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Inleiding 

Een jaar lang is er in de wijk Bouwlust & Vrederust gewerkt aan een inclusieve samenleving 

waar mensen die ‘anders’ zijn mee kunnen doen naar vermogen en waar zij geaccepteerd 

worden precies zoals ze zijn. Een maatschappelijke opdracht die we terugvinden in vele 

Haagse beleidsnota’s en WMO-opgaven. En we kunnen volmondig zeggen: ja er is een 

proces in gang gezet in Bouwlust & Vrederust dat leidt tot een inclusieve wijk! De contouren 

hiervan worden voorzichtig zichtbaar en een stevig fundament is in aanbouw. Oók kunnen 

we zeggen dat de integrale wijkaanpak van Onbeperkt Talent dé methode is om een deze 

verandering te weeg te brengen – een wijk waar mensen met een Licht verstandelijke 

Handicap gebruik maken en actief participeren in informele voorzieningen. Sterker nog, de 

doelgroep die ‘anders’ is, is inmiddels uitgebreid naar wijkbewoners met een GGZ-verleden 

of die op een andere manier zeer kwetsbaar zijn en die via het sociaal wijkzorgteam naar 

Onbeperkt Talent worden toegeleid. Zij zijn welkom in de wijk! 

De 6 participerende wijkorganisaties- soms informele organisaties, soms voorliggende 

voorzieningen genoemd, hebben onder begeleiding van Stadslink in dit jaar een 

gezamenlijke visie ontwikkeld waarin zij hun organisaties openstellen én bewust plaats 

creëren voor mensen die anders zijn. Tegelijkertijd hebben zij hard gewerkt om hun eigen 

vrijwilligersorganisatie te versterken en gezamenlijk nieuwe wijkinitiatieven te ontwikkelen, 

die open staan voor mensen met en zonder beperking.  

Dat wordt duidelijk uit de brief die deze organisaties onlangs stuurden naar het Stadsdeel 

Escamp waarin zij vragen om voortzetting van de professionele ondersteuning zodat zij aan 

het eind van het jaar zelfstandig – op basis van hun gedeelde visie en handelen -  in 

Onbeperkt Talent verder kunnen. Een klein citaat uit deze brief: 

 

“Onze kerngroep kan worden gezien als een samenwerkingsorgaan, dat nieuwe initiatieven 

initieert en coördineert. Inmiddels zijn via talentenscans ruim 150 wijkbewoners, waaronder 

velen met een licht verstandelijke beperking, geworven en voor een groot deel voor 

vrijwilligerswerk en activiteiten bemiddeld naar tal van organisaties. Daarnaast zijn inclusieve 

activiteiten geïnitieerd. Inclusief wil in dit verband zeggen: bestemd voor elke wijkbewoner, 

dus zeker ook voor mensen met een beperking.” 



Voor de gehele brief, zie bijlage 1. 

De gebruikte methode van Onbeperkt Talent werkt omdat het startpunt ligt bij de informele 

wijkorganisaties en hun vraagstukken dan wel knelpunten. Door eerst deze organisaties – in 

een samenwerkingsverband – te versterken en hun knelpunten op te lossen, ontstaat er naar 

verloop van tijd, ruimte om zich open te stellen voor mensen die anders zijn en deze mensen 

– vanuit hun talent dan wel interesse - een plek te bieden binnen deze organisaties.  

Na een jaar is het tijd om de balans op te maken. 

Eetcafé bij Anna's Gedoe: heerlijk , maar vooral ook heel gezellig  

 

 

Doelstelling  

Het hoofddoel van Onbeperkt Talent zoals dit vooraf in het projectplan is geformuleerd, is om 

meer inclusieve vrijwillige inzet te stimuleren op wijkniveau in de wijk Bouwlust/Vrederust. Dit 

wordt bereikt door de eigen kracht van Hagenaars, met en zonder verstandelijke beperking 

aan te spreken en vrijwillige wijkorganisaties te betrekken bij dit proces. Hierdoor wordt de 

betrokkenheid van mensen bij lokale organisaties en hun wijk versterkt. Dit draagt bij aan 

een inclusieve samenleving waar mensen met een beperking deelnemen aan het reguliere 

aanbod in een wijk.  

  



Inmiddels kunnen we Onbeperkt Talent het beste omschrijven als een totaalformule, waarin 

verschillende puzzelstukken te vinden zijn. De basis van de aanpak vormt de 

Bronmethodiek1.  De totaalformule werkt omdat er van verschillende kanten tegelijkertijd 

inzet wordt gepleegd. De puzzelstukken vormen samen het geheel en je hebt elk stukje 

nodig om te komen tot het einddoel. We onderscheiden de volgende puzzelstukken in 

Onbeperkt Talent: 

 Onbeperkt Talent spoort de talenten van (kwetsbare) mensen met en zonder 

verstandelijke beperking op en match deze actief met mogelijkheden in de wijk.  
 En het bundelt & versterkt de informele wijkorganisaties – ook wel voorliggende 

voorzieningen genoemd in de WMO - in het licht van dagbesteding en andere vormen 

van informele zorg die kwetsbare burgers nodig hebben.  
 En er wordt ingezet op het creëren van draagvlak bij informele organisaties ( de 

voorliggende voorzieningen) rondom de inzet van mensen die anders zijn bij 

activiteiten.  

