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Een samenwerkingsproject van  
Stichting Rijnstad en RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, 
om de maatschappelijke integratie van mensen met een psychische beperking te 
bevorderen door de toegankelijkheid van (welzijns)voorzieningen te vergroten.  
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1. Oog voor kwetsbare burgers 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) wil de samenleving 

stimuleren oog te hebben voor kwetsbare burgers. Ook van deze groep wordt 

verwacht dat zij zo veel mogelijk zelfredzaam zijn en participeren.  

 

In Arnhem werkt Stichting Rijnstad, welzijn en hulpverlening, aan het vergroten 

van de toegankelijkheid van (welzijns)voorzieningen voor alle Arnhemmers. 

Rijnstad heeft een brede ervaring in het bevorderen van maatschappelijke 

integratie van kwetsbare burgers en voert in haar missie het versterken van 

het vermogen van mensen om hun eigen leven in te richten en te sturen in 

wisselwerking met de omgeving.  

 

De RIBW Arnhem & Veluwe Vallei biedt beschermende woonvormen aan 

mensen met een psychiatrische achtergrond. Haar vraag om de krachten te 

bundelen en de deelname van haar cliënten aan de samenleving werkelijk 

vorm te geven, heeft geleid tot deze pilot. Met deze pilot blijft de RIBW trouw 

aan haar principes: zo gewoon als mogelijk, zo bijzonder als nodig en liever 

samenwerking met een ter zake deskundige partij op lokaal niveau dan het 

onderbrengen van alle deskundigheid in de eigen organisatie.  

 

2. De pilot Kwartiermaken in Malburgen 

Opbrengst 

De opbrengst van de pilot is een woonomgeving die zich open stelt en ruimte 

maakt voor buurtbewoners met een psychische beperking en buurtbewoners 

die zich veilig weten om actief deel te nemen aan activiteiten in hun woonwijk. 
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Concrete producten 

� Het model ‘Kwartiermaken’ dat praktisch nut heeft voor de werkers 

van Rijnstad en de begeleiders van de cliënten van de RIBW AVV. Het 

praktisch nut gaat twee richtingen op: hoe kan ‘de wijk’ mensen met 

een psychiatrische achtergrond gemakkelijker ontvangen en hoe 

kunnen cliënten gestimuleerd worden om zelf hun sociale netwerk in 

hun eigen woonomgeving op te bouwen? 

� Een methodiek die toegepast kan worden in de andere Arnhemse 

wijken maar ook daar buiten. Vertaling naar andere doelgroepen 

behoort tot de mogelijkheden. 

� Een monitoringsmodel. 

� Een model convenant om samenwerking te continueren. 

� Een sociale voorzieningenkaart van Malburgen als instrument. 

Malburgen 

Er is gekozen voor Malburgen als wijk om de pilot te houden. Malburgen is een 

Prachtwijk avant la lettre. Er zijn in de afgelopen jaren veel initiatieven 

genomen die de sociale structuur van de wijk ten goede zijn gekomen. Dankzij 

de enthousiaste inzet van veel individuele personen en instellingen zijn er nu 

voldoende sociale bouwstenen gestapeld die deze pilot kunnen dragen. 

Duur van de pilot 

Kwartiermaken is een proces dat geduld en doorzettingsvermogen vergt. Om 

die reden is  gekozen voor een looptijd van twee jaar. Gedurende deze twee 

jaar werkt de kwartiermaker 20 uur per week aan de pilot. 

Sturing en monitoring 

In de structuur van de pilot is een projectgroep en een stuurgroep opgenomen. 

De projectgroep is primair verantwoordelijk voor de sturing van de pilot. De 

stuurgroep is verantwoordelijk voor monitoring van de prestaties en van de 

samenwerking tussen Rijnstad en RIBW. 
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3. Verbindingen leggen 

Om een brug te slaan tussen de wijk en de cliëntgroep van de RIBW, is een 

netwerk nodig van (groepen van) mensen die zich betrokken voelen bij de wijk 

en/of de cliënten. Daarbij kunnen verschillende rollen onderscheiden worden:  

3.1. De kwartiermaker 

De kwartiermaker is de professional van Rijnstad. Voor haar geldt de volgende 

ideale typering: zij is een netwerker pur sang, kent de wijk als haar broekzak, 

heeft kennis van de positie waarin mensen met een psychische beperking zich 

bevinden, gaat relaties aan vanuit respect voor en erkenning van de leefwereld 

en identiteit van alle betrokkenen. Zij weet wat er van haar verwacht wordt om 

de brugfunctie vorm en inhoud te geven. Een van de afdelingsmanagers van 

Rijnstad is haar leidinggevende. 

