
NIEMAND 
VERZANDT IN 
ZANDVOORT
Het project waarin we mensen 
die de grip op hun leven dreigen 
te verliezen een houvast geven.

Ons doel
Vanuit dit project willen we buren, vrijwilligers en 
ondernemers voorlichten over wat je kunt doen 
als je ziet dat het niet goed gaat met iemand.  
We geven o.a. antwoord op de vragen:
• hoe kunnen we dit gedrag begrijpen?
• wat kun je zelf doen?
• met wie kun je contact opnemen?
Als kwetsbare mensen eerder in beeld komen, 
kunnen we ervoor proberen te zorgen dat de situatie 
niet verder uit de hand loopt. We organiseren o.a. 
voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen. Ook worden 
er bijeenkomsten voor professionals gehouden, met als 
doel de samenwerking te versterken rondom mensen 
met verward gedrag.

Ons team 
Het projectteam bestaat uit Pluspunt, De Verbeelding, 
Herstelacademie, het Sociaal wijkteam, RIBW, 
Pre Wonen en OGGZ coördinator. Ook maken 
ervaringswerkers en een mantelzorger deel uit van  
het team. 

Onze aanpak 
De ervaringswerkers bieden steun aan verwarde  
personen samen met het Sociaal wijkteam, ze zoeken  
mensen actief op in wijken. Ervaringswerkers kunnen 
een ingang krijgen bij mensen die bij de hulpverlening 
niet goed in beeld komen. In plaats van zorg te verlenen 
bieden zij een luisterend oor, reiken zij ontwikkel- en 
herstelmogelijkheden aan en geven informatie.  
Een ervaringswerker kan hoop en perspectief bieden  
aan mensen die op dat moment overweldigd worden 
door de situatie waarin zij zich bevinden. 

We inventariseren de wensen van kwetsbare Zandvoor-
ters op het gebied van vrije tijd, dagbesteding en werk. 
We willen voor  Zandvoort een passend aanbod realise-
ren een aantal activiteiten ontwikkelen vanuit dit project.

We hebben uw steun hard nodig om onze doelen   
te realiseren, dus kom vooral naar onze bijeenkomsten 
en trainingen. Want niemand verzandt in Zandvoort!

Heeft u vragen of maakt u zich ook zorgen om iemand? Neem contact op met het  
Sociaal Wijkteam via: sociaalwijkteam@zandvoort.nl of tel. nr.: 023 - 57 40 450
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