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Voorwoord
Burgerinitiatieven zijn allang niet nieuw meer in Nederland. Gemeenten of
organisaties die graag burgerinitiatieven zien ontstaan en beklijven, ook niet.
Maar dat beklijven niet zo gemakkelijk is, blijkt in de praktijk. Movisie gelooft in
buurtkracht: vraagstukken oppakken vanuit de krachten die een gebied heeft.
Van sociaal en fysiek tot economisch kapitaal. De burger wordt niet langer
gezien als consument, maar is facilitator, producent en beheerder.

Buurt- en dorpskracht

Hoe het proces verloopt wanneer de rollen en functies van overheid,
welzijnsinstellingen en bewoners veranderen, onderzoekt Movisie tussen 2012
en 2014. Welke risico’s treden op en welke nieuwe krachten komen naar
voren? Hoe gaat die nieuwe taakverdeling eruit zien? Adviseurs van Movisie
onderzoeken én ondersteunen organisaties en bewonersgroepen bij het zoeken
naar nieuwe oplossingen in 25 lokale situaties. Alleen lokale praktijken waarbij
bewoners(organisaties) vanaf het begin betrokken zijn, worden gevolgd.

Tips en inspiratie

Dit e-boek beschrijft de ervaringen van de projecten door middel van tekst,
foto’s, filmpjes, interviews en links naar interessante websites. Voor gemeenten,
burgerorganisaties, welzijns- en andere maatschappelijke organisaties brengt dit
e-boek inspiratie en, afhankelijk van de fase van de beschreven projecten,
concrete tips.

Leeswijzer

Projecten waarin buurt- en dorpskracht gemobiliseerd worden, zijn dynamisch.
Met dit interactieve e-boek wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Op dit moment leest u de zesde versie, waarin de stand van zaken
van 17 lokale praktijken zijn vastgelegd. Een aantal is uitgebreid gevolgd en
beschreven, een aantal is kort beschreven. Zodra nieuwe lokale situaties beschreven zijn of interessante ontwikkelingen zich voordoen bij de al beschreven
praktijken, wordt dit e-boek vernieuwd. De navigatiebalk onder in beeld kunt u
gebruiken om te bladeren, een overzicht van alle pagina’s te krijgen, het e-boek
op te slaan als pdf of het te delen via social media of mail.
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Inleiding
De verhoudingen tussen overheid en burger zijn
sterk aan het veranderen. Alle partijen in het sociale
domein ‘kantelen’. Actief burgerschap, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, terugtredende
overheid, decentralisaties, Welzijn Nieuwe Stijl.
Discussies zijn gaande over de manier van ondersteuning door instellingen en de wijze van regievoering door de overheid. Zorgen zijn er over de risico’s
dat kwetsbare burgers worden uitgesloten. De
burger wordt niet langer gezien als ‘consument’,
maar nu ook als facilitator, producent en beheerder.

Movisie is in 2012 begonnen aan het project buurt- en dorpskracht. Hoe verloopt het
proces als alle partijen in het sociale domein veranderen - zowel bij de overheid als de
instellingen met een welzijnsfuncties? Hoe gaat de nieuwe rol- en taakverdeling eruit
zien? Welke risico’s treden op? Welke innovaties komen eruit? Welke nieuwe krachten
komen naar voren?

Wat is buurtkracht?
Ons uitgangspunt is dat we denken vanuit kracht. Met buurt- en dorpskracht bedoelen
we het vermogen dat ingezet wordt, of kan worden, om de leefomgeving leefbaar te
maken. Die krachten kunnen uiteenlopend zijn, denk bijvoorbeeld aan sociale (vrijwilligers, actieve buurtbewoners, instellingen, corporatie), economische (MKB, bedrijven,
zzp’ers), fysieke (identiteit, gebouwen, pleinen) en creatieve krachten (kunstenaars,
scholen) of het vermogen tot samenwerken, verenigen en organiseren. De initiators zijn
niet alleen bewoners, maar kunnen ook professionals, scholen of ondernemers zijn. Alle
aanwezige partijen of actoren in de buurt kunnen trekker zijn. Er hoeft ook niet één trekker te zijn, maar het kan juist ook een samenwerkingsverband zijn tussen verschillende
partijen. Om de krachten in de buurt te benutten en slagkracht te organiseren, wordt bij
buurtkracht gezocht naar de optimale mix van partijen. Ieder gebied is hierin uniek en
een blauwdruk is er daarom niet.
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Hoe loopt het?
Van 2012 tot en met 2014 volgt Movisie
25 lokale situaties. Het gaat daarbij om
actieonderzoek. Adviseurs doen onderzoek én ondersteunen lokale organisaties
tegelijkertijd bij het zoeken naar nieuwe
oplossingen:
• Volgen, adviseren en ondersteunen bij
een voorgenomen of al lopend proces
van buurtkracht.
• Verzamelen en doorgeven van de
kennis daarvan (d.m.v. beschrijving,
expertmeetings, social media e.d.).
• Beschrijven van een lokale praktijk van
buurtkracht.

• Actief uitwisselen van ervaringen.
Belangrijk criterium voor Movisie om zich
te verbinden aan de trajecten is dat de
burgers/bewoners(organisaties) partner
zijn. Verder vinden we het van belang dat
het zowel om hele ‘gewone’ kwesties gaat
als om nieuwe verrassende vraagstukken
en invalshoeken. Een derde punt dat
belangrijk is, is te kijken in hoeverre Wmotaken worden opgepakt als burgers medebeslissers, mede-regievoerders zijn.

burger-,
bewoner(initiatieven en
verbanden)

instellingen
(welzijn,
zorg, politie,
corporatie)

overheid

Burgers zijn steeds vaker leidend.
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In deze versie 6.0 van het e-boek zijn de volgende praktijken beschreven:
• Witteveen: werkgroep Nieuw Grijs van Plaatselijk Belang
• Hoofddorp: wijkfirma van vrouwen
• Utrecht: Ladyfit
• Someren Noord: wijkraad oude stijl naar nieuwe stijl
• Heusden: zorgsteunpunt door dorpsraad
• Holwierde: handen ineen voor leefbaarheid
• Zierikzee: tijdpunten als beloning
• Almere: burgerinitiatief van vrouwen ontmoetingscentrum
• Den Haag en Rotterdam: Richard Kraijcek Foundation
• Amsterdam: Wereldse Wijk
• Den Haag: Multicultureel ontmoetingscentrum
• Amersfoort: buurtcentra in zelfbeheer
• Leidsche Rijn: een miljoen voor de moskee
• Boxtel: met inzet van kunst en cultuur naar buurtontmoetingscentrum door
• de buurt
• Veldhoven: Wijkgenoten
• Roermond: bewoners en wijkraad zetten zich samen in
•
In 2015 verschijnt de laatste versie van dit E-boek. Met daarin een beschrijving van
terugkerende thema’s die aandacht vragen bij het opzetten en stimuleren van buukracht.

De thema’s zijn breed:
• In een krimpgemeente werken senioren aan een toekomstbestendig dorp.
• In enkele plaatsen gaat het om buurtcentra in zelfbeheer.
• Een dorpsraad heeft een eigen zorgsteunpunt ingericht en wil de samenwerking met
andere organisaties opzetten.
• In een wijk willen vrouwen een ondernemersschool starten; in een andere richten zij
een wijkfirma op.
• Er is een burgerinitiatief waar burgerinzet wordt geloond door middel van tijdpunten.
• Een wijkraad werkt aan een geїntegreerd wijkplan ‘nieuwe stijl’.
• Bewoners runnen een buurtsuper in samenwerking met een instelling voor verstandelijk gehandicapten, een sportorganisatie gaat de
verbinding met de wijk aan.
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Ieder buurtkrachtproject is uniek, maar altijd hebben bewoners grote zeggenschap.
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Start

* * * 10

Voortgang

Toekomst

Wie

Witteveen levend en jong

Drents plattelandsdorp

Betrokken:
bewoners,
opbouwwerker

met 600 inwoners

Uitdaging:
oudere inwoners in dorp
laten wonen ondanks
beperkte voorzieningen
Adviseur Movisie:
Jel Engelen

laatst geupdate:
24-03-2014

Volg ons!
@buurtkracht
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Witteveen levend en jong
Witteveen. Een mooi en rustig plattelandsdorp
midden in Drenthe. Hoewel het dorpje idyllisch
aandoet, staat het 600 inwoners tellende dorp de
komende jaren voor grote uitdagingen. Het dorp
is in veel opzichten afhankelijk van de omliggende
dorpen. Zo zijn er in het dorp nagenoeg geen
voorzieningen, rijdt er bijna geen openbaar vervoer
en is onlangs de plaatselijke basisschool gefuseerd
met en verhuisd naar een school in Balinge. Een
typisch krimpdorp, zou je zeggen. Maar zo wil
Liesbeth Langen, lid van de werkgroep Nieuw Grijs,
de situatie niet noemen. Wat er dan wel aan de
hand is? Een veranderende bevolkingssamenstelling,
dát is wat er speelt! De werkgroep Nieuw Grijs
en Welzijn Midden-Drenthe gaan op zoek hoe de
bewoners van Witteveen samen de gevolgen van
de bevolkingssamenstelling aanpakken. Een mooi
voorbeeld van dorpskracht!

Witteveen levend en jong
Wat houdt dat nu precies in, zo’n vergrijzing? Of, zoals ze in Witteveen liever zeggen,
een veranderende bevolkingssamenstelling? En hoe bereidt een inwoner zich daarop
voor? Is het mogelijk om als oudere in een dorp te blijven wonen waar nauwelijks voorzieningen zijn? Deze en andere vragen kwamen aan het licht tijdens een inloopavond
van de projectgroep ‘Witteveen levend en jong’, een initiatief dat is ontstaan vanuit de
Dorpsvereniging Plaatselijk Belang. De projectgroep heeft de opdracht gekregen het
dorp en de bewoners te stimuleren zich voor te bereiden op de consequenties van de
veranderende bevolkingssamenstelling en is onderverdeeld in diverse werkgroepen,
ieder met een eigen thema. Nieuw Grijs is één van de werkgroepen die valt onder Witteveen levend en jong en heeft als voornaamste doel: ervoor zorgen dat ook
oudere inwoners van Witteveen in het dorp kunnen blijven wonen, ondanks de beperkte dorpsvoorzieningen.
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Dorpsvereniging plaatselijk belang

Projectgroep Levend & Jong

Werkgroep
“Veilig door
het Veen”

Werkgroep
“Nieuw Grijs”

Werkgroep
“Kindbreed”

Gestructureerde verantwoordelijkheden in Witteveen.

Naoberschap krijgt
een vernieuwende
impuls door middel
van het idee van
dorpskracht.

Naoberschap
Om dat doel te realiseren, werd op 22 februari 2012 de
eerste brainstormsessie van de werkgroep Nieuw Grijs georganiseerd in het plaatselijke dorpshuis De Tille. Tijdens
deze avond stond het thema ‘de betekenis van oud worden in Witteveen’ centraal met als doel te inventariseren
wat de behoeften zijn van een oudere in een plattelandsdorp. De animo voor het onderwerp bleek groot; zo’n 30
ouderen uit het dorp kwamen op deze brainstormsessie
bijeen om te praten over dit actuele en voor hun zeer
relevante onderwerp. ‘Dé behoefte’ van een Witteveense
oudere bleek meer te omvatten dan ‘alleen’ een woonen zorgwens. Ouderen van het kleine Drentse dorp willen
contact, een ontmoetingsplek waar ze naartoe kunnen
om een praatje te maken met dorpsgenoten. Behoefte
aan een ontmoetingsplek en aan ‘naoberschap’; je naobers (buren) bijstaan met raad en daad indien dat nodig
is. Naoberschap krijgt een vernieuwende impuls door
middel van het idee van dorpskracht.
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Inloopochtend
Al snel werd er een concrete invulling
gegeven aan die behoefte, in de vorm
van een inloopochtend in het plaatselijke
dorpshuis. Samen koffie drinken, de
krant lezen en gezellig kletsen met je
dorpsgenoten. Afsluiten met een kop soep
en een tosti. Ongedwongen en vrijblijvend.
Hoewel de bewoners ontzettend
genoten van deze vorm van contact
met dorpsgenoten, ontstonden al gauw
aanvullende ideeën vanuit de bezoekers
zelf. Deze ideeën werden gehoord en
een paar maanden later al gerealiseerd.
En zo komt het dat er elke maand,
tijdens één van de inloopochtenden, een
spreker langskomt die een link heeft met
Witteveen. Hij of zij vertelt dan over zijn
leven en de rol van Witteveen daarin. Ook

ondernemen de inwoners
diverse activiteiten met hun ‘naobers’,
waarbij ook ‘die vrouw aan de andere
kant van het dorp’ eens wordt meegevraagd. Een ander mooi initiatief is dat op
de eerste inloopwoensdag van de maand,
zowel oudere als jongere Witteveense
vrouwen, samen breien ‘Aan de breitafel ‘.
Als vanzelf staan er experts op het gebied
van breien en handwerken op, die de andere aanwezigen kunnen helpen met het
één of ander. Door een klein zetje in de
goede richting, is het echte, pure
naoberschap in Witteveen ontstaan.
Nieuw Grijs is van begin af aan een groot
succes. Ondanks dat het project zich in
de verkennende fase bevindt, hebben
de projectleden nu al heel concrete en
dankbare resultaten geboekt.

November 2012 werd begonnen met de inloopochtenden.
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Dorpskracht Witteveen
Witteveen is er al aan gewend dorpskracht in te zetten.
Daarop wordt voortgebouwd. In dit geval betekent dit:
het ‘oude’ vraagstuk van krimp en vergrijzing op een
nieuwe manier aanpakken. Op zoek naar de talenten en
tijd van 55-plussers, de mogelijkheden en talenten van
jongere bewoners. Verbreden van thema’s. Vernieuwen
van ontmoetingsmogelijkheden. Welzijnswerk krijgt steeds
meer een faciliterende en informerende rol.
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Nieuw Grijs is van begin af
aan een groot succes

Opbouwwerker Harry Tijms

Welzijnswerk Midden Drenthe
Opbouwwerker Harry Tijms van Welzijnswerk Midden Drenthe vertelt: “In Witteveen
zijn de mensen creatief en actief. Als opbouwwerker begeleid ik het proces, geef ik
advies en kijk ik samen met de inwoners - en specifiek met de oudere inwoners van
Witteveen - hoe we het dorp leefbaar kunnen houden. De inloopochtend is daarvan
een mooie eerste aanzet. Zo’n activiteit creëert draagvlak onder de inwoners van Witteveen. Men leert dorpsgenoten (beter) kennen en spreekt met elkaar over alledaagse
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zaken. Het doel is om die inloopochtend verder uit te bouwen naar de woon- en zorgvraagstukken en daarbij gebruik te maken van het aanwezige talent in het dorp. Hoe
we dat precies gaan invullen, is nog onbekend. Er zijn genoeg ideeën, die wekelijks
veranderen en aangepast worden. Het uiteindelijke doel, die stip aan de horizon, staat
nog niet helemaal vast. Dat is niet erg, want we zitten in een verkennende fase. Dat
komt vanzelf!”
Welzijnswerk heeft naast een adviserende rol, ook een signalerende rol. Als opbouwwerker inventariseert Harry Tijms of het dorp recht heeft op subsidies of steun kan
krijgen vanuit andere (landelijke) fondsen. Ook houdt hij in de gaten of er vergelijkbare
projecten elders in het land spelen, waar Witteveen lering uit kan trekken. Met name in
dat laatste wordt hij ondersteund door Movisie.

Aan Tafel in Witteveen
Het is oktober 2013. We zijn inmiddels een paar maanden verder en de dorpshuiskamer, waar iedere week zo’n zestien bewoners van Witteveen bijeen komen, speelt
een grote rol in het dorp. Doordat de dorpsbewoners samenkomen, ontstaan nieuwe
initiatieven en activiteiten, met als resultaat dat het voormalig schoolgebouw ‘De Tille’
tegenwoordig méér is dan ‘alleen’ een dorpshuis en een peuterschool. Zo huizen er
inmiddels ook een fysiotherapeut, een sportschool en een centrum voor kinderen met
ADHD en autisme in De Tille in Witteveen. De werkgroep is druk bezig met diverse
activiteiten, waaronder ook het project ‘Aan Tafel’.

Dorpshuiskamer de Tille
We hebben afgesproken om bij te praten met werkgroepslid Liesbeth Langen over de
ontwikkelingen van de dorpshuiskamer. Direct bij binnenkomst valt ons op dat er een
kleine verbouwing heeft plaatsgevonden. De systeemwanden zijn verwijderd, zodat de
ruimte groter is geworden. Ook zijn er een paar grote ramen geplaatst, waardoor er
meer lichtinval is gecreëerd en de gymzaal achter de muren zichtbaar wordt. De fotowand staat er nog steeds, maar we zien dat er niet meer alleen 50-plussers op de foto
staan. Liesbeth vertelt: “We vonden dat de fotowand iets moest worden van álle bewoners in Witteveen. De fotowand zorgt regelmatig voor leuke gesprekken. De bewoners
worden gevraagd om op die foto iets te laten zien van werk, hobby of andere bezigheden. Op die manier ontdekt men elkaars talenten en hobby’s.”
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Liesbeth Langen

Maar niet alleen de fotowand heeft een
ontwikkeling doorgemaakt. Liesbeth: “Oh,
er gebeurt zoveel! Zo hebben we sinds
kort één keer in de maand een ‘Techtafel’,
gelijktijdig met de ‘Breitafel’. Bewoners
van Witteveen kunnen dan kapotte
apparaten meenemen, die (gezamenlijk)
gemaakt worden door technische bezoekers.” In de huiskamer ontmoeten mensen
elkaar en worden spontaan nieuwe ideeën
bedacht. Er ontstaan groepjes die samen
naar markten en evenementen in de regio
gaan en één keer in de maand vertelt een
spreker iets over werk, hobby of relatie
met Witteveen. Ook doet Witteveen mee
aan Learn for Life: een initiatief waar mensen samen komen om in groepen iets te
leren.

Een voorstel van één van de bezoekers om de inloopochtend eens te verplaatsen naar
de vrijdagmiddag, heeft geresulteerd in het evenement ‘De Tille Borrelt’, waar zo’n
300 � 400 bezoekers op afkwamen. De verschillende activiteiten zorgen ervoor dat er
steeds weer nieuwe mensen binnenlopen in de dorpshuiskamer. En daarmee is de behoefte om elkaar vaker en meer te ontmoeten inmiddels door de werkgroep
gerealiseerd.