 En er worden tegelijkertijd handvatten geboden – o.a.door de bijeenkomsten van 

Omgaan met Anders zijn - aan de informele wijkorganisaties in hun omgang met die 

wijkbewoners die anders zijn.  

 En er worden vanuit gesignaleerde behoeften nieuwe wijkactiviteiten opgezet, 

toegankelijk voor mensen met en zonder beperking.  
 En er wordt een netwerk gecreëerd van samenwerkende formele en informele 

organisaties die elkaar begrijpen en versterken.  

 

We schrijven op waar we goed in zijn, wat we graag willen, waarvan we dromen……….  
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1
 uit: In 5 stappen naar de Bron' , een methodiek gericht op activeren en betrekken van de achterban. mei 2008, 

Vrijwilligerscentrale Arnhem 



0-meting (Hoe was de wijk een jaar geleden) 
Bij aanvang van het project op april 2016 was het even zoeken naar de bestaande 

samenwerkingen en netwerken in de wijk. Er was niet echt een sociale kaart van Bouwlust & 

Vrederust voorhanden. Zowel professionals werkzaam in de wijk als mede onze 

samenwerkingspartner Wijkbus Bouwlust/Vrederust, konden niet goed aangeven welke 

organisaties actief waren in de wijk , welke activiteiten er werden georganiseerd en waar 

aanknopingspunten lagen voor de inzet van mensen met een licht verstandelijke beperking. 

In 2015 was het welbekende Buurtplatform opgeheven. Uit onderzoek in opdracht van het 

stadsdeel Escamp, gemeente Den Haag bleek dat deze niet meer kon rekenen op 

voldoende draagvlak bij buurtbewoners en informele organisaties. Hiermee werd een 

doorstart cq verdere continuering van een dergelijk platform niet gestimuleerd. Een ‘wijknet-

overleg’ bestond er wel, net als een sociaal zorgwijkteam maar hier kwam  en komen alleen 

alle formele organisaties bij elkaar samen zoals woningcorporatie Vestia, de Politie, GGZ-

instellingen. Daarnaast bestond en bestaat er nog steeds de ‘werkgroep Tolerantie’, een 

overleg waarin alle migrantenorganisaties en kerken etc. zich verenigd hebben. De overige 

informele organisaties zoals een “Buurtkamer Vrederust” en “Wijkbus Bouwlust” zijn nooit 

samen gekomen en hierom waren ze ook niet op de hoogte van elkaars bestaan. Dit is de 

reden dat ze niet elkaar konden bereiken voor eventuele samenwerking.  

Terwijl daar na een gesprek met hen wel enorme behoefte naar bleek te zijn. Zaken waar de 

informele organisaties tegen aan liepen waren een tekort aan vrijwilligers, een wens om 

meer activiteiten, een tekort aan bestuurders, een tekort aan een diverser klantenbestand. 

En het woord ‘inclusiviteit’ kwam niet voor in hun beleid, hoewel sommige organisaties daar 

wel voor open stonden. 

Daarnaast bleek er uit onderzoek van de gemeente dat ‘behoefte aan dagbesteding’ voor de 

meest kwetsbare bewoners de grootste nood in Escamp te zijn, aldus Coördinator Sociale 

Wijkteams Bouwlust&Vrederust. Dit signaal kwam ook al eerder vanuit de wijkambtenaren 

van het Stadsdeel Escamp. Zij zagen ook dat door de huidige formele voorzieningen zoals 

de vrijwilligerscentrale en het Servicepunt XL ( wmo-punt) niet geheel kunnen voorzien in het 

voldoen van deze behoeftes. De eenzaamheid en het sociale isolement bleken erg hoog  

te zijn in deze wijken. Hoog tijd om dit op te pakken  

 

De wijken Bouwlust & Vrederust, 1 jaar later 
Één jaar ‘Onbeperkt Talent': tijd om de balans op te maken wat een jaar lang Onbeperkt 

Talent in de wijken Bouwlust en Vrederust opgeleverd heeft. Om maar gelijk met de deur in 

huis te vallen, er is veel werk verzet en er zijn mooie resultaten behaald, echter de datum 

van 1 april 2017 kwam te vroeg om alle beoogde resultaten te bereiken en vooral om die te 

borgen voor de toekomst. Laten we beginnen met waar het allemaal om te doen was, een 

antwoord te vinden voor de veranderingen die de WMO voor ogen heeft: participatie van 

kwetsbare burgers in het reguliere aanbod van de wijken waar zij wonen. Zo ook voor de 

wijkbewoners met een Licht Verstandelijke Beperking. Het streven van Onbeperkt Talent om 

30 wijkbewoners met een beperking actief te laten deelnemen in het 'normale aanbod' van 

de wijk, is van de grond gekomen  



Door talentenscans2 – speciaal ontworpen voor deze doelgroep - door gerichte toeleiding 

naar (nieuwe) activiteiten en door vriendenkringen, is er een groep mensen met een LVB 

(Licht Verstandelijke Beperking) gaan deelnemen in het dagelijks ‘verkeer’ in de wijk 