3.2. De begeleider RIBW AVV 

De begeleider RIBW AVV is als het ware het maatje van de kwartiermaker. In 

de ideale typering is het iemand die herkent wat de pilot voor zijn cliënten kan 

betekenen, die in staat is om hun vrijetijdsvraag te benoemen en die de cliënt 

kan stimuleren om erop uit te gaan in de wijk. De begeleider is sparringpartner 

voor de kwartiermaker waar het de specifieke kennis van de doelgroep betreft. 

3.3. De wijk 

De wijk is in feite de ontvangende partij. In het algemeen leert de ervaring van 

de cliënten dat de maatschappij zich verre van gastvrij opstelt naar hen toe. 

Draagvlak creëren in Malburgen is dan ook een essentieel onderdeel van de 

pilot. Het gaat om duurzame samenwerking met de belangrijkste 

overlegsituaties in de wijk, het wijkplatform en de werkgroep Sociale 

Bouwstenen. Zij worden vanaf de start van de pilot geïnformeerd en 

betrokken. Met instellingen, organisaties en verenigingen die activiteiten 

aanbieden die interessant zijn voor de cliënten, worden apart contacten gelegd 

en convenanten afgesloten om continuïteit te garanderen. 
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3.4. De cliënt  

In een cliëntentevredenheidsonderzoek van de RIBW hebben cliënten te 

kennen gegeven ondersteuning te willen bij zinvolle dagbesteding. De pilot 

neemt deze wens als uitgangspunt. Wat de cliënt wil en kan, staat centraal. De 

pilot gaat uit van de kracht van de cliënt om zich te ontwikkelen. Samen met 

zijn begeleider onderzoekt de cliënt zijn eigen vrijetijdsvraag en benoemt hij 

wat hij nodig heeft om in de wijk te participeren. Vervolgens wordt er een 

match gemaakt tussen cliënt en ontvangende partij. 

3.5. De projectgroep en de stuurgroep 

Kwartiermaken is een project met pilotstatus. Sturing wordt geborgd door een 

projectgroep en een stuurgroep in te stellen. 

De projectgroep benoemt de te behalen prestaties per fase, draagt zorg voor 

realisering en rapporteert over de voortgang. De projectgroep bestaat uit de 

kwartiermaker, de afdelingsmanager van Rijnstad en het regiohoofd Arnhem 

Zuid van de RIBW en overlegt maandelijks. 

De stuurgroep monitort de prestaties én de samenwerking tussen Rijnstad en 

RIBW. Beide directeuren vormen samen de stuurgroep en komen na iedere 

fase bij elkaar. 

3.6. De klankbordgroep 

In de fase waarin de kwartiermaker de wijk in gaat om ontvangende partijen te 

werven, stelt zij een klankbordgroep in die feedback geeft, ideeën aandraagt 

en ambassadeur in de wijk is. Aan deze groep nemen vertegenwoordigers van 

Rijnstad, RIBW en ontvangende partijen deel. 
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4. De stappen 

Het model Kwartiermaken bestaat uit een stappenplan in acht fasen: 

 

Stap 1. Informatie/ voorlichtingsfase (september- oktober- november 2008) 

De kwartiermaker neemt het voortouw en informeert zowel de begeleiders van 

de RIBW als de twee belangrijkste overlegsituaties in de wijk over de pilot. Het 

gaat om kennismaking, informatie geven over de pilot, verwachtingen 

uitwisselen en het schetsen van een beeld van de sociale infrastructuur van 

Malburgen. 