Aan Tafel
Hoewel de initiatieven succesvol zijn, hebben de 60-plussers van Witteveen ook
vragen en wensen op het gebied van wonen, zorg en voorzieningen. Om die wensen
in kaart te brengen, heeft de werkgroep Nieuw Grijs een enquête ontwikkeld. Hiermee
wil men inventariseren wat ouderwordende bewoners verwachten van hun leefomgeving. “Maar om nu uit het niets een enqu�te te sturen, daarvan wisten we direct al: dat
levert weinig respons op,” vertelt Liesbeth. “Om de respons te verhogen én om meer
draagvlak te creëren zijn we daarom in gesprek gegaan met de 60-plussers van Witteveen. Dit doen we door letterlijk met ze ‘aan tafel’ te gaan.”
Zo’n 55 bewoners kwamen in kleine groepen bijeen om met elkaar te eten en te praten
over het vraagstuk ‘Ouder worden in Witteveen’. Deze bijeenkomsten gaven verdieping
op de resultaten uit de enqu�te.
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Samen eten
Maar hoe organiseer je dat? Liesbeth vertelt: “Omdat je tijdens een
maaltijd aan tafel vaak in gesprek gaat met elkaar, hebben we
bedacht dat we de bewoners met elkaar willen laten eten. In eerste
instantie zijn we op zoek gegaan naar koks, naar mensen die het leuk
vonden om tijdens de groepsgesprekken het eten te verzorgen.
De reacties daarop waren verrassend enthousiast. Wel werd direct
duidelijk dat we een tweedeling moesten maken: niet iedereen wil én
kok én gespreksleider zijn. Daarom zochten we ook naar gespreksleiders. Wat ik zo leuk vind, is dat we ook hier op zoek gingen naar de
talenten van de dorpsbewoners. We hebben een profiel opgesteld
waaraan een gespreksleider moet voldoen. Naar aanleiding van dat
profiel, hebben we gericht een aantal mensen benaderd. We hebben
negen koks gevonden en negen eetgroepen gemaakt. Zo zijn vier tot
zes mensen met elkaar in gesprek gegaan.”
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Gesprekken en enqu�tes
De gespreksleiders zijn dan wel gericht benaderd; ervaren interviewers zijn het niet.
Daarom werd op 30 oktober een bijeenkomst georganiseerd, waar de gespreksleiders
werden geїnformeerd en getraind. “We vragen de gespreksleiders om de deelnemers
een beetje te prikkelen, te stimuleren en creatief na te laten denken over het vraagstuk.
Daarmee hopen we een verdiepingsslag te maken, ter aanvulling op de enqu�tes.”
Na de gesprekken worden de enqu�tes verstuurd aan alle 60-plussers in het dorp. De
resultaten daarvan worden verwerkt door twee studenten van Stenden Hogeschool en
samengevoegd met de verslagen van de groepsgesprekken.
Met die resultaten wil de werkgroep vervolgens het dorp in gaan om te kijken aan
welke wensen zij gehoor kunnen geven.

Een smakelijk succes!
Dan is het zover: negen eetgroepen bij
negen koks aan huis treffen elkaar in
november en december 2013. Er zijn
ontbijten, lunches en diners georganiseerd door de projectgroep Nieuw Grijs.
De getrainde gespreksleiders uit het dorp
brengen thema’s in aan de hand van
enkele vragen. Doel is een gesprek op
gang te brengen over hoe 60-plussers
hun eigen toekomst zien in het dorp
Witteveen. Hoe prettig is het om in Witteveen te wonen? Hoe belangrijk is het
om in Witteveen te blijven als er meer
zorg nodig is bij ouderdom en ziekte?
Welke voorzieningen zouden in huis
nodig zijn? Welke diensten denk je nodig
te hebben? Ben je nu actief in het dorpsleven of erbuiten? Welke talenten heb
je? De bijeenkomsten zijn levendig: het
is gezellig en nuttig tegelijk. Niet alleen
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worden de antwoorden verzameld en bij
de enqu�te gevoegd. De tafelsessies hebben méér effecten. Iedereen heeft heerlijk
gegeten en de gesprekken verlopen geanimeerd en ongedwongen. Ook worden
nieuwe ideeën getoetst bij elkaar. Mensen
die elkaar nog niet kennen, ontmoeten
elkaar nu voor het eerst. Het is prettig om
dit soort thema’s met elkaar in een informele sfeer te bespreken. Een groep vindt
het zo leuk dat ze een nieuwe eetafspraak
hebben gemaakt om (tegen betaling van
kostprijs aan de vrijwillige kok) weer gezellig te gaan tafelen. Een van de koks is
zo enthousiast dat zij dit heel graag nog
een keer wil doen. Zo ontstaan onbedoeld
nieuwe netwerken en contacten. De leefbaarheid heeft een enorme impuls
gekregen.

Buurtkracht
De werkgroep Nieuw Grijs is een pilot van de gemeente Midden-Drenthe. Dit betekent
dat de werkgroep wordt gevolgd, niet alleen door de gemeente, maar ook door welzijnswerk. Toch komt het meeste werk op het bordje van de vrijwilligers. Op de vraag of
er ook wel eens dingen tegenzitten, vertelt Liesbeth: “Ach ja, soms willen wij wat sneller dan de gemeente kan. Dat is wel eens lastig, maar verder worden enorm gesteund
door de gemeente, welzijnswerk en Movisie.” Liesbeth steekt veel tijd in de werkgroep.
“Als je in teams samenwerkt, kom je regelmatig in aanraking met elkaars talenten,
maar ook met elkaars zwaktes. Dan vang je elkaar op, maar het kost hoe dan ook veel
tijd. Dat maakt het des te moeilijker om dingen af te stoten. Je voelt je al snel bezwaard
om tijd te vragen van mensen die het al druk hebben met werken en andere verplichtingen.”
De steun en adviezen van de betrokken organisaties helpen de werkgroep enorm, maar
de bewoners van Witteveen doen het voornamelijk zelf. Het bewijs dat je door middel van Buurtkracht enorm veel goede dingen kunt realiseren om de leefbaarheid in je
omgeving te verbeteren.
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Begin maart 2014 bereikte Nieuw Grijs de volgende fase. Na de succesvolle enqu�te en
de daaraan gekoppelde ‘Aan Tafelgesprekken’ zijn op een dorpsavond de uitkomsten
gepresenteerd. Ruim 35 Witteveners en drie afgevaardigden uit de nabijgelegen Broekstreek bogen zich over de uitkomsten. Ook waren enkele medewerkers van
welzijnsstichting Midden Drenthe aanwezig.
Werkgroepslid Roos Glastra schetste de voorgeschiedenis en de uitkomsten. Roos liet
zien dat ‘Aan Tafel’ mooie neveneffecten heeft opgeleverd. Zo is één sessie bij de aanwezigen zo in de smaak gevallen dat de groep nog een keer samen heeft gegeten. En
een van de koks heeft het plan opgevat door te gaan met het organiseren van ontmoetingsetentjes.
Witteveen telt 600 inwoners inclusief het buitengebied, waarvan 120 zestigplussers.
100 deden er mee aan de enqu�te en 55 aan de Aan Tafelsessies.
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Belangrijke punten uit de enqu�te en de Aan Tafelgesprekken:

Wonen
Deelnemers vinden het prettig wonen in Witteveen, maar toch zou ongeveer de helft
verhuizen als er meer zorg nodig is. Een aantal wil nadenken over andere woonvormen.

Gebouw
De Tille is ongeveer een jaar geleden tot dorpsaccommodatie uitgegroeid. Nadat de basisschool het gebouw had verlaten is er hard gewerkt. Het gebouw wordt nu al als centraal punt beschouwd. Bewoners zien graag dat de Tille enkele facilitaire functies gaat
vervullen, bijvoorbeeld als uitgiftepunt van medicijnen of een plek waar een wijkverpleegster regelmatig aanwezig is. Ook zou het gebouw kunnen dienen als een centrale
plek waar bewoners een sleutel in bewaring kunnen geven als condoleance-locatie of
als vraag- en meldpunt.

Welzijn
Voor het welzijn van Witteveen is het belangrijk dat er snel internet beschikbaar is:
mensen blijven langer in thuis wonen en voorzieningen worden steeds meer digitaal
aangeboden.
Een van de aanwezigen wijst erop dat goed internet op platteland de huizenprijs met
20% doet stijgen. Om welzijn te stimuleren worden ook gezamenlijke maaltijden, muziek, leesclub en bijvoorbeeld koffie na de fitness genoemd.
De werkgroep trekt de volgende conclusies en legt deze voor aan de dorpsvergadering:
1. 60% van de 60-plussers is bereid de handen uit de mouwen te steken;
2. Het ontwikkelen van ontmoetingsplaatsen moet prioriteit krijgen;
3. Er moet nagedacht worden over de onderlinge hulp en steun, nu en in de toekomst.
Veel is nog onduidelijk. Er moet meer worden ingezet op voorlichting over nieuwe
ontwikkelingen. We weten hoe zorg en ondersteuning nu geregeld zijn, maar we
moeten meer van weten van de nieuwe ontwikkelingen van AWBZ en Wmo.
Moeten we bijvoorbeeld zelf voorzieningen gaan opzetten?
Nieuwe plannen van Nieuw Grijs zijn:
1. nader onderzoek naar behoeften van senioren (75+);
2. enqu�te verbreden naar behoeften van jongeren;
3. in gesprek gaan over de mogelijkheden van een zorgcoöperatie;
4. verder gaan met het concreet organiseren van onderlinge hulp.
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Bewoner:
we moeten naar een socialere samenleving

Discussie
De vergadering eindigt met het voornemen om verder te gaan met het verkennen van
een zorgcoöperatie en andere woonvormen en het verbeteren van de internetvoorzieningen.

De zorgcoöperatie
Het idee van een zorgcoöperatie leidde tot een uitgebreide discussie. In Nederland zijn
inmiddels veel voorbeelden van nieuwe coöperaties. Uit de discussie op de dorpsavond
kwam als voordeel naar voren dat het een officiële organisatie zou moeten zijn met
duidelijke kaders en opererend zonder winstoogmerk en met een solide boekhouding.
Anderen dachten dat ze beter konden beginnen op kleine schaal in een
buurtje. Er zijn goede voorbeelden waar men onderling alles opvangt. Sommigen
vonden dat weer te dwingend.
“Van een formele organisatie ben je lid en daarbinnen kan je taken vrijwillig verdelen.
Dan kan je mijn en dijn regelen. Het is een keuze die je zelf maakt. Je hoeft je je niet
bezwaard te voelen als je niet meedoet”. Een coöperatie heeft wel bepaalde omvang
nodig. Misschien een idee om het samen met dorpen om ons heen op te zetten?
Iemand anders opperde dat een coöperatie niet alleen over zorg of ouderen hoeft te
gaan. Je kunt als jongere toch ook lid worden? Weer een ander vond dat je een
formeel netwerk als de coöperatie en een informeel buurtnetwerk niet tegenover
elkaar hoeft te stellen. Het kan naast elkaar bestaan.

Wonen
Hoe reëel is de optie om te verhuizen naar Westerbork als je als oudere voorzieningen
nodig hebt? Mensen zeggen ‘tegen die tijd verhuis ik wel naar Westerbork’, met als
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reden dat daar alle voorzieningen wel zijn. Verhuizen helpt niet als je minder mobiel
wordt of een gezichtsbeperking krijgt. De mensen vergeten dat als je afhankelijk wordt,
je ook in Westerbork niet bij de voorzieningen komt. En je bent je netwerk kwijt.
Iedereen is het ermee eens dat het heel belangrijk is meer zicht te krijgen op de komende tien jaar. “Het is niet drents om naar hulp te vragen. En dat is misschien straks wel
nodig. Daarop moeten we ons voorbereiden”.
Enkele deelnemers opperen het idee van nieuwe woonvormen. Bijvoorbeeld een grote
boerderij met appartementen, wat tuin en kippen. Het zou mooi zijn als een groepje
daarover gaat nadenken. Geen pasklare oplossingen maar een groepje gelijkgezinden
die daarover gaat nadenken.

Internet
De voorzitter van Plaatselijk Belang licht toe dat het Dorpenoverleg bezig is met het
verbeteren van het internet. Gebleken was dat de commerciële bedrijven wel glasvezel
in de kernen leggen, maar niet in het buitengebied. Nu komt er subsidie vanuit de
provincie. “Zij staan achter ons!”
Tenslotte besluit Werkgroep Nieuw-Grijs onderzoek te doen naar de behoeften van
jongeren en daarnaast de behoeften van 75-plussers verder in kaart brengen.
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Bij de oprichting van de Buurtfirma zijn vrouwen met
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Buurtfirma in Hoofddorp
Buurtkrachtprojecten kunnen vele vormen aannemen. Vanuit een
garagebox in de wijk Graan voor Visch in Hoofddorp is het idee
ontstaan om verschillende initiatieven van vrouwen samen te
brengen tot een professionele Buurtfirma. Buurtvrouwen bundelen hun krachten en worden ondersteund door de woningcorporatie Ymere.

Graan voor Visch
Graan voor Visch is een wijk en straatnaam in het zuidoosten van Hoofddorp. De
naam van de wijk is afkomstig van een boerderij die in de buurt stond en verwijst
naar de tijd dat er akkerland en water was: het voormalige Haarlemmermeer. Ten
zuiden van de wijk ligt Graan voor Visch-Zuid, een bedrijventerrein. Dit grenst aan
het excentrische NS-station, dat bij de aanleg van de Schiphollijn is aangelegd, in vijf
minuten brengt de trein je naar de luchthaven. Het oude stationsgebouw staat nog in
het centrum van Hoofddorp en biedt uitzicht op het voormalige tracé van een lokaal
lijntje.

Yasmin Kaddour, projectleider Ymere, ondersteunt en doet
actief mee.
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Behoefte aan buurtfirma
De start van het project ligt bij woningcorporatie Ymere en bewoners van de wijk. Zij
willen een atelier annex leer- en werkplek met winkeltje starten. Voor vrouwen met
verschillende culturele achtergrond en van alle leeftijden. Vrouwen kunnen elkaar ontmoeten tijdens het gezamenlijk werken aan textielkunstprojecten en andere ambachten
zoals schilderen, mozaїeken, breien of haken.
Het atelier is bedoeld als opstap naar opleiding of (vrijwilligers)werk voor vrouwen die
een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook voor vrouwen die een zinvolle dagbesteding zoeken in een veilige, inspirerende omgeving is het atelier bedoeld. Uit verschillende onderzoeken blijkt behoefte aan een buurtplaats waar bewoners zich thuis
voelen en zich verder kunnen ontwikkelen. En daardoor ook meer zeggenschap krijgen
over de aanpak en uitstraling van hun buurt.

De vrouwen hebben een duidelijke rolverdeling in de oprichting van de buurtfirma.
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Al langer komt een aantal, voornamelijk allochtone, vrouwen bijeen in een garagebox.
De samenkomsten brengt de vrouwen op het idee om hun krachten te bundelen: voor
kinderopvang, om deskundigheid uit te wisselen of kennis op te doen. De vraag: ‘kunnen we de kosten van deze gemeenschappelijke ruimte delen en dan een buurtfirma
oprichten waar bedrijvigheid hand in hand gaat met sociale contacten?

De neuzen dezelfde kant op
Saskia van Grinsven, projectleider van Movisie vertelt: “Het duurde even voordat er
consensus was bij de verschillende vrouwen. Leek er eerst overeenstemming te zijn over
de oprichting en inrichting van een Buurtfirma, later bleek dat een aantal gewoon hun
eigen kapperszaakje of naaiatelier wilde beginnen. Om de verwachtingen gelijk te krijgen, hebben we een studiedag georganiseerd.”
“De dag heeft als belangrijk winstpunt dat er een aanzet is voor een projectplan,” vult
Jamila Achahchah, collega van Saskia, aan. “Het plan geeft handvatten om financiering te vinden voor de overkoepelende activiteiten. Uitdrukkelijk niet voor de individuele
bedrijfjes. “We zijn zeer benieuwd of en hoe ze uitvoering geven aan dit plan. Het hoeft
niet alleen om financiën te gaan. Je kan ook denken aan ondersteuning in de vorm van
kennis inbrengen of het geven van een workshop.”

Het maken van een projectplan vergde veel voorbereiding en ondersteuning van Movisie.
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Moet dat nou?
In september 2013 is het zover en heeft de buurtfirma in Hoofddorp een bestuur gevormd. De stichting is in oprichting. De eerste reactie van de vrouwen is kritisch: “Moet
het nou? Waarom een stichting oprichten, dat gaat veel tijd en energie kosten. We
moeten dan meer investeren in de organisatie dan in de inhoud, waar het om draait.
En bovendien hebben we geen kennis hiervan.” Gelukkig zijn er twee vrouwen met
een juridische achtergrond die de oprichting van de stichting op zich wilden nemen. De
rest van de vrouwen wil vooral bezig zijn met de plannen en uitvoering. De bestuurlijke
wereld was voor hen onbekend en lastig te begrijpen.

“We hebben nooit eerder een plan geschreven, het is een leerzaam traject. Het
is een taal en een vak apart. Movisie moest veel voor ons vertalen. Bijvoorbeeld
maatschappelijk effect of plan van aanpak,” aldus één van de vrouwen.

Fatiha Kadou, vrijwilliger bij de Buurtfirma.
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De vrouwen hebben zich afgelopen periode bezig gehouden met vragen als: ‘Hoe kun
je de buurt en omgeving beter betrekken bij onze buurtfirma? Met mensen gaan praten hoort daarbij, met wie willen we een gesprek aangaan? Welke info hebben we nog
nodig voor ons plan?’ De vrouwen willen bijvoorbeeld een ruimte voor de buurtfirma.
En tot hun verbazing stemt de woningcorporatie Ymere daar vooralsnog niet mee in.
“Wat is toch het probleem,” zegt iemand. “We willen gewoon een ruimte. Ymere heeft
ruimte, geef die dan!” Een voorbeeld van hoe de vrouwen de systeemwereld ervaren.

Op eigen kracht
De buurtfirma gaan nu op eigen kracht verder, zonder financiële ondersteuning of een
betaalde kracht. De individuele ondernemers zijn hun ondernemingsplannen aan het

In een omgebouwde garage in de wijk Graan voor Visch komen de vrouwen bijeen.
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uitwerken, ze krijgen steun van elkaar. Voor ondernemerschap heb je kwaliteiten nodig, lef bijvoorbeeld. Maar je hebt ook bepaalde kennis nodig en bijvoorbeeld een
ondernemingsplan. Dat willen de vrouwen graag leren. Ze willen elkaar hiermee verder
helpen. Als de individuele plannen klaar zijn dan worden de aanvragen ingediend bij
verschillende fondsen.
De Buurtfirma zal waarschijnlijk nog eens bij Movisie aankloppen voor ondersteuning
bij het leren presenteren van plannen en het voeren van gesprekken. “We hebben een
spannend en een leerzame fase achter de rug. Niet altijd makkelijk, we gaan nu eigenlijk starten. We zijn doorzetters en we hebben elkaar, dus we gaan met energie de
volgende stappen ondernemen,” aldus één van de vrouwen.

