daardoor weer
box over de bol en lacht. 'Het is
natuurlijk best raar hoor, om opeens wat extra tijd voor de tweeling.'
in een vreemd huis te zijn. Maar ik
In de Transvaalbuurt komen bij
heb me hier vanaf de eerste dag
welkom gevoeld. En ik kan echt iets ongeveer vijftien gezinnen vrijwilligers van Home Start over de vloer.
betekenen voor het gezin.'
Coördinator Peggy fantaseert: 'Pas
maar op, straks zitten we in ieder
'Ja, dat klopt', haakt Orwine in.
stadsdeel'
'Laatst hadden mijn dochters met
Bernadette huiswerk gemaakt. Nu
kennen ze de meeste tafels uit hun
hoofd. Daar was de juf ook heel blij Zie ook: www.home-start.nl/
mee!'
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Signalen
Uitkering en werk
PGB
Mensen die een WWB-uitkering
Een Persoonsgebonden Budget
hebben en daarnaast werken heb(PGB) is een ideale manier om zelf
ben een groot probleem.
de regie van je zorg in de hand te
De uitkering vraagt dringend verant- houden.
woording van het werk, dus bewijs- Je bent dan echter wel de werkgestukken over je gewerkte uren en je ver van je zorg. Dit vraagt een heel
inkomsten (meteen).
stuk verantwoording.
Werkgevers sturen vaak later dan
Daarom raden wij PGB-houders de
de Sociale Dienst wil, hun salarisvolgende maatregelen aan:
specificaties.
1. Open een aparte (post)bankreZelfs bij tijdige melding van de
kening voor de PGB-gelden, zodat
inkomsten en gewerkte uren, en het deze gelden niet in de war lopen
vertraagd komen van de specificamet je reguliere inkomsten of schulties, is de Sociale Dienst vaak kort
den. Tevens hou je hiermee beter
door de bocht. Niet alleen wordt er overzicht.
gekort naar de gewerkte uren, soms 2. Laat de salarisadministratie over
wordt zelfs een boete opgelegd
aan de SVB-bank, deze heeft een
wegens het niet nakomen van de
speciale afdeling voor de betalingen
informatieplicht.
met PGB, waardoor de continuiteit
Zo worden goedwillende mensen
van de betalingen altijd goed is
die graag zelf hun steentje bijdrageregeld en ook de verantwoording
gen aan hun inkomen, onevenredig in goede handen is.
hard gestraft.
Zo voorkom je nodeloze trammelant
Eenzelfde situatie lijkt zich voor te
en ben je altijd goed ingedekt tegen
doen bij gecombineerde uitkeringen misverstanden.
van WWB en UWV. Ook de UWV is
vaak niet scheutig met haar uitkezie: svb.nl/servicecentrumpgb
ringsspecificaties. Dan is er soms
een boete voor de cliënt het gevolg.
Is koppeling van bestanden nodig?

En de boer, hij ploegt voort
van: huifkarritten.nl/
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Begeleid wonen
BEGELEID WONEN in alle varianten / Stichting de Witte Roos
Het ISP wil samen met het Dak- en
Thuislozen Verbond N.H. en de
stichting de Witte Roos (Amsterdam) iets doen aan de daklozenproblematiek met een pragmatische
aanpak. Het doel is dit te realiseren
in de regio Midden Kennemerland.
De onderhandelingen met de gemeenten zijn al in volle gang.

