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10 workshops 
 

 
 

1.    Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost 

2.    Gemeente Amsterdam, stadsdeel West 

3.    Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid 

4.    Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw – West 

5.    Gemeente Amsterdam, Winkelcentrum Delflandplein 

6.    Rabobankmedewerkers, eerste groep, Amsterdam 

7.    Rabobankmedewerkers, tweede groep, Amsterdam 

8.    Gemeente Amstelveen, Wijkcentrum Alleman 

9.    Gemeente Amstelveen, Wijkcentrum De Bolder 

10.  Gemeente Uithoorn, Winkelcentrum Zijdelwaard 
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12 ervaringsdeskundigen getraind 
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Deelnemers 
 

103   Winkeliers namen deel aan de workshops 

  28   Professionals namen deel aan de workshops 
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    Workshop 

 

 

 
• Woordenwolk en/of  

     continuüm denken. 

• 2-3 ervaringsverhalen 

• Ingebrachte casus 

• Dialoog 

• Hulpkaart bespreken 
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Keurmerk Sociaal Filiaal 
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Onderzoek naar opbrengst workshop 

 

 

 

• Kennis over buurtteams en hulp in de wijk vergroot 

• Gevoel van competentie vergroot in de omgang met 

personen met onbegrepen gedrag 

• Meer begrip voor klanten met onbegrepen gedrag 

• Meer handelingsperspectief 

• Meerwaarde van ervaringsdeskundigen in training 

• Nuttige Hulpkaart 
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Meerwaarde Ervaringsdeskundigen 

• Waardevolle inbreng in de kerngroep 

• Impact bij trainingen 

• Inbreng voor Hulpkaart 
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Successen 
 

 
 

 

1. Workshops unaniem goed ontvangen 

2. Ervaringsdeskundigen maakten indruk 

3. Hulpkaart en keurmerk sociaal filiaal  

4. Uitbreiding doelgroep naar banken 

5. Samenwerking met GGZ-coaches en Buurtteam 

6. Platform Veilig Ondernemen wil meer trainingen 

7. Toegenomen kennis en begrip bij winkeliers 

8. Sociale cohesie in de wijk 
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Quotes van deelnemers 
 

 

 

“Vooral de ervaring van de mensen hebben mij een heel andere 

kijk gegeven. Vaak vind je ze vervelend maar er zit veel meer 

achter het gedrag van die mensen.”  

 

“Eindelijk een workshop waar we iets aan hebben.  

 Heel veel dank.“ 

 

“Fijne workshop, vooral de verhalen van ervaringsdeskundigen. 

Met de hulpkaart kunnen we nog terugkijken op wat we hebben 

besproken.”  

 

’’Had ik dit eerder geweten dan had ik vroeger anders gehandeld’’ 
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CONCLUSIES 

• Nuttige workshops 

• Bankmedewerkers hebben belangstelling 

• PVO wil verder met ons 

• Samenwerking met buurtteams en GGZ coaches is 

veel belovend 

• Mooie aanzet voor buurtgerichte aanpak 

• Er heerst nog veel verwarring en onbegrip onder 

winkeliers. 

 

Dus: werk aan de winkel! 
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AANBEVELINGEN 

• Verspreid good practice in Kenniswerkplaats 

• Bedenk creatieve manieren om winkeliers te bereiken 

• Geen training over mensen met onbegrepen gedrag 

zonder ervaringsdeskundigen. 

• Ga in gesprek met de HR-afdeling van winkelketens 

en banken. Zorg ervoor dat ze ervaringsdeskundigen 

betrekken bij hun trainingsprogramma’s. 

• Geef trainingen aan winkeliers in samenwerking met 

het lokale buurtteam en zorg voor een protocol van 

hoe bij diefstal te handelen. 

 



| 24/2/22 13 

AANBEVELINGEN 

• Richt een taskforce op over hoe omgaan met 

bedelaars. Verspreid informatie over uniforme aanpak 

onder burgers, winkeliers en handhavers. 

 

• Verstevig de samenwerking tussen het sociaal 

domein en winkeliers. Laat ze op wijkniveau 

oplossingen vinden hoe om te gaan met ‘’hun’’ 

kwetsbare klanten. Koelkast met overgebleven eten in 

de wijk, inloop met koffie op bepaalde plekken. 

Voedsel- en kledinginzameling en uitgiftepunten etc. 
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AANBEVELINGEN 

• Zorg voor meer opvang en inloopplekken die buiten 

kantooruren open zijn, zoals het Lichthuis in A’dam 

 

• Opleiding van politieagenten en BOAs: bewustmaken 

dat uniform een enorm angstaanjagende trigger kan 

zijn voor een angstige of psychotische klant 

 

• Betrek winkels bij buurtgerichte aanpak en werk 

samen met buurtteams en GGZ coaches  

 

• Train bankbaliemedewerkers en gastheren 

 


