
Wikistad en Wijzewijk
Wikistad is in 2012 opgericht. Zij komt voort uit 
de Amsterdamse Wikistadgroep die eind 2010 het 
Eigen Kracht Manifest uitbracht. Dit werd onder 
meer ondertekend door Jos van Der Lans, Pieter 
Hilhorst en Rob van Pagee (Eigen Kracht Centrale). 
Wikistad richt zich te midden van de transitie van 
de verzorgingsstaat naar de ‘participatiestaat’ 
op het vrijmaken én inschakelen van kracht en 
vermogens van mensen in een kwetsbare positie. 
Het doel: mensen de mogelijkheid bieden om 
hun maatschappelijke situatie en leefomgeving te 
verbeteren, op basis van zelfregie. Dat gebeurt in 
collectieve verbanden: mensen maken elkaar ster-
ker, nemen elkaar mee en formuleren gezamenlijk 
doelen. Aandachtgebieden zijn armoede, veilig-
heid in kwetsbare wijken, ouderen en kinderena.

Piet van Diepen en Gerard Smit namen in 2013 
binnen Wikistad het initiatief tot het project 
Broedplaatsen van Sociale Veerkracht. Zij ken-
nen elkaar als (mede)-oprichters van de Voedsel-
bank Amsterdam. Plekken van vertrouwen zoals 
vestigingen van de voedselbank kunnen in hun 
visie ook pekken zijn waar mensen in uitzichtloze 
positie de handen ineen slaan en samen plannen 
uitbroeden voor de toekomst. Zo ontwikkelen zij 

samen hun productieve vermogens. Alleen lukt 
het niet: samen wel. 
Judith de Jong heeft zich in 2013 aangesloten bij 
Wikistad en is vooral betrokken bij de ontwikke-
ling van het Stadsgemaal. 

Voor de Broedplaatsen Sociale Veerkracht is 
Wikistad een coalitie aangegaan met Wijzewijk 
(Juriaan Otto) dat in opdracht van de corporaties 
Eigen Haard en Stadgenoot buurtwerkkamers 
opzet die zich vaak in de buurt van voedselbanken 
bevinden, zoals Casa Jepi Makandra in Zuidoost. 
Zij fungeren eveneens als broedplaatsen van  
sociale veerkracht.
De projecten in het kader van de Broedplaat-
sen van Sociale Veerkracht ontvingen tijdelijke 
financiële steun van uiteenlopende organisaties 
en uiteenlopende omvang, te weten stadsdeel 
Amsterdam Noord, gemeente Amsterdam, stads-
deel West, RCOAK, Hulp na Onderzoek. Voor het 
vervolg is daar VSB (Stadsgemaal) bij gekomen.

Contact en informatie
www.wikistad.nl / info@wikistad.nl.
Piet van Diepen 06 11004704 
Judith de Jong  06 34192034
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Een beknopt overzicht en blik op de toekomst na een jaar ervaring.
In september zal een vollediger publicatie beschikbaar zijn. 

Contact en informatie
www.wikistad.nl / info@wikistad.nl
Piet van Diepen 06 11004704
Judith de Jong 06 34192034
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De Opkikkertas was een goody 
bag die werd gemaakt voor de 
Omarmsterdamconferentie in 
opdracht van de gemeente. Deze 
werd gemaakt door Kunstclub 
de Meeuw Vrouwen van de Eeuw, 
een groep voornamelijk bestaand 
uit klanten van de voedselbank in 
Amsterdam Noord. De opbrengst 
was voor ‘het potje’. 



Wikistad werkt sinds 2013 aan Broedplaatsen van Sociale Veerkracht in en rond drie vestigingen 
van voedselbanken, in Amsterdam Noord, Zuidoost en West. Wij richten ons op mensen in een 
zeer kwetsbare positie. Deze mensen hebben doorgaans te maken met schulden, maar vaak  
ook afhankelijkheid van een uitkering, maatschappelijk isolement en een moeizame relatie met 
(hulpverlening)instanties. Als mensen lotgenoten treffen en ruimte hebben om nieuwe ideeën 
te realiseren leidt dit tot nieuwe energie. Het motto is: alleen lukt het niet, maar samen wel. 
We richten ons op het faciliteren van dergelijk initiatief en het creëren van plekken waar je 
samen tot nieuwe ideeën komt: broedplaatsen van sociale veerkracht.

