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Wat is de meerwaarde van een
Wooncirkel?

Gemeente

...
Zij zijn het uitgangspunt.
De aanwezige organisaties, samenwerkingsrelaties en
financieringsstromen zijn hieraan ondersteunend

Wanneer er sprake is van al deze kenmerken kun je
van een Wooncirkel® spreken.

Sportclub

Bibliotheek
Café

Onderwijsinstelling
Welzijnsorganisaties

Informele
organisaties
Buurthuis

Buurtteamorganisaties

Zorgaanbieders
Woningcorporaties

Het ontwikkelen van een wooncirkel

Neem het initiatief
Een Wooncirkel heeft een
initiatiefnemer nodig. Iemand
of een organisatie die in het
concept gelooft en zich met
andere organisaties in de
buurt wil inzetten voor de
realisatie ervan.

Kwetsbare mensen kunnen in de buurt blijven wonen
als hun situatie verandert en gebruik blijven maken
van de aangeboden faciliteiten

Vier wat er
tot bloei komt
Sta af en toe stil

Ga op zoek
naar maatjes
Een Wooncirkel is van
buurtbewoners, informele
netwerken en organisaties in
de buurt. Inventariseer wie
dit zijn en nodig een aantal
van hen uit samen met jou
het initiatief te nemen een
Wooncirkel te ontwikkelen.

‘Een wooncirkel vergroot de
draagkracht van een buurt’

Kom regelmatig bij elkaar om
te bespreken hoe het gaat.

Versterk de relaties

Verbreed het netwerk

Focus vooral op het verbreden
en versterken van de
aanwezige relaties in de buurt.
Tussen organisaties, tussen
buurtbewoners en organisaties
en tussen buurtbewoners.

Deel jullie collectieve ambitie
voor de Wooncirkel. Vraag
aan andere betrokkenen en
de buurt wat zij ervan vinden,
wat zij eventueel nog willen
aanscherpen en waar zij aan
willen bijdragen, zodat het ook
hun verhaal wordt

Verken wat gaande is
Wat heeft zich in het verleden
afgespeeld? Welke trends en
ontwikkelingen zien jullie?
Wat betekent dit alles voor wat
jullie te doen staat als jullie
een Wooncirkel ontwikkelen?

Bekijk wat er al is
Inventariseer wat er al in
de buurt aanwezig is: aan
organisaties, middelen en
‘stenen’ en aan mensen,
kwaliteiten en (ervarings)
deskundigheid. Bouw daarop
voort.

Denk groot,
begin klein
Richt jullie blik op de toekomst.
Verbeeld wat er zichtbaar,
voelbaar, merkbaar anders
is als jullie de Wooncirkel
voor elkaar hebben. Bedenk
wat ervoor nodig is om deze
collectieve ambitie met elkaar
voor elkaar te krijgen.

Organiseer
comittment
Presenteer jullie collectieve
ambitie aan de bestuurders
van de betrokken organisaties
en vraag hun commitment
voor de realisatie ervan.
Gebruik alle (social) media om
ook andere betrokkenen op de
hoogte te houden, inclusief de
buurt.

Vier regelmatig wat jullie als
gemeenschap doen en voor
elkaar krijgen.

‘Door een wooncirkel houden
we het netwerk van onze
cliënten intact.’
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Maakt ontmoeting, inzet van je kwaliteiten, zorg en
ondersteuning laagdrempelig toegankelijk voor alle bewoners
in de buurt zodat zij hier prettig kunnen wonen

De Wooncirkel: van kans naar realiteit!
Maakt ontmoeting, inzet van je kwaliteiten, zorg en ondersteuning laagdrempelig
toegankelijk voor alle bewoners in de buurt zodat zij hier prettig kunnen wonen.

Meer informatie kun je vinden op www.wooncirkel.nl (is nog niet actief ).