Wat is de buurtfirma?
De buurtfirma in Hoofddorp is een ontmoetingsruimte en leerervaringsplek
ineen. De ondernemingen van de vrouwen vormen de basis. De meerwaarde is
dat kinderen kunnen worden opgevangen én dat kosten worden gedeeld. Daarbij hebben zij een gezamenlijk gezicht in de vorm van stichting of corporatie.

Hatun Kucun, wil graag haar onderneming starten.
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De Buurtfirma opereert inmiddels volledig zelfstandig en onafhankelijk van de Goudvisch - het atelier waar buurtbewoonsters leren handwerken en waar de Buurtfirma is
ontstaan. Een enthousiaste en gedreven kerngroep van zeven vrouwen met verschillende ambities komt periodiek bij elkaar. Voor hen zijn de bijeenkomsten van de Buurtfirma belangrijk. De constructie helpt ze bij het verwezenlijken van hun dromen. Ook
is er inmiddels een bestuur gevormd: drie vrouwen regelen de juridische en financiële
zaken voor de oprichting van een stichting.

Stichting en bestuur
De afgelopen maanden waren onrustig: de interesse van vrouwen uit de buurt was wisselend, waardoor er sprake was van veel in- en uitstroom bij de Buurtfirma. Bovendien
wijzigden de ideeën over de bijdrage die de Buurtfirma kan leveren keer op keer en
ontbraken de kennis en competenties om het overkoepelende plan van aanpak voor de
Buurtfirma af te maken. De oprichting van een bestuur en stichting lag daarom lange
tijd stil.
Gelukkig is er inmiddels een drietal enthousiaste vrouwen opgestaan dat plaatsneemt
in het bestuur van de Buurtfirma. Vanuit hun diverse achtergronden en expertises geven zij richting aan de Buurtfirma, waardoor ze de organisatie naar een hoger plan
weten te tillen. Zo is er een dame met een financiële achtergrond, een ondernemer die
veel ervaring heeft met het opzetten van bedrijven en een jurist die de dames door het
woud van regels, wetten en eisen loodst om de oprichting van de stichting zo goed
mogelijk voor te bereiden en uiteindelijk te realiseren.

Doelstelling
Hoewel de precieze invulling van de Buurtfirma in de afgelopen maanden verschillende malen is gewijzigd, weet bestuurslid Fatima Adardor inmiddels goed
waar de focus van de stichting-in-wording op moet liggen. Ze vertelt: “Wij willen een overkoepelende stichting vormen voor vrouwen die hun eigen bedrijf
willen starten. Het is de bedoeling dat we de expertise van elkaar gebruiken om
de vrouwen een vliegende start te geven en ze te helpen hun talenten verder te
ontwikkelen. Wij willen dat duwtje in de rug zijn, dat zoveel vrouwen die thuis
zitten nodig hebben om hun dromen waar te maken.”
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Talentontwikkeling en kennisoverdracht
Dromen zijn er genoeg. Op dit moment zijn er zeven vrouwen die aangesloten zijn bij
de Buurtfirma. “We komen iedere keer op een andere locatie bijeen,” vertelt Fatima.
“Vaak bij een van de vrouwen thuis of soms juist in een zakelijke omgeving. Op dit
moment zijn we bezig om de papieren in orde maken die nodig zijn voor het oprichten van een stichting. Pas als de stichting is opgericht, kunnen we beginnen met het
werven van fondsen. In het begin hadden we het idee om een pand te huren, zodat de
ondernemers hun bedrijfjes ergens konden vestigen. Nu we een aantal maanden verder zijn, weten we dat we ons beter kunnen focussen op talentontwikkeling en kennisoverdracht en dat we het geld dat we verzamelen beter kunnen steken in coaching,
training en begeleiding.”

We kunnen
ons geld
beter steken
in coaching
en
begeleiding

* * * 36 Buurtfirma in Hoofddorp

Begeleiding
Tijdens de bijeenkomsten van de Buurtfirma helpen
de vrouwen elkaar met de zaken waar ze tegenaan
lopen bij het opzetten van hun bedrijf en brainstormen ze over de ideeën die ze hebben. De plannen
zijn uiteenlopend: de één wil een kapsalon beginnen, de ander een cateringbedrijf en weer een ander
een kinderopvang. Sommige vrouwen zijn al gestart
met hun activiteiten, anderen zitten nog middenin
de brainstormfase. De Buurtfirma is bedoeld om de
vrouwen op weg te helpen. Ze worden geholpen
bij het ontwikkelen van hun talenten, begeleid bij
alle administratieve zaken die ze moeten regelen en
geadviseerd over ondernemen. De bedoeling is dat
de vrouwen na drie jaar op eigen benen staan, zelfstandig hun bedrijf tot een succes kunnen maken en
de Buurtfirma verlaten om plaats te maken voor een
nieuwe instroom van vrouwen. Om een goede begeleiding te kunnen bieden, ligt het maximum aantal
vrouwen dat tegelijk plaats kan nemen in de Buurtfirma op vijf.

Doorzettingsvermogen
De verwachting is dat de stichting begin 2015 een feit is, zodat de vrouwen in het
nieuwe jaar goed van start kunnen. De vrouwen zien de toekomst rooskleurig. Fatima:
“Ik hoop dat we met elkaar een organisatie kunnen opzetten die succesvol is. Een
Buurtfirma waarmee we laten zien dat als je krachten bundelt, je een heel eind kunt
komen en dat je - als het even tegenzit - niet moet opgeven, maar juist moet doorzetten. Het geeft niet dat het wat langer duurt, als je maar iedere keer een stap vooruit
zet. Ik hoop echt dat wij als inspiratiebron kunnen fungeren voor andere (allochtone)
vrouwen die thuis zitten en graag iets willen betekenen en toevoegen in de maatschappij.” Op de vraag wat de Buurtfirma nodig heeft om succesvol te worden, antwoordt
Fatima resoluut: “Een goede samenwerking, financiering en doorzettingsvermogen.”

Buurtfirma in Hoofddorp 37 * * *

Ladybusiness
Het project Ladybusiness richt zich op het bevordering van arbeidsparticipatie
van vrouwen. Specifieker, op het stimuleren van vrouwen om hun eigen onderneming te starten. Ladybusiness is het resultaat van een groep enthousiaste
vrouwen die kansen willen creëren voor zichzelf en vrouwen uit hun directe
omgeving. Doel? Een financieel zelfstandige ‘Business School’ voor vrouwen met
weinig kansen op de arbeidsmarkt.
Sportvereniging Ladyfit is onder allochtone vrouwen in Utrecht inmiddels een gegeven.
De vrouwenvereniging, gevestigd in de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Overvecht,
gebruikt sport om vrouwen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. Een groep
gelijkgestemden vond elkaar bij de sportvereniging en ging in gesprek over arbeidsparticipatie en de kansen die vrouwen hebben als zelfstandig ondernemer. Sommigen van
de vrouwen zijn kwetsbaar op financieel gebied: ze hebben geen of weinig inkomen,
hebben schulden of zijn afhankelijk van een uitkering of hun partner. Omdat de reguliere
arbeidsmarkt niet voldoende aansluit bij de mogelijkheden van de vrouwen, willen ze
het heft in eigen hand nemen. Zo ontstaat het idee van Ladybusiness, gesteund en mede
mogelijk gemaakt door Ladyfit.

Wat maakt de buurtkracht hier sterk?
De vrouwen achter Ladybusiness, zijn enthousiast, gemotiveerd en willen graag een
eigen onderneming starten. Sommigen hebben een talent voor organiseren, schrijven
of het maken van kleding. De vrouwen hebben behoefte om hun talent om te zetten in
een product voor een onderneming. Meryem Arbib: ‘Ons project draagt er aan bij dat
men afscheid neemt van het idee dat een ondernemer een blanke man is van middelbare leeftijd, gekleed in een krijtstreeppak.’
Om Ladybusiness tot een succes te maken, werden taken verdeeld op basis van de
kracht en interesses van de vrijwilligers. Door de diversiteit binnen de groep bleek dit
geen probleem. Gedurende het schrijven van het Ladybusiness-projectplan werden ideeën concreter en gesprekken meer gefocust. Een aantal vrijwilligers leerde hoe zij een projectplan moesten schrijven. Janneke Zerner vertelt: ‘Het schrijven van dit projectplan zat
vol met leermomenten, zowel technisch - welke elementen een projectplan moet bevatten en waar aan gedacht moet worden met het oog op fondsenwerving - als persoonlijk.
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‘Ons project draagt er aan
bij dat men afscheid neemt
van het idee dat een
ondernemer een blanke man
is van middelbare
leeftijd, gekleed in een
krijtstreeppak.’
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Ik ben gewend om alleen te werken maar heb door dit schrijfproces ervaring opgedaan
in het afleveren van een groepsproduct.’

Buurtkracht en vraaggericht
Ook het zoeken naar relaties en contacten in de wijk was erg belangrijk. Samen met
deze krachten uit de wijk wilde Ladyfit de Business School mogelijk maken. Ervaren en
minder ervaren vrijwilligers bereidden samen de gesprekken voor en dachten na over
het doel en verloop van het gesprek. Sommige vrijwilligers pakten dit groepsgewijs aan.
Ze werden geholpen door vrijwilligers met ervaring op het gebied van partnergesprekken - zoals de bestuursleden van Ladyfit. Leermoment was het denken over de krachten in de wijk en welke partners steun kunnen bieden bij een project als Ladybusiness.
Bijvoorbeeld de gemeente, het UWV en het ROC. Fondsenwerving was voor alle vrijwilligers nieuw en met behulp van ervaren bestuursleden van Ladyfit, hebben zij met
succes aanvragen gedaan bij het Oranje Fonds en het VSBfonds.
Het ontstaan vanuit een concrete behoefte en het vraaggerichte aanbod bepalen de
kracht van Ladybusiness. Bestaande instanties beschikken vaak over een aanbod dat
niet aansluit op de vraag van de doelgroep, waardoor de organisaties als hoogdrempelig worden ervaren. Ladybusiness onderscheidt zich door enerzijds het uitgebalanceerde
aanbod - workshops, individuele coaching, intervisie, begeleiding - en anderzijds de
motiverende werking van teamwork. Ook de betrokkenheid van rolmodellen is belangrijk, bijvoorbeeld van vrouwen die succesvol actief zijn als zelfstandig ondernemer. De
vrouwen die deelnemen aan Ladybusiness hoeven niet alles alleen te doen: zij moeten
zorgen voor een goed idee en een portie doorzettingsvermogen.
Inmiddels zijn de fondsen akkoord. Het Oranjefonds en VSBfonds gaan de BusinessSchool financieel ondersteunen. Nu de fondsenwerving achter de rug is, worden de
laatste gesprekken gevoerd met de gevonden partners om de samenwerking te concretiseren en vast te leggen. Ladybusiness is klaar voor de start en wordt met behulp van
adviesbureau Lisaan tot uitvoer gebracht.
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Wat kunt u doen om de buurtkracht te versterken? Tips uit de praktijk:

1. Draagvlak creëren
Het idee voor Ladybusiness kreeg vorm na verscheidene brainstormsessies waarbij het doel was om gezamenlijk op één lijn te komen.
Tip: geef elkaar de ruimte in de eerste fase van een project. Ieders
inbreng, wensen en ideeën zijn welkom om te komen tot een breed
gedragen initiatief.

2. Plannen op papier
In de tweede fase hield de groep zich bezig met het schrijven van een
projectplan en het leggen van contacten met eventuele partners.
Tip: laat deelnemers meeschrijven aan het projectplan. Zo schep je
gedeelde verantwoordelijkheid. Deelnemer Rachida el Hannati: ‘Ik heb
beter geleerd om af te stemmen binnen een groep en hoe je een sterk
plan van aanpak maakt.’

3. Contacten leggen in de wijk
In de Utrechtse wijk Kanaleneiland werd gezocht naar krachtige relaties. Daardoor ontstond er direct draagvlak. Zo ondersteunt het ROC
de wijk in de vorm van lokalen, docenten en studenten. Ladybusiness
vrouwen leggen contacten in de wijk en voeren zelf de gesprekken.
Tip: laat deelnemers vooraf nadenken over het gewenste verloop en
doel van gesprekken met (potentiële) partners. Bij Ladybusiness pakten
sommige vrijwilligers dit groepsgewijs aan. Daarnaast waren er vrijwilligers beschikbaar met ervaring op het gebied van partnergesprekken
die de vrijwilliger op weg hielpen.
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Meerdere ‘brown paper’-sessies met organisaties uit de wijk
leiden tot veel goede ideeën.
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Samen sterk in Someren Noord
Het buurtkrachtproject Someren Noord is een voorbeeld van hoe
buurtbewoners, wijkorganisaties en overheid samenwerken voor
een leefbaar Someren Noord, nu en in de toekomst. De wijkraad
Someren Noord en gemeente hebben de ambitie om een samenhangend wijkplan te maken. Hoe leg je verbinding tussen wat
loopt en hoe creëer je meer samenhang en betrokkenheid van
bewoners?

Het opsporen van wijkkracht is op 16 april 2013 begonnen. Gemeente, politie, wijkraad, de woningcorporatie en andere instanties waren aanwezig in het wijkcentrum
voor een grote bijeenkomst. Onder leiding van Movisie werd een buurtkrachtanalyse
gehouden en een marsroute voor de toekomst. Na een korte wijkschets door wijkraad
voorzitter Wim Verhees waarbij vooral de vergrijzing opvalt, worden er 10 aandachtgebieden gepresenteerd (zie pag. 34). Aan de aanwezigen de vraag om hun ambities
op gekleurde post-it plakkers te schrijven en die te plakken op de verschillende posters.
Deze ‘brown paper’ sessie levert meteen levendige discussies op en een bonte verzameling aan ideeën. Jel Engelen, projectleider bij Movisie, bespreekt de bonte verzameling
aan ideeën en suggesties plenair.
Zwaartepunt van deze eerste bijeenkomst is de buurtkrachtanalyse. Doel is het opsporen van buurtkracht en aansluiten bij wat er al bekend is om vandaaruit elkaar verder
te versterken in de gemeenschappelijke doelen. Dit zijn de organisaties en mensen die
nodig zijn voor de vervolgstappen. Bovendien kan gekeken worden of deze mensen en
organisaties kunnen meedoen wanneer er uiteindelijk een kwestie is geselecteerd om
aan te werken. Daarna is het belangrijk om af te stemmen tussen voorzieningen, burgers en de overheid.
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Wethouder Theo Maas op de eerste bijeenkomst

De zes actoren en factoren zijn ondernemers, vrijwilligersorganisaties, verenigingen,
sleutelfiguren, burgerinitiatieven en voorzieningen.

Wijkkracht Someren Noord
De wijkraad en het gemeenschapshuis De Weijers van Someren Noord
willen drie doelen bereiken:
1. Nieuwe betrokkenheid van vrijwilligersorganisaties en actieve
bewoners bij zaken in de wijk.
2. Bredere thematiek door meer bewoners.
3. Relatie met gemeente en welzijn opnieuw tegen het licht houden en
beslissen wat de beste vorm is.
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Start gemaakt
De eerste bijeenkomst in april heeft een
duidelijk beeld gecreëerd wat er speelt en
welke krachten er in de wijk te vinden zijn.
Ook heeft het laten zien hoe deelnemers
denken over de aan te pakken onderwerpen. Belangrijke thema’s zijn Wonen,
Veiligheid, Werk en het stimuleren van
burgerinitiatieven. Op de tweede bijeen-

Tien aandachtsgebieden:
1. Leefomgeving
(bijv. uitstraling, imago)
2. Wonen
3. Veiligheid
(breed)
4. Verkeer
5. Actieve bewoners
6. Zorg & welzijn
7. Economie
8. Kinderen/Jongeren
9. Ouderen
10. Voorzieningen
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komst wordt de buurt betrokken en gekeken wat er volgens hen speelt en welke
buurtkracht zij bij elkaar krijgen. Vervolgens moeten beide partijen samen aan de
slag met als uiteindelijk resultaat het opstellen van een samenhangend en uitvoerbaar wijkontwikkelingsplan, uitgaande van
krachten van de wijk en voortkomend uit
de bewoners.

Sfeerimpressie bijeenkomst 1, Someren Noord

Wijkraad voorzitter Wim Verhees
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De tweede stap gezet
Nadat in april een bijeenkomst met
vertegenwoordigers van instellingen was
gehouden, heeft op 4 juni 2013 de
tweede bijeenkomst plaatsgevonden.
Dit keer uitsluitend voor de vertegenwoordigers van organisaties in de buurt: de
verenigingen en vrijwilligersorganisaties,
de oudergroep van de school, de kerk,
vrijwilligers en bewoners van woonzorgcentrum Eegelshoeve, van gemeenschapshuis De Weijers en van de wijkraad.
Ook deze vertegenwoordigers hebben aan
de hand van thema’s die op flap langs de
wanden hingen intensief gesproken over
wat eenieder belangrijk vindt.
De bijeenkomst was opgedeeld in drie
onderdelen. Begonnen is met tafelsessies:
zes mensen vanuit verschillende groepen

gaan aan de slag gegaan met de tien thema’s aan de hand van de volgende vragen:
• wat leeft er?
• waar zitten de knelpunten?
• waar kan ik aan mee doen of waar kan
mijn organisatie aan bijdragen?
De uitkomsten uit de tafelsessies worden
op de flaps geplakt en toegelicht.
Vervolgens is iedereen uitgenodigd mee
te doen. Eedere aanwezige spreekt uit of
meegedaan wordt aan een vervolg.
In de zomer heeft de werkgroep Buurtkracht de resultaten bij elkaar gebracht.
Drie thema’s springen eruit:
1. Uitstraling van de wijk
2. Ouderen in de wijk: zo lang mogelijk
thuis wonen
3. Jongeren in de wijk

Ouderen
De ambities aangaande de zorg voor ouderen zijn onder te verdelen in zorg,
wonen en voorzieningen. De bewoners zien meer verbeterpunten in de zorg dan
de instellingen. De bewoners willen de zorg graag dichterbij en meer stimulering
van burenhulp en het maatjesproject. Op het gebied van wonen willen zowel
de bewoners als de instellingen meer verschillende woonmogelijkheden voor
ouderen, door de mogelijkheid om zelfstandig te wonen, kleiner te wonen of
woningen te huren. Wat betreft de voorzieningen voor ouderen zien zowel de
bewoners als de instellingen een rol weggelegd voor de Eegelshoeve. Er moet alleen meer bekendheid komen over de mogelijkheden ervaren en er moet ook in
de toekomst voldoende ruimte zijn voor activiteiten. Een ambitie is om de Eegelshoeve meer onderdeel te maken van de wijk. Overige punten w.b.t de ambities
voor ouderen zijn de integratie tussen jong en oud, dagbesteding voor ouderen,
een buurtwerkplaats en variatie in de tijden van activiteiten.
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Jongeren en Kinderen
De ambities van de bewoners en instellingen t.a.v kinderen komen veel overeen.
Er is een behoefte aan meer speeltuintjes en speelvoorzieningen. De bewoners
zouden daarbuiten graag een veilige route naar school zien en meer activiteiten
voor kinderen tussen de 12 en 16. De instellingen zouden verder graag de scholen voller zien. De ambities t.a.v jongeren komen met name van de instellingen.
Zij zouden graag de jeugd meer betrekken, contact met de jeugd willen houden
en de politiek aantrekkelijker willen maken voor jongeren. Verder zouden zij de
Comeet graag behouden als ontmoetingsplek en jongerenwerk een plek geven
in de Comeet.

