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Dit boekje komt in plaats van een expositie en voorstelling in 
het Gemeentehuis van de Noordoostpolder in maart 2020.

Door de coronamaatregelen kon dit helaas niet doorgaan.

Uitgave Lectoraat GGZ en Samenleving, 
Hogeschool Windesheim Zwolle, november 2020 

Projectgroep
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Inleiding

In dit boekje ziet u foto’s en 
teksten van mensen uit de 
Noordoostpolder. Wij vroegen hen 
wat zij belangrijk vinden voor het 
met elkaar leven en wonen in de 
Noordoostpolder. We stelden deze 
vraag vanuit ons werk als actie-
onderzoekers waarin de opdracht 
centraal staat hoe mensen met 
een psychische kwetsbaarheid 
vanuit een beschermde woonvorm 
goed zelfstandig kunnen wonen en 
meedoen in de wijken en dorpen. 
Deze opdracht maakt onderdeel uit 
van het project Beschermd Wonen 
in Beweging. 

Tussen november 2019 en 
maart 2020 maakten een groot 
aantal mensen foto’s en zij gaven 
daarbij aan wat zij als ideaal 
zagen en wat er nog zou kunnen 
verbeteren. Het zijn stemmen uit 
de Noordoostpolder, van mensen 
die inwoner zijn, client, bezoeker 
van wijkcentra, hulpverleners, 
wijkagent, wijkregisseur, gemeente 
ambtenaar, uitstromers.

Deze rondgang was de eerste 
fase van ons project We wilden 
graag van horen waar cliënten, 
bezoekers, professionals, 
woningbouwvereniging, inwoners 
en gemeente kansen zagen om 
het voor mensen met psychische 
kwetsbaarheid soepeler te laten 
verlopen om zelfstandig te gaan 
wonen. Het bepalen van de thema’s 
en het afronden door middel van 
een interactieve expositie kon 
helaas op het laatste moment 
niet doorgaan i.v.m. de corona 
crisis. Daar is nu dit boekje voor 
in de plaats gekomen. De inbreng 
van al deze foto’s en thema’s zijn 
cruciaal voor de inhoud en het 
vervolg van Beschermd Wonen in 
Beweging. We zijn al begonnen 
met het werken aan deze thema’s 
in ons zogenoemde ‘Flevolab’ 
op 3 verschillende plaatsen in 
de Nooroostpolder. We hebben 
de opdracht om samen met 
alle partijen veranderingen en 
verbeteringen in gang te zetten en 
nieuwe verbindingen te creëren. 
Het lectoraat GGZ & Samenleving 
van hogeschool Windesheim 
voert deze opdracht uit in alle 
gemeenten van Flevoland.
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5
4Open het Dorp : “je komt er niet 

tussen hier” “het is een ons-kent-
ons cultuur””

Eten tegen eenzaamheid: 
“Eenzaamheid is hier te snijden” 
eenzaam voelen in een groep waar 
je niet bij hoort”

Gekker moet het niet worden: 
“informatie en voorlichting 
over psychische kwetsbaarheid, 
hoe dan? Mag ik jouw 
gebruiksaanwijzing?

Buiten bereik: Over 
toegankelijkheid en mobiliteit: 
“voorzieningen gaan sluiten” “er is 
geen OV”

Jongeren de Klos!: Over 
verschillen waarderen, “er is hier 
niks te doen voor ons”

Geen cent te makken: “ik leef op 
bijstandsniveau, al jaren” “ik kan 
geen kant uit omdat ik geen geld 
heb, ook een opleiding niet kan 
betalen”

We brachten de stemmen en beelden bij elkaar in 6 thema’s.
Wellicht herkent u de foto’s en de onderwerpen in dit boekje

Geen expositie en voorstelling helaas maar we hopen dat u met plezier kijkt 
en bladert in deze beelden en stemmen uit de Noordoostpolder met het oog 
op een kans voor iedereen in de Noordoostpolder om zich thuis te voelen.
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In de dorpsroddel staan 
vele activiteiten en 
oproepen voor mensen 
die willen participeren of 
iets willen bijdragen in 
wat voor vorm dan ook. 

