
LEERGANG WERKEN AAN EEN INCLUSIEVE WIJK

Samen-werken aan de inclusieve samenleving: iedereen doet mee

Uw resultaten na Leergang Werken aan een inclusieve wijk

U weet wat het begrip inclusieve wijk inhoudt.

U kent het verschil tussen exclusie, inclusie en wat dit betekent voor 

wijken.

U heeft inzicht in de ontwikkelingen in het sociaal domein en hoe het 

sociaal domein werkt.

U kent instrumenten die u in kunt zetten bij wijk en woonproblemen 

vanuit zowel corporaties als vanuit de gemeenten.

Inhoud Leergang Werken aan een inclusieve wijk

'Achterstandswijken' terug in Nederland? Dat scenario is dichterbij dan 

ooit. De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen gaat harder 

achteruit dan verwacht. Mensen voelen zich onveiliger, de overlast neemt 

heftigere vormen aan en dat maakt de oplossingen complexer. Veel 

buurten staan op het punt te veranderen in probleemgebieden als we nu 

niet ingrijpen.

Buurten die al zwak waren zijn de laatste jaren nog zwakker geworden. Die 

conclusie volgt uit de update van het RIGO-rapport 'Veerkracht in het 

corporatiebezit'. Rijk en gemeenten moeten de handen ineenslaan. 

Woningcorporaties roepen op tot een verbeterde wijkaanpak en sluiten 

daar graag bij aan.
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Programma

Intake

De leergang start met een telefonische intake met de docent en het 

formuleren van uw persoonlijke leerdoelen.

Dag 1: De inclusieve wijk

Kennismaking en toelichting opzet Leergang Werken aan een inclusieve 

wijk

Maatschappelijke ontwikkelingen

De inclusieve wijk: wat is dat eigenlijk?

Wie spelen een rol in de inclusieve wijk

Uitleg huiswerkopdracht

Tussen dag 1 en 2 werken deelnemers aan een eigen opdracht

Dag 2: Het Sociaal domein en bijzondere doelgroepen

Het sociaal domein, theorie en praktijk

Regierol gemeenten

Huisvesten van bijzondere doelgroepen

Samenwerking met netwerkpartners

Sturing geven aan inclusieve wijken

Uitwisselen praktijkvoorbeelden en eigen casuïstiek

Bespreken huiswerkopdracht

Tussen dag 2 en 3 werken deelnemers aan een eigen opdracht

Dag 3: Wetgeving om problemen aan te pakken

Instrumenten om woonproblemen aan te pakken

Rol gemeente bij de openbare orde en veiligheid

(On)mogelijkheden vanuit wetgeving

Wetgeving inzetten #hoedan

De rollen in de wijk vanuit het netwerk, gemeente en corporatie

Praktische tips en tools
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Werken aan draagvlak en draagkracht in de wijk

Tussen dag 3 en 4 werken deelnemers aan een eigen opdracht

Dag 4: Leefbaarheid

Stimuleren van het meedoen in en aan de wijk

Eigen verantwoordelijkheid van de bewoner aanjagen en activeren

Benutten van potentie en kracht in de wijk

Meekrijgen van wijkbewoners, gemeente en corporatie met ideeën en 

wensen

Inrichting van omgeving en effect op gedrag en problematiek

Nudging en gedrag beïnvloeden

Tussen dag 4 en 5 werken deelnemers aan een eigen opdracht

Dag 5: Presentatie eindopdracht

Presentatie van de eindopdracht

Discussie en vragen

Concretiseren: Welke stappen ga jij zetten?

Terugblik Leergang Werken aan een inclusieve wijk

Diploma-uitreiking
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Leerresultaten

De corporatie en de inclusieve samenleving:

U heeft inzicht in de veranderende doelgroep van de corporatie.

U bent bekend met het begrip "inclusieve wijk".

U kent het verschil tussen exclusie, inclusie en wat dit betekent voor 

wijken.