Bouwlust/Vrederust. Met name het nieuw opgezette eetcafé blijkt een gat in de markt. Deze 

activiteit is ontstaan tijdens een Kenniscafé – een bijeenkomst met buurtbewoners waar 

actief de behoefte gepeild en uitgewerkt is voor wijkactiviteiten. Op basis van de uitkomsten 

van het Kenniscafé hebben een aantal informele wijkorganisaties samen met een formele 

wijkorganisatie de handen ineen geslagen: Anna’s Gedoe, de vrijwilligerstak van het Leger 

des Heils, Wijkbus Bouwlust/Vrederust en Humanitas DMH. Onder begeleiding van 

Stadslink, is het concept voor het eetcafé ontwikkeld: een maandelijks terugkerende event 

op  

 

 

Drie stoere dames verzorgen een driegangenmenu voor ruim 30 wijkbewoners  
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 gebaseerd op de Bronmethodiek, mei 2008 

 

 



één van de locaties van de deelnemende organisaties. Het vervoer van deur- tot- deur wordt 

verzorgd door de Wijkbus, die 

hiermee ook weer een nieuwe 

klantenkring heeft ‘ontdekt’, namelijk 

mensen met een LVB die zelfstandig 

in de wijk wonen. Deze wijkactiviteit 

waar iedereen welkom is, maakt het 

tevens mogelijk om nieuw gevonden 

wijktalenten die van koken houden, 

direct in te zetten als kok, afwasser 

of gastheer/-vrouw en dat gebeurt 

inmiddels ook. Momenteel wordt het 

eetcafé uitgebreid met de activiteit 

‘kooklessen’ georganiseerd door 

vrijwilligers uit de buurt ( gevonden 

via talentenscans), waar mensen 

met en zonder verstandelijke 

beperking zich voor op hebben 

gegeven. Dit is een nieuwe activiteit 

die verder gaat dan een 

dagbesteding, en een (kleine) 

bijdrage levert aan het vergroten van 

de zelfredzaamheid van diverse 

kwetsbare wijkbewoners. Tevens 

zijn deze activiteiten mooie 

vindplaatsen voor nieuwe 

‘wijktalenten’. Tijdens zo’n activiteit 

werden bezoekers gevraagd naar hun talenten & interesses om deze vervolgens weer te 

matchen met andere activiteiten.  
Deze voorbeelden geven goed aan hoe er het afgelopen jaar is gewerkt aan het creëren van 

draagvlak voor inclusiviteit en deze om te zetten in kleine maar haalbare projecten/ 

activiteiten die door wijkbewoners zoveel mogelijk zelf georganiseerd worden. 

 

De grootste winst dit afgelopen jaar is dat er een netwerk in Bouwlust en Vrederust is 

ontstaan van informele wijkorganisaties die samenwerken op het thema van Onbeperkt 

Talent, die hun deuren openstellen voor alle wijkbewoners, ook diegene die ‘anders’ zijn en 

die nieuwe activiteiten ontwikkeld hebben waar deze inclusiviteit bij de start al het 

uitgangspunt is. Gezamenlijk hebben een zestal informele organisaties, aangevuld met een 

drietal formele organisaties een stevig fundament gebouwd in de wijk, waarop nu de 

inclusieve wijk verder gebouwd kan worden.  

Dat netwerk ziet er als volgt uit: 



 

 

In dit netwerk is te zien hoe er nieuwe verbindingen zijn ontstaan tussen organisaties in de 

wijk, verschillende ( nieuwe) locaties die gebruikt worden, vrijwilligers/ wijkbewoners en 

nieuwe activiteiten. Eigenlijk is dit netwerk niet volledig, want de zogenoemde tweede schil is 

niet zichtbaar gemaakt. Dit zijn organisaties die niet direct participeren in het 

samenwerkingsverband, maar die wel betrokken zijn en het gedachtegoed van Onbeperkt 

Talent omarmen. Een goed voorbeeld daarvan is de Bibliotheek Escamp op de Leyweg. Een 

plek waar Onbeperkt Talent met open armen is ontvangen. Er mochten talentenscans onder 

bezoekers afgenomen worden; we vonden er een plek waar de vergaderruimte tot onze 



beschikking stond; er werden toeleidingen gedaan van potentiële vrijwilligers die een beetje 

anders zijn en we vonden een samenwerkingspartner die nieuwe activiteiten op basis van 

signalen uit Onbeperkt Talent wil ontwikkelen, zoals IPad lessen voor ouderen. Andere 

organisaties die in deze z.g. tweede schil betrokken zijn ( en niet op deze kaart te vinden 

zijn) zijn o.a. ROC Mondriaan, De vrijwilligerscentrale Bouwlust, Buurt Interventie team ( 

vrijwilligersorganisatie), Buurtkamer Het Oord ( vrijwilligersorganisatie) en Brede Buurt 

school Kleurrijk.  
En het netwerk van – voornamelijk – informele vrijwilligersorganisaties die willen deelnemen 

aan Onbeperkt Talent groeit nog steeds: binnenkort verwelkomen we het Huis van de 

Grootmoeders en Buurthuis van de Toekomst Morgenstond.  

