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Uit het experiment “persoonsvolgende 
zorg” in Rotterdam, een onderzoek van 
HHM , blijkt dat 65% van de mensen met 
een Wlz indicatie een voorkeur heeft voor 
een oplossing die aansluit bij hun huidige 
woonsituatie. Mensen willen liever zelf-
standig in hun eigen huis en buurt (blijven) 
wonen omdat het vertrouwd en bekend is. 
In veel mindere mate willen zij in georgani-
seerde wooncomplexen wonen, tenzij het 
niet anders meer gaat. Maar het huidige 
zorgaanbod kan nu niet in deze behoefte 
voorzien. Om dit mogelijk te maken moet 
de zorg- en dienstverlening meer in en 
rondom het eigen huis georganiseerd 
worden met steun van zowel een formeel 
(professioneel) als een informeel  
(sociaal) netwerk.

Met het programma ‘Volwaardig leven’ 
speelt het ministerie van VWS in op deze 
ontwikkelingen met als doel de zorg voor 
kwetsbare mensen beter aan te laten 
sluiten op hun persoonlijke levenssituatie. In 
aansluiting hierop en als onderdeel van het 
vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la carte’ 
is Pameijer een pilotproject gestart,  

met de volgende hoofddoelen:

•  Een kwalitatief beter passend en 
netwerkgericht zorgaanbod voor mensen 
met een verstandelijke beperking 
waardoor zij meer regie hebben op de 
keuzes die ze maken. 

•  Voldoende passende plaatsen voor 
mensen met een complexe zorgvraag 
waardoor zij zelf keuzes kunnen maken, 
eventueel ondersteund door naasten.

•  Het ontzorgen van naasten door een 
uitbreiding van het ondersteunend netwerk. 
Een ouder kan hierdoor ook weer eens 
gewoon ouder zijn in plaats van begeleider.  

Het project richt zich onder meer op het 
verder ontwikkelen van de methodieken van 
het bestaande sociale netwerkprogramma 
Buurtcirkel zodat deze passen bij de 
omstandigheden en het leervermogen 
van deelnemers met een verstandelijke 
beperking. Daarnaast wordt er extra 
aandacht gegeven aan de rol van naasten. 
Voor een deel van hen geeft het perspectief 
van loslaten en meer zelfstandigheid vooral 
een beeld van meer risico’s. Doel is om hen 

te laten zien dat Buurtcirkel een vergroting 
biedt van de kwaliteit van het leven van 
hun naasten, maar ook voor henzelf. Waar 
ze nu vaak 7 dagen in de week, 24 uur per 
dag bezig zijn met hun naaste, krijgen ze 
door Buurtcirkel de gelegenheid samen te 
werken met andere belangrijke mensen die 
formeel of informeel in contact staan met 
hun naaste.

Opzet pilotproject
Voor het project zijn mensen met een Wlz 
indicatie benaderd met de vraag zich aan 
te sluiten bij een bestaande Buurtcirkel in 
de nabijheid van hun eigen woonsituatie. 
Het idee was om zo’n 20 deelnemers 
en hun naasten op de voet te volgen en 
daarnaast de betrokken medewerkers 
trainingen, coaching en intervisie te 
bieden. De praktijk bleek weerbarstiger. 
Het contact met potentiële deelnemers 
kwam moeizaam van de grond. Maar 
de essentie van de pilot en het geloof in 
zijn succes is ondanks het proces niet 
veranderd. Bovendien heeft het project 
weliswaar niet de beoogde, maar wel zeer 
waardevolle inzichten opgeleverd.  

Nieuw zorgperspectief  
voor mensen met een  
verstandelijke beperking
Algemene trends binnen de samenleving als individualisering, eigen regie en keuzevrijheid spelen ook in de 
gehandicaptenzorg een steeds grotere rol. Mensen met een langdurige en complexe hulpvraag willen meer 
invloed op hoe hun zorgbehoefte invulling krijgt en willen deze ook zelfstandig of samen met naasten of familie 
kunnen regelen. 