Uitstraling van de wijk
Er heerst een grote tevredenheid over de leefomgeving; veel groen, goed buurtcontact en alles dichtbij. Verbeterpunten van de bewoners zijn vrij concreet:
minder hondenpoep, minder straatvuil van jongeren, meer parkeergelegenheid
en winkels met een betere uitstraling en openingstijden. De instellingen kijken
meer naar de rollen van de gemeente en burgers. De burgers zien zij graag actiever en zij willen graag een onderhoudsplicht. Van de gemeente verwachten zij
goed onderhoud en toegankelijk vervoer. Ook de instellingen zien een verbeterpunt in de uitstraling, maar dan van de wijk in zijn geheel.
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Wat levert het traject buurtkracht op?
De projectgroep Someren Noord is op weg naar een geїntegreerd wijkontwikkelingsplan. Leden van de projectgroep Buurtkracht hebben bepaald wat het project tot nu
toe heeft opgeleverd. Ook aan leerpunten. De lijntjes tussen de verschillende
instellingen, overheid en actieve burgers zijn veel korter geworden.

“Je leert elkaar - als persoon en als organisatie - beter kennen.”
“We hebben nieuwe ideeën gekregen hoe we van onderop met de
wijk aan de gang kunnen.”
“We spelen directer in op wat er speelt. Een voorbeeld is het vijftigjarig bestaan van het Hertenkamp. We zien allemaal dat het bestuur verouderd is. Als wijkraad en gemeenschapshuis ‘De Weijers’
bieden we nu meteen ondersteuning. Een ander voorbeeld is de
speeltuin in een van de buurten. Aan de wijkraad was een advies
gevraagd. We hebben een snelle flyeractie gehouden waarin we
door middel van vier plaatjes de verschillende opties laten zien.
Gevolgd door een digitale enquête. Dat werkte fantastisch, kijk
maar op www.somerennoord.nl.”
“We zijn als een schip dat een stip op de horizon heeft. We
zetten nu grote stappen. We zijn gedwongen na te denken over
de structuur in de wijk en hoe we de verbreding aan de basis
kunnen verbeteren.”
“Ik heb nu de hoop dat het niet beperkt blijft tot een klein
kringetje. Verjonging is heel belangrijk. Hopelijk zal dat een effect
zijn van dit traject”.
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Volgende acties
De afgelopen maanden zijn er twee belangrijke bijeenkomsten geweest. Op 12
november was er een werkbijeenkomst van de projectgroep samen met de gemeente
en welzijnsstichting ONIS. Tijdens deze bijeenkomst werd besproken welke vormen
van samenwerking mogelijk zijn. Daarvoor werd de overheidsparticipatietrap als kapstok gebruikt. Deze ladder maakte duidelijk dat er niet één manier van samenwerken
is, maar dat het afhankelijk is van het onderwerp. Dat betekent dat bewuster per keer
afgestemd moet worden tussen de partijen.
Op 10 december 2013 vond de derde buurtbijeenkomst plaats. De opkomst was hoog:
zo’n 70 buurtbewoners kwamen op de oproep af om mee te praten over de thema’s
‘ouderen in de wijk’, ‘jongeren in de wijk’ en ‘wonen in de wijk’. Ook de wethouders
van welzijn en ouderenwerk waren present. Drie duo’s van kartrekkers leggen aan de
hand van grote posters vast welke plannen zij hebben met de buurt. Deze plannen zijn
door tafelgroepen van ideeën voorzien. Voorlopig resultaat: veel belangstelling en een
tiental nieuwe meedenkers en – doeners.
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De overheidsparticipatietrap

Loslaten

Faciliteren

Stimuleren

Regisseren

Reguleren

•
•
•

•

•

Loslaten: Wanneer de overheid een taak helemaal loslaat, heeft ze inhoudelijk
noch in het proces enige bemoeienis.
Faciliteren: De overheid kiest een faciliterende rol als het initiatief van elders komt
en zij er belang in ziet om dat mogelijk te maken.
Stimuleren: De overheid heeft wel de wens dat bepaald beleid of een interventie
van de grond komt, maar de realisatie daarvan laat ze over aan anderen. Ze zoekt
slechts naar mogelijkheden om die anderen in beweging te krijgen.
Regisseren: Wanneer de overheid kiest voor regisseren, betekent dat ook andere
partijen een rol hebben maar dat de overheid er belang aan hecht wel de regie te
hebben.
Reguleren: Regulering door wet- en regelgeving. Als consequentie van dit middel
kan de overheid regels ook handhaven en overtreding daarvan sanctioneren. Het instrumentarium van reguleren benadrukt dat de overheid daar waar het onder meer
gaat over vraagstukken van orde en veiligheid altijd in een verticale verhouding tot
haar burgers staat.

Uit: Loslaten in vertrouwen van de Raad voor openbaar bestuur, december 2012
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Op 6 maart 2014 heeft de projectgroep Someren-Noord samen met wethouder Theo
Maas en ambtelijk ondersteuner Ilse van Gerven teruggekeken op het proces van
Buurtkracht in Someren-Noord. Er is besproken wat er is bereikt en hoe de betrokkenen
het komende jaar verder gaan.
De start van het project Buurtkracht in Someren-Noord lag bij de wethouder en bij de
wijkraad. Beiden zagen een mooie kans voor het opzetten van een Integraal Wijk
Ontwikkelingsplan in Someren-Noord.
De vraag die zij zichzelf stelden: ‘Hoe kunnen de wensen en ideeën in Someren-Noord
samen met nieuwe input vanuit de wijkbewoners gestalte krijgen?’ Nu, een jaar later,
ligt er resultaat. Drie (buurt-)bijeenkomsten zorgden voor input. Op 13 maart 2014
werden de resultaten van de bijeenkomsten via een raadsnotitie voorgelegd aan de
commissie Burger en Bestuur. Eerder, in september 2012, nam de Raad een motie aan
om voor de wijk Someren-Noord een wijkontwikkelingsplan op te stellen. Aan deze
motie is op twee manieren uitvoering gegeven. Eén van de manieren was deelname
aan het project Buurtkracht. Middels de raadsnotitie werd de raad geїnformeerd over
de behaalde resultaten.
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Speerpunten
Waar gaat de groep mee verder? Er zijn drie speerpunten benoemd:

Ouderen in de wijk
De groep ouderen in de wijk is gestart. Er is een brede werkgroep samengesteld
die bij elkaar is gekomen. De werkgroep brengt in kaart wat er voor de ouderen in
Someren-Noord gedaan kan worden. Daarnaast is er direct gestart met het organiseren van een senioren-informatieavond. Doel van de werkgroep is de buurtkracht
rondom ouderen in de wijk in gang zetten. Hoe kunnen organisaties en mensen
op het gebied van bewegen, welzijn, voorzieningen en gezondheid er samen voor
zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen? En wat kunnen
ouderen zelf betekenen in de wijk?

Jeugd in de wijk
Een aantal mensen is aan de slag gegaan met het speerpunt jeugd. Deze groep
moet nog afbakenen op welke jeugd ze zich willen richten. Een idee is om samen
met de basisschool en ouders de verkeersveiligheid verbeteren. Wellicht kunnen
grootouders als verkeersbegeleiders optreden. Voor de wat oudere jeugd – 12 tot
18 jaar - is het plan opgevat om aandacht te besteden aan de mogelijkheden van
maatschappelijke stages. Met name omdat de gemeente interesse heeft getoond in
dit onderwerp.

Uitstraling van de wijk
De aantrekkelijkheid van de wijk ligt vooralsnog op het bordje van de wijkraad
omdat rondom de infrastructuur van de wijk de relatie met de gemeente goed
loopt. De kunst is nu om op concrete onderdelen de wijkbewoners te betrekken.
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Wethouder Maas: ‘Er zijn veel mensen op de buurtavonden afgekomen. Dat je kracht
kan organiseren is heel belangrijk. Verder is er nog steeds geld voor sociale projecten.
Om zaken te starten is nog steeds subsidie te verkrijgen. Maar de basis moet liggen bij
mensen die iets willen.’
Er zijn enkele afspraken gemaakt om ideeën en plannen om te zetten in actie.
1. Inschakelen van welzijnsorganisatie Onis op het moment dat er concrete zaken op
de agenda staan zoals de werkgroep ouderen. De initiatieven die daaruit voortkomen kunnen wellicht goed ondersteund worden door Onis.
2. Het gemeentebestuur en de politiek zal de ontwikkelingen actief blijven volgen.
Ieder half jaar zal de projectgroep contact leggen met de gemeente om de voortgang te bespreken.
3. De gemeente zal de projectgroep tijdig informeren als er ontwikkelingen zijn
- bijvoorbeeld leegstand of verkoop - rondom een aantal belangrijke gebouwen in
de wijk. De kerk en het jongerencentrum zijn twee voorbeelden van dergelijke
gebouwen. De motivatie van actieve wijkbewoners vasthouden, is cruciaal. Tijdig
informeren en betrekken is essentieel.
4. De rol van de projectgroep is signalen oppikken, mensen ondersteunen bij hun plannen en de brug zijn tussen de bewoners en de gemeente.
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Naar dorpssteunpunt in
Heusden
In het Noord Brabantse Heusden (gemeente Asten)
wonen relatief steeds meer ouderen. Het zorgsteunpunt, de KBO (Katholieke Ouderen Bond) en de
gemeente Asten vinden het belangrijk dat ouderen
prettig kunnen wonen en blijven wonen in Heusden.
De 55-plussers in Heusden zijn tevreden, zo blijkt uit
onderzoek in 2012. Ze wonen er prettig, maar extra
zorgvoorzieningen zijn nodig om er te kunnen blijven wonen. Wanneer de 55-plussers meer informatie
nodig hebben of hulp nodig hebben bij het aanvragen van zorg willen ze graag dat het zorgsteunpunt hierbij helpt. Ook voor andere vragen. Meer
vragen. Het zorgsteunpunt is gegroeid naar een
dorpssteunpunt.

Gelukkig zijn
in Heusden
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Voorzitter van de dorpsraad Herman Kuijpers licht toe:
“Twee jaar geleden is het steunpunt opgericht om aan de
stijgende hulpvraag van ouderen te voldoen. We
hadden het motto ‘gelukkig oud worden in Heusden’,
maar doordat we goed zichtbaar waren in het dorp
kwamen er ook andere, bredere vragen. Niet alleen
over zorg en wonen. We hebben daarom in goed
overleg met de gemeente besloten uit te breiden en
een professionaliseringsslag te maken. We hebben nu
voor 5 uur in de week een betaalde dorpsondersteuner.
Er is bijvoorbeeld nu ook een eetpunt, een
ontmoetingsruimte, een klussen- en servicedienst, en nog
veel meer. Ons aanbod is groter maar ons motto kleiner:
‘Gelukkig zijn in Heusden’. Zie website van de het
steunpunt www.hartvanheuze.nl”

Wat is een dorpssteunpunt?
Een steunpunt in het dorp voor
aanvraag van zorg, informatie en advies
over wonen, welzijn en zorg, diensten en
groepsactiviteiten. Doel is inwoners hulp
bieden om zo lang mogelijk zelfstandig
in Heusden te kunnen blijven wonen. Het
steunpunt is bedoeld voor alle inwoners
van iedere leeftijd. Lidmaatschap van een
organisatie is niet nodig. De organisatie
van het dorpssteunpunt is in handen van
vrijwilligers. Er is deskundige inzet van een
dorpsondersteuner. Zij werken beiden op
basis van vraag en behoefte van de inwoners van Heusden met inzet van professionele krachten en vrijwilligers. Het dorpssteunpunt werkt samen met de gemeente
en met instellingen voor wonen, welzijn
en zorg en met vrijwilligersorganisaties.

Voor welke vragen kunnen
bewoners zoal terecht?
Aanvraag voor thuiszorg en andere zorg.
En alle vragen voor het Wmo-loket van
de gemeente Asten, voor wonen, welzijn
en zorg, zoals onder meer vervoersvoorzieningen voor mensen met beperkingen
en andere voorzieningen. Maar ook voor
servicediensten zoals een klussendienst en
een vervoersdienst. Denk hierbij aan
activiteiten of boodschappen binnen
Heusden en Asten met een vrijwilliger.
Indien nodig is bezoek aan een polikliniek
mogelijk. Verder kunnen mensen terecht
voor tuinonderhoud, verstelwerk en een
was- en strijkservice. Hulp en advies bij
het invullen van formulieren behoort
ook tot aanbod.

Voorzitter van de Dorpsraad:
Herman Kuijpers

Buurtkracht!
Het dorpssteunpunt in Heusden is een
mooi voorbeeld van buurt- en dorpskracht. Een netwerk van organisaties en
vrijwilligers die de handen ineen slaan
omdat zij voorzien dat de doelgroep
ouderen het steeds moeilijker krijgt met
hun stijgende zorgvraag en tegelijkertijd
de tendens dat de overheid haar invloed
verkleint in dit domein. Deze buurtkracht
heeft geleid tot een grote bekendheid en
een brede maatschappelijke voorziening,
“Hart van Heuze”, midden in het dorp.
Er heeft uitbreiding en professionalisering
plaatsgevonden.
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Wensen, behoeften en zichtbaarheid
Op 5 november 2013 vond in Hart van Heuze een afsluitende bijeenkomst plaats
waarbij alle direct betrokkenen terugkeken op de samenwerking en naar de bereikte
resultaten. Het dorpssteunpunt is een feit. Onder leiding van Jel Engelen van Movisie
werd de levensloop van het traject onder de loep genomen met als centrale vraag; Is
bereikt wat men wilde, wat betreft activiteiten, vrijwilligers, draagvlak in het dorp, de
samenwerking met anderen?
Eén van de deelnemers, Peter Baudoin, beleidsambtenaar Maatschappelijke ontwikkeling kijkt terug. Hij is tevreden en ziet een aantal belangrijke stappen. “Ik denk dat wat
betreft bewustzijn en samenwerking er grote stappen zijn gemaakt. De inbreng van
Movisie in het traject heeft hier zeker een rol gespeeld. Er is een versnelling gekomen in
de initiatieven die het dorp zelf neemt als het gaat om de toekomst van het dorp ná de
realisatie van het integraal dorpsontwikkelingsplan.”
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Peter heeft een aantal conclusies. “We hebben als betrokkenen bij het dorpssteunpunt
in workshops rondom het thema dorpsondersteuning een aantal inzichten opgedaan.
Deze getuigen mijn inziens van een groter bewustzijn en initiatief als het gaat om de
ontwikkelingen in het sociaal domein in Heusden.”
• Een dorpse cultuur sluit goed aan bij de veranderende relatie met de burger.
• Werken met een lokaal netwerk van dorpsondersteuning vergt ook een omslag van
gemeentelijke Wmo-consulenten en professionals.
• De gemeente moet zich primair richten op het helder formuleren van de doelen van
dorpsondersteuning; de dorpsondersteuner en de aanbieders die actief zijn in het
dorp moeten voldoende ruimte krijgen om nieuwe manieren te vinden om de
doelen te behalen.
• De gemeente moet het netwerk van vrijwilligers en professionals en de processen
die hierin plaatsvinden faciliteren en coachen. Bij de start kan een meer sturende rol
noodzakelijk zijn.
• De samenwerkingsvorm is altijd ter ondersteuning van het doel!
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Herman Kuijpers, voorzitter van de dorpsraad. “Wij zijn vrij uniek. We hebben als
dorpsraad het Wmo-loket in de vorm van dorpssteunpunt opgezet. Wij zijn er zelf
verantwoordelijk voor. De gemeente vertrouwt het ons toe. We hebben ook een
uitstekende samenwerking opgebouwd. Dat kan waarschijnlijk omdat we in dorpse
verhoudingen leven. We zijn al langer gewend om verantwoordelijkheid op ons
te nemen”.

Gemeente Asten
“Het dorpssteunpunt is nu een feit en er staat een geweldig
gebouw waar het dorpssteunpunt haar thuishaven heeft. Dit
betekent echter niet dat we achterover kunnen leunen.
Communicatie over wensen en behoeften én zichtbaarheid bij
onze bewoners blijft noodzakelijk,” aldus Baudoin.
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Renacer
De initiatiefgroep van Renacer, zeven vrouwen van Latijns Amerikaanse afkomst, merkten dat veel allochtone vrouwen geen wegwijs weten in de Nederlandse samenleving. Deze vrouwen voelen zich geїsoleerd en kunnen zich niet
ontwikkelen. De initiatiefgroep wil de vrouwen helpen en een ontmoetingsplek
opzetten. De welzijnsorganisatie kan het initiatief alleen ondersteunen door de
vrouwen mee te laten doen aan bestaande activiteiten. Maar dat willen ze nu
juist niet. Ze besluiten daarom zelf Renacer op te gaan starten. Maar hoe?
Renacer moest een plek worden waar vrouwen kunnen werken aan hun persoonlijke
ontwikkeling. Het doel is om de maatschappelijke zelfstandigheid van allochtone vrouwen te vergroten en zo verdere integratie in de Nederlandse samenleving mogelijk te
maken. Veel vrouwen die binnen de doelgroep van Renacer vallen, verkeren in nood
door ziekte, schulden en opvoedingsproblemen. De initiatiefneemsters van Renacer voelen zich verbonden met deze groep vrouwen en allemaal hebben ze dezelfde
droom: deze ontmoetingsplek realiseren. Maar de ontmoetingsplek is uiteindelijk niet
tot stand gekomen.

