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D
e Vogelbuurt in Dordrecht is een
kleine wijk met ongeveer 2500
inwoners, die vlak na de oorlog is

gebouwd en bestaat uit eengezinswoningen
afgewisseld met laagbouwflats van drie hoog.
De wijk ligt ingeklemd tussen een ringdijk
aan de noordkant, een negentiende eeuwse
laagbouwwijk aan de zuidoostkant en een
statige villawijk uit de jaren dertig aan de
westkant.

De flats zijn qua oppervlakte klein. De
huren van deze flatwoningen zijn vrij laag. Al
de woningen in deze wijk worden beheerd
door één woningbouworganisatie. 

In de loop van de jaren tachtig en negen-
tig van de vorige eeuw kwamen in de
Vogelbuurt verschillende mensen te wonen
die langdurig in zorg zijn bij de regionale
GGZ-instelling. Het zijn chronische cliën-
ten, waarvan sommige met een dubbele diag-
nose: zij zijn aan drugs verslaafd en hebben
psychiatrische problemen.  

Eind jaren negentig begonnen bewoners
in De Vogelbuurt te klagen: druggebruikers
en chronisch-psychiatrische cliënten zorgden
voor overlast en verwaarlozing van de woon-
omgeving. De overlast bestond uit lawaai ‘s
nachts als dealers en druggebruikers in een
flatwoning bij elkaar kwamen en bij het ver-
laten ervan lawaai maakten: slaan van portie-
ren, starten van auto’s, gesprekken op straat
in de nachtelijke stilte. Ook waren er klach-
ten over het rondhangen van druggebruikers
op het Vogelplein voor de winkels en het
bedelen om geld. De klachten van verwaarlo-

zing waren het niet bijhouden van tuinen
rond de flatgebouwen en het achterlaten van
huisvuil in de portieken van de flats.  

De klachten leidden tot overleg tussen de
wijkagent, de woonconsulent van de
woningbouworganisatie en medewerkers van
de GGZ-instelling om maatregelen te
bespreken ter bestrijding van de overlast en
verwaarlozing. Op creatieve en inventieve
wijze ging men aan de slag, waarbij de lei-
dende gedachte niet ‘uitsluiting’, ‘zero tole-
rance’ en ‘opsluiting’  van de doelgroepen
druggebruikers en chronisch-psychiatrische
cliënten was, maar het zoeken naar middelen
om integratie te bevorderen tussen buurt en
bewonersgroepen waarover geklaagd werd.   

De start kenmerkte zich door het snel
realiseren van een aantal voorzieningen en
het ontwikkelen van activiteiten voor en met
de doelgroep. De woningbouworganisatie
stelde een lege winkel en de voormalige
werkplaats ter beschikking. Het team
Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) van de
GGZ-instelling De Grote Rivieren in
Dordrecht zette woonbegeleiders in bij cliën-
ten om de slechte bewoning aan te pakken. 
De winkel werd als eerste verbouwd en kreeg
de functie van informatiecentrum voor de
buurt. De organisaties die betrokken zijn bij
Onze Buren houden wekelijks spreekuur in
deze winkel. De andere activiteiten kregen
langzaam vorm: de werkplaats werd ver-
bouwd en het incidentele overleg groeide uit
tot structureel overleg.

Onze buren in Dordrecht
Onze Buren is een project in de Vogelbuurt in Dordrecht. Deelnemers aan het

project streven naar integratie van chronisch psychiatrische patiënten en

druggebruikers in de buurt. De uitspraak ‘Burgerschap is het beste medicijn’ van

de Italiaanse psychiater Dell Aqua (in Deviant 20, maart 1999) was leidend

beginsel bij de start van het project. De Italiaanse democratische psychiatrie en

rehabilitatiepraktijken in de Verenigde Staten en Engeland waren

inspiratiebronnen voor deze wijkgerichte aanpak. 

V E R M A A T S C H A P P E L I J K I N G



De werkplaats

Het team BZW nam het beheer van de
werkplaats over. Er werd een coördinator in
deeltijd aangesteld met als taak het ontwik-
kelen van activiteiten die integratie van drug-
gebruikers en chronisch-psychiatrische cliën-
ten in de buurt bevordert. De coördinator
zelf ziet zijn functie als een vorm van wijkop-
bouwwerk. Samen met cliënten en buurtbe-
woners is gestart met het opknappen van de
werkplaats. Daarnaast zijn activiteiten
bedacht gericht op contact met de buurt. Zo
werd op een zaterdag in 2001 de eerste rom-
melmarkt georganiseerd. Bewoners uit de
buurt konden spullen bij de werkplaats inle-
veren. Die markt was een groot succes en
van de inkomsten zijn de eerste bouwmate-
rialen voor de werkplaats gekocht. De werk-
plaats kon verder gebruikt worden als uit-
valsplaats voor klussen en tuinonderhoud in
de buurt om zo de klachten over verwaarlo-
zing te lijf te gaan. 