 

De behaalde resultaten  

De constatering dat 1 april 2017 te vroeg is gekomen voor het project, wil niet zeggen dat er 

geen resultaten zijn behaald. Het is het goed om te inventariseren wat er wel behaald is qua 

resultaten en waar nog meer tijd voor nodig is. Tevens worden de ervaren knelpunten 

benoemd en de mogelijke aanpassingen die dit tot gevolgd had. Want dat er een beweging 

in gang is gezet met een stijgende lijn, aar de informele wijkorganisaties de regie ( willen) 

voeren, staat buiten kijf. Als leidraad gebruiken we de opsomming van beoogde resultaten 

zoals dei in het oorspronkelijke projectplan zijn benoemd.  

• Het actief benaderen van 1500 huishoudens in de wijk Bouwlust/Vrederust 

• In kaart brengen van wensen, behoeften en (zorg)vragen, kwaliteiten, talenten en 

capaciteiten van 400 wijkbewoners zonder beperking en 50 bewoners met beperking 

 

Door het gebrek aan netwerk in 

de wijk Bouwlust/Vrederust bij de 

aanvang van het project en geen 

goed inzicht bestond in de sociale 

kaart, is er voor gekozen om op 

de twee bovenstaande punten 

niet de focus te leggen. Het was 

vanaf de start van het project 

duidelijk dat er een goed 

functionerend sociaal 

wijkzorgteam actief is. Dit team, 

samen met alle andere 

professionals o.a. die van het 

Serviceplein XL in het 

Wijkcentrum heeft goed zicht op 

de behoeften en zorgvragen. 

Waar zij niet aan toekomen, 

namelijk het daadwerkelijk 

toeleiden van de kwetsbare 

wijkbewoners naar dagbesteding, 

is door Onbeperkt Talent 

opgepakt. 



Van begin af aan is een uitgebreide database aangelegd waar alle gevonden Talenten 

(wijkbewoners) in opgenomen zijn. Deze staat onder beheer van het 

samenwerkingsverband, wordt voortdurend ververst en dient als basis voor het mixen en 

matchen van de talenten door de gevormde Kerngroep.  

 

• 200 wijkbewoners geven aan bereidt te zijn: 50% daarvan wordt actief: 100 

bewoners 3 

Bij de eindstand van Onbeperkt Talent staat de teller op 110 gevonden talenten uit de wijken 

Bouwlust/Vrederust; wijkbewoners waarbij een talentenscan is afgenomen en waar een 

intentie bestaat om hun talent in te zetten in de wijk. Van deze gevonden talentvolle 

wijkbewoners zijn er 57 toegeleid naar mogelijke vormen van vrijwi llige inzet. Officieel zijn er 

22 matches gemaakt van gevonden talenten naar vormen van vrijwillige inzet in de wijken 

Bouwlust/Vrederust.  

Dit lijkt weinig, en dat klopt kwantitatief gezien ook. Echter, er is wel een reden voor dit lage 

aantal. Dit komt door het proces waar de kerngroepleden ( van deelnemende voorliggende 

voorzieningen dan wel vrijwilligersorganisaties uit de wijk) zich in bevinden. De leden van 

kerngroep zijn hard aan het werk geweest met het implementeren van de methodiek, en met 

de potentiële vrijwilligers die gevonden zijn, maar volgens eigen zeggen zijn ze door 

tijdsgebrek nog onvoldoende in staat om deze potentiële vrijwilligers allemaal een plek te 

bieden en ze in te werken Oftewel de trechter raakte vol en daarmee verstopt.  

Dit behoeft enige uitleg: bij de aanvang van dit project gaven alle vrijwilligersorganisaties aan 

dat zij een gebrek aan vrijwilligers ervaren. Dit probleem blijkt niet direct verholpen door 

meer potentiële vrijwilligers toe te leiden, helemaal niet met vrijwilligers die ‘anders zijn en 

speciale aandacht nodig hebben’. Want heel simpel gezegd het voeren van 

motivatiegesprekken en het inwerken van nieuwe vrijwilligers is een extra tijdrovende taak 

die op de schouders van de vaak toch al hele drukke vrijwilligers komt.  
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 Uit de evaluaties blijkt ook dat er een groep is die later actief wil worden. Dus het rendement op 

langere termijn is hoger dan de verwachte 110 n ieuwe vrijwilligers  



Wat verder speelt is dat een aantal organisaties wordt gedragen door een aantal 

‘supervrijwilligers’ die veel taken op zich hebben genomen om de boel draaiende te houden. 

Deze vrijwilligers hebben een eigen manier gevonden om deze vorm te geven. En natuurlijk 

willen ze meer betrokken mensen in de organisatie, maar dat vraagt ook om een stukje 

‘loslaten en uit handen geven’. Daarbij zien we dat dit soms lastig is voor enkele vrijwilligers 

die zich inzetten met hart en ziel.  

 

Deze beiden punten – selectie/inwerken en het loslaten - heeft tijd nodig, hebben we ervaren 

in het project Onbeperkt Talent. De intentie, inzet en motivatie van de informele 

vrijwilligersorganisaties is hoog, maar het kost ze momenteel veel energie en tijd; energie en 

tijd die ze nog niet hebben. Op basis van deze signalen van de organisaties én de eigen 

observatie dat er nog onvoldoende definitieve matches gemaakt kunnen worden, is het 

proces van toeleiden van potentiële talenten in december / januari even gestopt, en wordt er 

ruimte gemaakt voor de kerngroep organisaties om de huidige toeleidingen te verwerken.  