DIT KENNISPRODUCT IS HET RESULTAAT VAN EEN PILOT,  
ONDERDEEL VAN VERNIEUWINGSTRAJECT BEGELEIDING À LA CARTE
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Buurtcirkel
Buurtcirkel stimuleert meer zelfstandigheid bij wonen, 
werken en vrijetijdsbesteding en daarmee groei in sociale 
vaardigheden, oplossingsgerichte vaardigheden en het 
nemen van initiatief. De omgeving en de mensen die ze 
daarbij tegenkomen in het (Buurtcirkel)netwerk bieden 
voorbeelden van oplossingen hoe het anders kan.  

Het resultaat van Buurtcirkel is dat deelnemers een rol 
van betekenis voor anderen in hun directe omgeving 
vervullen en, op termijn, minder aanspraak doen op 
professionele ondersteuning. Buurtcirkel levert niet alleen 
de deelnemers iets op, de hele buurt kan er bij gebaat zijn. 
Het vergroot de saamhorigheid in de wijk. De deelnemers 
kunnen iets voor de buurt betekenen en de buurt iets voor 
de deelnemers. 

Community supported networks
Het concept Buurtcirkel is afgeleid van de methode ‘community 
supported networks’ van de organisatie KeyRing. Deze methode 
wordt met succes sinds de jaren ’90 in Engeland ingezet. In regio 
Rotterdam voert organisatie Pameijer, het concept Buurtcirkel uit. 
Buiten de regio Rotterdam kunnen ook andere organisaties één of 
meerdere Buurtcirkels opzetten. Zij krijgen daarbij ondersteuning 
vanuit +Vijf, een initiatief van Pameijer.  

Buurtcirkel en mensen met een verstandelijke beperking
Verspreid door heel Nederland zijn er zo’n 80 Buurtcirkels actief. Bij 
een aantal van hen zijn mensen met een verstandelijke beperking 
aangesloten. Gezien de succesvolle resultaten wil Pameijer hier 
verandering in aanbrengen door de methodieken van Buurtcirkel 
nog beter aan te laten sluiten op de ondersteuningsvraag van 
mensen met een verstandelijke beperking. 

De belangrijkste bijdrage van Buurtcirkel is van sociale aard. 
Deelnemers ervaren een netwerkuitbreiding – 87% geeft 
aan meer contact te hebben met anderen – ze leren elkaar 
kennen en ondernemen activiteiten met elkaar. Een factor 
die van invloed is op een succesvolle netwerkopbouw, is de 
groepssamenstelling. Het blijkt in de praktijk goed te werken 
als de groep divers is samengesteld. 

Feiten & cijfers

Uit: Weltevrede, A.M., Van den Heerik, A., Wolff, R., De Boom, J., & Seidler, Y. (2017). Netwerken in de buurt.  
Een onderzoek naar het nieuwe zorgconcept Buurtcirkel. Onderzoeksbureau Risbo en Movisie

Deelnemers zijn zich bewuster 
van hun talenten en zetten deze in 
om mededeelnemers te helpen. 
Deelnemers durven ook meer hulp te 
vragen bij mededeelnemers.  
Kortom, er is sprake van wederkerigheid 
binnen Buurtcirkel. 

Deelnemers zijn 
zelfstandiger:  
zij kunnen bijvoorbeeld met 
het openbaar vervoer reizen 
en weten om te gaan met 
een computer of mobiele 
telefoon. 

Geïnterviewde deelnemers vertellen 
dat zij, door met elkaar in gesprek 
te gaan, andere deelnemers beter 
leren kennen. Zo is er meer onderling 
vertrouwen ontstaan en is men elkaar 
meer als persoon gaan respecteren  
en accepteren.

Het netwerk binnen 
Buurtcirkel verrijkt het leven 
van deelnemers en draagt 
bij aan hun emotioneel 
welbevinden: ze hebben  
meer zelfvertrouwen en  
zijn gelukkiger. 