Sindsdien is gestaag gewerkt aan het ont-
wikkelen en bijhouden van deze activiteiten.
Er bestaat inmiddels een wachtlijst voor het
klussenwerk, de werkplaats is helemaal ver-
bouwd en het bijhouden van tuinen is een
regelmatige activiteit geworden. In de loop
der tijd is een soort verdeling ontstaan in de
werkplaats. ’s Ochtends komen druggebrui-
kers, die na de koffie aan het werk gaan in de
tuinen samen met een coach, die speciaal
daarvoor is aangesteld.’s Middags komen er
chronisch-psychiatrische cliënten, die elk zo
hun eigen werkzaamheden hebben: klusjes
uitvoeren in de werkplaats, zoals koffie zet-
ten, telefoon aannemen, opruimen en afwas-
sen, werken in tuinen of werken aan een
eigen project. De samenstelling van de groep
cliënten wisselt nogal, maar er zijn er die
vanaf het begin bij de werkplaats betrokken
zijn. Er wordt, zo stelt de coördinator, geen
druk op cliënten uitgeoefend om op bepaal-
de tijden aanwezig te zijn. Ze krijgen ook
geen arbeidscontract. “De boodschap is dat
we samen met mensen uit de wijk iets voor
de wijk doen”. Het belangrijkste is dat cliën-
ten voldoening halen uit hun werk, dat ze
weten dat ze gewaardeerd worden. “Hulp
bieden bij tuinonderhoud is ideaal daarvoor.

De veelal ouderen mensen bij wie het tuinon-
derhoud plaatsvindt zijn er erg dankbaar voor
en dat geeft cliënten een goed gevoel. Dat zie
je hier in de wijk, dat cliënten herkend wor-
den en dat een beeld ontstaat dat zij goed
bezig zijn voor de wijk hier. Wat dat betreft is
het heel dankbaar werk,” aldus de coördina-
tor. “Verder hebben we inkomsten doordat
op woensdag de lokale krant wordt gedistri-
bueerd en daarnaast komt geld binnen met
het opknappen van tuintjes en klusjes, zoals
schuren opruimen of elektra aansluiten.”

Sommige projecten in de werkplaats mis-
lukten. Dat gold bijvoorbeeld voor het repa-
reren van fietsen. Het idee was fietsen op te
knappen en die te verkopen, speciaal voor
mensen met een laag inkomen. Maar al snel
was in het geruchtencircuit bekend dat er
fietsen op de buitenplaats van de werkplaats
stonden en als er even niet werd opgelet
waren de zojuist klaargekomen fietsen verd-
wenen en werden ze buiten de werkplaats
om verkocht. Dat project is stopgezet. Ook
verdween een gloednieuwe computer uit de
werkplaats, die nog maar net  in gebruik was
genomen. Die diefstal leidde tot de onderlin-
ge spanningen op de werkplaats, want wie
had deze meegenomen? Later is er een ande-
re computer gekomen.     

Buurtoverleg

Het overleg op wijkniveau is een andere
belangrijke peiler van Onze Buren. Maande-
lijks komen de sociaal-psychiatrisch verpleeg-
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kundige (spv) van de GGZ-instelling, het
hoofd van het team BZW, de woonconsu-
lent van de woningbouworganisatie, de wijk-
politie, een vertegenwoordiger van het
buurtcomité, een vertegenwoordiger van
Grijs Genoegen (een afdeling van Het Leger
des Heils) en de ouderenadviseur bijeen.
Daarnaast nemen op incidentele basis ande-
ren aan het overleg deel, zoals stagiaires,
mensen van de thuiszorg en van de gemeente
Dordrecht (wijkbeheer). In dit overleg wor-
den problemen van overlast en zorg in de
buurt systematisch besproken. De wijkpolitie
en de woningbouworganisatie rapporteren
over de klachten die zij binnenkrijgen. De
meeste gaan over het lawaai ’s nachts door
druggebruikers. Tegelijk wordt afgesproken
welke acties hiertegen ondernomen worden.
Zo houdt de wijkpolitie regelmatig portiek-
gesprekken met bewoners van de laagbouw-
flats over het nachtelijke lawaai. De volgende
keer komt dat in het overleg aan de orde. 