 

• 30 wijkbewoners met een beperking worden actief in de wijk 

Dit resultaat heeft van begin af aan de prioriteit gehad. En ondanks alle hobbels is het gelukt 

om een minimaal 30 wijkbewoners met een verstandelijke beperking actief te krijgen. Zowel 

d.m.v. vrijwillige inzet ( 17 talentenscans afgenomen) als door deelname aan de 

wijkactiviteiten zien we nog steeds een stijging van het aantal deelnemers met een 

verstandelijke beperking en inmiddels ook met een GGZ-verleden. 

 In het project Onbeperkt Talent is duidelijk geworden dat deelname van deze groep niet  

Het kenniscafé, waar nieuwe activiteiten worden bedacht, werd voorafgegaan door een leuke 

sportactiviteit, aangeboden door sportorganisatie ESDO  

 

Vanzelfsprekend is. Het is niet een kwestie van je zet de deur open als vrijwillige organisatie 

en de kwetsbare burger stroomt binnen. Ook bij de beoogde nieuwe doelgroep van 

wijkbewoners met een licht verstandelijke beperking is sprake van een gewenningsperiode.  

Mensen met een licht verstandelijke handicap die tot voor kort nog aanspraak konden maken 

op allerlei zorggerelateerde diensten, moeten wennen aan het feit dat dit niet meer mogelijk 

is. Een stap in de ‘echte’ wereld waar je als ‘anders’ wordt gezien, is een grote stap en 



vraagt – naast tijd en geduld- een warme toeleiding van bij voorbeeld de ambulante zorg. In 

samenwerking met Humanitas wordt dit actief toegepast. Humanitas heeft zitting genomen in 

het samenwerkingsverband en leidt – met geduld – actief haar cliënten toe naar 

gezamenlijke Onbeperkt Talent activiteiten. Vaak komen begeleiders mee met hun cliënten 

om zo letterlijk de stap naar binnen makkelijker te maken.  
Deze werkwijze is ( nog) niet voor elke zorgaanbieder vanzelfsprekend, zo ook bij onze 

partner Middin. In dit project had Middin de taak op zich genomen om actief hun cliënten toe 

te leiden naar Onbeperkt Talent. Dit was smart geformuleerd met het afnemen van 50 

talentenscans specifiek bij mensen met een LVB. Dit zijn er 17 geworden, waarbij een deel 

door Stadslink zelf is ‘gevonden’. Helaas moeten we in deze eindrapportage constatering dat 

toeleiden van LVB-cliënten door de medewerkers van Middin niet of nauwelijks van de grond 

is gekomen: Tijdsdruk, de omslag in denken en handelen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ 

zijn onderliggende kenmerken in deze constatering. Dit zien we ook in het sociaal 

wijkzorgteam. De focus van de meerheid van zorgprofessionals ligt op het oplossen van 

problemen. Dat het versterken van het informele netwerk, dagbesteding bij regulier 

wijkorganisaties en een talentbenadering van cliënten een positieve bijdrage kan leveren, 

wordt soms wel herkend maar tevens ervaren als een vrijwel onmogelijke tijdsinvestering.  
Een andere opmerkelijke constatering is, dat een aantal zorgprofessionals alleen een 

toeleiding doen naar Onbeperkt Talent als er een expliciete ‘vraag vanuit de cliënt is voor 

dagbesteding’. Dit staat haaks op de gedachte van de Bronmethodiek die laat zien dat 

mensen vaak al eerder te mobiliseren zijn, omdat er latente behoefte aanwezig is.  

De stagnatie in toeleiding en het kijken door een ‘zorgbril’ zijn op regelmatige basis 

onderwerpen van gesprek geweest met zowel het management van Middin als de 

teamleiding van de sociaal wijkzorgteams. Er zijn een aantal kleine stappen gezet, o.a.  
door het aanbieden van de workshop Talentbenadering voor een vijftal ambulante 

begeleiders van Middin. Een dergelijke workshop staat ook op het verlanglijstje van het 

sociaal wijkzorgteam.  

 

• Er is een aangepast 

instrument ontwikkeld voor 

talentontdekking bij mensen 

met een beperking 

In samenwerking met Middin 

is er een aangepast 

instrument ontwikkeld voor 

talentenontdekking bij 

mensen met een beperking. 

Er is in een eerder stadium 

van het project over de 

ontwikkeling al een uitvoerige 

rapportage geschreven, waar 

ook de nieuwe inzichten in 

zijn besproken.  

 

  

Marja, een dame van in de 50 met een licht 

verstandelijke beperking wilde meehelpen met 

het ontwikkelen van de talentenscan. Ze woont 

zelfstandig en krijgt ambulante begeleiding om 

vooral structuur in haar leven te houden. Bij haar 

is het eerste prototype talentenscan afgenomen 

en wat een feest wat dat! Prachtig om te zien dat 

het afnemen van de vragenlijst, juist bij haar 

structuur bracht en tot verrassende talenten 

leidde die zelfs haar begeleider niet wist! Haar 

talenten konden we benoemen als: praatje 

maken,  ze is een dierenvriend maar wil wel graag 

alle zielige dieren mee naar huis nemen. Verder 

wandelt ze graag en is ze graag buiten. Prachtige 

talenten & interesses! 



