
Bewustwordingsbijeenkomst: omgaan met 

mensen met onbegrepen gedrag  

Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid verblijven niet in een instelling maar 

wonen zelfstandig (met begeleiding) thuis. Het kan zijn dat u als actieve vrijwilliger in buurt en wijk 

deze mensen tegenkomt. Door hun kwetsbaarheid kunnen deze mensen soms gedrag vertonen wat 

het contact met anderen bemoeilijkt, dat u niet begrijpt of waarover u zich zorgen maakt. U kunt 

zich zorgen maken om de persoon zelf of zorgen over de veiligheid van uzelf of anderen in de 

buurt. De persoon lijkt niet meer te weten wat hij of zij doet, zegt rare dingen, praat in zichzelf of 

trekt zich terug in een eigen wereld. Mogelijk attenderen anderen u er ook op en verwachten ze 

van u actie. Misschien wilt u helpen maar weet u niet goed hoe u kunt handelen. 

 

Als u zich herkent in het bovenstaande dan nodigen wij u van harte uit om de workshop bij te 

wonen waar u meer informatie en inzicht krijgt hoe u kwetsbare wijkbewoners kunt ondersteunen 

in het omgaan met anderen in de buurt en de wijk. Daarbij maakt u kennis met wat de omgeving 

als lastig ervaart en wat u kunt doen om te zorgen dat degene met een psychische aandoening zich 

welkom voelt.  

De bijeenkomst wordt begeleid door mensen van Vitale Verbindingen (www.vitaleverbindingen.nl). 

Tevens zijn er ervaringsdeskundigen aanwezig die zelf met psychische kwetsbaarheid te maken 

hebben (gehad). Zij willen graag met u delen hoe u hierbij van betekenis kan zijn. 

 

Waar en wanneer 

De bijeenkomst vindt plaats op 8 en 15 maart 2022 

Tijdstip: 8 maart:   10:00 – 12:30 uur, inloop vanaf 9:45 uur  

              15 maart: 14:30 – 17:00 uur, inloop vanaf 14:15 uur 

Plaats :  Het Huis voor de Wijk  

  Eimerssingel-Oost 266 

  6834 CZ Arnhem  

 

 

Geef u op 

Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst. Wel is het noodzakelijk dat u zich opgeeft via 

jose.vanderwaard@vitaleverbindingen.nl met daarbij de datum van voorkeur. 

 

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op een van de bijeenkomsten. 
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