Meer over Broedplaatsen 
van Sociale Veerkracht

Hoe het begon
De Voedselbank biedt mensen in crisissituaties 
met acute noden concrete hulp in de vorm van een 
voedselpakket. Als vrijwilliger - eerder betrokken bij 
de oprichting van de Voedselbank - zagen wij dat het 
belang daarvan veel groter kan zijn dan alleen dat 
voedselpakket. De betrouwbaarheid van de vrijwil-
lige hulp, het luisterend oor van de vrijwilligers en 
contact met lotgenoten maakt de uitgiftepunten 
van de Voedselbank tot plekken van vertrouwen en 
ontmoeting. 

Wij zagen verschillende voorbeelden van mensen die 
weer tot bloei komen: door samen mee te doen aan 
de Op Eigen Kracht Training, of door vrijwilliger te 
worden. Soms werd men ronduit ondernemend.  
Vaak gebeurde dat in groepsverband.  

De omgekeerde wereld: van 
hulp consumeren naar samen 
produceren
We keren daarom in onze benadering de situatie 
waarin de mensen zich bevinden om. Niet de hulp-
vraag en de tekorten vormen het uitgangspunt, maar 
de productieve vermogens, ook als het gaat om de 
aanpak van problemen. Wat kunnen mensen in deze 
situatie zelf? Niet het isolement maar het optrekken 
met lotgenoten: wat kunnen zij wél, met elkaar? Niet 
de machteloosheid ten aanzien van instituten met 
hun criteria maar zelfsturing: welke activiteiten kun-
nen mensen in een kwetsbare positie samen onder-
nemen? 

Nu concreet: wat deden wij?  
In Amsterdam West ondersteunden wij Foor El Qaar, 
een initiatief van klanten van de Voedselbank dat in 
2009 is ontstaan. Het is uitgegroeid tot een groep 
van 35 vrijwilligers die kookt in buurtcentra, catering 
verzorgt en allerlei andere initiatieven neemt (bij-
voorbeeld met ouderen, modeshows voor tweede-
hands kleding). Wij ondersteunen hen verder om tot 
een Wijkonderneming uit te groeien.
In Amsterdam Noord verbonden wij samen met het 
Leefkringhuis, Doras en Combiwel verschillende 
projecten waar mensen in schulden in actief waren 
en faciliteerden een kook- en een naaigroep. We 
begeleiden een kerngroep om tot een zelfsturende 
gemeenschap uit te groeien in de Vogelbuurt en de 
Volewijck. Er worden initiatieven genomen op het ge-
bied van leefbaarheid, zelfhulp en inkomensvorming.
In Amsterdam Zuidoost verbonden wij ons met de 
Buurtwerkkamer Casa Jepi Makandra, een initiatief 
van corporaties Eigen Haard en Stadgenoot. Wij-
zewijk is verantwoordelijk voor de uitvoering. Hier 
werken mensen in kwetsbare positie, deels vergelijk-
baar met de doelgroep van de voedselbank samen 
om hun situatie te verbeteren en bij te dragen aan 
de leefbaarheid in de wijk. Er wordt eerste hulp 
bij schulden geboden door ervaringsdeskundigen. 
Samen bereiken wij nu de nabijgelegen voedselbank. 
Er functioneert in het kader van de samenwerking 
een huisrestaurant en een loopgroep. Daarnaast 
wordt een administratieve zelfhulpgroep opgezet.

Ruimte om nieuwe ideeën te 
realiseren leidt tot nieuwe energie
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Verdienen met Uitkering en Schulden: 

Vier Gesprekspunten
                                        De Dienst Werk en Inkomen heeft aandacht besteed aan de Broedplaatsen van Sociale Veerkracht 
in de Omarmsterdamconferentie in februari 2014. Maar dit moet verder worden ontwikkeld. Wij 
noemen hier een aantal cases uit onze praktijk, die mogelijk schuren met beleid en wet- en regel-
geving. Graag bespreken wij deze. 

1  De onkostenvergoeding
Mensen die vrijwilligerswerk doen en een bijstandsuitkering genieten maken onkosten. DWI heeft gekozen 
voor standaardbedragen te die vrijgelaten worden. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen hun onkosten 
tot maximaal 95 euro per maand en 760 euro per jaar vergoed krijgen zonder dat dit problemen oplevert met 
de uitkering. Deze onkostenvergoedingen kunnen betaald worden uit de opbrengsten van de projecten. 
Hoe zit het met mensen in schulden die onder bewindvoering staan? 
........................................................................................................................................................................

