
Zorgvrijstaat wil mensen organiseren in het zorgen voor 
elkaar. We werken aan zorgzame buurten met sterke 
wijknetwerken.



Studio Delfshaven













… en Geestverwanten 

aanleiding: 

• ‘ervaringsdeskundige’ (manisch depressiviteit) klopt aan 
met plan voor steunkringen;

• eerdere uitstroom maatschappelijke opvang, ‘verwarde 
personen in de wijk’;

• incidenten waar welwillende bewoners en 
bewonersinitiatieven mee te maken kregen;



Geestverwanten

• Een klein netwerk in Rotterdam-West
• “Een netwerk van ontmoetingen”
• Psychische kwetsbaarheid of niet
• Steunkring en stimuleren zelfregie  
• Samen activiteiten / ervaringen delen
• laag tussen vrienden/familie/zorg
• Wanneer nodig: aan de bel/ professionele hulp
• korte lijnen met professionele zorg: POH GGZ, 

bemoeizorg wijkteam en GGZ-instellingen

• Hoe? Opstartkoffie, Bijbenen, Voor Elkaar Boksen





‘Deskundigheidsbevordering’ bij 
bewoners(initiatieven): 

- Wat kun je van mens tot mens 

- Op welke signalen moet je alert zijn 

- Wanneer / bij wie moet je aan de bel trekken?

- Inzet wijkpsychiater en wijkpsycholoog;



Gezamenlijk leren

• Formeel en informeel komt samen

• Serieus genomen voelen in ervaringen en 
vraagstukken. Herkenning bij de professionals.

• Er gaat een wereld/netwerk open

• Gezamenlijk leren en inzichten uitwisselen (je 
voelt je niet meer alleen in bepaalde ervaringen).

• Professionele kennis delen om verder te kunnen 

• Rollen…



Netwerken in 
beweging

Nieuwe rollen, diffuse rollen, multi

deskundige- en transdisciplinaire

samenwerking
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Wiens 
werkelijkheid 
staat centraal?



Burgerinitiatieven en 
actieve bewoners 
gemeenschappen

• Zorgvrijstaat die 1) community vormt en 2) bijdraagt 
aan netwerk ontwikkeling en 3) abstraheert is 
moeilijk te duiden. Welzijnswerk in handen van 
bewoners via Huize Middelland. -> wie zijn toch die 
mensen?

• Steeds grotere diversiteit van mensen zetten hun 
kwaliteiten in en dat leidt tot nieuwe rollen en 
combinatie van rollen: initiatiefnemers, 
wijkaanjagers, buurvrouw als systeemtherapeut, 
kwartiermakers, netwerkspinners, boundary
spanners, stadsmakers, sociaal ondernemers, etc.. 

• Tevens nieuwe rollen als wijkpsychiater en 
wijkpsycholoog (in between worlds), maar ook GGZ 
specialist in het wijkteam, een POH GGZ die ruimte 
krijgt om ‘naar buiten te gaan’,etc. 



Wiens 
werkelijkheid 
staat centraal?

• Gemeenschapskracht

• Mens als relationeel en zingevend wezen

• Medisch model

• Bio psycho sociaal model

• Oorspronkelijk maatschappelijk werker, 

opbouwwerker, etc. 