Open het Dorp 

de Stemmen

We willen een 
welkomstcomité 
voor alle nieuwe 
bewoners van ons 
dorp organiseren.

Het is een ons-kent-ons cultuur.

Het dorp 
is geen 
eenheid. Er 
is een reuze 
verschil 
tussen het 
oude en 
het nieuwe 
Nagele.

Je kan hier rustig 
en anoniem 
wonen. Niemand 
kijkt naar je om.

De Dorpsraad wil 
welkomstgesprekken 
samen met mensen 
met psychische 
kwetsbaarheid gaan 
organiseren. De Voedselbank komt niet 

eens meer naar het dorp!
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De kerkcultuur is hier niet meer 
zo streng als op Urk, hier kan 
men op zondag nog gewoon 
activiteiten verrichten.

Creil: Het dorpshuis is de 
hele week open (koffie van 
10-11.00) en met name in 
het weekend tussen 15.00-
16.30 is dit een welkome 
aanvulling! De bloemen 
worden gegeven door de 
lokale tulpenboer.

Het nieuwe MFC (multifunctioneel 
centrum) geeft kansen om samen 
invulling te geven aan het programma.

  Je komt er niet tussen hier. 

Sport is heel 
belangrijk, voetbal 
je niet, dan kom je 
er lastig tussen.
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Open het Dorp 

de Beelden
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Eten tegen eenzaamheid 
de Stemmen

Niet erg dat hij 
zo onsmakelijk 
eet, zo doet hij 
dat altijd… dat 

kunnen we wel 
hebben van 

elkaar.

Hoe langer een 
mens alleen is, 
hoe hoger de 
drempel wordt !

We zijn hier vertrouwd en onder elkaar.

Mijn 
kinderen 
brengen 
vreugde 
met zich 
mee.

Altijd jammer dat 
het sluitingstijd is.
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In coronatijd hebben 
we de maaltijden 
opgevoerd , dan komen 
mensen er toch even 
uit om af te halen.

Samenzijn, 
gezellligheid.

Eenzaamheid is hier te snijden.

I     Bouwerskampie.

 Win-win situatie, de dames 
hebben vervoer en ik hoef niet 
alleen te eten.

Je eenzaam voelen in een 
groep waar je niet bij hoort.
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Eten tegen eenzaamheid 
de Beelden



12Beschermd Wonen in Beweging / DWARS                     Stemmen & beelden uit de Noordoostpolder



13 Beschermd Wonen in Beweging / DWARS                     Stemmen & beelden uit de Noordoostpolder

Gekker moet het niet worden
de Stemmen

Meevoelen is geen meelijden.

Heel veel zin om 
te gaan spelen.

Ik zou graag contact 
met mijn familie 
willen, maar door 
ruzie kan dat niet.

Ik wil dat de grijsheid wegtrekt.

Burgemeester en wethouders 
moeten ook komen.

Wat de GGZ niet 
kon bereiken, 
lukt wel met de 
hulp van het 
pastoraat. Ik 
voel me minder 
depri en ben 
vrolijker!

Informatie en voorlichting over 
psychische kwetsbaarheid, 
hoe dan? Mag ik jouw 
gebruiksaanwijzing?
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In het theater kunnen 
we zaken op ludieke of 
kunstzinnige manier aan 
de kaak stellen.

Ik kan me 
helemaal 
uitleven in 
toneel, dan 
durf ik meer 
te zeggen.

Humor en stigma kan heel goed samen gaan.

Je masker afzetten: 
dat is heel moeilijk!

Mensen ook mensen die indicaties stellen zouden meer 
kennis moeten hebben over psychische kwetsbaarheid.

Altijd maar: wat 
wil je zelf? Als 

ik dat wist, dan 
had ik geen hulp 

gevraagd!