Het samenkomen van druggebruikers in
panden wordt aangepakt door inwoning bij
elkaar te verbieden. Druggebruikers met een
woning in deze buurt laten soms dealers in
hun huis wonen. Het leidt echter tot het
aantrekken van andere druggebruikers en
daarmee tot nachtelijke overlast. De woning-
bouworganisatie zendt de huurder een
bericht waarin vermeld staat dat inwoning
verboden is. Heeft deze brief geen effect, dan
komt de wijkpolitie in actie. Ook probeert
BZW contact te leggen met de bewoner.
Incidenteel wordt zo in een portiek het pro-
bleem opgelost, maar het kan zijn dat na
enkele maanden in een ander portiek hetzelf-
de probleem opduikt. 

Er gaat vaak enige tijd overheen voordat
oplossingen voor overlastproblemen zijn
gevonden. Zo waren er klachten van buurt-
bewoners over een caravan in een tuin en het
blaffen van de hond van de bewoner. De
caravan en de hond behoren aan een cliënt
die langdurig in zorg is bij de GGZ-instel-
ling. Hij klaagt op zijn beurt bij de wijkpoli-
tie over de klachten van de buren. De wijk-
politie schakelt het team BZW in, dat er
achter komt dat hij zijn medicatie niet
inneemt, waardoor hij meer chaotisch is. De
behandelaar van de cliënt is niet in beeld en
er wordt met de GGZ-instelling geregeld dat
er een nieuwe behandelaar komt. De woon-
begeleider van BZW legt intussen contact
met de cliënt om samen met hem een begin
te maken met het opruimen van spullen
rond het huis. Vertrek van de caravan is nog
niet aan de orde, omdat dat de vertrouwens-
band kan schaden. De wijkpolitie houdt
buurtgesprekken om mee te delen dat het
probleem wordt aangepakt. Er wordt een

indicatie verkregen voor thuiszorg, zodat het
huishouden beter wordt bijgehouden. Als dit
enige tijd loopt, ontstaat ruimte om het pro-
bleem van de caravan aan te pakken. Ruim
een jaar na de eerste klachten wordt een
plaats voor de caravan op een camping
gevonden. Dan is er nog het probleem dat de
cliënt geen vervoermiddel heeft om naar de
camping te gaan, maar op de werkplaats
wordt een oude brommer gerepareerd.   

Het geval van de cliënt met de caravan
laat zien dat de woonbegeleider en spv ver-
schillende zaken moeten oppakken. Het gaat
niet alleen om het regelen van een behande-
laar, de medicatie of huisbezoek, maar er
moet een antwoord gevonden worden op de
hele sociale context van het zelfstandig
wonen en de belemmeringen daarbij. 

Zorgen in de buurt

Het werk van de woonbegeleiders in de wijk
kan ‘bemoeizorg’ worden genoemd.
Wanneer dat mogelijk is maken zij een
afspraak bij de cliënt thuis en gaan ze bij hen
op bezoek. Zij gaan actief achter cliënten aan
die niet op het afgesproken tijdstip thuis
zijn. Na verloop van tijd kennen de buren
soms de woonbegeleider en weten zij te ver-
tellen wanneer de cliënt overwegend thuis is.
Ook komt het voor dat de woonbegeleider
bij toeval in de buurt op de cliënt stuit. Met
cliënten worden boodschappen gedaan, het
huis wordt opgeruimd, geld- en andere
zaken, zoals administratie en post, worden
doorgenomen. Een groot probleem is dat de
meeste cliënten over zeer weinig geld
beschikken, waardoor zij weinig buitenshuis
kunnen ondernemen. Het karige bestaan
leidt tot een weinig gevarieerd leven. Vaak
zijn alleen de activiteiten die door de GGZ-
instelling of via Onze Buren worden aange-
boden betaalbaar en geschikt voor de cliënt.  

Conclusie

Uit de manier waarop Onze Buren te werk
gaat blijkt dat het wonen van chronisch-psy-
chiatrische cliënten en druggebruikers in de
wijk om een tweeledige aanpak vraagt: ver-
richten van zorgwerk bij cliënten thuis én
naar de wijk toe en samen met de wijk een
actieve sociaal-culturele aanpak hanteren om
integratie te bevorderen.