Wij willen een woning bieden en
vervolgens ondersteuning daaromheen organiseren.
Kort gezegd: wij willen voorkomen
dat zij de woonladder afglijden,
maar hen een of meer treden de
woonladder op helpen. Hier past
een combinatie van wonen met
begeleiding (welzijn, dagbesteding
en zorg), waarin de aanpak van De
Visie de Witte Roos
Witte Roos voorziet.
Het denken over de beste opvang is Wij zorgen voor rust en stabiliteit in
voortdurend in ontwikkeling.
de woonsituatie door een
Een nieuwe benadering is het han- specifiek ingerichte huisvestingsteren van de zogenaamde
vorm. De Witte Roos neemt geen
Woonladder. Bij Stichting de Roos
verantwoordelijkheden over van
(Amsterdam) zijn ze daar al
bestaande instituten, maar is
ver mee.
complementair aan het huidige aanDe Witte Roos wil de balans vinden bod. De Witte Roos initieert en
tussen enerzijds maatschappelijke
bemiddelt dus in huisvesting met
opvang en anderzijds huisvesting
begeleiding.
met zorg/dagbesteding. De aanpak
van De Witte Roos is uniek omdat
Wonen met begeleiding
het ergens op de grens ligt van
De Witte Roos benadrukt, dat ook
intramuraal en extramuraal.
bij het wonen met begeleiding van
deze doelgroep een persoonsgerichHoe willen we dat oplossen?
te benadering voorop dient te
Iedereen kent deze medeburgers
staan. Het gaat om effectiviteit van
maar in Noord-Holland komen wij
woontrajecten; deze zijn afhankenog onvoldoende geslaagde
lijk van verschillende factoren zoals
intiatieven tegen. De Witte Roos wil individuele gezondheidssituaties en
voor deze categorie zeer kwetsbare meervoudige beperkingen. Onze
mensen een aanbod doen op het
aanpak van wonen met begeleiding
terrein van huisvesting zonder dat
leidt tot een structurele oplossing
het begrip overlast een dominante
van de bestaande problematiek en
factor wordt.
draagt bij tot een meer menswaardig bestaan van onze medeburgers.
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Deze aanpak voorziet in een vaste
lijkheden zijn voor ontwikkeling op
woonplek voor de cliënt. Dit is niet
het terrein van zelfverzorging (zoals
alleen in het belang van de begehet zelf bereiden van maaltijden).
leiding, maar ook voor de cliënt;
Wij weten uit ervaring dat de ideale
zo kan hij of zij weer regie op zijn
woonvorm natuurlijk niet bestaat.
bestaan krijgen. Dit is ook de plek
We willen vooral de ruimte geven
waar de cliënt weer kan bouwen
door de woonvormen zo flexibel te
aan een toekomst en het opstarmaken, dat iedereen er terecht kan.
ten van een wooncarrière naar een
zelfstandiger woonvorm (intra- of
De woonladder wordt wel als volgt
extramuraal) en de plek waar moge- weergegeven:
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Best Practice

BAKKIE IN DE BUURT / Amsterdam Oost/Watergraafsmeer

Bakkie in de Buurt brengt bewoners van Oost/Watergraafsmeer met elkaar
in contact.
De vrijwilligers van het Bakkie duiken onverwacht op en trakteren de
buurt. Op ons gezellige terras is een praatje met de buren zo gemaakt.
Was je vreemden van elkaar, na een bakkie op ons terras niet meer!
Vind je het leuk mensen te leren kennen in jouw eigen buurt en
ben je van april tot oktober minimaal één ochtend/middag per maand
beschikbaar?
Dan is het Bakkie iets voor jou! Geef je op om te helpen met:
. het opzetten van het terras;
. het trakteren van mensen op koffie, thee of limonade;
. het zorgen voor een gezellige sfeer.
We hebben al een gezellige ploeg die je natuurlijk de eerste keren begeleidt. Je gaat altijd minimaal met z’n tweeën op pad. Als je een (brommer)
rijbewijs hebt, dan mag je ook met het Bakkie rijden.
Twee maal per seizoen verwachten we je bij een vergadering, dat is nuttig
en gezellig. Je krijgt een leuk Bakkie-shirt en -sweater en je maakt mee
hoe leuk het is om mensen te verrassen.
Voor meer informatie tsbaa@dynamo-amsterdam.nl tel: 020 4609380

9.