2   Het potje
Zeker op korte termijn zijn de inkomsten van groepen nog beperkt. Niettemin: elke euro telt. Zo kan er bijvoor-
beeld bij cateringopdrachten een potje worden gemaakt met de inkomsten. Daarvan moeten eerst onkosten 
worden betaald (zelfs koffie en huur in het buurthuis kan aan de orde zijn) maar er kunnen ook leuke dingen 
mee gedaan worden voor de groep. Dit kan variëren van uitjes tot trainingen. Daar gaat de groep zelf over.
Kunnen dergelijke potjes groeien tot een zekere omvang en kan de groep daar zelf over beslissen?
........................................................................................................................................................................

3   Vrijstelling ervaringsdeskundige
Er zijn voorlopers in de aanpak, die hebben betekenis en stralen energie uit. Dat kan opvallen en bij uitkerende 
instanties tot de vraag leiden: kan die niet gewoon werken? Dat is uiteraard een reële vraag, maar er zitten ook 
nogal wat haken en ogen aan. Is er wel werk? Is de energie niet heel erg verbonden aan de specifieke situatie? 
En doen mensen in die situatie vaardigheden op die later ook in andere situaties van nut is? Zeker als wij hen 
gaan opleiden, zoals het plan is?
Is er ruimte zijn voor de mensen in de voorhoede om zich in deze situatie verder te ontwikkelen, kunnen 
zij vrijgesteld worden van verplichtingen?
........................................................................................................................................................................

4   Betaling van ervaringsdeskundigheid
Als ervaringsdeskundigen een rol spelen in projecten is er meer kans op resultaat. Zij weten wat er speelt bij 
lotgenoten en herkennen de problematiek. Zij worden, vanwege de herkenning van de andere kant, meer 
geaccepteerd dan hulpverleners. Dat kan zowel worden benut bij de aanpak van schuldenproblematiek, maar 
ook bij aanpak van obesitas en opvoedingsproblemen. In Zuidoost en in West worden nu ervaringen opge-
daan met de betaling van de ervaringsdeskundigheid. In Zuidoost door de corporatie samen met stadsdeel. 
In West door het stadsdeel. Er ligt voor West ook een vraag tot medefinanciering van een fonds. Mogelijkhe-
den zijn arbeidsplaatsen met loonkostensubsidies, ZZP-constructies of payrolling. Zo komen mensen (tijdelijk) 
geheel of gedeeltelijk uit de uitkering. 
Kunnen we er aan bijdragen dat inzet van ervaringsdeskundigheid betaald gaat worden? 
Kan DWI daar rekening mee houden? 
........................................................................................................................................................................
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Zoektocht naar een Nieuwe Weg 
uit Armoede: Methodiek, 
Doen- en Niet-doen 
We verzamelden het afgelopen jaar kennis over onze ervaringen en kregen zicht op wat wel en 
niet werkt. Daarnaast heeft het ons inzicht opgeleverd in wat je vooral wel en vooral niet moet 
doen als je deze groepen wil faciliteren. Die kennis kan nuttig zijn voor professionals, solidaire 
vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die anderen weer verder willen helpen.

Individuele en groepsontwikkeling 
als rode draad                            
De aansluiting op de lokale situaties in West, Noord 
en Zuidoost bracht verschillende benaderingen met 
zich mee, die als organisch zijn te bestempelen: geen 
vooropgezette methodiek, maar inspelen op de 
omstandigheden was het devies. Daarin is wel een 
rode draad te vinden. We sluiten aan op de volgende 
ontwikkelingsprocessen die zowel voor individuen als 
voor groepen gelden. Zo vinden mensen en groepen 
weer een weg vanuit isolement en perspectiefloos-
heid naar een leven van perspectief. Dit alles op basis 
van het eigen besluit.