Wat maakt de buurtkracht hier sterk
De initiatiefneemster is een enthousiaste vrouw die ervaring heeft met het opzetten
van een ontmoetingscentrum. De leden van de initiatiefgroep zijn het eens over het
toekomstbeeld van Renacer: een plek om elkaar constructief te ondersteunen en zo te
komen tot emancipatie. Taken en activiteiten om hiertoe te komen worden gezamenlijk
bedacht en onderverdeeld. Ieder lid van de initiatiefgroep heeft talenten en ervaringen
die ingezet kunnen worden. De kwaliteiten van de vrouwen worden in kaart gebracht
en in aansluiting hierop kiezen de vrouwen een activiteit die zij gaan verzorgen. Wat
aan kennis of kwaliteiten ontbreekt, zal de groep extern proberen te vinden.

Wat zet de buurtkracht hier onder druk
1. Rol van trekke
De initiatiefneemster is de trekker van het project, de anderen volgen haar aanpak.
Zij signaleert problemen en brengt de groep bij elkaar. Maar wanneer de initiatiefneemster verhuist, gebeurt er vrijwel niets meer. Er blijkt te weinig gedeelde
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verantwoordelijkheid. De trekker zou in zo’n geval leden juist kunnen
stimuleren om hun kwaliteiten in te zetten en tijdelijke deze rol over te nemen.
Waarmee ook het wij-gevoel vergroot wordt. Is er geen vervanger beschikbaar, dan
zou tijdelijk professionele hulp ingeschakeld moeten worden. De vraag is of je deze
procesvaardigheden én verantwoordelijkheid kunt verwachten van de vrijwilligers.
Tip: zorg voor objectieve inbreng van een buitenstaander. Deze persoon moet een
klankbordfunctie vervullen en optreden als beslisser die zorgt voor verbinding in de
groep, wanneer dat nodig is.
2. Tijd en plaats
Het opzetten van een ontmoetingscentrum kost tijd. De meeste vrouwen in Almere
zijn moeders die niet altijd beschikbaar zijn vanwege schoolgaande kinderen. Dat zet
druk op bijeenkomsten die korter duren dan wenselijk, ingegeven door de wens om
snel resultaat te boeken. Ook een goede plaats om samen te komen is belangrijk.
Zoals in Almere kan de eerste bijeenkomst best bij iemand thuis worden gehouden,
dat biedt een informele sfeer. Maar om gericht aan de slag te gaan heeft een zakelijke ruimte de voorkeur.
Tip: Een locatie buitenshuis heeft een positieve invloed op het proces.
3. Energie
De motivatie en energie van deelnemers verschilt per fase. Bij Renacer was in de
startfase de energie hoog bij het benoemen van het gemeenschappelijke doel. Bij de
uitwerking van besluiten en afspraken, neemt de betrokkenheid af. De taalbarri�re
blijkt ook remmend te werken op de energie van de leden om in actie te komen bij
de uitvoering.
Tip: werk zowel aan het groepsgevoel als aan individuele kracht.
4. Afspraken
Het bleek voor de groepsleden lastig om afspraken na te komen of bijtijds wijzigingen te communiceren. Ook culturele verschillen zorgen voor verschillende opvattingen over afspraken. Bij de initiatiefgroep Renacer is teveel gefocust op de wensen
en minder gekeken naar de voorwaarden om tot het resultaat te komen.
Tip: Besteed tijdens het intakegesprek aandacht aan afspraken over tijdsinvestering,
inzet en het nakomen van afspraken.

Quote van betrokkene
“Een burgerinitiatief maakt de meeste kans haar doel te bereiken als zij
op stimulerende wijze aandacht geeft aan de deelnemers en oog heeft
voor verbinding tussen de visie en wat betrokkenen daarbinnen willen
en kunnen bereiken.”
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Holwierde slaat
handen ineen
Holwierde met ongeveer 1000 inwoners, ligt in de
gemeente Delfzijl, zo’n 15 kilometer van Delfzijl. Het
is een ‘wierdedorp’ met een oude kern en wat uitbreidingen. Er zijn enkele voorzieningen zoals een
school, super-markt, huisarts, apotheek, café en een
dorpshuis. In de gemeentelijke plannen wordt voorzien dat Holwierde steeds meer voorzieningen kwijtraakt. De leefbaarheid komt hiermee in het
gedrang. Het gebied waar Holwierde ligt, de Eemdelta, behoort tot de grootste krimpregio in Nederland. Ook in Holwierde trekken bewoners weg uit
het gebied. Bewoners van Holwierde slaan de handen ineen om het tij te keren.

Relatie met gemeente
De bevolking is zeer actief, maar vooral binnen eigen organisaties, zoals sportverenigingen. Er is geen georganiseerde buurthulp of georganiseerd vrijwilligerswerk. Ook
ondersteuning van welzijnswerk ontbreekt. Ondernemende activiteiten zijn er wel. Er
bestaat een supermarkt met daarin een apotheek en de garage huisvest ook een agentschap van het postkantoor. Dit soort voorzieningen wordt gekoesterd door het dorp.
De relatie met de gemeente is niet best. De gemeente is wel in gesprek met bewoners,
maar komt vaak niet met een positieve boodschap. Daarom hebben bewoners een gereserveerde houding ten opzichte van de gemeente.

Buurtsuper moet open blijven
Eind 2012 werd de dorpswinkel met sluiting bedreigd: de winkel was verliesgevend.
Enkele bewoners deden een oproep aan alle inwoners om mee te helpen de sluiting te
voorkomen. Maar liefst 120 mensen gaven aan de oproep gehoor. Het effect van deze
actie was dat de winkel niet is gesloten. De eigenaar van de winkel heeft mensen met
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een (arbeids)beperking ingezet voor verschillende werkzaamheden in de winkel. Hierin
wordt samengewerkt met zorginstelling ’s HeerenLoo. De werkzaamheden van cliënten van ’s HeerenLoo worden uitgebreid en bewoners zetten zich nu in voor de winkel.
Waardoor ze samen de leefbaarheid in het dorp versterken. Het openhouden van de
buurtsuper zien betrokken bewoners als vliegwiel voor andere initiatieven die de leefbaarheid bevorderen. Daarom richtten ze in december 2012 een werkgroep op: brede
dorpsvoorziening Holwierde.

Sfeerimpressie buurtsuper in beeld

De werkgroep aan de slag
De werkgroep bestaat uit 15 bewoners, de filiaalhouder van de buurtsuper en de
cliëntenbegeleidster van ’s HeerenLoo. De werkgroep is enthousiast en betrokken. Zij
weten wat er speelt in het dorp en steken graag tijd in dit project. Ook heeft het voordelen voor de mensen van ’s HeerenLoo, die hierdoor een leuke en zinvolle dagbesteding hebben. De samenwerking is een bijzondere vorm van cocreatie: bewoners, de
(sociaal) ondernemer van de buurtsuper en ’s HeerenLoo, slaan de handen ineen.
In de eerste bijeenkomst van de werkgroep zijn alle ideeën van de deelnemers in kaart
gebracht. Een groep die zich bezig houdt met de ontmoetingsfunctie is meteen aan
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de slag gegaan met praktische klussen. Zoals het regelen van een zitje waar koffie kan
worden gedronken, het plannen van activiteiten die georganiseerd kunnen worden, het
informeren van de bewoners en het plaatsen van een computer met internetfunctie. De
sociaal ondernemer wordt overal bij betrokken.
De groep die werkzaamheden in het dorp op de agenda heeft staan, gaat kijken hoe
de leefomgeving verbeterd kan worden, bijvoorbeeld door het opruimen van straatvuil
en (vrijwillige) dienstverlening aan ouderen. Ook zullen zij contact leggen met de gemeente om te achterhalen of mensen met een uitkering zinvolle werkzaamheden kunnen doen. Zo profileren ze Holwierde op een positieve manier richting de gemeente.
De groep communicatie gaat aan de slag met het informeren van bewoners over
activiteiten, inspraak en het deelnemen aan de werkgroep. Dit groepje is ook verantwoordelijk voor het informeren van alle deelnemers, zodat iedereen weet wat er speelt
en waar men mee bezig is. Later zal met verenigingen in het dorp overlegd worden
over de mogelijkheden tot samenwerking.
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Win-win
De werkgroep brede dorpsvoorziening Holwierde is voortvarend aan de slag gegaan,
met de buurtwinkel als succesvolle startpunt. De betrokkenheid en motivatie van iedereen behouden en een duidelijke focus hebben, is nu aandachtspunt van de werkgroep.
Wat bijzonder is aan dit initiatief is dat bewoners, samen met andere krachten in de
wijk, zoals de sociaal ondernemer en de zorginstelling, een stokje hebben gestoken
voor de sluiting van buurtsuper. De nieuwe vorm van samenwerking levert een win-win
situatie op voor iedereen. Voor bewoners door voorzieningen te behouden. Voor de
zorginstelling door de werkzaamheden van cliënten uit te breiden. En voor de sociaal
ondernemer door de buurtsuper overeind te houden.
Inmiddels is het contract met ’s HeerenLoo verlengd. Een belangrijke stap in de
continuїteit van de buurtsuper en de leefbaarheid in Holwierde. En ander speerpunt
dat de werkgroep wil realiseren is het organiseren van de communicatie over de buurtsuper. Verslappen is geen optie. De groep communicatie zal de komende maanden
extra inspanningen verrichten voor publiciteit. Ook staan er al twee openbare bijeenkomsten gepland: in februari en mei 2014.
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Zierikzee ruilt voor leefbaarheid
Schouwen-Duiveland in Zeeland is een krimpregio. Op termijn
zullen er meer ouderen wonen met een hoge leeftijd die veel
zorg nodig hebben. Waar de bevolkingsontwikkeling in Zeeland
-2% bedraagt in 2030, is dat voor Schouwen-Duiveland -7%. Op
Schouwen-Duiveland groeit het aantal ouderen met 40% tussen
2008 en 2033, en neemt het aantal jongeren af. Een groeiende
groep ouderen bevindt zich financieel en sociaal in een zwakke
positie. Om maatschappelijk te kunnen blijven participeren zijn
zij afhankelijk van ondersteuning van de overheid. Maar juist de
overheid doet een stap terug. In Zierikzee is het programma
Tijdpunten bedacht en opgezet. Een buurtkrachtinitiatief om de
leefbaarheid te vergroten.

Hoe werkt Tijdpunten?
Tijdpunten is een beloningsprogramma
voor mensen die zich inzetten voor de
samenleving. Deze mensen doen klussen
in opdracht van zogenaamde beloonpartners. De beloning wordt uitgedrukt in
punten waarbij elk uur helpen ‘één uur‘
aan saldo oplevert. Het is vooral de bedoeling dat Tijdpunten ‘geruild’ worden.

Er zijn drie partijen: vrijwilligers/deelnemers, beloonpartners en verzilverpartners. Bij de
laatste groep kun je een Tijdpunt verzilveren. In schema ziet het er zo uit:
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scholen en buurthuizen. Zij belonen deelnemers met Tijdpunten voor het doen van klussen voor de
samenleving. In schema ziet het zo eruit:

2

Made in Zeeland
De stichting Made in Zeeland heeft het project
Tijdpunten opgestart. Het ging niet altijd van
een leien dak. Secretaris van de stichting Ada
Oudewater, werkzaam bij de gemeente GoereeOverflakkee over het proces en de leerpunten
van Tijdpunten. “Het eerste dat ik geleerd heb,
is dat een dergelijk traject tijd kost. Je zoekt
eerst medestanders en ambassadeurs die ook
gaan voor een programma als dit om de sociale
cohesie en leefbaarheid te vergroten. Pas als jij
die gevonden hebt, kun je aan slag met concrete stappen in het projectplan. De volgende
stap is dan het geld. Als kleine stichting hebben
we dat niet en we zijn op zoek gegaan naar
sponsors. Die hebben we gevonden: Het Delta
Zeelandfonds en het VSBfonds. Ook de lokale

Ada Oudewater
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Rabobankfonds steunt ons met een kleine bijdrage. Je merkt wel dat als je met meerdere partners werkt, dat je inboet aan tijd. En net toen we het gevoel hadden ´nu moet
er weer wat gebeuren´, raakte onze projectpartner Het Welzijnshuis failliet. Op dat moment waren we niet alleen het geld maar ook onze projectpartner kwijt. Toen hebben
we een noodplan gemaakt en zijn we verder gegaan. En nu loopt het project hier in de
wijk De Poort Ambacht en ik ben er enorm trots op dat we door zijn gegaan en dat we
met zijn allen de kracht hebben gevonden om Tijdpunten tot een succes te maken”.

Dierenwinkel-eigenaresse Ellie Bolle tekende de samenwerkingsovereenkomst met
Nico de Danschutter en Ada Oudewater van Made in Zeeland.

Beloonpartners
Beloonpartners zijn bijvoorbeeld zorginstellingen, verzekeraars, gemeentes, woningbouwcorporaties, scholen en buurthuizen. Zij belonen deelnemers met Tijdpunten
voor het doen van klussen voor de samenleving.
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De meeste Tijdpunten komen in omloop doordat beloonpartners bewoners belonen
voor hun inzet in de maatschappij. Vaak organiseren deze beloonpartners collectieve
acties ten behoeve van de buurt of buurtbewoners. Denk bijvoorbeeld aan zwerfvuilacties, georganiseerd door de woningcorporatie. Een bingo voor bejaarden, georganiseerd door de zorginstelling met hulp van bewoners. Een boodschappendienst voor
gehandicapten waarbij bewoners de dienst verzorgen. Een straatfeest georganiseerd
door de gemeente met behulp van bewoners. Een school die ouders beloont als ze
een schoolreisje begeleiden. Een buurthuis die bewoners Tijdpunten geeft wanneer ze
meehelpen in de buurtmoestuin. Of een jongerenorganisatie die een
activiteit samen met andere jongeren uit de buurt organiseert. Beloonpartners kunnen
daarbij overigens geen Tijdpunten verdienen.”

Deelnemers
Deelnemers die Tijdpunten hebben verdiend, kunnen deze besteden aan diensten van
andere deelnemers. Sommige deelnemers zullen niet in staat zijn Tijdpunten te verdienen. Zieken, gehandicapten, ouderen en anderen met een beperking kunnen Tijdpunten als gift krijgen uit het Tijdpuntenfonds. Zij kunnen hierdoor direct andere deelnemers vragen hen te helpen en kunnen zo anderen waarderen met hun Tijdpunten.

Sfeerimpressie Tijdpunten
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Bewoonster Caroline met een hand vol verdiende Tijdpunten.

Bewoners nemen deel om verschillende redenen:
• deelnemen aan collectieve acties is zinvol, leuk en gezellig
• inzetten voor de buurt en andere bewoners op het moment dat het jou goed
uitkomt (i.t.t. traditioneel vrijwilligerswerk)
• waardering voor je inzet met Tijdpunten; je krijgt er weer hulp voor terug van
een willekeurig deelnemer uit het netwerk, of je kunt sparen voor leuke
‘cadeautjes’
• hulpbehoevenden kunnen met hun ontvangen Tijdpunten uit het fonds nu iets
‘teruggeven’ aan de hulpgevende

* * * 80 Zierikzee ruilt voor leefbaarheid

Verzilverpartners
Verzilverpartners nemen deel aan Tijdpunten omdat het een vorm van maatschappelijk
verantwoord ondernemen is. Ze kunnen restcapaciteit of overproductie inzetten, zoals
lege stoelen in de bioscoop of extra bezoekers in het museum. En dat kan weer
extra omzet opleveren; bezoekers komen weliswaar gratis film kijken, maar kopen in de
pauze wel cola en popcorn.
Directeur Sjef Lommen over de rol van de school in de wijk
Poort Ambacht

Zierikzee ruilt voor leefbaarheid 81 * * *

Interview met Ada Oudewater, projectleider Tijdpunten

Naar verwachting zullen de meeste Tijdpunten het netwerk verlaten doordat bewoners
hun Tijdpunten verzilveren. Aan iets waar normaal gesproken een prijs in euro’s hangt.
Met Tijdpunten krijg je een korting op het product of de dienst, vaak tot wel 100%.
Er kan verzilverd worden op verschillende thema’s:
• Educatie & persoonlijke groei (bijvoorbeeld een sollicitatietraining, taalles, muziekles
of een cursus tekstverwerken).
• Natuur & duurzaamheid (bijvoorbeeld energiebesparende producten, kringloopwinkel, fairtrade winkel, openbaar vervoer of deelauto, natuurpark, dierentuin, camping).
• Ontmoeting (bijvoorbeeld evenementen).
• Cultuur & recreatie (bijvoorbeeld museum, bioscoop, theater, pretpark, kunstuitleen,
hotelovernachting, concert of festival).
• Hobby & vrije tijd (bijvoorbeeld muziekles, of fotografiecursus).
• Gezonde leefstijl (bijvoorbeeld sportschool, zwembad, ijsbaan, klimhal, gezonde
voeding).
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Made in Zeeland
Het project Tijdpunten is tot een onverwacht abrupt einde gekomen. Ada: “We hadden
sterk ingezet op samenwerking. Voor het project Tijdpunten hebben we de samenwerking gezocht met de Welzijnstichting het Welzijnshuis en de woningcorporatie
Zeeuwland. Ons project is toegevoegd aan Hart van Leefbaarheid, een project van de
gemeente Schouwen-Duiveland. Het Welzijnshuis zorgde voor de algehele projectleiding. Als burgerinitiatief meenden wij daarmee het project te kunnen dragen. We
hebben het er immers altijd over dat overheid, instellingen en burgers samen aan een
sociaal project kunnen werken. Ieder brengt deskundigheid en netwerken in.”
Met het faillissement van de welzijnsstichting het Welzijnshuis stond Tijdpunten plots
op losse schroeven. De stichting was niet alleen de projectleider maar ook de werksubsidie kwijt. Door de overgebleven partners in Hart van leefbaarheid zijn ze een aantal
maanden aan het lijntje gehouden en is steun, inhoudelijk en financieel uitgebleven.
Het ging moeizaam met de motivatie om een vernieuwend concept te implementeren.
Anders denken en werken, heeft met een persoonlijke motivatie te maken. Vertrouwen
in het project moest groeien en gedeeld worden. Maar dat ging niet met een groep die
geen vertrouwen meer had in het project.

* * * 84 Holwierde slaat handen ineen

Ada Overwater: “Wij als Made in Zeeland waren daarover zeer teleurgesteld. In deze
barre tijden hadden we eigenlijk verwacht dat we met zijn allen de schouders eronder
zouden zetten. Direct bleek al dat de motor, de projectleider, weg was en er een soort
vacuüm ontstond. Het was niet duidelijk wie de regie zou nemen. De regie is toen door
Made in Zeeland opgepakt en wij hebben het werk van de projectleider overgenomen.
De verwachting was dat Zeeuwland onze Tijdpunten actief zou steunen. Maar bestaande verbanden blijken erg hecht te zijn want ook Zeeuwland koos voor de veilige weg
en koos voor een samenwerking met gemeente en al bestaande activiteiten in Hart van
Leefbaarheid.”