 

Stap 2. Inventarisatiefase (december 2008- januari- februari 2009) 

De kwartiermaker onderzoekt de vrijetijdsvraag van de cliënten die in 

Malburgen wonen/ gaan wonen en wordt hierin ondersteund door de 

begeleiders van deze cliënten. Met iedere cliënt die deel wil nemen aan de 

pilot, wordt diens sociale netwerk in kaart gebracht. De kwartiermaker neemt 

deel aan sociale activiteiten van de RIBW. 

 

Stap 3. Wijkverkenningsfase (maart- april- mei 2009) 

De kwartiermaker brengt in beeld welke vrijetijdsactiviteiten in de wijk worden 

aangeboden en maakt inzichtelijk welke wijkpartners open staan voor 

samenwerking. Er ontstaat een beeld van alle plekken/ locaties waar 

activiteiten plaatsvinden en van de plekken waar informeel contact 

geregisseerd kan worden. Pauzes in een wijkcentrum bieden kansen voor 

informeel contact: de cliënten van de RIBW komen hier in eerste instantie voor 

een eigen activiteit maar ontmoeten in het gebouw wel spontaan andere 

wijkbewoners.  

 

Stap 4. Keuze- en planningsfase (juni- juli- augustus 2009) 

De kwartiermaker maakt de koppeling tussen de wensen en mogelijkheden 

van de cliënt en de mogelijkheden die uit de wijkverkenningsfase naar voren 

zijn gekomen. Met iedere cliënt bespreekt de kwartiermaker welke matches 

mogelijk zijn. Het kan ook zijn dat er voor een groepje cliënten matches 

gemaakt worden.  
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De begeleider ondersteunt primair zijn eigen cliënt in dit proces. Is een 

cliënt(groep) geïnteresseerd, dan zorgt de kwartiermaker ervoor dat de 

matching tot stand komt. De kwartiermaker blijft aanspreekpunt voor cliënt én 

ontvangende organisatie. 

 

Stap 5. Uitvoeringsfase (september 2009 t/m september 2010) 

De afgesproken trajecten of activiteiten starten. De kwartiermaker ondersteunt 

zowel cliënten als de ontvangende organisaties en monitort zorgvuldig de 

praktijk. Bij afwijkingen grijpt de kwartiermaker in. Dit kan leiden tot bijstelling 

van de oorspronkelijke afspraken. 

 

Stap 6. Evaluatiefase (in jan. 2009, jun. 2009, nov. 2009 en mrt./apr. 2010) 

Er wordt tussentijds geëvalueerd en bijgesteld in januari, juni en november 

2009. In maart/april 2010 gaat het om de formele evaluatie die dient ter 

verantwoording en als input voor doorontwikkeling van het initiatief. De 

projectgroep is verantwoordelijk voor het houden en terugkoppelen van de 

evaluaties. Hiertoe worden voortgangsgesprekken met cliënten en hun 

begeleiders gehouden én met de ontvangende organisaties. 

 

Stap 7. Bijstellingsfase (mei/ juni 2010) 

De resultaten uit de formele evaluatie worden gebruikt om leerpunten te 

formuleren en de werkwijze zo te beschrijven dat deze ook toepasbaar wordt 

in andere wijken of plaatsen of met andere doelgroepen. 

 

Stap 8. Inbeddingsfase (juli/ augustus 2010) 

In de laatste fase gaat het om het garanderen van de continuïteit. De pilot 

wordt afgerond, de werkwijze wordt ingebed in de reguliere voorzieningen. De 

status aparte is niet langer nodig, maatschappelijke integratie van mensen met 

een psychische handicap in Malburgen is normaal geworden. Er komt een 

officiële overdracht met samenwerkingsconvenanten. 
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5. Procescommunicatie 

Het primaire doel van de pilot is om de maatschappelijke integratie van 

mensen met een psychische beperking te bevorderen door de toegankelijkheid 

van (welzijns)voorzieningen te vergroten. Een afgeleid doel daarvan is om het 

model dat ontwikkeld wordt ook uit te dragen naar andere belanghebbenden. 

Eerst in de eigen werkgebieden maar ook daarbuiten en ook voor doelgroepen 

met een andersoortige kwetsbaarheid. Dat vraagt om actieve communicatie 

tijdens de pilot om de betrokkenheid bij het onderwerp tot stand te brengen. 

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de kwartiermaker/ projectgroep. 

 

 

 

 

 

 

 