De basisprincipes

Neem het initiatief

Verken wat er gaande is

Een Wooncirkel heeft een initiatiefnemer nodig. Iemand of
een organisatie die in het concept gelooft en zich met andere
organisaties in de buurt wil inzetten voor de realisatie ervan.

‘Wooncirkels gaan uit van
de krachtbronnen in de
buurt’

Lidwien Schweitzer, manager bij Arkin

De initiatiefgroep Wooncirkel regio Amsterdam

Om iets nieuws op gang te brengen zijn er altijd mensen
nodig die als eerste een stap willen zetten, zonder te weten
wat precies de uitkomst zal zijn. Wat je wel weet, ziet en
ervaart, is dat er wat anders nodig is voor een inclusieve
samenleving. Het concept van de Wooncirkel biedt
mogelijkheden om de bestaande situatie te veranderen. Stap naar voren en
nodig andere organisaties in de buurt uit mee te doen.

‘Als een of meer problemen in de buurt verholpen zijn,
passen we de Wooncirkel daarop aan’
Ronald van Dijk, Rochdale

Wat is een Wooncirkel?

Wat is de meerwaarde van een Wooncirkel?

Een Wooncirkel is een gewone wijk waar wonen, zorg, welzijn, onderwijs
en werk elkaar versterken en mensen met elkaar de buurt sterker maken.
Het is geen vast concept. Je kunt het met de betrokken organisaties en
buurtbewoners invullen zoals je wilt en past in de buurt. Een Wooncirkel
heeft wel een aantal kenmerken:
- De aanwezige organisaties en buurtbewoners werken in een Wooncirkel
met elkaar samen vanuit een focus op de buurt (in plaats van op hun eigen
cliënt, huurder, leerling of bezoeker)
- In de kern van een Wooncirkel liggen een voor iedereen toegankelijke
ontmoetingsplek en geclusterde woonvormen
- De aanwezige voorzieningen en begeleiding zijn laagdrempelig toegankelijk
voor alle buurtbewoners
- Er is volop ruimte voor wat buurtbewoners willen, kunnen en te geven
hebben
- Kwetsbare mensen kunnen in de buurt zelf verhuizen naar een woning met
extra begeleiding als dat nodig is. Degenen die dit weer aankunnen, kunnen
terug naar een gewone woning in de buurt. Zo behouden zij hun vangnet
en sociale netwerk.

- Het ondersteunt bewoners in hun proces naar zelfstandigheid door de
verbinding van begeleid wonen en ambulante zorg en ondersteuning
• Zij kunnen in de buurt blijven wonen als hun situatie verandert en
gebruik blijven maken van de aangeboden faciliteiten
• Zij ervaren meer geluk, minder eenzaamheid en meer zelfvertrouwen
- Het versterkt de sociale cohesie in de buurt
• De ontmoetingsplekken zijn voor iedereen toegankelijk
• Het verlaagt de drempel voor bewoners om ondersteuning te vragen
• Het biedt iedereen de kans te participeren en vanuit zijn of haar
kwaliteiten van meerwaarde te zijn voor de buurt
- Het versterkt de draagkracht van de buurt
• Zorg is toegankelijk, laagdrempelig en 24 uur per dag zichtbaar aanwezig.
Voor de bewoners biedt dit belangrijke continuïteit
• Woonbegeleiding, vrijwilligerszorg, 24-uurs opvang, 24-uurs
aanwezigheid, ouderenzorg zijn breder inzetbaar doordat organisaties hun
voorzieningen en expertises verbinden
• Zorg- of ondersteuningsvragen en andere vragen zijn vroegtijdig te
signaleren, waardoor er makkelijker op kan worden ingespeeld
- Het versterkt de leefbaarheid in de buurt

Wie zijn er bij een Wooncirkel betrokken?