Activiteit ISP
“Wie ben ik” en wat is de zin van het leven en hoe draai ik daarin
mee? 24 april 2009.
In het persbericht tevoren werd de zin van het leven volgens de wereldreligies als volgt weergegeven:
Volgens de BOEDDHA moet je leven om de fouten die je in dit leven of je
vorige leven hebt gemaakt weer goed te maken.
In het TAOisme gaat het leven
om de weg die je gaat, niet
de bedoelingen of resultaten
tellen, maar de weg zelf. Er is
geen uiteindelijk doel.
Bij het HINDOEÏSME
gaat het om zaken als deugdzaamheid, welvaart, Plezier en
vrijheid. waar je in het leven
Lachende Boedha ** naar moet zoeken.

Ganesha **:

Het CHRISTENDOM stelt: wij zijn op aarde om God te
dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig
te zijn.

Kruisbeeld
foto M.Luijcks

Het doel van de mens
hier op aarde is volgens
de ISLAM, om de
Goddelijke eigenschappen in zich op te nemen
en uit te werken. Dit is
dan ook de reden, dat
d.w.z. God (=Allah) is groot
wij begiftigd zijn met
van: alif-arkaansyah.co.cc
verschillende vermogens
en een verstand om dit doel te kunnen verwezenlijken.
Bij het Japanse SHINTO-geloof gaat het om het vinden
van de goede weg door het kiezen van je eigen weg.
Het HUMANISME gaat ervan uit dat de mens moreel
zelf zijn weg kan vinden... de mens als God zelf.

dreamstime.com

** van: wereldwinkelbergenopzoom.nl
10.

Activiteit ISP
moment van de dag is er een nieuw
begin. Vanuit het breken komt de
heling.
Nog een ander zag zin in het zich
prettig voelen, wel dingen samen
doen, maar bij jezelf blijven.
De vierde aanwezige vond zin in
het voorkomen van de fouten in het
verleden en het zichzelf behaaglijk
voelen samen met de anderen.
De vijfde zag zin in het “zijn of
niet zijn”, lekker in je vel zitten.
De zin van het leven volgens de
Daarbij vragen als: “waar zijn we
Joodse ethiek is: reiken naar de
mee bezig? Zoals keizer Augustus
toekomst, naar de verwerkelijking
al zei: “De mens is een eeuwige
van de Goddelijke droom. Wij zijn
beginneling”.
niet in de wereld geworpen van
De zesde stelde dat het leven alleen
zinloosheid (Heidegger) of van
walging (Sartre). In het JODENDOM maar zin had zolang je iets voor
anderen kunt betekenen.
staat het verlangen naar het
dichterbij komen van een toekomst De zevende in de kring vond zin
in het gelukkig weer tevreden zijn
van heil en geluk voorop.
en met vrienden “waarmee je kan
lachen en grienen” (Toon Hermans)
Verslag bijeenkomst zelf:
De achtste vindt de zin in
In de gezelligste huishamer van
geborgenheid, het aanvullen op
Nederland waren vandaag acht
elkaar, vertrouwen en veiligheid.
mensen actief betrokken bij de
eigen en elkaars beleving van het Ik Waarom kom je mensen tegen? Het
is je pad om te gaan!
over de zin van het leven. Na een
kennismakingsrondje ging men in
We vonden elkaar in de slotstelling:
op het thema:
De een haalde de zin uit het inhalen “de zin van het leven is het
leven zelf”.
van de gemiste afronding van een
opleiding. Was er blij mee dat de
zie: www.informatiesteunpunt.nl
helft binnen was; maar wilde ook
tot afronding komen. Een tevreden voor de andere verslagen van de
vrij toegankelijke en gratis
mens.
“Wie ben ik”-bijeenkomsten.
Een ander zag de zin in het blijven
stellen van vragen. Elke dag, elk
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Ruilhandel in WMO Haarlem
Ontmoeten, verbinden en meedoen
Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning in Haarlem ‘08-’11
van: Gemeente Haarlem Stadszaken
Reageren
antwoord@haarlem.nl