Projectleider Richard van Vliet steekt het 
niet onder stoelen of banken, hij heeft een 
heilig geloof in de kracht van Buurtcirkel: 

 Dat maakt ook dat mensen meer 
zelfvertrouwen krijgen en daarom nieuwe 
stappen zetten, nieuwe dingen durven te 
doen, groeien en leren.’ Hij gaat verder: 

‘iedereen heeft talenten en iedereen 
vindt het fijn om iets voor een ander 
te betekenen, dat is waar Buurtcirkel 
over gaat. Je ziet mensen echt groeien 
en mensen benoemen dit zelf ook. 
Het is vaak wel een organisch proces, 
door ontmoeting met anderen komen 
deelnemers van Buurtcirkel op ideeën 
waar ze anders niet op gekomen waren, of 
ze komen in situaties die ze helemaal niet 
verwacht hadden.’ 

Buurtcirkel voor mensen met een 
verstandelijke beperking
Buurtcirkel is inmiddels heel succesvol 
voor mensen met allerlei achtergronden, 
waaronder mensen met een verstandelijke 
beperking. Enkele zijn aangesloten bij 
Buurtcirkels van Pameijer en andere 
organisaties. Omdat deze mensen in 
relatief korte tijd een stuk zelfstandiger 
zijn geworden, ontstond het idee om meer 

mensen met een verstandelijke beperking 
kennis te laten maken met Buurtcirkel. 
‘Deze mensen kunnen vaak veel meer dan 
wij denken. Buurtcirkel stimuleert meer 
zelfstandigheid bij wonen, werken en 
vrijetijdsbesteding en daarmee de groei in 
sociale vaardigheden, oplossingsgerichte 
vaardigheden en het nemen van initiatief. 
De omgeving en de mensen die ze daarbij 
tegenkomen in het (Buurtcirkel)netwerk 
bieden voorbeelden van oplossingen hoe 
het anders kan’.  
 
Nieuwe inzichten
Het bleek nog niet zo makkelijk om 
deelnemers te vinden, zeker in corona-
tijd. Buurtcirkel biedt toch een ander soort 
ondersteuning dan dat deelnemers, hun 
naasten, maar ook professionals gewend 
zijn. ‘ Het traject dat wij als onderdeel van 
Begeleiding á la carte hebben doorlopen, 
heeft ons veel geleerd’. Zo weten wij nu 
dat wij meer aandacht moeten schenken 
aan de rol van de professional, maar ook 
aan die van hun naasten en de voordelen 
die Buurtcirkel hen te bieden heeft’.

Richard geeft aan dat Pameijer blijft 
investeren in de doorontwikkeling 
van Buurtcirkel voor mensen met een 
verstandelijke beperking. ‘Nu moeten we 
doorpakken en de inzichten die de pilot 
ons heeft opgeleverd vertalen naar de 
praktijk. Buurtcirkel kan een antwoord 
zijn op grote vragen in de zorg. Het is een 
eenvoudige vorm van ondersteuning, 
heel laagdrempelig en primair gericht op 
ontmoeting en verbinding tussen mensen 
op wijkniveau. Daarmee is het ook een 
krachtig concept in de aanpak tegen 

eenzaamheid. Er gaat een preventieve 
werking vanuit en heeft een enorme 
betekenis voor het zelfvertrouwen en de 
eigenwaarde van mensen’. 

Aan de slag met Buurtcirkel
Als tips voor andere zorgorganisaties 
die willen starten met Buurtcirkel geeft 
Richard mee dat organisaties eerst goed 
moeten nadenken waarom zij willen 
starten met Buurtcirkel. ‘Een gezonde 
basis zorgt voor een vliegende start.
Dat betekent dat je een helder doel voor 
ogen hebt en dat er draagvlak is binnen 
alle lagen van de organisatie. Pameijer 
biedt daarnaast ondersteuning in het 
opzetten van een Buurtcirkel op basis van 
de opgedane ervaring van de afgelopen 
jaren. Vervolgens is het een kwestie van 
doen. Gewoon beginnen en ervaring 
opdoen in de praktijk om van daaruit 
verder te groeien.’