Drie stappen vanuit 0
0  De nul-situatie is die van mensen met vaak 

meervoudige problematiek, waaronder schul-
den. Zij verkeren veelal in maatschappelijk 
isolement en hebben gebrekkig contact met 
instanties. Gevoelens van perspectiefloosheid 
overheersen. Elke dag is overleven. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1  De eerste stap is de knop omzetten. Mensen 
treden uit hun isolement en besluiten mee 
te doen met één of meerdere activiteiten. 
In groepsverband kunnen zij de cirkel van 
onmacht doorbreken. Dat kunnen zij doen 
door in te stappen op een (tijdelijk) bestaand 
aanbod of door zo’n aanbod te (helpen) reali-
seren. De Op Eigen Krachtcursus die aan men-
sen in schulden wordt aangeboden is daarin 
belangrijk. Hier leren mensen niet alleen indivi-

dueel vaardigheden te ontwikkelen, ook geeft 
het contact tussen lotgenoten energie. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2  De volgende fase is die van ‘blijf in beweging’. 
Sommige mensen blijven doorgaan met hun 
groep. Zij gaan koken, samen joggen of wan-
delen, knutselen of tuinieren. Anderen kiezen 
er voor om het groepsverband te verlaten en 
zich individueel verder te ontwikkelen. We 
richten ons hier op de eerste groep.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3  Fase 3 is ‘de stip aan de horizon’. Die dient 
zich aal als mensen samen een perspectief wil-
len formuleren. Dat kan zijn door activiteiten 
voor de buurt te ontwikkelen (bijvoorbeeld 
meedoen aan buurtevenementen, projecten 
voor ouderen, sociaal restaurant), zelfhulp 
en -ontplooiing te organiseren (denk aan 
organisatie van administratie en opvoeding) 
of verdiencapaciteit te realiseren (denk aan 
catering).

Het resultaat is dat mensen zichzelf verder ontwikke-
ling. Mensen worden sterker, komen uit hun isolement 
en uit de schulden, gaan anders om met hun kinde-
ren. Denken aan en realiseren van betaald werk hoort 
daar in veel gevallen bij. 3

Ondernemende ervaringsdeskundigen met plannen die de gemeenschap versterken. De plan-
nen van de volgende personen worden – naast die van verschillenden anderen – uitgewerkt in 
het Stadgemaal.

Drie Gemeenschappen
Drie Boegbeelden

Annet Bos
oprichtster van Foor El-Qaar in 
Amsterdam-West
  
Annet keerde in 2007 alleen met haar 

vier kinderen terug uit België naar 
Nederland. Schulden brachten haar bij 

de VoedselbanZij richtte in 2008 Foor El-
Qaar op In 2010 sloten diverse lotgenoten zich aan. 
Nu in 2014 verstrekt een groep van 35 vrijwilligers 
in 5 centra 250 maaltijden per week. Zij rondde in 
2012 met succes haar schuldsaneringstraject af en 
kon de Voedselbank vaarwel zeggen. Zij wil door de 
o.a. door de ontwikkeling en ‘vermarkting’ van haar 
ervaringsdeskundigheid uit de uitkering. Zij volgt een 
opleiding als ervaringsdeskundige. Zij wil het ‘popup 
sociaal restaurant’ als product ontwikkelen: met een 
kookgroep neerstrijken, daar mensen betrekken en 
activeren die vervolgens weer zelf verantwoordelijk-
heid nemen. Annet is lid van de aanjaaggroep van 
Wikistad.
 

José Schaap
Voorzitter Kerngroep Blijf in 

Beweging A’dam Noord
  
José hikt samen met haar man 
sinds  2010 tegen een schuld aan 
die gegroeid is van 30.000 naar 

50.000 euro.Een klik met de maat-
schappelijke hulpverlening kwam tot 

voor kort niet tot stand maar nu is zij toch 
in harmonie met een traject gestart. Zij is geïnspi-
reerd geraakt door de Wikistad-aanpak en door het 
voorbeeld van Casa Jepi Makandra. Zij zegde haar 
vrijwilligersactiviteiten bij de Dierenambulance (mét 
vrijwilligersvergoeding) op om actief te worden in Blijf 
in Beweging. Zij is niet alleen voorzitter van de kern-

groep, maar ook trekker van de Naaigroep. Zij maakte 
onder meer de Opkikkertas samen met Kunstclub 
de Meeuw Vrouwen van de Eeuw die verkocht werd 
voor de Omarmsterdamconferentie. Haar droom: het 
realiseren van de voorziening ‘Lekker met Thuis’ naar 
het voorbeeld van Casa Jepi Makandra.