• Er zijn 3 Kenniscafé ’s georganiseerd met een 30-tal bezoekers 

Het eerste Kenniscafé leverde zo veel werkbaar materiaal op dat we na de evaluatie van dit 

kenniscafé besloten nog maar 1 extra kenniscafé te houden.  
 

Na 

het sporten onder het genot van een drank je en een hapje ideeën inzamelen.  

 

 

• Er zijn 2 cursussen ‘Anders denken over anders Zijn’ gehouden 

Vrijwilligers werven is één. Vrijwilligers behouden is twee. Stadslink heeft omwille van deze 

wens een complete cursus ontwikkeld. Dit is een interactieve cursus voor vrijwilligers zonder 

beperking die aandacht besteed aan het omgaan met mensen die ‘anders’ zijn en deze 

vrijwilligers handvatten bieden. Door het organiseren van interactieve bijeenkomsten met 

ervaringsdeskundigen is er aandacht voor ondersteuning en intervisie op buurtniveau. Om 

tot een dergelijke cursus te komen, zijn een aantal stappen doorlopen, nl 

literatuuronderzoek; Haagse werkveld verkenning naar beschikbare cursussen of 

themabijeenkomsten; behoefte onderzoek bij vrijwilligers en bewoners over omgaan met 

‘verstandelijke beperkten’; Input experts/gehandicapten met de vraag ‘welke succesvolle 

handvatten heeft de ‘gewone’ burger nodig voor interactie met doelgroep’; Op basis van 

deze gevonden behoeften & informatie is een interactieve cursus ontwikkeld incl. materiaal. 

 

Echter, de behoefte aan een dergelijke cursus liet even op zich wachten. Dit kwam omdat de 

deelnemende en betrokken organisaties bij aanvang niet meteen konden aangeven waar ze 

tegen aan zouden lopen bij het omgaan met mensen met een beperking. Omdat Onbeperkt 

Talent echt een project voor en door de kerngroep is, besloten we de cursus pas aan te 

bieden op het moment dat de behoefte aangegeven werd. Dit gebeurde in december en in 

januari 2017 is er meteen een workshop ‘Omgaan met anders’ gehouden. Na deze cursus 

gaven de deelnemende organisaties aan handvatten te hebben om verder te kunnen.  

 



• Minimaal 8 organisaties en maximaal 12 organisaties doen mee met het volgende 

resultaat: 

– Bij alle deelnemende organisaties wordt een workshop BRON methodiek 

uitgevoerd waarmee men zicht krijgt op de succes- en risicofactoren van het 

vrijwilligersbeleid van de eigen organisatie. 

– De enquêteurs van de organisaties worden ingewerkt in de methodiek en de 

afname van de interviews. 

– De organisaties stellen gedurende het project hun vrijwilligersbeleid bij, mede 

gebaseerd op de ervaringen in de projectperiode en verkregen nieuwe 

inzichten. 

– De organisaties zijn bekend met de werkwijze van de BRON methodiek en 

kunnen de methodiek zelfstandig uitvoeren als onderdeel van het 

vrijwilligersbeleid. 

Omdat ‘Onbeperkt Talent’ zich richt op de wijkbewoner met en zonder beperking is er een 

kerngroep geformeerd, waarin zowel informele organisaties als formele organisaties 

deelnemen. Op 31 maart 2017 bestaat deze kerngroep uit 9 organisaties, namelijk: Wijkbus 

Bouwlust-Vrederust, Anna’s Gedoe, Buurtkamer Vrederust, Leger des Heils (Kerk), 

Voetbalvereniging GSC ESDO, Dalmar Foundation, Huis van de Grootmoeders, Middin en 

Humanitas DMH.  

De tweede-schil bestaat uit: Bibliotheek Escamp, Building Better People, gemeente Den 

Haag, Sociale Wijkzorgteams Bouwlust en Vrederust, Cato (Carel van de Oever), Brede 

Buurtschool Kleurrijk, Basisschool de Zuidwester, Stichting MOOI, theater Dakota.  
 

Tevens is er ook een samenwerking opgezet met het Wijk-klusteam, Buurt-Interventieteam 

en de organisatie van festival GAAF, dat bedoeld is voor kinderen en jongeren t/m 25 jaar 

met een licht verstandelijke beperking. Onbeperkt Talent en de organisatie van festival 

GAAF werken actief samen in de promotie van het festival om zo inclusiviteit en bekendheid 

van de lvb-doelgroep te bevorderen.  

 



 

Er zijn drie Trainingen Talentbenadering geboden om bekend te raken met de BRON 

methodiek en zich deze eigen te maken. Naar aanleiding van deze trainingen zijn de 

organisaties aan de slag gegaan met de verkregen inzichten en tools. Helaas is het de 

deelnemende organisaties nog niet gelukt om zelf talentenscans af te nemen. Ook is er nog 

meer winst te halen in het trainen van de eigen vrijwilligers in de Bronmethodiek. Dit kunnen 

we ook constateren in het licht van het aanpassen van het vrijwilligersbeleid. Grote winst is 

wel dat bij de deelnemende vrijwilligersorganisaties de ogen open zijn gegaan rondom het 

thema van inclusiviteit.  