De droom van Richard is dat er in de 
zorg echt vanuit de vraag en behoefte 
van de klant gekeken wordt. En dat er 
eerst ingezet wordt op oplossingen 
vanuit het informele netwerk en dan 
pas op aanvullende professionele 
ondersteuning. Richard hoopt ook dat de 
waarde van verbinding en ontmoeting die 
door Buurtcirkel ontstaat meer beloond 
wordt: ‘dat we ook in de bekostiging veel 
meer kijken naar de waarde die zorg heeft 
voor de persoon. Als iemand een beter 
leven heeft, als de kwaliteit van leven 
omhoog gaat, als iemand gelukkiger is? 
Daar gaat het toch om? dat levert zoveel 
winst op, daar zou wel meer naar gekeken 
mogen worden’.

Ontmoeting 
en verbinding 
in Buurtcirkel 
netwerk zorgt 
voor erbij horen 
en er toe doen

INTERVIEW

Interview met Richard van Vliet, 
projectleider bij Pameijer/+Vijf

Het succes  
van Buurtcirkel
Een Buurtcirkel bestaat uit 9-12 mensen die met elkaar in een buurt of wijk wonen. De deelnemers 

zijn allemaal mensen met een hulpvraag, in de meest brede zin van het woord. Iedereen in een 

Buurtcirkel helpt elkaar vanuit zijn eigen talenten en wordt daarbij ondersteund door een vrijwilliger 

en een professionele Buurtcirkelcoach.

‘Buurtcirkel is een hele 
laagdrempelige manier om 
ontmoeting en verbinding 

tot stand te brengen. 
Met de ondersteuning 

van Buurtcirkel neemt het 
gevoel van ertoe doen, en het 
gevoel van ergens bij horen, 

enorm toe.  
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Uit de gesprekken blijkt dat ouders 
Buurtcirkel ook zien als een soort 
leerruimte naar meer zelfstandigheid 
voor hun zoon of dochter. Zij ervaren 
Buurtcirkel als een plaats waar iemand 
veilig kan leren om zelf dingen op te 
pakken en ook om eigen inbreng te 
hebben. In die zin zou Buurtcirkel 
volgens hen ook als opstap kunnen 
werken naar meer zelfstandig leven en 
wonen. Daarnaast wordt Buurtcirkel 
gezien als een sociaal netwerk van hun 
zoon of dochter. Een ouder gaf daarbij 
aan dat het dan belangrijk is dat er in 
de Buurtcirkel ook deelnemers zijn 
van ongeveer dezelfde leeftijd en met 

ongeveer dezelfde interesses.
Sommige naasten zijn bewust wat meer 
op afstand betrokken. Zij geloven dat 
de weg naar zelfstandigheid zo veel 
mogelijk op eigen benen bewandeld 
moet worden met zo min mogelijk 
inbreng van hun kant. Zij horen 
regelmatig hoe het gaat in de Buurtcirkel 
en denken, in samenwerking met hun 
naaste, waar mogelijk mee in de doelen 
waaraan gewerkt kan worden (bv op 
gebied van wonen, reizen of werk).

Ook sprak Joke een ouder die eigenlijk 
niet wist dat haar kind deelnam aan 
een Buurtcirkel. Op het eerste gezicht 

lijkt dat vreemd, maar deze ouder zag 
deelname aan Buurtcirkel meer als een 
vorm van dagbesteding. Deelnemers die 
al zorg vanuit Pameijer ontvangen, kiezen 
zelf voor deelname aan Buurtcirkel. Dan 
maakt Buurtcirkel onderdeel uit van een 
breder zorgaanbod. 

Joke denkt dat het interessant is om 
nog meer ervaringen op te halen vanuit 
betrokken naasten. En om gerichter te 
onderzoeken of de hulpvraag die mensen 
met een verstandelijke beperking 
hebben erg varieert, waardoor mogelijk 
ook de rol van naasten om een ander 
soort van aandacht vraagt. 