Leerpunten:
•

Communicatie is het allerbelangrijkste. Daar is veel tijd voor nodig en
een vrijwilliger moet zich dat goed realiseren. Het is noodzakelijk dat er
goede afspraken zijn met iemand die de website bijhoudt en de contacten onderhoudt met de pers en de stakeholders.
• Subsidie van een lokale partij kan ook negatief uitwerken als er niet
volmondig ‘ja’ gezegd kan worden. Dan is het beter om een andere
partij te zoeken die voor 100% achter het initiatief staat en geen andere belangen heeft. Bij Made in Zeeland leeft het gevoel dat de stichting
het initiatief te snel uit handen heeft moeten geven.
• Bewaak het eigen initiatief en waak voor een afwachtende opstelling.

Ada over de toekomst: “We hebben het project Tijdpunten in de koelkast gezet. Als
het project door anderen wel wordt gezien als een kansrijk initiatief, dan kunnen we
het vrij snel oppakken en uitrollen. Kort geleden zijn we in gesprek geraakt over een
initiatief in Renesse. Het gaat om een economische lokale valuta. Het betreft een combinatie van activiteiten en waar naast maatschappelijke waarde ook een economische
component aanwezig is die het belang voor deelname van lokale ondernemers benadrukt. Het initiatief komt van derden maar Made in Zeeland is gevraagd mee te werken
aan het uitwerken van het concept.”
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Sport in Den Haag en
Rotterdam
In heel veel stadswijken ontbreekt de mogelijkheid om te bewegen. Geld voor
een sportvereniging is er veelal niet. Bovendien zijn veel reguliere sportverenigingen uit buurten weggeduwd naar de rand van de stad. In Rotterdam en Den
Haag zijn goede ervaringen opgedaan met de werkwijze van de Richard
Krajicek Foundation. Het gat dat de sportverenigingen achterlaten in wijken,
probeert de Richard Krajicek Foundation op te vullen met de Krajicek sportclubs. Is het mogelijk dat met de sportclubs van de playgrounds buurtkracht
georganiseerd wordt? Kan de wijk bij de playground meer betrokken raken,
verantwoordelijkheid oppakken? Dit onderzoeken we de komende maanden.
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Wat is de Richard Krajicek Foundation?
De Richard Krajicek Foundation stimuleert sportieve activiteiten voor jongeren in
wijken waar de mogelijkheden beperkt zijn. Niet alleen om de gezondheid van
jongeren te bevorderen, maar ook om de maatschappelijke kansen en de sociale
veiligheid van de jeugd in deze wijken te verbeteren. De beweegarmoede in deze
wijken is nog altijd groot, zeker onder de allochtone jeugd. In de Krajicek Sportclubs
geven vrijwilligers, jongeren en buurtbewoners kinderen uit de buurt op vast tijden
training, waarmee eigenwaarde en zelfvertrouwen van de kinderen versterkt wordt.
Ouders, kinderen en bewoners ontmoeten elkaar en leren elkaar kennen. Ook samenwerking met verschillende (sport)organisaties in de buurt wordt gestimuleerd om de
sociale cohesie in de wijk te vergroten.

Sportleiders en scholarshippers
De sportclubs wordt gerund door sportleiders en scholarshippers. De
sportleider is meestal een sportbuurtwerker, jongerenwerker, combinatiefunctionaris, sportbuurtcoach of een andere professional. Zijn belangrijkste taak: het stimuleren en betrekken van buurtbewoners en andere
professionals bij de activiteiten op het openbare sportpleintje, de zogenaamde ‘playground’.
Scholarshippers zijn buurtbewoners en jongeren die een studiebeurs
krijgen en zich in ruil daarvoor 100 uur inzetten voor de Krajicek sportclubs. Door hun verbondenheid met de buurt spreken zij de taal van de
straat en zijn ze een voorbeeld voor kinderen en jongeren. Ze komen de
kinderen en jongeren vaak tegen, juist ook buiten de activiteiten op de
playground om. Dit zorgt voor extra binding met de doelgroep. De buurt
raakt betrokken bij het werk van ‘hun’ scholarshippers en op hun beurt
krijgen de scholarshippers de kans zichzelf en de buurt te ontwikkelen.
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Praktijkvoorbeeld 1 Schuttersveld Rotterdam
Op deze Rotterdamse playground liggen 2 tennisvelden, een basketbalveld,
een Cruyff Court, een kunstgrasveld
voor voetbal en tennis en een atletiekbaan. Het Schuttersveld is misschien wel
de grootste playground van Nederland
waar niet alleen jongeren uit de buurt,
maar ook uit de hele wijk, komen sporten waardoor het een wijkfunctie heeft.
Wendy Rietveld is buurtwerker in dienst
van Stichting Buurtwerk KralingenCrooswijk in Rotterdam en stuurt vier
uur per week negen scholarshippers aan
als onderdeel van haar welzijnswerk.
Wendy: “Wij werven en dragen jongeren voor als scholarshipper bij de Richard
Krajicek Foundation. We besteden veel
aandacht aan thema’s zoals samenwerken in en met de buurt, het aanpakken
van pestgedrag, respect hebben voor
elkaar, discipline, waarden en normen.

Sport is hierbij vooral een middel. Daarbij
werken wij veel samen met andere professionele organisaties als speeltuin Crooswijk, Buurtlab, gemeente en onderwijs.
Buurtwerk als verbindende factor zeg
maar.” Speciale aandacht is er voor meiden en ouders. Een keer per jaar wordt
een ouder-kind toernooi georganiseerd.
Als jongerenwerker moet je vooral op
straat zijn om de jongeren en ouders aan
te spreken en ze te stimuleren zelfstandiger te werken en activiteiten te organiseren. “Belangrijk onderdeel van ons werk is
signaleren. Jongeren met problemen stappen makkelijker af op een jongerenwerker.
Ook de scholarshippers krijgen daarmee
te maken en daarom worden zij getraind
door buurtwerk om goed te luisteren en
door te verwijzen naar buurtwerk,” aldus
Wendy.

Praktijkvoorbeeld 2 Ketelveld Den Haag
De wijk Ketelveld is vergelijkbaar met Schuttersveld. Ketelveld wordt omringd door
woninggebouwen van 4 tot 5 etages hoog. Op deze Krajicek playground ligt een groot
grasveld, een verhard voetbalveld, een verhard basketbalveld, een atletiekbaan, een
speeltuin en een Cruyff Court. Er is dagelijks een beheerder aanwezig die veel contact
heeft met de buurt, bewoners en lokale organisaties. Deze playground en zijn Cruyff
Court zijn verkozen tot Cruyff Court van het jaar 2012.
Yassine Boukhari kent de playground goed. Hij is als buurtsportcoach nauw betrokken
bij Ketelveld. Yassine richt zich vooral op de doelgroep talenten, jongeren die presteren en meiden, dames en kinderen die extra aandacht nodig hebben. Als buurtsportcoach kan hij meer tijd besteden aan de playground en het opzetten van activiteiten.
Zo organiseert hij ook uitstapjes naar musea, helpt met solliciteren en voorlichting over
voeding. Facebook wordt actief ingezet om activiteiten, foto’s en informatie te delen.
Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek en betrokken bij uitstroom van kinderen
naar andere sportverenigingen. Daarnaast wordt er eens per maand een bijeenkomst
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voor hen georganiseerd. De aanpak van Yassine heeft geleid tot meer integratie tussen
verschillende culturen, meer ouders die bij toernooien en activiteiten meedoen, meer
samenwerkingen in de wijk en meer vrijwilligers.

Beheerder Abdel Chbicheb en buurtsportcoach Yassine Boukhari op het Ketelveld

Werkzame elementen sportclubs en buurtkracht
• Via sport en spel leren jongeren respectvol om te gaan met elkaar.
• Sociale veiligheid door een infrastructuur van sportleiders, scholarshippers en actieve
buurtbewoners die zorgen voor binding, structuur en regels.
• Door Richard Krajicek Foundation opgeleide sportleiders: positieve rolmodellen voor
maatschappelijk perspectief.
• De balans tussen de aan- en afwezigheid van de sportleider: ‘er zijn’ en begeleiding
bieden en er ‘niet zijn’ en jongeren de vrijheid geven en hun zelf organiserend vermogen aan te laten spreken.
• Scholarships: jongeren uit de eigen buurt de kans geven op de playground een
maatschappelijke carri�re te ontwikkelen en binding met de buurt te versterken.
• Burgerparticipatie: de betrokkenheid van buurtbewoners bij de ontwikkeling van
een playground.
• De playground fungeert als sociale ontmoetingsplaats.
• Sportclubs zorgen voor een activiteitenprogramma waarbij de leden door goed
gedrag hun lidmaatschap en sportmaterialen verdienen.
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Welkom in de wereldse wijk
In Amsterdam Oud-West is veel te doen op het gebied van interculturele
ontmoetingen, kunst, theater, culturele en sociaal-maatschappelijke discussie.
En dat is onder andere te danken aan de ‘Wereldse Wijk’ en een groot
aantal actieve bewoners. In 2009 richtte Abdelmalek Mellouk deze stichting
op, voorbereid door het bewonersplatform Oud-West (SBOW), waar 40
buurtgroepen bij aangesloten zijn. Belangrijkste doel? Buurtbewoners van
verschillende achtergronden stimuleren om meer betrokken te raken bij
ontwikkelingen in de samenleving en een actieve rol aan te nemen.

Abdelmalek Mellouk gelooft dat kunst en muziek een belangrijke rol kunnen spelen
in het bij elkaar brengen van mensen. Want kunst is een universele taal waarmee
iedereen kan communiceren en plezier kan maken. Abdelmalek Mellouk: “Wereldse
Wijk is een stichting van en voor buurtbewoners in Stadsdeel West en heeft als doel
de sociale cohesie te bevorderen en isolement te bestrijden. West is een gemengde
buurt, met mensen uit verschillende landen en culturen, maar ook veel bewoners met
een Nederlandse achtergrond. Wereldse Wijk wil voorkomen dat er een kloof is tussen
verschillende gemeenschappen, door middel van kunst en recreatie.”

Inmiddels is er een
flink netwerk van
actieve bewoners en
organisaties
opgebouwd.
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Hoe werkt het?
“Het idee is dat bewoners zelf een initiatief nemen en Wereldse Wijk inschakelen
voor de coördinatie en ondersteuning. Buurtbewoners worden gestimuleerd om een
actieve rol op zich te nemen. Inmiddels is een flink netwerk van actieve bewoners en
organisaties opgebouwd,” aldus Abdelmalek Mellouk. Op bijeenkomsten wordt men
gestimuleerd niet te consumeren, maar actief mee te doen. Buurtbewoners kunnen
met voorstellen komen en kunnen zelf de organisatie op zich nemen of een klus als
vrijwilliger. Voorbeelden van jaarlijks terugkerende evenementen zijn Fête de la Musique
in juni, de Wereldse vrouwendag en Cultuurcafés over bijvoorbeeld de participatiewet,
het nieuwe zorgsysteem en discriminatie.

Werken aan motivatie
Niet alleen de buurtbewoners spelen een belangrijke rol in de Wereldse Wijk, maar ook
verschillende organisaties, zoals het Bewonersplatform SBOW en de Bijstandsbond.
Zij zijn vaste informele partners. Daarnaast wordt er met verschillende partners
samengewerkt rondom specifieke projecten:
• Met ABC Alliantie (welzijnswerk voor volwassen) organiseert Wereldse Wijk een
filmliga voor de wijk. De ABC Alliantie stelt zalen ter beschikking en mobiliseert zijn
klanten.
• Samen met Diversion draagt Wereldse Wijk bij aan een positief schoolklimaat.
In het project Gelijk = Gelijk gaan ze in gesprek met basisschoolleerlingen over
onderwerpen als homohaat, islamofobie en antisemitisme.
Voor sommige projecten vraagt de Wereldse Wijk financiering aan bij onder andere
Stadsdeel West.

Wat zet de buurtkracht onder druk?
Steeds meer actieve bewoners die bijdragen aan de Wereldse Wijk worden verplicht,
met dreiging van korting op de uitkering, om vrijwilligerswerk te doen. Ze worden
gedwongen werk te doen dat voorheen door betaalde krachten werd gedaan. Terwijl
de vraag is of daar ruimte voor is in hun leven. Vaak zijn ze bezig met overleven
en vinden van werk en steken ze liever tijd geen tijd in vrijwilligerswerk. Dit heeft
effect op de motivatie en het enthousiasme dat ze hebben voor buurtinitiatieven.
Wereldse Wijk ervaart dat er een vrijwilligersvergoeding of een gerespecteerde officiële
vrijwilligersstatus moet komen en zal hierover een debat en campagne organiseren.
Lees meer op de website van Wereldse Wijk: http://wereldsewijk.nl/
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Financieel zelfstandig in
Schilderswijk
Het Multicultureel Ontmoetings Centrum, beter bekend als MOC, ligt in het
hartje van de bekende Haagse Schilderswijk. De wijk telt circa 33.000 inwoners.
Vanaf de jaren zeventig vestigden zich meer en meer allochtonen in de wijk. De
Schilderswijk veranderde van een volksbuurt in een multiculturele wijk. Ruim
90% van de geregistreerde bewoners is van allochtone afkomst. In de Schilderswijk wonen veel verschillende culturen; met name Turks, Surinaams en Marokkaans. In de wijk zijn naast kerken ook een aantal moskeeën te vinden. Het is
een gemeentelijke aandachtswijk, één van de armste wijken van Nederland.
De gemeente voert een sociale wijkaanpak uit waarbij welzijnsinstellingen en
woningbouwcorporaties worden ingezet. Bewonersactiviteiten worden ondersteund om de sociale cohesie te verhogen.

Het MOC is ontstaan vanuit de kerk, maar is nu officieel een burgerinitiatief. Het
MOC is gehuisvest in de voormalige Heilig Hartkerk, midden in de wijk en gelegen
aan het groene Teniers-plantsoen. Het gebouw bestaat uit rode zandsteen en maakt
deel uit van een historisch gebouwenensemble.

Wat is het MOC?
MOC-directeur Marie-Anne van Erp: “Ons motto is: ‘veel gezichten, één hart’. Daarbij staat de mens centraal. Waar je vandaan komt, wie je bent of wat je gelooft, het
maakt niet uit. Het is het individu dat belangrijk is. We kennen geen achternamen:
wat je niet weet, hoef je niet te vertellen. Wekelijks vinden rond de 500 mensen ons
centrum. Ze ervaren het MOC als veilige haven, een gezellige, veilige plek”.
Maar wat is nu precies, het MOC? De directrice: “Het MOC is een vrijwilligersorganisatie waar rond de vijftig vrijwilligers zich wekelijks inzetten voor mensen die het
moeilijk hebben. De jongste vrijwilliger is 14, de oudste 86 en alle leeftijden er
tussenin. Het is een divers gezelschap van nationaliteiten en leeftijden. Een aantal
vrijwilligers is als hulpvrager binnengekomen en zij zetten zich nu wekelijks in voor
anderen die het moeilijk hebben. Dat past helemaal bij onze speerpunten:
Ontmoeting, Educatie en Hulpverlening.”
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Wat is er aan de hand?
De gedreven Marie-Anne van Erp vertelt: “We staan aan de vooravond van verdere
professionalisering en ontwikkeling van de uitvoering van het vrijwilligerswerk bij het
MOC. Naast het ontwikkelen van een goede lobby naar de gemeente en het betrekken van nieuwe lokale partners zoals de moskee en migrantenorganisaties, willen we
contact leggen met het bedrijfsleven. Een directe hulpvraag was aanleiding om mee
te willen doen aan buurt- en dorpskracht namelijk: ‘hoe kan het MOC relaties met het
bedrijfsleven in de eigen omgeving ontwikkelen voor sponsoring?’”

Beschrijving van de aanpak
Leidraad bij de aanpak is het consequent verbinden van de visie van het MOC met de
vraag naar sponsoring door het bedrijfsleven. Het MOC heeft een maatschappelijke
visie die op drie kernwaarden geschoeid is: multiculturaliteit, insluiting en armoedebestrijding. Deze visie vertaalt zich in de organisatie en de activiteiten van het MOC. Drie
van deze activiteiten lenen zich goed voor externe ondersteuning door het bedrijfsleven: de tuin, de keuken en de voedselbank.
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Uitdagingen!
Het MOC verkende in 2013 samen
met Movisie de mogelijkheden van
sponsoring. In gespreksessies is de sponsoringsvraag verdiept aan de hand van
de behoeften van het MOC. Wat heeft
het MOC nodig van welke bedrijven?
Welke netwerken zijn er? Het accent ligt
in eerste instantie op lokale bedrijven.
Branding en imago staan centraal bij het
direct benaderen van bedrijven. Hiervoor
wordt er een pitch geschreven. Deze
pitch verduidelijkt op een aantrekkelijke
wijze de visie, de missie, de activiteiten
en de sponsoringsvraag van MOC. Het
wordt gebruikt bij contact met bedrijven. Daarbij worden ook sociale media
ingezet.

Deelnemers aan deze sessies waren de
vrijwilligers van het MOC. De volgende
eindresultaten zijn beschreven:
• Het MOC (de vrijwilligers) heeft
inzichten verworven in social ondernemerschap en manieren voor het
leggen van duurzame contacten met
het bedrijfsleven.
• Het MOC heeft haar inzichten in
praktijk vertaald en contact gelegd
met het bedrijfsleven voor sponsoring.
• Inspanning is geleverd opdat MOC
werkelijk sponsoring krijgt van één
sociale onderneming.
• Het MOC is zichtbaar voor het
bedrijfsleven (social branding).
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Eind september 2014 staat het actief werven van sponsoren bij het MOC bestuur op
een laag pitje. Er zijn andere zaken die de aandacht krijgen. In de gemeente Den Haag
is een samensmelting van christelijke gemeentes aan de orde van de dag, waardoor
veel kerken gedwongen zijn hun deuren te sluiten. Hoewel de oude parochie waar het
MOC in huist al lang niet meer dienst doet als kerk, is de kans wél aanwezig dat het
gebouw van het MOC te koop wordt gezet.

Duurzaam gebouw
De ontwikkeling heeft gevolgen voor de huisvesting van het MOC. Diverse mogelijke
oplossingen passeren de revue, waarbij zelfs de optie wordt besproken om het gebouw
te kopen. Marie-Anne van Erp vertelt: “We hebben een architect bereid gevonden
om pro deo voor ons aan de slag te gaan. Op dit moment wordt slechts 20% van het
gebouw benut, dat is hartstikke zonde. De architect gaat kijken hoe we het gebouw
duurzaam kunnen inrichten, zodat we goed gebruik maken van de ruimtes die we
hebben.”
Hoewel de toekomst van de huisvesting nog wat onzeker is, geldt dat niet voor de
plannen van het MOC. Marie-Anne vertelt: “Het is groeien of afslanken, stoppen zeker
niet. We gaan ervan uit dat we in dit gebouw gehuisvest kunnen blijven. Hierover gaan
we binnenkort als bestuur in gesprek. Tot die tijd ligt onze focus op de plannen die we
hebben voor het MOC en de 500 mensen die er wekelijks komen.”