Meer informatie
haarlem.nl

Vragen
023 511 5115

Gemeente Haarlem Stadszaken

Ontmoeten,
verbinden en meedoen
Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning in Haarlem 2008-2011

4.3 Programmalijn Vernieuwing
basispakket individuele en collectieve voorzieningen

bepaalde andere terreinen een duidelijke behoefte is aan externe hulp.
Burgers worden niet langer primair
4.3.1 Innovatieve aanbesteding
benaderd als hulpvrager, maar worhuishoudelijke hulp
den gestimuleerd te denken en te
Op 1 oktober 2009 lopen de beacteren vanuit
staande contracten voor de levede mogelijkheden die men zelf
ring van huishoudelijke hulp af. De
heeft. We geven daarmee in de
gemeente Haarlem onderzoekt de
praktijk vorm aan onze visie op
mogelijkheden om in een tweetal
maatschappelijke ondersteuning.
wijken een experiment uit te voeren Gedacht wordt aan een experiment
met de aanbesteding van huishouin de vorm van een virtuele marktdelijke hulp, in combinatie met het
plaats, waarin burgers zowel vrager
programmaonderdeel ‘versterken
als aanbieder zijn van diensten. Ook
van de civil society’ (=zorgzame
zorgaanbieders, andere particuliere
sociale samenleving). Het experipartijen en alfahulpen kunnen partiment is erop gericht burgers meer
ciperen in deze virtuele marktplaats.
dan voorheen te laten participeren
Binnen het experiment wordt een
in de sociale structuur van hun
grotere diversiteit van diensten aandirecte omgeving. Nagenoeg iedere geboden dan alleen huishoudelijke
burger kan een bijdrage leveren aan hulp. Gedacht wordt onder meer
de civil society, ook wanneer er op
aan:
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Ruilhandel in WMO Haarlem
• klusjes in huis;
• recepten ophalen/bezorgen apotheek;
• onderhoud directe omgeving zoals tuinen/perken;
• kinderoppas of begeleiding van (dementerende) oudere;
• administratieve hulp;
• respijtzorg voor mantelzorgers;
• hondenuitlaat;
• gezelschapsdiensten zoals voorlezen en wandelen.
Daarnaast kan de virtuele marktplaats ook een sociale functie vervullen,
bijvoorbeeld voor chatten, uitgaan/vervoer of daten.
Het is de bedoeling dat iedere bewoner van een wijk die zich wil inspannen voor zijn medebewoners, zich kan aanmelden; ook wanneer het om
een incidentele activiteit gaat. Bewoners die een vraag hebben kunnen
zich eveneens aanmelden, zodat via de marktplaats aanbod en vraag bij
elkaar gebracht kunnen worden. Hierbij kan het gaan om min of meer
structurele activiteiten, maar ook om een incidentele dienst.
In het systeem spelen ook ‘commerciële’ aanbieders een rol. Het is de
taak van de gemeente de financiële transacties, die richting de commerciële aanbieders noodzakelijk zijn, in goede banen te leiden. De gemeente
concentreert zich dan op de rol van toezichthouder van de virtuele marktplaats. Daarnaast heeft de gemeente een rol bij toegangscontrole en
administratieve en beheersmatige taken die met de virtuele marktplaats
samenhangen.
De gemeente blijft een rol spelen bij het afgeven van een indicatie voor
huishoudelijke hulp. Daarbij worden de mogelijkheden onderzocht die
zelfindicatie door de burger biedt. De gemeente en maatschappelijke
organisaties blijven een rol spelen bij het ondersteunen van burgers met
een beperkte zelfredzaamheid. Naast het experiment blijft de reguliere
voorziening van huishoudelijke hulp gewoon toegankelijk voor iedere
Haarlemmer.
Zoals aangegeven in paragraaf 4.2.3 willen we deze vernieuwende werkwijze in eerste instantie toepassen in de Slachthuisbuurt/Parkwijk en in de
wijk Zuiderhout/Vredenhof.
Van: http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/B2E6C8BB-D77E-4C8DBD88-9942ACDB372A/0/wmobeleidsplanpdfdefprint.pdf
Voor meer info over zorgruil: http://www.stichtingmeer.nl/stichting_meer_nieuws.php?id=29
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Jubileum ISP 15 jaar