Bij de doorontwikkeling van Buurtcirkels voor mensen met een verstandelijke beperking 

wordt ook speciaal gelet op de meerwaarde die het netwerk biedt aan naasten. Joke Teeuw, 

adviserend Ervaringsdeskundige, is vaak contactpersoon voor naasten en zij polste bij enkele 

van hen naar hun ervaringen. “ Sinds ik bij de Buurtcirkel zit heb ik meer mensen leren kennen 
en durf ik meer om hulp te vragen. Eerst vond ik dat lastig. 
Voorheen belde ik ook vaak de begeleiding als ik een kletspraatje 
wilde. En de begeleiding belde mij als ik mijn medicatie 
moest slikken. Dat is nu niet meer nodig. Ik denk zelf aan mijn 
medicijnen en anders herinneren de vrijwilliger en de andere 
deelnemers van de Buurtcirkel mij eraan. Ook die kletspraatjes 
doe ik nu met hen. Zo zorgen we voor elkaar.” 

- Fred van Schaijk

Naasten in beeld
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1. Te veel vertrouwen op 
het belang dat anderen 

hechten aan ‘jouw’ project.
Iedereen is druk. Met het verlenen van 
zorg en ondersteuning, met leiding geven, 
met facilitaire dienstverlening. Dat jouw 
project heel belangrijk is zal voor jou zo zijn, 
maar is dat beslist niet vanzelf in de ogen 
van anderen. Zij hebben ook hun takenlijst 
af te handelen en hun deadlines te halen. 
Zelfs als je allemaal voor hetzelfde doel 
gaat in een organisatie, steken mensen 
toch vaak hun energie in datgene waar 
ze zich het meest eigenaar van voelen en 
wat het meest nabij is. Je herkent dat vast 
wel bij jezelf. Zorg dus bij een project voor 
veel aandacht en positieve röhring, waar 
mensen niet om heen kunnen. Kijk – voor 
de start - of je mede-eigenaars kunt vinden 
die er samen met jou voor willen gaan.

2. Een te roze bril opzetten 
en te lang tevreden zijn 

met het eerste beste idee voor 
een aanpak.
Bij de aanvang van een project heeft 
iedereen er zin in. De schouders gaan 
eronder en er wordt een mooi plan 
gemaakt. Geloven in het plan en de 
aanpak is natuurlijk belangrijk om het 
tot een succes te maken. Een valkuil is 
echter dat je te lang op de ingeslagen weg 
doorgaat, omdat je er zo in gelooft. En 
daarmee andere routes mist die mogelijk 
ook (of beter) naar het doel kunnen 
leiden. Regelmatig evalueren en zo 
nodig de werkwijze bijstellen zijn cruciaal 
(en hebben we binnen dit project ook 
veelvuldig gedaan).

3. Iets introduceren waarover 
verschillende beelden 

leven in de organisatie en daar te 
weinig aandacht aan geven.
In ons project werkten we met het toegankelijk 
maken van bestaande dienstverlening voor 
een nieuwe doelgroep. En we gingen er van 
uit dat wát die bestaande dienstverlening 
inhield ruim voldoende duidelijk was voor alle 
betrokkenen. Daar was immers al jaren over 
gecommuniceerd. Pas nadat we een tijdje 
bezig waren ontdekten we dat dat toch niet 
zo was. Er leefden misverstanden en onjuiste 
beelden. Het gevolg was dat de toch al magere 
toestroom van aanmeldingen nog magerder 
werd. Met terugwerkende kracht hadden we 
meer en grondiger aandacht willen besteden 
aan het delen van informatie die we als bekend 
veronderstelden. 

4. In coronatijd een live of 
online bijeenkomst houden 

voor mensen met een beperking  
en hun naasten. 
De coronatijd heeft ons allemaal voor 
uitdagingen gesteld, zeker op het terrein van 
communicatie en samenzijn. In ons project 
waren een aantal voorlichtingsmomenten 
gepland voor cliënten en hun naasten. Eerst 
live, maar daarbij bleek dat mensen het toch 
te spannend of te onveilig vonden om naar 
een bijeenkomst met andere mensen te gaan. 
Vervolgens nodigden we geïnteresseerden 
uit om online deel te nemen. Ook daar was het 
animo gering.  Ons voortschrijdend inzicht 
is dat we te weinig hebben afgestemd op de 
beleving en de vaardigheden van de doelgroep 
die we aan boord wilden krijgen. 

