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Over dit project
Inleiding
Het project gaat over zowel de moeilijkheden als de voordelen van samenwonen in de wijk
door mensen met en zonder een stoornis. Studenten leren zich een mening te vormen over
tolerantie, integratie en inclusie van mensen ‘met en zonder een vlekje’. Ze maken een
activiteitenplan voor een wijk, met aandacht voor alle bewoners, en maken hierbij gebruik
van het instrument campagne.

Wat je wél en wat je níet wilt in een wijk.

Leerdoelen
• Je kunt de belangen van verschillende bewoners in een wijk onderscheiden.
• Je kunt de integratie van een doelgroep in haar woonomgeving bevorderen.
• Je kunt verschillende doelgroepen in activiteiten bijeenbrengen.
• Je kunt een campagne opstellen.

Projectbeschrijving

Casus

Verspreid door de wijk zijn er verschillende woonvormen voor cliënten die ondersteuning
nodig hebben. Het doel van deze woonvormen is dat de cliënten meer geïntegreerd en
betrokken zijn bij de maatschappij. De begeleiders van de cliënten constateren echter dat
de integratie en betrokkenheid niet vanzelf ontstaan als je in een wijk gaat wonen. Ze zullen
zelf actiever moeten worden en naar buiten moeten treden. De grote vraag is hoe?

Opdrachtgever
Er zijn meerdere opdrachtgevers bij dit project:
Marjan de Klaver is teamleider van een woning voor cliënten met een matige of lichte
verstandelijke beperking.
Assaf Hassiem is teamleider van een begeleidwonenproject voor mensen met een
psychiatrische stoornis.
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Emine Mustafa is teamleider van een begeleidwonenproject voor jongeren met autisme.
Ze willen allemaal dat hun cliënten meer betrokken zijn bij de activiteiten in de wijk maar
ook dat bewoners van de wijk meer betrokken zijn bij de activiteiten in de woning.

Projectopdracht
Je gaat een campagneplan maken waarbij de cliënten een waardevolle bijdrage kunnen
leveren aan de leefbaarheid van de wijk en de bewoners van de wijk betrokken worden bij
de activiteiten in de woning.
Je teamleider wil op de hoogte worden gehouden tijdens het maken van de campagne. Hij
wil een campagneplan met handleiding, dat ook in andere wijken gebruikt kan worden,
waar soortgelijke integratieproblemen spelen. Ook wil hij weten hoeveel alles gaat kosten.
Jij hebt je opgegeven om met vijf collega’s mee te werken aan het maken van een
campagneplan. Samen vormen jullie een team. Je docent/begeleider treedt in de plaats van
de opdrachtgever bij dit project. Als je vragen hebt voor de opdrachtgever, kun je deze dus
aan je docent/begeleider stellen.

Projectproduct
Maak een campagneplan dat bestaat uit een handleiding voor het organiseren van een
campagne en een uitgewerkt activiteitenplan voor de campagne. Het doel van de campagne
is dat de cliënten een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van de wijk
en de bewoners van de wijk betrokken worden bij de activiteiten in de woning. Vervolgens
maak je voor de opdrachtgever een presentatie over het campagneboek.

Beoordeling

Beoordelings-
formulier
<

Werkmodel
Beschrijving
activiteiten
<

Na uitvoering van dit project word je op verschillende punten beoordeeld. Je wordt
beoordeeld op het projectproduct Het Campagneboek, maar ook op de tussenstappen die
je hiervoor hebt moeten zetten. Daarnaast word je beoordeeld op je individuele bijdrage
aan het project en op je reflectie. Alle beoordelingspunten zijn terug te vinden in het
beoordelingsformulier.

Producteisen aan het campagneboek
De campagnehandleiding bevat:
• een omschrijving van de doelgroep
• een uitleg van de begrippen vermaatschappelijking van de zorg, tolerantie, integratie,

inclusie en leefbaarheid
• een lijst van mogelijke campagneactiviteiten
• een lijstje van problemen in de wijk
• een lijst van wijkorganisaties en samenwerkingspartners die betrokken kunnen worden
• voorbeelden van wat nieuwe bewoners voor de wijk kunnen betekenen.

Het campagneplan bevat:
• een beschrijving van de doelen van de campagne
• een beschrijving van de activiteitenperiode
• activiteitenplannen voor:

– een wervend begin
– vijf beschreven activiteiten (volgens Werkmodel Beschrijving activiteiten)
– een spectaculair einde
– een blijvend eindresultaat.

• een beschrijving van de communicatiemiddelen
• per activiteit een kostenoverzicht.
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Vooronderzoek
Opdracht 1

Werkmodel
Samenwerkings-
contract
<

Werkmodel
Planning
<

Werkmodel
Takenlijst
<

Vooronderzoek

1. Stel de projectgroep samen en maak een samenwerkingscontract. Bepaal wat jullie moeten
weten voordat je aan het project begint.

2. Maak een takenlijst en een planning: wie onderzoekt wat? Hoe informeren jullie elkaar
daarover?

3. Voer de afspraken uit.
4. Maak een verslag van het vooronderzoek en leg dit voor aan je docent.
5. Neem dit verslag op in je projectplan.

Opdracht 2

Werkmodel
Logboek en
Evaluatie
<

Logboek

Begin met het schrijven van het logboek door de samenwerking tot zover te beschrijven.
• Hoe is het samenwerken tot nu toe verlopen?
• Wat ging goed en niet goed?
• Wie heeft wat gedaan? Heeft iedereen een voldoende bijdrage geleverd?
• Hebben jullie duidelijke afspraken gemaakt? Hoe is dit gegaan?

Houd het logboek tijdens het project goed bij. De docent gebruikt het bij de beoordeling
van het project.

Opdracht 3 Verdiep je in de doelgroepen

Je gaat je verdiepen in de verschillende doelgroepen:
• matig verstandelijke beperking
• licht verstandelijke beperking
• autisme
• psychiatrische stoornissen.

De doelgroepen zijn heel verschillend. De problemen om zelfstandig te kunnen wonen
daarmee ook. Geef een definitie van:

a. Matig verstandelijke beperking

b. Licht verstandelijke beperking
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