


Programma

• Uitgangspunten

• Bedoeling

• Focus

• Effecten

• Samenwerking

• Factsheets en ervaring Buurtcirkel voor ouderen



1 op de 6 Nederlanders heeft moeite met het voeren van de regie over 
het eigen leven, inclusief eigenaarschap



✓ Gebaseerd op KeyRing, New 
York/Londen (va 1990)

✓ 9-12 deelnemers

✓ Iedereen met een hulpvraag

✓ Wederkerigheid en commitment

✓ Bijeenkomsten

✓ Vrijwilliger als stimulator en 
verbinder

✓ Buurtcirkelcoach als vangnet en 
ondersteuner



Veranderend waardenkader zorg en welzijn: 

van systeemwereld naar leefwereld

“Normaal waar mogelijk en bijzonder waar nodig”



Ontmoeten

Delen & Herkennen

Verbinding & Veiligheid

Ontdekken & Ervaren

Leren & Ontwikkelen

Eigen regie & Ertoe doen
Inclusief



Wat doet het?

✓ Vergroot zelfvertrouwen, 
zelfstandigheid en eigenwaarde

✓ Afname professionele 
afhankelijkheid

✓ Verrijkt het leven van 
deelnemers

✓ Van grote invloed op het sociaal 
welbevinden

✓ Haalt deelnemers uit hun sociaal 
isolement

✓ Netwerkuitbreiding

✓ Bewustwording van talenten

✓ Stap naar betaald of onbetaald 
werk wordt kleiner



3 FACTSHEETS

Methode Buurtcirkel is zeer breed inpasbaar

En i.p. niet doelgroepspecifiek

Wet langdurige zorg – mensen met een 
verstandelijke beperking

Welzijn – Preventie en korter traject

Ouderen – Eenzaamheid en langer thuis wonen



Niet zozeer ontwikkeling, maar vooral 
behoud van de positieve situatie.

✓Mensen hebben het gevoel dat ze bij 
iemand terecht kunnen

✓Mensen steunen elkaar praktisch 

✓Mensen voelen zich verbonden en 
vertrouwd

✓Mensen ervaren eigen regie

✓Mensen ervaren minder eenzaamheid en 
hebben regelmatig een praatje.

Meer Buurtcirkels voor ouderen 

Relatie met Actiz

Onze ervaring met Aafje
Buurtcirkel voor ouderen



Ambities

✓ Buurtcirkel(s) voor mensen met 
ondersteuningsvraag/hulpvraag 
binnen elke gemeente beschikbaar

✓ Modelgetrouwe uitvoering via 
formulemodel

✓ Uitvoering Buurtcirkel couleur locale. 

✓ Databank Movisie effectieve sociale 
interventies

✓ Woonmodel beschikbaar in de 
verschillende ketens

✓ Eigenaarschap bij deelnemers

✓ Digitale inclusie

✓ Koppelen aan projecten richting 
(betaald of onbetaald) werk

Bijna 100 Buurtcirkels



Samenwerken

Gemeenten
Wonen
Welzijn
Zorg

Ondersteuning en facilitering door +Vijf vanuit kennis en expertise



“De kracht van de mens zit in het 
benutten van diens 

mogelijkheden”

Dank voor jullie aandacht!

richard.van.vliet@pameijer.nl / 0610529394

mailto:richard.van.vliet@pameijer.nl