Het is groeien of afslanken,
stoppen zeker niet
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Moestuintjes
De plannen zijn groots. Zo heeft de vrijwilligersorganisatie het beheer
gekregen over de omliggende tuin van het gebouw, die tot voor
kort eigendom was van de gemeente Den Haag, woningcorporatie
Haag Wonen en de kerk. De vrijwilligers van het MOC hebben er 20
moestuintjes aangelegd en ter beschikking gesteld aan buurtbewoners.
Marie-Anne: ‘Er komen nog 30 tuintjes bij, zodat meer buurtbewoners
hun groenten kunnen verbouwen. Bovendien moeten de tuinders af en
toe kunnen verwisselen van tuintje, zodat we bloemen kunnen zaaien
die de grond verreiken. Op die manier zorgen we ervoor dat de bodem
zich herstelt en voorkomen we dat deze wordt uitgeput.’
Ook wordt de tuin voorzien van fruitbomen, bessenstruiken en
plantenbakken met kruiden. De kruiden staan symbool voor de
verscheidenheid aan mensen die bij het MOC komen. Ze worden
gebruikt in de keuken van het MOC én verkocht aan buurtorganisaties.
De kruidentuin is nog niet eens af, maar het restaurant in het theater
om de hoek is nu al groot afnemer van de munt.
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Keuken MOC
De tuin moet het groepsgevoel versterken: samen werken aan iets
moois, ongeacht herkomst, religie of achtergrond. De keuken van
het MOC moet hetzelfde doel gaan dienen. In januari 2015 gaat het
bijbehorende restaurant open en kunnen bezoekers voor een kleine
prijs gezond en ecologisch eten. Een Turkse kok, die de ambitie heeft
een cateringbedrijf op te zetten, maakt als vrijwilliger de meest heerlijke
maaltijden tegen een scherpe prijs. In ruil daarvoor mag hij voor zijn
bedrijfje gebruik maken van de keuken van het MOC.
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In het restaurant zijn acht lange tafels achter elkaar gezet met bankjes eraan. Het
idee is dat bezoekers op verschillende plekken gaan zitten en elkaar ontmoeten.
Verbroederen. Samen eten en in gesprek gaan met de mensen die bij hen in de buurt
wonen. Marie-Anne vertelt: “We kregen geld van een fonds om tafels en bankjes te
kopen voor het restaurant. Voor het eerst in jaren hebben we iets gekocht voor het
MOC. Alle andere spullen in dit gebouw hebben we gekregen. Alleen de wereldkaarten
hebben we in het begin zelf gekocht. We vonden het belangrijk om de mensen die hier
komen een plek te geven; dat ze kunnen laten zien waar ze vandaan komen.”
Hoewel nog niet gestart, zijn de ideeën voor het restaurant nu al eindeloos. Zo wil het
MOC een ruilsysteem op te zetten, waarbij bezoekers een ‘hart’ kunnen verdienen door
een dienst te leveren aan het MOC. Dit ‘hart’ kunnen ze vervolgens inruilen voor een
maaltijd. Verder wil Marie-Anne ook mensen van buiten de Schilderswijk aantrekken,
om te laten zien dat er ook veel goeds gebeurt in de wijk. Daarnaast zijn er serieuze
plannen om 30 gezinnen uit de buurt een jaar lang een gratis ontbijt aan te bieden,
met als doel om kinderen en ouders ervan bewust te maken dat (gezond) ontbijten erg
belangrijk is.

Uitdagingen
Het MOC staat voor vele uitdagingen, niet alleen op het gebied van huisvesting, maar
ook op het gebied van organisatiegroei en interreligieuze spanningen in de buurt.
De organisatie probeert in dat laatste een verbindende rol te spelen, door mensen
met elkaar te laten praten en te laten inzien dat het gaat om het individu, niet om de
religie.
Bovendien groeit het MOC zo hard dat het kleine centrum verschuift naar een
professionele vrijwilligersorganisatie. De organisatie staat op een tweesplitsing van
mogelijkheden om stabiliteit terug te brengen in de organisatie: óf afslanken óf verder
professionaliseren. Dat laatste is een uitdaging die alleen mogelijk wordt met (betaald)
personeel, een kundig bestuur en een grotere onafhankelijkheid van de giften van de
gemeente. De beslissing die binnenkort genomen wordt over de huisvesting speelt
daarin een zeer bepalende factor. Dáárna is het de hoogste tijd om actief op pad te
gaan, om -met de elevator pitch in het achterhoofd -sponsoren te overtuigen van de
noodzaak van een sponsoring van het MOC.
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Wijkcentrum het klokhuis
in zelfbeheer van bewoners
Binnenlopen in Wijkcentrum het Klokhuis in de Amersfoortse wijk
Randenbroek-Schuilenburg is een genoegen. Het gebouw ziet er
goed uit. Je komt binnen op een ontmoetingsplein waar verschillende ruimtes omheen liggen. Het geheel maakt een frisse indruk,
is mooi opgeknapt en ademt een moderne en gezellige sfeer. Er is
veel te doen; overal zitten mensen en groepjes. Wat zit daarachter? Hoe is dit tot stand gekomen? Wat is de rol van de gemeente
geweest, wat deden bewoners? En hoe heeft de welzijnsorganisatie hieraan bijgedragen?
De gemeente Amersfoort moest in 2012 fors bezuinigen. Het
college van B&W maakte de keuze om fors te snijden in het welzijnswerk. Ook landelijk is dat het beeld. De afgelopen twee jaar
is 42% van de accommodaties van welzijnsorganisaties gesloten.
Bij 90 organisaties gingen 101 buurthuizen en 42 peuterspeelzalen dicht (juli 2012 Bureau Bartels in opdracht van MOgroep). In
Amersfoort stuurde de wethouder op maatschappelijke overname
van wijkcentra. Dit betekende dat 18 centra noodgedwongen hun
deuren moesten sluiten. Inmiddels is duidelijk dat drie daarvan
een nieuwe koers zijn gaan varen. Eén daarvan is Wijkcentrum
het Klokhuis, de enige van die drie waar het beheer door de
bewoners zelf wordt gedaan.

De gemeente
Het startpunt van de omslag lag bij de gemeente. Wethouder Gert Boeve nam een
rigoureuze beslissing: alle wijkcentra gaan dicht. Zijn uitgangspunt: “hard aan de
voorkant, zacht in ondersteuning”. De achterliggende visie was dat het welzijn van de
bewoners en de kwaliteit van het leven in de stad meer en beter door de bewoners
zelf gerealiseerd kon worden. De inzet van vrijwilligers en verenigingen, de eigen verantwoordelijkheid in bewonersinitiatieven en de zelfredzaamheid krijgen meer nadruk
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en maken deel uit van het wijkgericht werken. Vanwege de decentralisatie van zorg,
werk en participatie worden burgers gedwongen om meer zelf te organiseren. In de
plannen voor de wijkcentra komt dit duidelijk terug: maatschappelijke overname is het
uitgangspunt. Geїnteresseerde partijen werden uitgenodigd om wijkcentra te huren en
daarbij het pand (gedeeltelijk) beschikbaar te stellen aan bewoners voor wijkactiviteiten.
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De bewoners
De bewoners van de wijk en de gebruikers van Wijkcentrum het Klokhuis twijfelden
geen moment en reageerden onmiddellijk: in 2012 namen zij het centrum in hun wijk
over van de gemeente. De bewoners kenden elkaar van het als bestaande Wijkbeheerteam, een team van acht personen. De dreigende sluiting en de daarbij behorende kans
op leegstand en verval was de beslissende impuls: “We kunnen het als bewoners beter
doen in het beheer!“
De initiatiefgroep kreeg een sterk leiderschap met de zeer krachtige persoon Ans Mers,
die de spil en energiebron vormde in het proces. In snelle stappen en ook vele slagen
kwam de stichting ‘Wijkcentrum het Klokhuis’ tot stand die het gebouw exploiteert.
Veel huurders konden warm overgenomen worden van de welzijnsstichting. Daarnaast
is de Vereniging Klokhuis opgericht met daarin 350 betalende leden uit de wijk. Zo
werd de draagkracht van en verbinding met de wijk vanaf de start gewaarborgd. Ook
werd een businessplan geschreven met vrijwillige hulp en inzet van deskundigen.
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De welzijnsstichting
De welzijnsstichting SWA verzorgde in 2012 een breed aanbod aan sociaal-cultureel
werk en peuterspeelzaalwerk in centra en wijken met een achterstand. Het gemeentelijk beleid was gericht op de exploitatie van de wijkcentra, met de welzijnsstichting in
een facilitaire rol. Zij moest efficiënt beheer mogelijk maken met gratis gebruik en
faciliteiten voor de bewoners. Bij het besluit dat alle wijkcentra dicht gingen, kreeg
SWA de opdracht om het sluiten van de centra te begeleiden en ervoor te zorgen dat
bestaande huurders goed onderdak kregen.

De coach
Hans Versteegh is in de overnameperiode van het Klokhuis vanuit SWA de
coach geweest van Ans Mers. Hij is dan al geruime tijd actief in een pilot
van een sociaal wijkteam. Hij ziet vijf elementen die in de eerste fase
beslissend zijn:
• Het in eigen beheer nemen van het Klokhuis door de bewoners in de
wijk is gelukt omdat één persoon, Ans Mers, overal dwars doorheen is
gegaan. Met een grote mate van eigen visie, volharding en energie heeft
zij zowel bij de gemeente als bij de bewoners barri�res geslecht.
• Een andere succesfactor was dat een groep bewoners al langer actief was
in het Wijkbeheerteam; zodoende hoefde er geen nieuw team gevormd
te worden. Daardoor kon voortgebouwd worden op ervaring, in een
team dat al werkt als een stevige groep met een duidelijke rol voor iedereen. Een nieuwe groep bewoners is kwetsbaarder als zij de onderlinge
relaties, rollen, macht en posities nog moeten uitzoeken.
• Ook de vaardigheid om een businessplan op te stellen is essentieel. Het
strakke tijdpad van de gemeente heeft bij het Klokhuis gewerkt.
• Essentieel is dat je als coach niet het werk overneemt. Hans Versteegh:
“Je moet een groep coachen in het vormen van eigen leiderschap met
elkaar, naar andere bewoners in de wijk en naar de gemeente”.
• De grote uitdaging als coach is om een goed verhaal naar buiten te communiceren en dat scherp te verwoorden. Hans: “Ik ben van alles een
beetje, dat maakt het vak moeilijk te definiëren.”

Wijkcentrum het Klokhuis in zelfbeheer van bewoners 111 * * *

De gemeente
Gedurende de zittingsperiode viel het college in Amersfoort en trad een nieuw college
van B&W aan. De afgetreden wethouder Gert Boeve heeft het sluiten van de wijkaccommodaties ingezet en het nieuwe college koos ervoor het ingezette beleid voort te
zetten. Daarnaast maakte het nieuwe college twee aanvullende keuzes: het inrichten
van Steun en Informatie punten (zogenoemde STIP’s) in de wijk en meer tijd voor het
maatschappelijk aanbesteden van wijkcentra, met uitloop naar 2014. Ook kon een
bewonersgroep die een wijkactiviteitencentrum wilde exploiteren een startsubsidie
aanvragen tot maximaal 50.000 euro. Door deze aanvullende beleidsmaatregelen werd
er meer mogelijk. Ook de houding van de gemeente is verschoven. Het nieuwe college
zag in dat het moeilijk is om als bewoners zelfstandig een wijkcentrum te exploiteren.
Daarom boden zij meer ondersteuning aan de actieve bewonersgroepen, werkten zij
mee aan exploitatieplannen en werd het bespreekbaar om het beheer van het gebouw
door professionals te laten doen. Daarnaast zei het college van B&W in Amersfoort toe
minstens vier � vijf wijkactiviteitencentra open te houden met daarnaast ook een aantal
sociale wijkteams.
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“We zijn niet meer van de accommodaties”, geeft Ineke Hooijschuur, Wmo-beleidsadviseur van de gemeente Amersfoort, aan. “Het werk in de wijk krijgt vorm met de
sociale integrale wijkteams. Deze wijkteams richten zich op individuele vragen en
maken zo goed mogelijk gebruik van bestaande structuren in de wijk. Zij ondersteunen
en verbinden netwerken en mensen in de wijk”.
Marianne van Loon, wijkmanager, ziet een rol van de gemeente in zowel het loslaten
als het investeren en meewerken aan nieuw perspectief. Ook intern betekent dat verandering en reorganisatie: ‘samen voort’. Het vraagt om ander gedrag van en in de
gemeente zelf. In die verandering zijn nog tegenstrijdige patronen te herkennen. Aan
de ene kant de tendens om de structuur leidend te laten zijn en anderzijds om mee te
bewegen in verandering. Wijkambtenaren denken meer in kansen. Als tegenwicht heb
je ook ‘risicodenkers’ nodig, maar er is meer vertrouwen nodig in wat bewoners wél
kunnen. De gemeente is goed in controle en dat hoort ook bij hun publieke taak. We
zoeken op sommige terreinen naar een andere balans.
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De bewoners
Het bestuur, de vele vrijwilligers en de buurtbewoners van het Klokhuis weten een veel
levendiger centrum neer te zetten dan in de jaren daarvoor. Ze ondernemen nieuwe
dingen en zoeken andere oplossingen voor problemen. De ‘overlastgevende jongeren’
worden bijvoorbeeld actief aangesproken. In samenwerking met de jongerenwerker
worden zij ingezet in het centrum. Een gem�leerde groep van mensen met een uitkering, werkzoekenden, gepensioneerden, stagiaires, zelfstandigen met tijd en overige
buurtbewoners bemensen het beheer. Ze voelen zich samen eigenaar van hun gezamenlijke ambitie. De ogenschijnlijk tegenstrijdige polen ‘werken met een ziel’ en
‘zakelijk beheer’ gaan hier heel goed samen.

Maar het zijn
misschien wel
mijn eigen
genen van
ondernemerschap die me het
meest hebben
geholpen!”

De groep vrijwilligers bestaat voor een belangrijk deel
uit de mensen die al eerder actief waren, aangevuld met
nieuwe mensen, die eigenlijk uit de hele stad komen. Het
team van Het Klokhuis richt zich vooral op het beheer
en de exploitatie van het centrum en heeft daarmee niet
de functie van het welzijnswerk overgenomen. Ans Mers
vertelt: “Welzijn vroeg laatst aan ons of wij een Sinterklaasfeest voor de kinderen wilden organiseren. Dat doen
we dus niet, daar zijn we niet voor. Als mensen uit de
wijk dat zelf willen oppakken, dan kunnen wij de ruimte
ter beschikking stellen. Door dergelijke vragen zie je dat
het welzijnswerk ons dan nog steeds niet goed weet te
plaatsen.” Ook de ondersteuning in haar werk haalt Ans
voornamelijk uit haar eigen, persoonlijke netwerk: “Wel
gaf wethouder Gert Boeve politieke steun binnen het
gemeentelijk apparaat. De ambtenaar van het vastgoed
heeft bijvoorbeeld geholpen in de ondersteuning in kennis van beheer en exploitatie, zoals bijvoorbeeld de vierkante meter prijs die je moet berekenen. Maar het zijn
misschien wel mijn eigen genen van ondernemerschap
die me het meest hebben geholpen!”
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Het Klokhuis faciliteert ruimte voor de wijk; ook en juist tijdens de schoolvakanties en
de weekenden. Hierdoor is de groep jongeren die gebruik maken van de ruimte in de
afgelopen periode verdrievoudigd. Ans: “De ambitie is om het beste wijkcentrum van
Amersfoort te zijn. De huiskamer voor de mensen die dat nodig hebben. Dat moet
laagdrempelig zijn, want veel mensen hebben weinig geld te besteden. Zo maken we
bijvoorbeeld zelf eten klaar voor 50 mensen. Resto van Harte, de restaurantketen waar
mensen zeer voordelig een driegangen maaltijd kunnen eten, deed dat eerst in ons gebouw. Helaas zijn zij gestopt, omdat ze geen subsidie meer kregen.”

De welzijnsstichting
Ad de Graaf was als manager bij welzijnsorganisatie SWA betrokken bij het sluiten van
de centra en de overdracht van de 11 buurthuizen naar bewoners. Ad: “We zagen dat
er veel meer ruimten in een wijk beschikbaar zijn dan alleen de welzijnsaccommodatie.
Het beter benutten van de ruimten in kerken, verzorgingscentra en bij verenigingen
geeft onverwacht onderlinge verbindingen in de wijk. SWA heeft het sluitingsbeleid van
de gemeente actief mee uitgevoerd, omdat het ons ook niet primair gaat om de gebouwen.”
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Loslaten en gedwongen verandering vragen wel wat flexibiliteit van de betrokkenen.
Intern was er wrijving omdat een deel van de medewerkers hun werk en baan zagen
verdwijnen.
Ad geeft aan dat, nu ze niet meer vast zitten aan de wijkcentra, ze kunnen bezuinigen
op het gebouwgebruik. Ze maken nu gebruik van andere kantoorfaciliteiten, bijvoorbeeld een contract met een kerk. Bovenliggende vraag is waar en hoe je als welzijn én
weinig ruimte gebruikt én zichtbaar blijft. De plek van werken kan meebewegen met
de agenda van je werk. “Je kan nu dan ook een logische (tijdelijke) plek kiezen vanuit
de ogen van de groep die je wilt bereiken. Dan wordt de accommodatie ook weer een
middel in het samenspel tussen doelgroep, vraagstuk en resultaat”.
Een belangrijke rol van SWA gedurende de beginperiode van het Klokhuis, was de bijna
dagelijkse aanwezigheid. Naast coach Hans Versteegh was de sociaal-cultureel werkster
intensief betrokken. Zij dacht mee in alle kleine en grote vraagstukken. Het team was
present als vraagbaak, steun, om bij uit te huilen en weer door te gaan. Welzijn huurt
nu een kantoorruimte in het Klokhuis en daardoor blijven ze dichtbij aanwezig.
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Gemeente
Ineke geeft aan dat de gemeente niet alles hoeft te weten, dat er veel meer ruimte
genomen kan worden voor plannen en ideeën van onderop. Dat ‘agendagroepen’ van
professionals en bewoners samen plannen kunnen maken en dat in samenspraak ook
de budgetten toegedeeld kunnen worden. Dit ligt nu nog bij de gemeente.
Marianne vult aan: “de buurtbudgetten zijn nu handgeld voor bewoners. Goed als
begin van een verdergaande omkering. Maar in het beleid van de gemeente is het nu
teveel onduidelijk hoe dit verder gaat”.

