
 

     
  

Sinds het begin van 2017 hebben drie organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking de 
handen ineen geslagen. De woonvoorzieningen van Amerpoort, Abrona en Humanitas DMH zijn vlak bij 
elkaar gevestigd in de wijk Vathorst. Wat is dan mooier om elkaars kennis en kunde te bundelen zodat 
cliënten van de drie organisaties meer onderdeel worden van de samenleving in het algemeen en van de 
wijk Vathorst in het bijzonder? 
 

Ontwikkelwerkplaats  
Voor dit doel is een ontwikkelwerkplaats opgericht waar twee professionals per organisatie aan deelnemen. 
In samenwerking met het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van Hogeschool Utrecht komen de 
deelnemers aan deze ontwikkelwerkplaats regelmatig bij elkaar voor het uitwerken van acties en de 
bijbehorende terugkoppeling. Zo proberen de drie woonvoorzieningen gezamenlijk op te trekken in het 
leggen van contact met andere organisaties en bewoners in de wijk. Tevens proberen ze samen hun 
activiteiten voor het voetlicht te brengen om zo cliënten meer bij de wijk te betrekken.  
 

Studenteninzet  
Ook zijn studenten van de HU actief ingezet om informatie te verzamelen. Eén student ging met een aantal 
cliënten de wijk in om gevaarlijke punten te inventariseren waardoor mensen met een verstandelijke 
beperking zich begrensd voelen in hun bewegingsvrijheid. Daarnaast ontwikkelden studenten een sociale 
kaart van de wijk zodat de organisaties inzicht hebben in mogelijke opties voor verbinding. Tot slot heeft 
een groep studenten de PAS-vragenlijst (Participatie, Autonomie en Support) met hulp van 
ervaringsdeskundigen aangepast aan mensen met een licht verstandelijke beperking.  Deze vragenlijst is 
vervolgens ingevuld door een aantal bewoners van Amerpoort, Abrona en Humanitas DMH. Uit het 
onderzoek blijkt dat de meeste cliënten blij zijn met de buurt maar dat meer dan de helft aangeeft graag 
meer activiteiten te ondernemen. Tevens heeft een derde behoefte aan meer contact. De uitkomsten van 
dit onderzoek zijn samengebracht in de onderstaande infographic. 

 

Hoe verder? 
Komend half jaar werken de drie partijen verder aan hun samenwerking. Studenten nemen opnieuw de 
vragenlijst af om na te gaan of er veranderingen zijn in de mate waarin bewoners actief zijn in de wijk. Ook 
zullen zij de buurt raadplegen: waartoe zijn buurtbewoners bereid als het gaat om contact met hun buren 
van Abrona, Amerpoort en Humanitas DMH? Maar ook: hoe kunnen deze buren elkaar mogelijk van dienst 
zijn. Tenslotte geldt nog altijd dat een goede buur beter is dan een verre vriend! 
Voor meer informatie over deze ontwikkelwerkplaats kunt u zich wenden tot Els Overkamp 
(els.overkamp@hu.nl) of Sascha van Gijzel (sascha.vangijzel@hu.nl). 
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