5. Campagne en 
communicatie vooral 

via algemene kanalen en met 
groepen voeren.
Als je individuen over de streep wilt krijgen 
of als bondgenoot aan je zijde, benader 
mensen dan minimaal ook individueel. In 
het persoonlijke contact zullen mensen 
zich eerder aangesproken voelen. Ook leidt 
individueel contact tot het beter ontdekken 
van vragen, hobbels en weerstand. Die ook 
weer op persoonlijke wijze beantwoord kunnen 
worden. Mensen zijn eerder bereid mee te 
doen als ze voelen dat ze als uniek individu 
gezien en erkend worden. Bij meer algemene 
communicatie denken mensen veel sneller dat 
de boodschap voor een ander bedoeld is en dat 
er wel iemand anders zal reageren.

waardevolle  lessen
Audry van Vulpen is productontwikkelaar bij Pameijer en onderdeel van het team dat het pilotproject ‘Buurtcirkel voor mensen met 
een verstandelijke beperking’ heeft begeleid. Zij omschrijft de vijf belangrijkste lessen die het pilotproject haar hebben opgeleverd. 

voor mensen met een verstandelijke 
beperking, dus toen hebben we een 
nieuwe versie gemaakt’. Joes begreep 
ook goed dat het tijdens corona moeilijk 
was om deelnemers te werven omdat 
er geen gewone bijeenkomsten zijn en 
alles digitaal was. Joes geeft aan dat zij 
zelf wel heel erg goed is met telefoons en 
computers, maar dat dat lang niet voor 
iedereen geldt.

Joes kent een aantal mensen die aan een 
Buurtcirkel meedoen en inmiddels is haar 
broer ook aangesloten bij een Buurtcirkel. 
De kracht van Buurtcirkel is volgens Joes 
dat mensen elkaar kunnen helpen, ‘de 
een is handig in een fietsband plakken, de 
ander kan goed koken en zo help je elkaar. 
Dat zorgt ook voor meer zelfvertrouwen. 
En natuurlijk is een Buurtcirkel ook gezellig. 
Een keer samen eten is belangrijk als je 

niet veel mensen kent, dan ben je minder 
eenzaam’. Maar het gaat er volgens Joes 
toch vooral om dat je elkaars kwaliteiten 
en talenten gaat gebruiken. ‘Ieder mens 
is uniek, ieder mens heeft kwaliteiten en 
iedereen kan iets bijdragen’. Joes geeft 
ook aan dat zij vaker kijkt naar wat goed 
gaat in een project en hoe je dat wat goed 
gaat kan behouden. Professionals willen 
volgens haar nog weleens kijken naar wat 
er niet goed gaat en daar dan oplossingen 
voor verzinnen. Terwijl het al genoeg is om 
goed te luisteren naar de cliënten, naar 
hun eigen verhaal en naar wat zij  
belangrijk vinden. 

Elk project in de gehandicaptenzorg 
zou volgens Joes moeten werken met 
ervaringsdeskundigen, die zich net als zij 
goed kunnen inleven in wat belangrijk is 
voor deelnemers bij een Buurtcirkel, die 
snappen hoe zij leven en hoe zij denken. 
Joes vindt het best raar dat dit niet overal 
in Nederland al wordt gedaan, het is toch 
normaal om ervaringsdeskundigen mee 
te laten denken over projecten?  
Dat voegt echt iets extra’s toe.