Waar is de familie?



gebruiksaanwijzing
Mag ik jouw

We zien haar nooit, 
zou het wel goed met haar gaan?
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Gekker moet het niet worden
de Beelden



Ik durf geen contact te maken met hem, 
hij doet soms 
een beetje 
eng.
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Buiten Bereik
de Stemmen

Als we mensen een woning 
willen toewijzen hebben 
ze vaak een voorkeur voor 
Emmeloord, dat heeft met 
bereikbaarheid te maken.

Na 18:00 
uur en 
in het 
weekend 
kom je 
hier niet 
meer weg 
zonder 
eigen 
vervoer.

In Kraggenburg 
is helaas geen 
supermarkt 
meer.

Over toegankelijkheid 
en mobiliteit : 
voorzieningen gaan 
sluiten, er is geen OV.



18Beschermd Wonen in Beweging / DWARS                     Stemmen & beelden uit de Noordoostpolder

We betrekken onze huurders 
bij het leefbaar maken 
van straten en buurten, 
consulenten zijn dichtbij.

We proberen mensen met elkaar in contact te brengen 
als woningbouw corporatie, we kregen veel positieve 
reacties van de zonnetjes voor je raam in corona-tijd.

De beperkte OV-verbinding 
maakt het vervoer lastig in de 
Noordoostpolder.
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Buiten Bereik
de Beelden
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Jongeren de Klos!
de Stemmen

Jongeren organiseren feesten 
zelf vrijwillig omdat er niets is. 
Bijvoorbeeld de steppentocht; 
ieder dorp heeft een eigen 
team. Er wordt dan veel drank 
gedronken. Men regelt zijn 
eigen drinkgelegenheid, denk 
aan een zuipkeet.

Als het niet leuk gemaakt 
wordt, dan regelen wij het zelf.  

Over verschillen 
waarderen.

Ze zijn bescheiden en verlegen.
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Veel 
jongeren 

zijn erg op 
zichzelf 

hier.

Er is hier niks te doen voor ons.

We zouden meer moeten samenwerken met scholen.

Ik kan wel hulp 
gebruiken bij 
weer een studie 
oppakken.

Er is veel jong creatief talent 
bij ons, veel kunstenaartjes.



Dat lawaai is niet te 
harden, 
maar ik durf hem 
niet aan te 
spreken.
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Jongeren de Klos!
de Beelden



Bij wie moet ik mijn zorgen over mijn 
buurman melden?

Niemand doet iets! 
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Ik kreeg 
vandaag goed 

nieuws: ik 
ben van mijn 
schulden af. 

Alles is afgelost. 
Dat geeft mij 

wat meer 
ademruimte!

Geen cent te makken
de Stemmen

De Voedselbank komt niet eens meer naar het dorp!

Schuldenvrij is stressvrij.
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Mensen missen 
vaak support 
voor kleine 
problemen, 
bijvoorbeeld de 
wasmachine die 
kapot gaat.

Het heeft een jaar geduurd 
voor ik bij de Gemeentelijke 
Kredietbank terecht kon.

Ik kan geen kant 
uit omdat ik geen 
geld heb, ook 
een opleiding 
niet kan betalen.

Ik leef op bijstandsniveau, al jaren.



EE
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TE HULP BIJ
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Geen cent te makken
de Beelden
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Er is een nieuwe wet aangenomen die 
bepaalt dat mensen met psychische 
kwetsbaarheid zoveel mogelijk 
zelfstandig moeten wonen en mee 
moeten kunnen doen. De provincie 
Flevoland met alle betrokken 
partijen uit de GGZ, de verschillende 
gemeenten en de wijken, koos 
ervoor de mensen om wie het gaat 
te betrekken bij deze verandering. Ze 
krijgen een stem en doen mee in het 
project Beschermd Wonen in Beweging 
(BWiB) dat door het lectoraat GGZ & 
Samenleving wordt geleid. Het is de 
bedoeling om van elkaar te leren in het 
samen veranderen en verbeteren van 
de situatie met betrekking tot samen 
leven en wonen in de Noordoostpolder. 
Windesheim gebruikt ervaringskennis 
als belangrijke bron van kennis en 
verandering.

