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Community aanpak 

verward gedrag

Maastricht& Heuvelland

Iedereen doet ertoe
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Iedereen doet ertoe

Inhoud sessie

1. Aanleiding en idee

2. De aanpak

3. Uitvoering

4. Evaluatie
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1. Aanleiding en idee

- Negatieve berichten in de media

- Angst en beeldvorming

- Hevige situaties in Maastricht

- Onbegrip voor elkaar

- “De politie en zorg doet niks”
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“Wat kunnen wij daar als welzijnspartner 

die in de haarvaten van de samenleving zit en  

gericht is op preventie en het collectief, aan 

toevoegen?”
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- Tijdig signaleren: 

door iedereen in de wijk of buurt

- Informeren: 

hoe en waar signaleer je

- Bewustwording: 

wat kunnen mensen zelf doen (oog en oor)

waarom doen we soms wel iets en soms                                      

niets

- Aansluiten bij wat er al is:

Samenbrengen van bestaande partijen
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2. De aanpak

- Dialogen op buurtniveau op basis van 

meldingen (urgentie)

- Op maat en naar behoefte

- Met actieve buurtpartijen (formeel en 

informeel)

- Buurtnetwerken in the lead

- Heldere communicatie vooraf

- A.d.h.v. waargebeurde verhalen in Maastricht
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3. Uitvoering

Film: ik wist niet dat….
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4. Evaluatie

- 13 dialogen in 6 buurten 

- In wijken en kleinere kernen

- Betrekken winkeliers was lastig

Bij de aanwezigen:

- Meer begrip

- Meer inzicht

- Meer handvaten

- Weten waar ze terecht kunnen
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- Niet altijd geleid tot nieuwe contacten

- Samenwerking in de buurt soms verbeterd

- Enkelen wilden betrokken blijven bij het thema

- Niet overal duidelijke afspraken gemaakt over 

het vervolg

nieuwe contacten

samenwerking in buurt verbeterd

betrokken blijven en voor inzetten

duidelijke afspraken hoe we verder gaan
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Vragen?

Reacties?

Neem een mapje mee en bel of mail ons gerust 

als er vragen zijn.



11

Iedereen doet ertoe

Bedankt voor uw aandacht

nieuwe contacten

samenwerking in buurt verbeterd

betrokken blijven en voor inzetten

duidelijke afspraken hoe we verder gaan


