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Waar gaat het over? 

Rapport Bureau TriumAdvies  
Hoog aantal niet actieven 
Hoge concentratie lage inkomens 
Relatief veel gezinnen met complexe problematiek 
Matige score op leefbaarheid, kwaliteit woningen en woonomgeving 
 
Aanpak met drie pijlers 
1. participatie bewoners 
2. aanpak probleemhuishoudens 
3. verbetering leefbaarheid 
 
Uitgangspunten 
Aanpak in onderlinge samenhang 
Voorrang burger-  en buurt initiatief   
Eigen kracht en mogelijkheden 
Bouwen aan sociale netwerken 
Naar eigen regie in de wijk 
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Flinke uitdaging 

Wet Werk en Bijstand totaal Den Helder:            1612 

Nieuw Den Helder                                               531 

 

Redzaamheid en participatie NDH                            

Trede op participatieladder: 

         trede 5                    24 

         trede 4                    81 

         trede 3                    67 

         trede 2                    64 

         trede 1                  150 

Nog niet bekend              145 

Vrijstelling van arbeid      190 

 

Uitdaging: 

Werken naar Vermogen of een 

Zinvolle Dagbesteding (AWBZ) 
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Groep is blijvend 
kwetsbaar:ingrijpen, 
beheersbaar houden, 

Naar een dagbesteding 

Groep heeft duwtje nodig om op 
eigen kracht te kunnen meedoen.  
Netwerk groter maken en (leren) 
benutten. 
Naar werk of een dagbesteding 

Groep is redzaam, draagt zorg voor elkaar. Kan 
beschikken over sociale netwerken.  
Stelt zelf voorwaarden aan - en neemt initiatief voor 
behoud en verbetering van de leefbaarheid en 
woonomgeving.  + 

- + 

- 

Samen in de wijk 

Sociaal netwerk 
is de sleutel tot 
het meedoen 

 
Rol gemeente en 
organisaties 
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Mensen sterker maken 

GGZ Project “Meedoen in de wijk”  
Aantal cliënten in langdurige zorg GGZ - NHN  
Stad                                                               324 
Nieuw Den Helder                                            120 
Deelnemers project                                           55 
   - talenten (participatieladder) 
   - netwerktafel (organisaties, Wijkhuis) 
   - groepsactiviteiten in - en voor de wijk 
 
Bewegen in de Buurt 
Gezondheid, sociale netwerken, laat je zien  
 
Pilot één gezin één plan 
Gezin neemt (zo mogelijk) zelf de regie op het integrale plan van aanpak 
Brede kring van betrokkenen delen verantwoordelijkheid  
Alle partijen werken met één handleiding  
15 organisaties 
10 - 20 gezinnen 
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Regie op de wijk 

De leefomgeving sluit aan bij de voorwaarden en behoeften die er door  
bewoners aan worden gesteld 
 
Gebiedsontwikkeling én sociale aanpak 
Gezamenlijke visie op korte en langere termijn 
Kwaliteit woningen en woonomgeving 
Invulling openbare ruimte 
Leefbaarheid en voorzieningen 
 
Bewoners bevragen bewoners 
Wat vinden bewoners belangrijk? 
Is eigen regie op de wijk mogelijk? 
Waar is behoefte aan om de rol te kunnen nemen? 
Vrijwillige inzet 
 
Voorbeelden buurtinitiatief 
Buurtbeheer bedrijf 
Invulling Seringenplein 
Stadslandbouw 
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Jaarplannen 

Activiteiten dragen bij aan de doelstellingen van het programma 
Doelmatige en tijdelijke impuls met een duurzame werking  
Aansluiting bij bestaande initiatieven 
 
Niet re-integratie 
Niet een waaier aan losse activiteiten                           
Niet aanbodgericht 
 
Wel ruimte voor bewoners en ondernemers met ambities, talenten  
Wel meer eigen beheer van de buurt 
Wel ontwikkeling nieuwe buurt(zorg) concepten  
Wel durven werken met onzekerheden  
 
Opgave: 
Bewoners nemen verantwoordelijkheid voor de eigen wijk 
 
 
Hoe kan de gemeente bijdragen aan de totstandkoming en het  
succes van een integrale aanpak? 
 