De voordelen van deze aanpak zijn:
• De nadruk ligt op integratie en niet op

uitstoting; 
• De nadruk ligt op creativiteit en flexibili-

teit; het gaat er niet om een ‘best practice’
te ontwikkelen, maar in de praktijk ont-



dekken wat wel en niet werkt;
• In de buurt bestaat een fragiel evenwicht

tussen acceptatie en uitstoting: er zijn
bewoners die de chronisch-psychiatrische
cliënten en drugsgebruikers accepteren en
het idee van integratie ondersteunen.
Anderen klagen of bemoeien zich er niet
mee. De meeste bewoners zien dat de
GGZ-instelling, de wijkpolitie en de
woningbouworganisatie zich inzetten voor
de buurt, waarmee goodwill wordt
gekweekt. In de wijkwinkel kunnen bewo-
ners met hun klachten (en zorgen) terecht.
Daarvan wordt overigens weinig gebruik
gemaakt. 

• De activiteiten, die ontwikkeld en opgezet
worden, zijn gericht op samenwerking tus-
sen personen en in samenwerking met de
buurt. Cliënten zetten zich in voor de
buurt en ontdekken dat zij iets voor ande-
ren kunnen betekenen. Hetzelfde geldt
voor buurtbewoners, zij kunnen cliënten
ondersteunen en dat heeft ertoe geleid dat
sommige buurtbewoners zich aanmelden
bij de werkplaats voor vrijwilligerswerk. 

• Belangrijk is dat er structurele voorzienin-
gen aanwezig zijn in de wijk en dat mede-
werkers een structurele aanstelling heb-
ben. Daardoor krijgt men een duidelijk
gezicht in de buurt en weten buurtbewo-
ners en cliënten wie zij kunnen aanspre-
ken. De structurele aanwezigheid - in
tegenstelling tot projectfinanciering -
zorgt ervoor dat er een buffer ontstaat bij
falen of tegenslag. Na een negatief voorval
(bijvoorbeeld de diefstal van de computer)
is het project niet opeens afgelopen, maar
beraadt men zich, leert ervan en worden
plannen gemaakt om het op andere wijze
aan te pakken.

Het ontwikkelen van een project als Onze
Buren is een proces van vallen en opstaan,
waarvoor een lange adem is vereist. Er is een
aanpak ontwikkeld, maar die is echter niet
toereikend voor alle problemen. Zo is er
onvoldoende antwoord gevonden op bij-
voorbeeld de overlast door het druggebruik.
Als enig middel is het verbieden van inwo-
ning ontwikkeld, maar dat is onvoldoende
om de overlast te voorkomen. Verder vinden
er veel activiteiten plaats met cliënten, maar
vaak vooral vóór cliënten. Niet dat cliënten
dat betreuren, maar aan de overleggen
nemen geen cliënten of vertegenwoordigers
van cliëntenorganisaties deel. Er zijn mede-
werkers enthousiast voor deze aanpak in de
buurt,  maar anderen voelen er niet voor om
zo basaal in de wijk te werken. Er is naar
mogelijkheden gezocht deze werkwijze in
andere wijken van Dordrecht te ontwikke-

len, maar de omstandigheden bleken er
anders. Wat in de Vogelbuurt wel van de
grond kwam, ontwikkelde zich in de andere
buurt niet. 

Wat Onze Buren speciaal kenmerkte is dat
de samenwerking tussen vertegenwoordigers
van de verschillende organisaties goed ver-
liep. Zij zaten op één lijn. De wijkpolitie
accepteerde falen van medewerkers van de
GGZ en omgekeerd. Het is een proces van
geven en nemen tussen de deelnemers, zoals
wel eens werd gesteld. Als uitgegaan wordt
van dergelijke praktijkkennis, maakt een
project kans van slagen. Als richtlijnen of de
eigen organisatie op de voorgrond staat, kun-
nen er spanningen ontstaan vanwege uit-
gangspunten, werkwijze, taakafbakening of
competenties. Maar dat wil niet zeggen dat
elders, met de hulp van richtlijnen, een aan-
pak goed van de grond komt. Van te voren
kan daar geen uitspraak over worden gedaan.
Verder vond vanaf het begin bij Onze Buren
onderzoek plaats en zijn bijeenkomsten over
de resultaten georganiseerd met de buurt,
medewerkers van de betrokken instellingen
en cliënten. Dat schept een band, terwijl
tegelijkertijd reacties, visies en meningen
over het project uitgewisseld werden. 

Hiermee is niet gezegd dat Onze Buren
een ‘voorbeeldproject’ is, maar het bevat wel
elementen waar andere wijken van kunnen
leren.

✍ Fijgje de Boer
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