Een Wooncirkel is een nieuwe vorm van organiseren. De mensen die er
wonen en hun behoeften zijn het uitgangspunt. De aanwezige organisaties
(domeinen), samenwerkingsrelaties en financieringsstromen zijn hieraan
ondersteunend. Bij een Wooncirkel zijn betrokken:
- Zorgaanbieders (wmo, ggz, vvt, 1e lijn)
- Buurtteamorganisaties
- Woningcorporaties
- Welzijnsorganisaties
- Buurtbewoners, met en zonder zorg- en/of ondersteuningsbehoefte
- Buurthuis
- Informele organisaties
- Ondernemers
- Overige organisaties met een rol in de buurt, zoals een bibliotheek, het
onderwijs, een cultuurhuis, cafés, sportclubs, ondernemers en bedrijven
- De gemeente.

Voorbeelden van Wooncirkels
-

Wooncirkel Spaarndammerbuurt
Wooncirkel Van Deysselbuurt, Slotermeer
Wooncirkel Osdorp
Wooncirkel Oost
Wooncirkel Noord
Wooncirkel Zuid-Oost.

Ga op zoek naar maatjes
Een Wooncirkel is van buurtbewoners, informele netwerken en
organisaties in de buurt. Inventariseer wie dit zijn en nodig een
aantal van hen uit samen met jou het initiatief te nemen een
Wooncirkel te ontwikkelen.
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Slechts wanneer er sprake is van al deze kenmerken kun je van een
Wooncirkel® spreken.

Bob Kloet, teamleider Instroomhuis Zeeburgerdijk, Leger des Heils

Hoe ontwikkel je een Wooncirkel?

De Wooncirkel lijkt in beleid en organisaties een gevleugeld begrip te worden in de regio Amsterdam. Toch bevindt
de ontwikkeling ervan zich nog in de pioniersfase. Een spannende fase, waarin langzaam meer zicht ontstaat op wat
een Wooncirkel is, wie erbij betrokken zijn, wat de meerwaarde voor alle betrokkenen is en hoe je een Wooncirkel
ontwikkelt. Deze plaat biedt daarvan een overzicht. Zodat meer mensen mee kunnen pionieren. Wij zetten ons er
graag voor in om de daarbij opgedane ervaringen te delen en te verbinden. Zodat iedereen ervan kan leren en op kan
voortbouwen. Inwoners in onze regio profiteren daarvan.
Wij nodigen je van harte uit met de ontwikkeling van een Wooncirkel aan de slag te gaan.
Heb je vragen, neem dan contact op via info@wooncirkel.nl (is nog niet actief ).
Deel ook je ervaringen met het organiseren van een Wooncirkel met ons!

‘De Wooncirkel speelt in op een sterke behoefte in de
buurt’

Wat zijn de condities voor succes bij het organiseren van
een Wooncirkel?

Een Wooncirkel ontstaat niet vanzelf. Die organiseer je als betrokken
organisaties met elkaar, voor en met de buurt. Omdat je te maken hebt met
veel facetten en organisaties is dat best complex. Voor de ontwikkeling van
een Wooncirkel is dan ook een andere manier van denken en werken nodig.
Een die bestaande patronen en systemen in de cultuur van organisaties
ombuigt in de richting van:
- Over eigen domeinen en financieringsstromen heen kijken en organiseren
- Een omslag van individu- en organisatiegericht werken naar herstel- en
buurtgericht werken
- Organiseren van samenwerking tussen de aanwezige organisaties in de
buurt en met buurtbewoners
- Werken vanuit een collectieve ambitie voor de buurt: een gezamenlijk beeld
wat je met elkaar wilt bereiken
- Focus op wat buurtbewoners nodig hebben, kunnen en te geven hebben
- Focus op continuïteit en daarmee kwaliteit van zorgverlening
- Uitgaan van de voorzieningen die er al in de buurt zijn.
Andere condities voor succes zijn:
- Een gezamenlijke opdracht aan organisaties in een buurt om het initiatief
tot een Wooncirkel te nemen
- Een onafhankelijke procesbegeleider, vrijgemaakt uit een van de betrokken
organisaties of hiervoor aangesteld
- Aansluiting van de nieuwe werkwijze in de buurt op gemeentelijke
afspraken en vice versa.