 

 Signaleren en doorverwijzen van (eenvoudige) hulpvragen naar verantwoordelijke 

organisaties. 

In het jaar Onbeperkt Talent zijn er - zoals al eerder gezegd - vele nieuwe verbindingen 

ontstaan tussen organisaties in de wijk. Zo ook tussen de formele (zorg)organisatie o.a. 

gebundeld in het sociaal wijkzorgteam en de informele vrijwilligersorganisaties. Deze twee 

entiteiten kunnen elkaar beter vinden en wisselen daar waar nodig informatie en advies uit.  

 

• De kerngroep Inventariseert en realiseert –indien gewenst met ondersteuning van 

professionals – vier vernieuwende activiteiten op basis van de ontdekte talenten en 

capaciteiten waar bewoners met en zonder beperking aan deelnemen.  

Er vinden momenteel 5 structurele buurtactiviteiten voor buurtbewoners met en zonder 

beperking in de wijk Bouwlust/Vrederust plaats, namelijk het eetcafé Onbeperkt Talent, 

bloemschikken workshops, koffie-inloopochtenden op vrijdag in Buurtkamer Vrederust, een 

sportactiviteit gedragen door Humanitas DMH en Building Better People en Crea-Bea-

workshops bij Anna’s gedoe. Daarnaast zijn er 4 buurtactiviteiten in ontwikkeling, namelijk 

het repaircafé, dansactiviteit in samenwerking met sociale wijkzorgteams, kooklessen bij 

Anna’s Gedoe, computer-/iPad les voor ouderen van de Wijkbus.  

 

 

 



• Er zijn minimaal vijf vriendenkringen gestart. 

Er zijn totaal 3 vriendengroepen opgezet, kleine clubjes wijkbewoners die op basis van 

gedeelde interesse elkaar ontmoeten. De huidige vriendengroepen zijn ‘koken’, ‘wandelen’ 

en ‘koffiedrinken’. Ze staan in de kinderschoenen. Ook hier zien we dat 'zomaar' deelnemen 

aan een reguliere activiteit drempelvrees geeft. Omdat 2 van de 3 vriendengroepjes in deze 

fase nog te ‘onzelfstandig’ bleken te zijn, hebben we ervoor gekozen om ze voorlopig te 

koppelen aan gelijkende inclusieve activiteiten, namelijk ‘kooklessen’ en ‘koffie-ochtend in de 

Buurtkamer Vrederust’. Het wandelgroepje is een op zichzelf staande groep gebleven.  

 

Extra onvoorziene resultaten opgeleverd.  
Het project heeft ook onverwachte wendingen genomen in positieve zin. Zoals: 

 Het pilot met GGZ cliënten in samenwerking met sociaal wijkteam 

Bouwlust/Vrederust.  

Na kennismaking met de coördinator sociale wijkteams 

Bouwlust en Vrederust, bleek er behoefte aan een 

dergelijk ‘onbeperkt talent’-traject voor de GGZ-cliënten. 

Vanuit de gedachte dat een persoon meer is dan alleen 

zijn of haar probleem, zijn er mensen vanuit het sociaal 

wijkzorgteam doorverwezen. Door deze talenten 

voorzichtig in te zetten kon er vanuit een positieve eigen 

krachtbenadering gewerkt worden aan herstel van de cliënt.  
Er zijn 5 uiteindelijk talentenscans afgenomen bij GGZ cliënten. Hier is 1 match uit 

voortgekomen en 4 toeleidingen. Ook hier konden de kerngroep-organisaties de stroom van 

talenten niet meteen aan, dit heeft meer tijd nodig. 

 

 Er zijn door het project 25 werkervaringplekken ontstaan. 

 In samenwerking met het ROCMondriaan heeft een klas van 1e jaars Sociaal Werk 

Studenten een periode van 7 weken praktijkervaring opgedaan in het project Onbeperkt 

Talent. De meerwaarde van deze invulling is dat studenten al vroeg in hun studie leren dat 

mensen met een verstandelijke beperking ook mee (willen) doen en dat daar voor deze 

aankomende professionals een mooie opgave ligt.  
 

sms-berichtje: 

Dank u voor het gesprek 

vandaag! Ik vond het leuk om 

over mijn Talenten te praten ipv 

mijn problemen. Hopelijk vind u 

snel een plek voor mij. Teun 

 

 



 

 

2 banen in de wijk. 

Het project heeft 2 extra banen opgeleverd, waarvan het bij 1 baan ging om een werkloze 

jongere uit de wijk. Zo heeft het project ook een bijdrage geleverd aan het doel om de 

(jongeren)werkloosheid te doen afnemen. 

 Diverse verbindingen en samenwerkingen. 