Sandra 
van der Wal
Eerste hulp schulden Casa 
Jepi Makandra in 

Amsterdam Zuidoost 
 

Sandra is ondanks veel tegenslag 
in haar leven – scheiding, ziekte, schulden – altijd 
actief gebleven. Zij klopte in 2005 met 15.000 euro 
schuld aan bij de Maatschappelijk Dienstverlening, 
maar kwam pas in 2012 in een traject, de schuld was 
gegroeid tot 30.000 euro. Zij werd actief in buurt-
huis Casa Jepi Makandra en is daar uitgegroeid tot 
coördinator. Ook is zij lid van het Samen Doen team. 
Zij verleent eerste hulp bij schulden (480 mensen). Zij 
heeft een baan bij Wijzewijk met een loonkostensub-
sidie. Zij wil zichzelf én Casa Jepi Makandra verder 
ontwikkelen door aanpak van schuldenproblematiek 
met ervaringsdeskundigheid; Zij gaat meewerken aan 
de mobilisatie van klanten van de Voedselbank. Casa 
Jepi Makandra is een buurtwerkkamerproject van de 
corporaties Eigen Haard en Stadgenoot in Holend-
recht, opgezet door Wijzewijk. Wikistad en Wijzewijk 
gaan in een coalitie de wisselwerking voedselbank en 
buurtwerkkamer uitwerken.
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Fase 1: De knop om
De ‘klik’ zoeken <> eigen norm centraal
Mensen willen vooral een luisterend oor voor hun ervaringen en overwegingen. Het gaat verkeerd als mensen 
zich beoordeeld voelen – met het vingertje – en wanneer het ‘zenden’ voorop staat. 
Aansluiten <> uitgaan van je eigen agenda
Het initiatief ligt bij mensen zelf. Het gaat fout als het eigen aanbod van hulpverlener en de inrichting daarvan 
leidend is. Zoeken naar een middenweg kan, maar sluit altijd aan.
Plekken van vertrouwen <> de niet-eigen plek
Plekken van vertrouwen zijn laagdrempelige, bekende en ‘eigen’ plekken. Een onbekende locatie werpt al 
gauw een drempel op, zeker als het een officiële instantie betreft.

Fase 2: ‘In beweging blijven’
Samenredzaamheid en lotgenotencontact <> individuele zelfredzaamheid                   
 De ontdekking dat je er niet alleen voor staat is cruciaal. Mensen willen vooral iets samen doen. Sterke ge-
richtheid van hulpverlening op individuele zelfredzaamheid is vaak gedoemd te mislukken. 
Faciliteit bieden waar je op in kan stappen <> open vraag naar behoeften
Eigen regie kan samengaan met een concreet aanbod in plaats van de open vraag. Het maakt het voor men-
sen tastbaar dat er nieuwe mogelijkheden zijn. Dit inspireert om zelf met ideeën te komen.          
Verbinden, verbinden, verbinden <> op eilandje opereren                                   
Bevorder verbinding met initiatieven van vergelijkbare groepen en met initiatieven van andere groepen en het 
systeem. Ga afzondering van de ‘boze buitenwereld’ tegen. 

Fase 3: Stip aan de horizon
Zelfsturing <> controle hulpverlener                                                   
Mensen kunnen uit cirkels van onmacht komen als zij aangesproken worden op hun vermogens en ideeën. 
Voortdurende bescherming heeft het gevaar dat mensen slechts hulpconsumenten blijven.
Intensieve coaching <> loslaten
Daarbij hoort ook intensieve coaching bij conflicten onderling, met de omgeving en persoonlijke ontwikkeling. 
Het spiegelbeeld van de beschermende hulpverlener is degene die loslaat.        
Grote Community <> stand allone proeftuin                                                  
Mensen hebben ruimte nodig in hun hoofd. Die ruimte is er ook in een nieuwe brede werkelijkheid waarin een 
nieuwe ‘wereld open gaat’. Dat bereik je niet met een geïsoleerde tijdelijke proeftuin.       
Waardeer de eigenzinnige ervaringsdeskundige <> twijfel aan hun vermogens 
De ervaringsdeskundigen die wij spraken verrichten erg veel belangrijk werk voor en met hun lotgenoten. De 
professionele wereld wijst op het ontbreken van papieren. Vaak is goed ontwikkelde ervaringsdeskundigheid 
juist wat nodig is. Dit vraagt een andere maatschappelijke mindset