Maak een eerste netwerkanalyse. Welke andere relevante
organisaties zijn aanwezig in de buurt? Wat doen zij? Wie ken je daar? Ken je
buurtbewoners waarvan je weet dat ze actief betrokken zijn op hun buurt? Ga
met mensen van andere organisaties, ervaringsdeskundigen en buurtbewoners
in gesprek. Vertel over de Wooncirkel, wat je ziet dat er gaande is en wat je
graag wil bereiken. Nodig anderen uit te delen wat zij zien en ervaren in de
buurt, wat hun ideeën en verlangens zijn en wie zij in de buurt kennen. Zie
je kansen met hen een initiatiefgroep te vormen, waarmee je het proces om
tot een Wooncirkel te komen organiseert? Nodig hen dan daarvoor uit. Het
kan even duren voordat je naar je gevoel de juiste mensen bij elkaar hebt. Laat
je echter niet tegenhouden om te starten totdat je de perfecte samenstelling
hebt. Zorg dat uiteindelijk alle partijen zijn vertegenwoordigd, inclusief
buurtbewoners.

Versterk de relaties

Focus vooral op het verbreden en versterken van de
aanwezige relaties in de buurt. Tussen organisaties, tussen
buurtbewoners en organisaties en tussen buurtbewoners.

Als je met elkaar aan de slag gaat, focus je dan vooral
op het versterken van de onderlinge relaties, zodat er
krachtige netwerken en daarmee een sterke, inclusieve gemeenschap ontstaat
in de Wooncirkel. Een gemeenschap waar iedereen zich in thuis voelt, prettig
woont en zijn kwaliteiten kan laten zien en waar de betrokken organisaties
zich met de buurt gezamenlijk verantwoordelijk voor voelen.

‘De kracht van een wooncirkel is dat die op de eigen
buurt is gericht’
Jolyon Oattes, psycholoog en manager ggz bij Cordaan

Verken met elkaar wat er gaande is in de buurt. Wat heeft zich
in het verleden afgespeeld? Welke trends en ontwikkelingen
zien jullie? Wat betekent dit alles voor wat jullie te doen staat
als jullie een Wooncirkel ontwikkelen?
Wat er in het verleden in de buurt, in je organisatie en
in het sociaal domein is gebeurd, heeft invloed op hoe
je naar voorgestelde veranderingen kijkt en wat je denkt dat er mogelijk is.
Het is goed om elkaar daarin te leren kennen. Maak daarvoor drie tijdlijnen
(1950-2022), waarop iedereen belangrijke gebeurtenissen in de buurt, in de
betrokken organisaties en in het sociaal domein kan schrijven of tekenen.
Wat zeggen deze gebeurtenissen jullie en wat betekent dat voor wat jullie
gezamenlijk te doen staat?
Bespreek daarna welke relevante trends en ontwikkelingen jullie zien. Zoek
daarbij cijfers die een beeld geven van de ontwikkelingen in de buurt. Wat
komt er op jullie af ?
Verken tenslotte met elkaar wat jullie al doen en wat er verder nodig is.
Spreek naar elkaar uit waar jullie trots op zijn in wat jullie al hebben bereikt
en wat jullie graag willen veranderen.

Bekijk wat er al is
Inventariseer wat er al in de buurt aanwezig is: aan organisaties,
middelen en ‘stenen’ en aan mensen, kwaliteiten en (ervarings)
deskundigheid. Bouw daarop voort.
Voordat je plannen gaat maken, is het handig eerst te kijken
naar wat er al is waar je op voort kunt bouwen. Integreer dit
in jullie verhaal en activiteiten.

