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Wijktafel centrum west  

Thema: Activering  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum volgende bijeenkomsten 

Wijktafel Centrum Oost 

Datum: 03-09-2019 

Tijdstip: 15:00 – 17:00 

Locatie: Speeltuin Wittenburg 

Thema: Privacy 

 

Wijktafel Centrum West: 

Datum: 10-09-2019 

Tijdstip: 15:00 – 17:00 

Locatie: Ons Genoegen 

Thema: Eenzaamheid 

 

 

Casuïstiek  

Met de AKAD methode bespreken we 
de casuïstiek.  

 
 
 
 
 

 

Nynke heet ons welkom. Het thema van vandaag is activering. Als opwarmertje 
mogen we in tweetallen nadenken over de volgende vraag: Wat zou je graag willen 
doen, maar doe je toch niet? 
 
Er wordt enthousiast met elkaar gesproken over de vraag. Dingen die worden 
genoemd zijn bijvoorbeeld gaan sporten, stoppen met roken of vroeger naar bed 
gaan.  
Wat kunnen redenen zijn dat je dit dan toch niet doet? Te weinig motivatie hebben 
speelt mee, maar ook het hebben van geen geld en tijd. Als je het prioriteit geeft 
heeft het meer kans van slagen. Daarnaast is het ook belangrijk om het gevoel te 
hebben dat je het kunt.  
 
Dit geldt natuurlijk ook voor 
onze klanten. Het is 
belangrijk om te realiseren 
dat het gewoon lastig is voor 
klanten om geactiveerd te 
raken.  
 
Na deze introductie mogen 
we op speeddate bij oa 
stichting Prisma, Dock, Roads en WPI.  
 
Vragen die we bij de speeddate meenemen zijn: 
* Wat kan mijn klant bij jou halen? 
* Wat is er voor nodig om je klant daar aan te koppelen/ krijgen? 
 
De groep gaat erop uit. In verschillende ‘dates’ wordt er informatie gedeeld over 
wat er te halen is en wordt er samen bekeken wat er nodig is om klanten te 
koppelen aan het aanbod.  
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Terugkoppeling casuïstiek 
 
Mirjam geeft aan dat ze het fijn vindt 
om vanuit verschillende hoeken naar 
de casus te kijken. Ze kreeg de tip om 
te bekijken hoe zijn netwerk in elkaar 
zit. Het geeft Mirjam een andere kijk 
op de situatie.  
 
Elies gaat andere partijen betrekken. 
Ze wil proberen om de mevrouw, en 
haar vraag, op een andere manier te 
benaderen. 
 
Martijn gaat een groepje bewoners 
uitnodigen om mee te denken. 

Casuïstiek  

Mirjam (Amsta): casus over meneer A. Ken hem nu een half jaar. Hij zit in een 
dagbestedingstraject bij Mirjam. Er wordt gekeken of hij toe geleid kan worden 
naar dagbesteding en richting werk. Maar dit is allebei niet gelukt. Dilemma’s. Wat 
nu? 
 

Elies (WPI): Vrouw van 35 jaar woont bij moeder. Het 
lukt niet om haar te activeren. Ze zegt wel dat ze wil. 
Maar werpt steeds belemmeringen op.  
 
Martijn (Dock): Er is speeltuin waar een nieuwe 
bestemming voor gezocht wordt. Hoe kan ik de buurt 
gemotiveerd maken.  

  

 

 

 

Signalen 

De gemeente gaat anders kijken anders doen toepassen op klanten die in de 
bijstand zitten. Zo willen ze bijvoorbeeld vacatures aanpassen op 
bijstandsgerechtigden. Dit vraagt om een nieuwe aanpak ook bij WPI. 
 
Positief signaal vanuit Roads. Dagbesteding ZIN loopt terug. Dit omdat mensen 
richting werk gaan. 
 
Brede wijktafel is 2 juli in OBA. Staat in het teken van beleven. Stap in de schoenen 
van uw klant 
 

 