Tot slot heeft het samenwerkingsverbanden opgeleverd tussen de kerngroep leden, denk 

aan Anna’s Gedoe, Humanitas DMH en Wijkbus Bouwlust en Vrederust die nu samen het 

eetcafé vorm hebben gegeven, Anna’s Gedoe en Humanitas die samen een kledingbank 

hebben opgezet, het Leger des Heils en Anna’s gedoe die kooklessen willen geven, maar 

ook tussen kerngroepleden en organisaties in de zogenoemde tweede schil, zoals 

Humanitas DMH en 

Building Better People die 

elkaar gevonden hebben in 

het opzetten van een 

nieuwe sportactiviteit, voor 

mensen met en zonder 

beperking, Bibliotheek 

Escamp die een tablet-

cursus wil opzetten voor 

vrijwilligers bij Wijkbus 

Bouwlust/Vrederust. 
 

Conclusie & 

aanbevelingen 
Na een jaar Onbeperkt 

Talent uitgevoerd te 

hebben in de wijk 

Bouwlust/Vrederust kunnen we 

zeggen dat Onbeperkt Talent werkt omdat het tegelijkertijd verschillende aspecten in de wijk 

aanpakt. Inclusiviteit ontstaat niet vanzelf: er zijn verschillende puzzelstukken die in elkaar 

passen, te beginnen met de randen & hoeken. Vrijwilligersorganisaties in de wijk zullen eerst 

hun eigen knelpunten moeten oplossen voordat ze überhaupt hun deuren kunnen 

openstellen voor wijkbewoners die ‘anders’ zijn. De kwetsbaarheid van de voorliggende 

voorzieningen zoals deze informele vrijwilligersorganisaties, moet niet onderschat worden. 

Maar ook externe zaken zoals het gebrek aan geschikte locaties in de wijk die passen 

binnen de beschikbare budgetten, is in Escamp een terugkerend gegeven. Met steun gericht 

op het bevorderen van het zelforganiserend vermogen, is een aantal informele organisaties 

zeker bereid om het thema van inclusiviteit op te pakken en daarmee een rol te vervullen in 

de civil society zoals genoemd in de WMO. En als die deuren vervolgens open gaan voor die 

wijkbewoners met een licht verstandelijke beperking, is er een actieve toeleiding van de 

beoogde doelgroep nodig. Dit zijn twee werelden die elkaar niet van zelfsprekend zullen 

vinden.  

 

 



Concluderend is te zeggen dat er veel in gang is gezet rondom inclusiviteit in de wijk 

Bouwlust en Vrederust en het inbedden van kwetsbare burgers in de ‘reguliere’ wijk. De 

beoogde impuls vanuit Onbeperkt Talent is gelukt en heeft geresulteerd in bovenstaande 

ontwikkelingen. Echter uit deze zelfde ontwikkelingen is een rode draad te trekken, namelijk 

dat het proces van verandering nog volop in gang is en nog niet genoeg basis heeft om 

zelfstandig verder te kunnen. Door ervaren tijdsgebrek en het leerproces waar de 

organisaties midden in zitten is het de organisaties nog onvoldoende gelukt om alle beoogde 

resultaten te behalen. Er is nog niet genoeg zelfvertrouwen bij de voorliggende 

wijkvoorzieningen om het project zelfstandig te kunnen continueren. Kort gezegd, de 

organisaties zijn er nog niet klaar voor om Onbeperkt Talent zelfstandig te dragen. 

Verder hebben we gezien dat een aantal zorgaanbieders worstelen in deze nieuwe 

maatschappelijke ontwikkelingen. Het jongleren met tijd en de gevolgen die de WMO voor 

zorginstellingen heeft gebracht, is een opmerkelijk punt van aandacht die in dit project naar 

voren is gekomen. Maar tijd is niet het enige: het inzien dat het werken aan talenten, wensen 

en behoeften essentieel is in het volwaardig kunnen deelnemen aan de ‘gewone’ 

samenleving moet nog groeien bij sommige zorggerelateerde instellingen dan wel 

professionals.  
Daarnaast heeft deelname van mensen met een beperking tijd nodig. We zien dat dit een 

langzaam proces is, waar de LVBdoelgroep hoge sociale en soms financiële drempels 

ervaart om te participeren. Het ‘bij elkaar over de drempel komen’ zal stap voor stap groeien 

door het opbouwen van vertrouwen bij deze doelgroep. Mede door de warme toeleiding van 

ambulant begeleiders, kunnen mensen met een Licht verstandelijke beperking de 

wijkorganisaties en hun activiteiten als een ‘veilige’ plek leren kennen. Iedereen zal daartoe 

een tandje moeten bijzetten: dit gaat niet vanzelf. Kernwoorden als persoonlijk, op tijd en 

regelmatig benaderen, actief stimuleren en activeren spelen in dit proces een hoofdrol.  

 

Voortzetting project Onbeperkt Talent 
Er is een aanvraag bij de gemeente Den Haag ingediend, zowel bij de beleidsafdeling 

Mensen met een Beperking evenals bij het stadsdeel Escamp. Tbv de voortzetting van het 

project Onbeperkt Talent. Deze voortzetting van een 9tal extra maanden heeft als doel; 

• Verzelfstandigen van het samenwerkingsverband Onbeperkt Talent  
 

• Inbedding samenwerkingsverband Onbeperkt Talent in reguliere dan wel nieuwe 
overlegstructuren  
 

 De methodiek van Onbeperkt Talent is overdraagbaar en kan uitgerold worden in 

andere  Haagse wijken. De aanvraag is momenteel in behandeling bij de daarvoor 

verantwoordelijke ambtenaren.  