‘Een Wooncirkel laat kwetsbare mensen meedoen in de
buurt’
Ervaringsdeskundige Roy Straatmans

Denk groot, begin klein
Richt jullie blik op de toekomst. Verbeeld wat er zichtbaar,
voelbaar, merkbaar anders is als jullie de Wooncirkel voor
elkaar hebben. Bedenk wat ervoor nodig is om deze collectieve
ambitie met elkaar voor elkaar te krijgen.
Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën over de gewenste
vormgeving van de Wooncirkel. Verbeeld hoe de buurt
eruitziet als jullie de Wooncirkel op orde hebben: Wat is er dan zichtbaar,
voelbaar, merkbaar anders? Hoe ziet het eruit? Wie doet wat? Hoe werken
jullie samen? Je kunt dit op allerlei manieren presenteren. In de vorm van
een inspirerend verhaal, een tekening, etc. Deel jullie ideeën en ambities
met elkaar en maak er een gezamenlijk verhaal van, waar iedereen zich in
kan vinden: jullie collectieve ambitie. Zijn er nog punten van verschil die
om uitwerking vragen? Bespreek ook wat de belangrijkste te overwinnen
barrières zijn om jullie collectieve ambitie voor elkaar te krijgen. Wat zijn de
eerste stappen die jullie kunnen zetten? Wie gaat wat concreet doen? Hoe
organiseren jullie dit met elkaar?

Organiseer commitment
Presenteer jullie collectieve ambitie aan de bestuurders van
de betrokken organisaties en vraag hun commitment voor de
realisatie ervan.
Gebruik alle (social) media om ook andere betrokkenen op de
hoogte te houden, inclusief de buurt.
Ga bij bestuurders langs, vertel waar jullie mee bezig zijn, wie betrokken
zijn, waarom jullie met de Wooncirkel bezig zijn en wat jullie ermee willen
bereiken. Organiseer een bijeenkomst met alle bestuurders en vraag of zij
zich willen committeren aan jullie collectieve ambitie, de realisatie daarvan
willen (onder)steunen en eventuele knelpunten die jullie tegenkomen zullen
oplossen.

‘Een wooncirkel begint ermee dat je je
verantwoordelijkheid breder ziet dan wat er binnen je
eigen muren gebeurt’
Mark Spaargaren, Business Unit Manager 24 uurs Volwassenen bij
het Leger des Heils

Verbreed het netwerk
Deel jullie collectieve ambitie voor de Wooncirkel. Vraag aan
andere betrokkenen en de buurt wat zij ervan vinden, wat
zij eventueel nog willen aanscherpen en waar zij aan willen
bijdragen, zodat het ook hun verhaal wordt.
Presenteer jullie verhaal over de Wooncirkel aan collega’s, nog niet betrokken
organisaties, (ervaringsdeskundige) buurtbewoners, informele netwerken,
ondernemers en vertel wat jullie willen bereiken. Bespreek wat zij kunnen
betekenen en willen bijdragen aan de ontwikkeling van de Wooncirkel. Maak
afspraken hoe jullie dit organiseren en ga aan de slag.

Sta af en toe stil
Kom regelmatig bij elkaar om te bespreken hoe het gaat
Deel regelmatig met elkaar waar iedereen mee bezig is, of mensen iets extra’s
nodig hebben, of er belemmerende regels of procedures zijn. Bekijk welke
mogelijkheden er zijn om dit op te lossen. Bespreek wie daarmee aan de slag
gaat. Betrek daarbij waar nodig bestuurders.
Maak ook gebruik van de ervaringen in andere
Wooncirkels. Hoe hebben zij zaken opgelost. Daar valt
vast wat van te leren.

Vier wat er tot bloei komt
Vier regelmatig wat jullie als gemeenschap doen en voor elkaar
krijgen.
Een Wooncirkel tot stand brengen is best lastig. Vier jullie
successen. Laat de buurt zien wat jullie al hebben bereikt en
waar jullie aan werken.