U bent bekend met de verschillende partijen die in de wijk actief zijn.

U kent de rol en betekenis van iedere partij in de wijk en weet welke 

partij u kunt inschakelen bij complexe situaties.

U heeft inzicht in de verschillende onderdelen van de WMO, WLZ en 

participatiewet.

U heeft zicht op de gevolgen van de transitie van het beschermd wonen 

naar het langer zelfstandig thuis wonen.

U bent op de hoogte van de verschillende instrumenten die toegepast 

kunnen worden bij woonproblemen vanuit zowel de corporatie als 

vanuit de gemeente en de openbare orde en veiligheid.

U heeft kennis van (on)mogelijkheden m.b.t. het huisvesten van 

bijzondere doelgroepen.

Sociaal domein:

U heeft inzicht in de ontwikkelingen in het sociaal domein.

U weet hoe het sociaal domein in elkaar zit en hoe indicaties tot stand 

komen.

U heeft globale kennis van de financieringsstromen binnen het sociaal 

domein.

Persoonlijke ontwikkeling:

U kunt een goed projectplan schrijven en uitvoeren.

U kunt een idee omzetten in een concreet project waarbij de 

inclusiviteit van een wijk en de leefbaarheid wordt vergroot;

U weet hoe u in situaties met complexe problematiek in een wijk zelf 

kunt handelen of weet welke partners u erbij kunt betrekken;
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U hebt kennis van de laatste ontwikkelingen in het werkveld van de 

corporatie en het sociaal domein;

U kunt op een adequate manier kijken naar (woon)problemen in de wijk 

en bent u bewust van ‘uw eigen manier’ van kijken.

Voor wie?

De Leergang Werken aan een inclusieve wijk is geschikt voor deelnemers 

die in de wijk actief zijn zoals bijvoorbeeld werkzaam woonconsulent, 

medewerker leefbaarheid, medewerker overlast, bewonersconsulent, 

wijkbeheerder, gebiedsregisseurs, participatiemedewerker, teamleider 

wijken.

Opleidingsduur

5 x 1 dag zonder avondprogramma. De totale doorlooptijd van de leergang 

is ca. 3 maanden.

Startdata & plaats

04 september 2023, 19 september 2023, 03 oktober 2023, 31 oktober 

2023, 14 november 2023, 28 november 2023, Amersfoort

Uw investering

Alle kosten zijn vrij van btw

Investering € 2.295,00

Kosten verzorging en verblijf € 455,00

Totaal (Vrij van btw) € 2.750,00

Verblijfskosten

Verblijfskosten bestaan uit o.a. zaalhuur en catering gedurende de training.

De aangegeven verblijfskosten zijn exclusief een eventueel diner of een 

eventuele overnachting.
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Inschrijven

Direct inschrijven, vrijblijvende optie nemen of maatwerk in company 

aanvragen?

Ga naar www.kjenning.nl/3869.

Contact

Wilt u meer weten over deze of een van onze andere trainingen?

Neem gerust contact met ons op:

Telefoon 0320 – 23 74 88

Mail mail@kjenning.nl

Contactformulier www.kjenning.nl/contact-service

Of via de chatfunctie op onze website www.kjenning.nl

Open inschrijving

U kunt bij Kjenning meer dan 150 verschillende open opleidingen en 

trainingen volgen. Deze open opleidingen vinden altijd centraal in het land 

plaats. Kijk voor ons gehele aanbod op www.kjenning.nl/opleidingen.

Maatwerk en/of in company

Een groot deel van onze tijd zijn we bij u aan de slag met maatwerk, met 

een opleiding, training of advies die aansluit bij uw situatie en 

medewerkers, passend bij uw cultuur. Dat ook kan een bestaand 

programma bij u aan huis zijn, maar we kunnen ook met u samen uw 

eigen ontwikkeltraject vormgeven. We doen wat nodig is om u verder te 

helpen.