Kris kras door de Noordoostpolder 
zijn we vanaf midden 2019 bezig om 
de mensen te leren kennen en uit te 
nodigen om mee te doen. De cliënten 
die beschermd wonen, de professionals 

die hen begeleiden, de mensen met 
een psychische kwetsbaarheid die 
zelfstandig wonen, de wijkbewoners, 
de woningbouwcorporatie, de mensen 
die bij de gemeente werken, het 
dagactiviteiten centrum.

In de Noordoostpolder doen 
de volgende organisaties mee: 
Bouwerskamp, Gemeente, Mercatus, 
Kwintes, Carrefour, Zorggroep oude 
nieuwe land, Politie, wijkregisseurs, 
dorpsbelang. Daarnaast kwamen 
ook betrokken inwoners, cliënten en 
uitstromers in actie.

Er zijn 3 kwesties te onderscheiden in 
het vraagstuk over het uitstromen van 
beschermd naar zelfstandig wonen:
begeleiden naar uitstroom.
begeleiden in de samenleving.
inbedden in een gastvrije omgeving. 

In de Noordoostpolder is de focus op 
de 3e kwestie.
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Er zijn 4 fasen in het project:

Juni ’19-sept ’19  Fase 0
De tour waarin verhelderd werd wat er 
speelt op lokaal niveau

Sept ’19-maart ’20 Fase 1
Verkennen en ophalen van de stemmen 
en beelden in de Noordoostpolder 

Maart ’20-mei ’21 Fase 2
Actie-leren in het Flevolab en een 
trainingsaanbod , daadwerkelijke lokale 
verbeteringen uitvoeren met elkaar

Mei ’20-juli ’21  Fase 3
Eindresultaten en leerresultaten 
presenteren en verduurzamen

Update en toelichting op de fasen

Fase 1 is afgesloten met foto’s en 
teksten waarin mensen uit de hele 
Noordoostpolder aangaven wat zij 
belangrijk vinden m.b.t. wonen en 
samenleven, ook met mensen met een 
kwetsbaarheid. Deze zijn gebundeld in 
een boekje en zijn te verkrijgen voor 
alle belangstellenden. 

Er kwamen 6 thema’s naar voren 
waaraan we nu gaan werken (fase 2). 

1. Open het Dorp
2. Eten tegen eenzaamheid 
3. Gekker moet het niet worden: 
4. Buiten bereik
5. Jongeren de Klos!
6. Geen cent te makken

In  fase 2 komen de werkgroepen bij 
elkaar in de Zuidert, Bouwerskamp en 
Nagele en parallel daaraan starten we met 
een training voor ervaringsdeskundige 
belangenbehartigers en een theater/
toneelgroep. 

Het Flevolab komt 8 keer bij elkaar 
en ook de training bestaat uit 7 of 8 
bijeenkomsten. We werken steeds praktisch 
en creatief aan de verbeteringen. Er is een 
theater-/ toneelgroep opgericht om Thema 
2 handen en voeten te geven. Er wordt 
bijvoorbeeld gewerkt aan inspraak en 
communicatie met de WMO consulenten 
van de gemeente. Wat we samen 
opleveren brengt verandering teweeg, dat 
kan op kleine schaal, van waaruit we leren 
voor andere praktijken en misschien wel 
voor beleid.

Aan het project Beschermd 

Wonen in Beweging is e
en 

subproject D
wars g

ekoppeld, w
aarmee 

we extra aandacht hebben voor preventie 

voor jo
ngeren met een ris

ico op psychische 

kwetsb
aarheid. W

e zie
n hen in alle 

thema’s te
rug en zij 

doen mee in  de 

training en de theatergroep.
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