Het eerste jaar leverde het inzicht op dat een voorhoede zich sterk voelt aangesproken om 
zich verder te ontwikkelen. Met nieuwe energie komt men tot plannen. Met de uitvoering 
van die plannen leveren zij een bijdrage aan de samenleving (het leefklimaat in de buurt) aan 
versterking van de positie van de groep (door zelfhulp) en aan verdiencapaciteit (bijvoorbeeld 
catering en inzet van ervaringsdeskundigheid). Deze voorhoede kan als zij wordt gestimuleerd 
het kader vormen voor uitbreiding naar grotere groepen. Wikistad draagt bij aan deze ontwik-
keling, onder meer door ondernemende ervaringsdeskundigen op te leiden, te faciliteren en 
samen te brengen in het Stadsgemaal: een stedelijk knooppunt waarin kennis wordt verza-
meld, versterkt en gedeeld.

Naar het Stadsgemaal                                                    
Ontwikkeling van Praktijkleren 
in een Stedelijk Knooppunt

Economische waarde
Voor de mensen met wie wij werken zijn schuld en 
armoede vaak niet de enige problemen. Zij zijn be-
schadigd door alles wat zij hebben meegemaakt en 
kampen soms ook met fysieke of geestelijke beper-
kingen. De weg naar min of meer zelfstandig func-
tioneren en gebruik maken van de steun die er is, is 
lang en hobbelig. Coaching zal dan ook langdurig 
nodig zijn, ook al zetten mensen zelf activiteiten op. 
Niettemin heeft de productie van deze groep een 
economische waarde, bijvoorbeeld: 
•	 	door	inzet	van	ervaringsdeskundigheid	kan	meer	

bereikt worden in de benadering én activering van 
‘de doelgroep’, mensen met vergelijkbare proble-
men. 

•	 	producten	kunnen	verkocht	worden	-	nu	is	dat	
veelal het serveren van maaltijden en catering, 
maar we denken ook aan kleding maken, klusdien-
sten, schuldhulpverlening en beheer van ont-
moetingsruimten. Initiatieven daartoe worden nu 
genomen. 

In Zuidoost blijkt hier al een praktijk opgebouwd. Er 
wordt nauw samengewerkt met instanties en pro-
jecten als Samen Doen, Om het Kind, MaDi en de 
incasso-afdeling van corporatie Stadsgenoot. Dit kan 
alleen als de meerwaarde wordt erkend. Daar kan op 
voortgebouwd worden.
 
Doorontwikkelen
Het Stadgemaal wordt een knooppunt voor ont-
moeting- , leren en inspiratie voor en door mensen 
uit kwetsbare groepen die zich willen ontwikkelen in 
maatschappelijk ondernemerschap. Met ervarings-

deskundigheid versterken van de gemeenschap is 
daarin een cruciale factor. De wisselwerking tussen 
de lokale praktijken, (om te beginnen die in Noord, 
West en Zuidoost) en het stedelijk knooppunt staat 
centraal. Het Stadsgemaal is ook bedoeld voor over-
heidsfunctionarissen, professionals en vrijwilligers 
die met de deelnemers samenwerken of een taak 
hebben in zorg en begeleiding van deze mensen. 
Wij denken dat de tijd nu rijp is voor dit leer- en 
praktijkknooppunt waar de innovaties in het werken 
met burgerkracht bij kwetsbare groepen gedeeld 
worden. 

Essentieel bij de verdere ontwikkeling van onderne-
merschap bij kwetsbare groepen is inzicht in de mate 
waarin a) de economische waarde door betrokken 
partijen benoemd wordt en b) de revenuen daarvan 
(deels) bij mensen zelf terecht komen. De plannen 
van de ondernemende ervaringsdeskundigen staan 
centraal. Drie van deze plannenmakers zijn uitgelicht 
op de volgende pagina.

Doen<>Niet-Doen
Mensen in problemen nemen zelf beslissingen om verandering te brengen in hun benarde 
situatie. Hoe kunnen professionals, solidaire vrijwilligers en getrainde ervaringsdeskundigen 
(die deze ontwikkeling zelf al hebben doorgemaakt) daar op inspelen?

Wij denken dat de tijd 
nu rijp is voor dit leer- 
en praktijkknooppunt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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