We gaan graag met u in gesprek om uw opleidingsbehoefte te vertalen 

naar een efficiënte en effectieve maatwerkopleiding. Bent u geïnteresseerd 

in een maatwerkoplossing voor uw vraag, neem dan contact met ons op. 

www.kjenning.nl/in-company.
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Over Kjenning

Met een lange geschiedenis in de volkshuisvesting is Kjenning al jarenlang 

het toonaangevende en grootste opleidingsinstituut voor de professional 

vastgoed en wonen.

Dagelijks zijn onze eigen opleidingsadviseurs aan de slag met 

ontwikkelvraagstukken in de sector, bij kleine en grote woningcorporaties, 

commerciële verhuurders, vastgoedinstellingen maar ook bij 

zorginstellingen en gemeenten. Meer dan 150 professionals, met een 

sterke combinatie van vakinhoudelijke kennis én uitstekende didactische 

kwaliteiten, maken deel uit van ons netwerk. Huismeesters en 

woonconsulenten, opzichters en verhuurmakelaars maar ook managers, 

directeur-bestuurders en RvC leden vinden bij ons antwoord op hun 

ontwikkelvraag.

Dit zijn onze 5 principes:

Doen wat nodig is

Uw vraag, situatie en context staan centraal. We kiezen 

daarbij altijd voor de best passende, effectieve en 

efficiënte oplossing met een moderne, eigentijdse en 

doordachte maatwerkaanpak.

Experts

Onze docenten zijn experts in hun vakgebied, kennen 

de praktijk in de corporatiesector om goede aansluiting 

bij uw vraag te hebben. We kiezen de docent die 

aansluit op uw vraag, situatie en cultuur.
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Maatschappelijk betrokken

Onze medewerkers, docenten en adviseurs werken 

graag voor maatschappelijk en betekenisvolle 

organisaties. Omdat ze zich verbonden voelen, willen 

bijdragen en betrokken zijn.

Eigentijds

We volgen de ontwikkelingen in de markt, blijven 

vernieuwen en inspelen op actuele onderwerpen om u, 

op een moderne, innovatieve en bovenal eigentijdse 

wijze, te kunnen helpen.

Persoonlijk

Om uw vraag, context en situatie te kennen, werken we 

graag persoonlijk met u. We houden van direct contact 

en korte lijnen om snel tot de beste oplossing voor uw 

vraag te komen. Zodat u verder kunt.

Brancheorganisatie, gedragscode en erkenningen

In al het doen en laten moet Kjenning de toets der kritiek 

in het openbaar kunnen doorstaan. Daarom is Kjenning 

ook aangesloten bij de NRTO, de brancheorganisatie voor 

trainings- en opleidingsbureaus in Nederland.
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We zijn trots op ons NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is een 

onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en 

professionaliteit. Middels een onafhankelijke, externe 

audit is vastgesteld dat Kjenning voldoet aan de 

kwaliteitseisen van het keurmerk zoals het bieden van 

transparantie aan onze klanten, duidelijkheid over 

leeruitkomsten van opleidingen en trainingen, 

deskundigheid van docenten, trainers en adviseurs en dat 

Kjenning haar processen goed op orde heeft en streeft 

naar continue verbetering.

Tevens onderschrijft Kjenning de NRTO-gedragscode: de 

Algemene Beginselen van Behoorlijk Onderwijs en 

Bestuur, welke afgeleid zijn van de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur resp. ‘good corporate governance’. 

Maar wees eerlijk: u mag ook niet minder verwachten als 

het om uw eigen ontwikkeling gaat!

Al sinds 2010 is Kjenning ook geregistreerd in het 

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In het 

CRKBO staan onderwijsinstellingen ingeschreven die 

voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen 

voor Kort Beroepsonderwijs. Kjenning is geaccrediteerd 

door Aedes en VTW voor verstrekking van PE punten.
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