Minisymposium “DE WIJK CENTRAAL”
Op vrijdag 6 november a.s. wil het
ISP bij gelegenheid van zijn 15e
verjaardag een Minisymposium
organiseren in Haarlem.
Het Thema is:
DE WIJK CENTRAAL
De zorgzame sociale samenleving
wordt vaak nog te weinig vanuit de
basis bekeken.
De wijken en de buurthuizen zijn
de ontmoetingsplaats van en voor
alle burgers.
De eigen burgeractiviteiten worden nog te weinig
gesignaleerd en zijn vaak afhankelijk van de
kruimels van de gemeentelijke subsidiepotten.
Paul Kepel, penningmeester van
het ISP sinds
2006
foto M. Luijcks

Ton de Vries,
voorzitter van het
ISP, vanaf het 1e
uur actief, ook in
dienstverlening,
bezoek- en veldwerk. foto Jos
Noordanus

Het ISP wil in dit Minisymposium het oog richten op de kracht van het
zelfdoen door de zgn. ”kwetsbare” burgers zelf.
Samen met u wil het ISP op deze novemberdag zoeken naar wegen om
deze eigen buurtinitiatieven, aangevuld door de zelforganisaties in wijk en
stad, beter in beeld te brengen.

Emad El Din
Abdin, secretaris
ISP sinds 2008
foto M. Luijcks

Beleidsmakers, wijkraden en
alle andere betrokkenen vanuit
de zelforganisaties en de pers
zijn van harte uitgenodigd.
Reserveer de datum van
6 november 2009 (13-17 uur)
alvast in uw agenda.
Het programma volgt later.

Martien Luijcks,
coördinator vanaf
‘t 1e uur.
foto Jos
Noordanus
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Wijk in praktijk Hoorn
WMO Hoorn Kersenboogerd
anderzijds laten zij zich het genoegens van deze culinaire aanvang
van het wijkgesprek niet ontnemen.
Bij binnenkomst liep een man voor
Ton naar binnen. Hij vermoedde
dat het een gehandicapte man was.
Maar later ontdekte hij dat het de
fotograaf was. Ton schaamde zich
een beetje voor zijn vooroordeel.
Tijdens de gesprekken kwamen lle
verschillende buurtbewoners met
hun persoonlijke en maatschappelijke verhalen
In de wijk Kersenboogerd is de
naar voren.
gemeente Hoorn al jaren actief met
Op zeker mohet bevorderen van de veiligheid
ment kwam
en betrokkenheid van de buurt.
ook Karin Loos
Het ISP is hier persoonlijk bij be(nieuwe veldtrokken. Hier een verslag van Ton
werker ISP) naar voren. Zij vertelde
de Vries die deelnam aan een buurtdat zij een GGZ-verleden had en dat
bijeenkomst.
ze blij was erbij te kunnen zijn.
Weldra stond ook een ander op en
Bijeenkomst,
vertelde dat ook hij een GGZ-achDe buurt kwam bijeen rond een
tergrond had.
maaltijd die door de migrantenDe betrokkenheid van de wijkvergabewoners werd voorbereid.
Enerzijds waarderen de buurtbewo- deringen is een van de krachtigste
ners aanpassing van de migranten, middelen van de sociale zorgzame
samenleving die in de Kersenboogerd opbloeit
Het kan als model gezien worden
van een aanpak om dit ook in andere steden en wijken te realiseren.
zie ook: http://www.hoorn.nl/
Bestanden/Beleidsdocumenten/
Kopie%20van%20wijkplan%20KBoost%20zwart-wit.pdf
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