Ze vindt het wel bijzonder dat zij met 
twee anderen een echte betaalde baan 
heeft als ervaringsdeskundige voor de 
gehandicaptenzorg. Ze noemt het ‘toch 
wel uniek dat Pameijer dit doet’. ‘Ik ben 
er ook best wel trots op dat ik dit werk 
kan doen, dat je gewoon mee kan doen, 
en dat er naar je gekeken wordt als mens 
en niet als beperking. Bij Pameijer word 
ik heel gelijkwaardig behandeld’. In een 
vorige werkomgeving werd Joes wel apart 

behandeld, dan werd er over mensen 
gezegd: ‘die kan dit niet en die kan dat 
niet, die loopt alleen maar in de weg’. Joes 
raakte eraan gewend om apart behandeld 
te worden. Bij Pameijer kreeg ze wel 
verantwoordelijkheden: ‘dat was wel even 
een ommezwaai, maar dat is ook goed 
voor mij geweest. Ik had best een negatief 
zelfbeeld en nu merkte ik dat ik wel degelijk 
dingen kan en dat ik ook ergens bij hoor, ik 
ben echt anders naar mezelf gaan kijken.’ 

Inmiddels zet ze haar ervaringskennis in 
bij trainingen en door mee te denken over 
projecten. ‘We hebben zelf aangegeven 
dat we wel mee wilden denken over 
projecten en zo ben ik samen met collega 
Priscilla Kootstra in de projectgroep 
gekomen van Buurtcirkel voor mensen 
met een verstandelijke beperking’. ‘We 
hebben meegedacht over de werving 
bijvoorbeeld, er was eerst een lap tekst 
geschreven, dat is natuurlijk niet handig 

Joes Hemmes werkt als ervaringsdeskundige bij Pameijer Plus waar trainingen, e-learning  

en bijeenkomsten georganiseerd worden gericht op herstel en ontwikkeling. 

Ervaringsdeskundigheid  
voegt iets unieks toe  
aan de gehandicaptenzorg

INTERVIEW

Nu merkte ik dat ik wel 
degelijk dingen kan, ik ben 

echt anders naar mezelf  
gaan kijken

Interview met Joes Hemmes,
ervaringsdeskundige bij Pameijer Plus.



Hoe anderen helpen
mij energie geeft

Door zijn ernstig meervoudige 
beperking is Ali’s energieniveau 
lager dan dat hij wil. Dat maakt 
hem soms boos. Waar hij wel 
energie van krijgt? Andere mensen 
helpen. Dat geeft hem een goed 
gevoel. En biedt hem de ruimte om 
zijn dromen waar te maken!

www.pameijer.nl/samenvindingrijk

Contactadvertenties

Gezocht!
Buurtcirkel in het zuiden van het land zoekt gezellige 
deelnemers (man/vrouw). Iedereen is welkom.

Gezocht:
Ik woon in Zeeland. Ik zoek een buurtcirkel. 
Wie weet waar buurtcirkels zijn?

Aangeboden:
Gezellige, maar beetje verlegen, jonge man uit Amsterdam 
zoekt mensen om samen een buurtcirkel op te richten. Wie wil?
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Aan dit kennisproduct hebben de volgende mensen hun medewerking verleend:

Auteurs
Inge Redeker, Vilans
Audry van Vulpen, Pameijer
Marlies den Hartogh, +Vijf
 
Projectgroep Pilot
Richard van Vliet, +Vijf
Joke Teeuw, Pameijer
Joes Hemmes, Pameijer
Lisa Delmée, Vilans
Alice Hammink, Pameijer
Marianne Ras, Pameijer 
Priscilla Kootstra, Pameijer 

Fotografie
Nicoline Roodenburg

Vormgeving
Jonas Spronk  & Jasper Spronk

COLOFON 

“ Ik heb het erg naar mijn zin bij de Buurtcirkel. Er heerst een 
goede sfeer in de groep. Ik ben niet met iedereen bevriend, maar 
dat hoeft ook niet. We staan voor elkaar klaar en we doen leuke 
dingen zoals bowlen, bingo of sjoelen. Regelmatig doen we 
activiteiten waarbij we lekker in beweging komen. En laatst zijn 
we zelfs met de boot weg geweest.”

- Carla Heyboer

In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring aanwezig. 
Maar vaak blijft dit weggestopt binnen een organisatie. Het 
Kennisplein Gehandicaptensector wil dit veranderen. Het 
Kennisplein is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten 
en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen.

www.kennispleingehandicaptensector.nl
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