Bewoners
Als we met Ans Mers terugblikken op de periode van overdracht, concludeert ze dat
het overdragen van het wijkcentrum aan de bewoners niet soepel verliep. Ans: “De
gemeente had meer en zakelijke informatie moeten geven tijdens de overdracht. Het
was moeilijk om alle financiële informatie boven tafel te krijgen en deels werd dit zelfs
achtergehouden. De gemeente gaf het beeld dat zij intern al helemaal klaar waren
voor deze stap: politiek was de keuze gemaakt en het beleid verwoord. De praktijk liet
echter zien dat er nog veel niet duidelijk was en daardoor zijn we voor veel, niet altijd
aangename, verrassingen komen te staan. We hebben het zelf uit moeten zoeken. Ik
vind dat de gemeente eerder maatschappelijk moet investeren bij het overdragen van
wijkcentra naar bewoners.”
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De overdracht van het wijkcentrum naar de bewoners is een verschuiving van publiek
naar privaat. Het ondernemerschap en de zeggenschap ligt bij de bewoners zelf. Ans
heeft gemerkt dat je vanuit die rol wel de verantwoordelijkheid krijgt, maar niet gezien
wordt als professional: “Het eerste half jaar, toen de overdracht politiek volop in de belangstelling stond, was er veel contact en aandacht vanuit de gemeente. Daarna is het
heel stil geworden. De gemeente is erg gericht op het beleid zelf, maar de toepassing
in de dagelijkse weerbarstige praktijk vraagt ook vervolg. “
Zo is het onderhoud en het gebouwbeheer van het Klokhuis in handen van een zelfstandige organisatie die maatschappelijk vastgoed beheert en onderhoudt in opdracht
van de gemeente. Deze organisatie exploiteert zelf ook accommodaties, maar biedt
geen service, advies of deskundigheidsbevordering op dit vlak. Bovendien is Ans niet tevreden over de diensten van de organisatie. Ze is inmiddels gestopt met het betalen van
de huur voor het Klokhuis. Ans richt zich ook in de tijd die komen gaat op het gezond
houden van het Klokhuis als bedrijf. Ze wil vrijwilligers stimuleren om de dingen zelf
te doen en te durven. Ook hoopt ze dat deze professionele vrijwilligers meer als gelijkwaardige collega’s gezien en benaderd worden door de professionele werkers bij de
instellingen en de gemeente.

Welzijn
De uitvoering van welzijn verplaatst zich nu van de gebouwen naar de welzijnsteams in
de wijk. Vroeger werden contractafspraken gemaakt met de gemeente. Dat vertaalde
zich in productie en registratie bij het aansturen van de individuele medewerkers. Nu
zijn de teams zelfsturend en daarin is het een vereiste dat de teams meer ruimte krijgen
om op basis van direct contact met cliënten en bewoners hun werk in te richten. Het
werkplan en de afspraken met de gemeente betreffen nu een negental interventies
met elk een gewenst maatschappelijk effect.

Conclusie
Het getuigt van lef en ondernemerschap dat bewoners de gehele
exploitatie, de horeca en het verhuur van een accommodatie hebben
overgenomen. Ook dat geeft kracht en dynamiek in een wijk. Positief is
dat er nieuwe energie is gekomen en veel meer organisaties in de wijken
verantwoordelijkheid nemen voor ontmoeting.
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Een miljoen voor de moskee
Een gala, veiling, vrouwendag: een groep van ongeveer vijftien vrouwen uit
Leidsche Rijn heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten. Om geld in te zamelen
voor de bouw van een nieuwe moskee hebben zij, met hulp van Turkse en
Marokkaanse ondernemers en welzijnsorganisaties, verschillende activiteiten
georganiseerd. De vereniging van krachten uit de buurt leverde maar liefst een
miljoen euro op. Waarom kwamen ze in actie? Uit geloofsovertuiging, maar ook
omdat ze ervan overtuigd zijn dat de moskee een belangrijke rol kan spelen in
de problemen in de wijk. ‘Voorvrouw’ Saida Hamdi straalt: ‘Het was prachtig om
te zien hoe vrouwen uit de buurt voor een doel gingen. De passie, de energie en
de kracht waren goed voelbaar.’

Actie zonder aarzeling
Al jaren komt in nieuwbouwwijk Leidsche Rijn bij Utrecht iedere donderdag een groep
vrouwen van Marokkaanse afkomst bij elkaar die samen de koran leest. Toen zij hoorden
dat er financiële nood was bij de nieuw te bouwen moskee, besloten zij in actie te
komen. Saida: “We zijn niet betrokken bij de bouw van de moskee en wisten niet wie
er in het bestuur zat. Maar toen we hoorden dat er problemen waren, hadden we
spontaan het idee om met zijn allen iets te doen. Ik pakte pen en papier en de groep
was gelijk vol energie. We kwamen in actie zonder te aarzelen: echte womanpower!”

Goed voorbeeld doet volgen
Ze begonnen met het organiseren van een vrouwendag. Vrouwen konden een massage
of een consult met een diëtiste krijgen, er was een modeshow en ze konden
kennismaken met allerlei ondernemers en organisaties uit de wijk. Een groot succes: er
kwamen veel vrouwen op af van binnen en buiten de wijk. Saida en de andere dames
kregen de smaak te pakken en na de vrouwendag volgden een gala, een veiling en
andere activiteiten. Ze kregen hulp van Turkse en Marokkaanse ondernemers in de vorm
van spullen en voedsel. Maar soms ook door het beschikbaar stellen van een locatie
– gratis of tegen een gereduceerd tarief – of het verzorgen van de catering. En goed
voorbeeld doet volgen: ook andere vrouwen uit Leidsche Rijn en aangrenzende wijken
begonnen evenementen te organiseren om geld op te halen voor de moskee.
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Doel: geld inzamelen voor

15 vrouwen organiseren samen met ondernemers uit de
een gala, veiling, vrouwendag

een nieuwe Moskee in
Leidsche Rijn
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Spreekuur in de moskee
De vrouwen hebben zich hiervoor ingezet vanuit hun geloofsovertuiging, maar
ook omdat ze denken dat de moskee een grote rol kan spelen in het oplossen van
maatschappelijke problemen in de wijk. “Er blijkt veel behoefte te bestaan om samen
te werken met de moskee en zo de buurt beter te maken. GGZ-instellingen en
jeugdzorgorganisaties kunnen bijvoorbeeld spreekuur houden en voorlichting geven
in de moskee. Dit laat zien dat het van groot belang is dat de moskee er komt en dat
heeft ons kracht gegeven om door te gaan met de inzamelingsacties.”

Taboe
Saida is ervan overtuigd dat de moskee ook een bijdrage kan leveren aan de sociale
cohesie en het welzijn in de wijk en verwijst naar het rapport Moskeeën gewaardeerd
van Stichting Oikos: “Alle 457 moskeeën samen besparen de belastingbetaler ruim
150 miljoen. Moskeeën leveren een bijdrage aan het voorkomen en oplossen van
maatschappelijke problemen, maar er zijn maar weinig gemeenten die dit onder ogen
zien en investeren in de moskee.” De vrouwen hebben de gemeente gemist in de
activiteiten die zij georganiseerd hebben en hebben het gevoel dat er een taboe heerst
op het woord ‘moskee’. Saida: “Dit was erg frustrerend. We missen de overheid als
partner in dit geheel. Zij zien ons als vrijwilligers van de moskee en samenwerken met
ons, zou dus betekenen investeren in de moskee. En dat is niet hun bedoeling.”
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Boxtels buurthuis door
burger en kunstenaar
Het vergroten van de samenhang, sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk
Breukelen Noord. Dat is de insteek van het sociaal kunstproject ‘De Makerskamer’, dat in oktober 2011 in Boxtel van start is gegaan. Een project in opdracht
van woningcorporatie St. Joseph, die de wijk wil herstructureren.
Breukelen Noord is een wijk met veel sociale huurwoningen en met relatief
veel bewoners die leven van een bijstandsuitkering. Een wijk waar weinig sociale cohesie is en waar dit ook niet wordt gefaciliteerd; er zijn geen ontmoetingsplekken voor buurtbewoners in dit deel van de wijk. Tot oktober 2010. Toen
bracht De Makerskamer, die werd gevestigd in een voormalig schoolgebouw in
de wijk, daar verandering in.

De Makerskamer
De Makerskamer was een twee jaar durend project, waarin verschillende kunstenaars
werkten aan een zestal afgebakende kunstprojecten in de wijk Breukelen Noord. Ze
mobiliseerden en activeerden buurtbewoners om mee te denken en zelf creatief aan de
slag te gaan. Langzamerhand een ontmoetingsplek ontstond in de wijk.
Sinds het eerste kunstproject zijn buurtbewoners betrokken bij de Makerskamer. Onder
leiding van bewoonster Maddy van den Burg organiseert een groep vrijwilligers regelmatig activiteiten in de Makerskamer. Dat zijn zeer uiteenlopende activiteiten; niet
alleen creatieve, kunstgerelateerde activiteiten, maar ook sportactiviteiten en rommelen ruilmarkten. Inmiddels is er een informele organisatie van vrijwilligers ontstaan die
zijn plek heeft gevonden in de Makerskamer. Bij bewoners raakt de locatie bekender,
waardoor steeds meer mensen gebruikmaken van de ruimtes en naar de activiteiten
komen. De organisatie werkt daarbij nauw samen met betrokken partijen als welzijnsorganisatie ContourdeTwern, woningcorporatie St. Joseph en de gemeente.
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Maddy, de actieve buurtbewoner
Al tijdens het eerste kunstproject raakte Maddy van den Burg betrokken bij de
Makerskamer. Na afloop van het project, gaf Maddy aan meer te willen doen dan een
eenmalige activiteit. De projectleider van de Makerskamer pakte dit signaal op en gaf
Maddy de ruimte om in de Makerskamer zelfstandig activiteiten te organiseren. De
tegenprestatie? Maddy kreeg het beheerderschap van het pand. In haar werk krijgt
Maddy op afstand financiële ondersteuning en begeleiding van de participerende
welzijnsonderneming ContourdeTwern. Ook Woningcorporatie St. Joseph is erg
enthousiast over de betrokkenheid van de buurtbewoonster en zij willen het buurtinitiatief zoveel mogelijk honoreren en ondersteunen. Zodoende begon Maddy met een
groepje vaste vrijwilligers aan een reeks activiteiten in de Makerskamer. Tegelijkertijd
werkten de kunstenaars aan hun kunstprojecten. En dat zijn zeer uiteenlopende
projecten. Zo werkte Katrien Hettema, zelf woonachtig in Boxtel, aan een buurtservies,
naar aanleiding van anekdotes van buurtbewoners. Kunstenaars Wouter Osterholt en
Elke Uitentuis, beiden onbekend in Boxtel, deden uitgebreid onderzoek en toonden het
resultaat daarvan aan wijkbewoners en anderen, door middel van de film ‘Processie’.
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Een transformatie: van Makerskamer naar Buurtkamer
Ondertussen raakte de locatie, het oude schoolgebouw aan Ronduutje, steeds meer
verbonden aan Maddy’s initiatief in de Makerskamer. Eigenlijk nog meer dan aan de
kunstprojecten die er plaatsvinden. En dat moment vormde het eerste en duidelijkste
signaal dat De Makerskamer ook kon worden ingezet als buurtkamer. Daarom werd
het omgedraaid: van de Makerskamer naar een Buurtkamer. Niet alleen omdat het
project de Makerskamer na twee jaar zou stoppen, maar vooral omdat de kracht ligt
bij de duurzame inzet van bewoners zelf.
Het Makershuis stuurde vanaf toen aan op volledige ondersteuning van dit buurtinitiatief. Een kleinschalig buurthuis waar activiteiten voor de buurt plaatsvindenen
waar buurtbewoners ook terecht kunnen voor externe begeleiding. Dat is de bedoeling. Denk aan maatschappelijk werk, dat inmiddels één keer per week aanwezig is in
het buurthuis. Hetzelfde zou straks ook mogelijk kunnen worden voor bijvoorbeeld de
wijkverpleegkundige en de wijkagent. Of de formulierenbrigade die mensen helpt met
het invullen van formulieren en beantwoorden van financiële vragen.
De accommodatie - het oude schoolgebouw - is beperkt, maar toereikend. Tot nu
toe worden twee oude klaslokalen gebruikt en wellicht komt er in de toekomst meer
ruimte vrij in het pand. Leegstandsbeheerder Camelot verhuurt het pand tijdelijk en
het Makershuis zet de overeenkomst over naar de nieuwe buurtkamer.

Samen met bewoners
Maar hoe realiseer je die transformatie van kunsthuis naar Buurtkamer? De transformatie naar de nieuwe Buurtkamer is in Boxtel in samenspraak met buurtbewoners succesvol gerealiseerd. Zo hebben de vrijwilligers bijvoorbeeld samen met twee designers het
interieur van het gebouw onder handen genomen. Ze bedachten een voorstel voor de
inrichting en zochten praktische oplossingen voor de vragen en benodigdheden van de
groep vrijwilligers. Ook gaven de designers de ruimte meer identiteit en verfraaiden zij
de inrichting. Er zijn samen met de bewoners bijvoorbeeldschilderijen gemaakt voor in
het buurtgebouw.
Naast een nieuwe inrichting, moest er natuurlijk ook een nieuwe naam komen. Beeldend kunstenaar Mariëlle Lapidaire zocht samen met de groep actieve vrijwilligers naar
een nieuwe, passende naam die een blijvende herinnering vormde aan De Makerskamer.
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Ze kozen voor de naam Forofiet; vernoemd naar de boom Forofyt. De boom Forofyt
laat andere planten op zich groeien om samen verder te leven, zonder dat deze planten voedsel aan de boom onttrekken. De nieuwe naam past goed bij het concept: een
gasthuis zijn voor iedereen in de buurt.

De kartrekker
Hoofdvrijwilliger en initiatiefneemster Maddy van den Burg is de kartrekker. Zij doet
het vrijwilligerswerk vooral om sociale redenen; ze geeft om mensen, helpt ze graag en
wil een steentje bijdragen aan de buurt. Haar uitgangspunt voor Forofiet is om vanuit
verbinding, samenhang en het bevorderen van sociale cohesie mensen uit de wijk Breukelen en omstreken bij elkaar te brengen om samen activiteiten te ontplooien. Zo eet
de vrijwilligster geregeld samen met bewoners uit de wijk in de tuin, waar ze vorig jaar
een kruiden- en groentetuin hadden. Ook dit voorjaar gaan ze dit weer samen doen.

De thema-activiteiten die georganiseerd worden, combineert Maddy met het maken
van bijvoorbeeld kerstkransen, beschilderde paaseieren of moederdagcadeaus. Altijd
met spullen die ze gekregen heeft. Maddy deelt wat ze krijgt en wil graag toegankelijk
zijn voor iedereen.
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De activiteiten die zij samen met de andere vrijwilligers heeft georganiseerd, zijn tot nu toe
erg succesvol geweest. Een overzicht van de activiteiten in 2012 en 2013:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moederdag
Paasactiviteit
Sportactiviteit
Nationale speeldag
Herfstactiviteiten – 3 dagen
Sinterklaas
Kerst
Drie rommelmarkten
Uitstapje Groene Poort
Rode draad/ kunstmanifestatie

40 participanten
66 participanten/ bezoekers op 1 dag
16 kinderen
55 kinderen/ deelnemers
15-25 deelnemers
20 participanten
15 deelnemers
± 120 bezoekers en deelnemers per keer
16 kinderen
6 participanten

In 2014 worden de meeste activiteiten gecontinueerd en nieuwe activiteiten aan het programma toegevoegd.

Van Makerskamer naar Forofiet
De Makerskamer was een twee jaar durend project, waarin diverse kunstenaars hebben
gewerkt aan een zestal afgebakende kunstprojecten in de wijk Breukelen Noord. Daarbij
mobiliseerden en activeerden zij buurtbewoners om mee te denken en zelf ook creatief
aan de slag te gaan, waardoor langzamerhand een ontmoetingsplek ontstond in de wijk.
In december 2013 werd het kunstproject afgesloten en was het nieuwe initiatief Forofiet
geboren. Joost van Pagée, theatermaker en projectleider van de Makerskamer in Boxtel,
hield van september tot december 2013 een serie interviews met buurtbewoners. Tijdens
een afsluitende theater- en beeldenroute werden de interviews gebruikt. Jongeren uit de
wijk leidden het publiek rond langs een route van beeldend werk, geluidsopnamen, performances en film. De route liep dwars door de wijk naar de nieuwe buurtkamer Forofiet,
waar het publiek ontvangen werd in de getransformeerde ruimtes van de voormalige
Makerskamer. In deze route was niet alleen het werk van de kunstenaars te zien, maar
ook werk van buurtbewoners en andere kunstenaars die in de Makerskamer werkten en
gewerkt hadden.
Op 13 december 2013 vind de opening plaats van De Forofiet, in hetzelfde pand in de
straat Ronduutje in Boxtel. Tijdens de opening zijn naast vele buurtbewoners, ook wijkwethouder Tossy de Man en bestuursvoorzitter Rob Dekker van woningcorporatie St.
Joseph aanwezig. De buurtkamer Forofiet werd tegelijkertijd geopend met het sluiten van
het kunstproject de Makerskamer. Het grote verschil tussen Forofiet en de Makerskamer is
dat vanaf 13 december de buurtbewoners aan zet zijn, in plaats van de kunstenaars.
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Vanaf 2014 gaan actieve vrijwilligers en buurtbewoners zelfstandig verder met het
opzetten en uitvoeren van hun activiteiten. Hoewel het project De Makerskamer in
meerdere steden en wijken is opgezet, is dit de eerste keer dat een Makerskamer wordt
overgenomen door bewoners. Een unicum!
Hoewel het Buurtgebouw een buurtinitiatief is van en door bewoners, hebben Maddy
en haar vrijwilligers ondersteuning nodig van betrokken organisaties, zoals woningcorporatie St. Joseph, de gemeente Boxtel, welzijnswerk Countour/deTwern en het Makershuis. Zonder deze steun zal het moeilijk worden het initiatief echt goed op te bouwen. De tijdelijke ruimtes in het oude schoolcomplex kunnen gebruikt worden, zolang
er geen andere plannen zijn met het complex of de grond. Hier wordt per jaar naar
gekeken, maar voor 2014 zijn de ruimtes gegarandeerd. Het Makershuis in de persoon
van Mariëlle Lapidaire wil -als het financieel haalbaar is- in 2014 ondersteuning blijven
bieden, door kunstenaars te verbinden aan de activiteiten die ontplooid worden vanuit
de buurtkamer. Dit kan door middel van workshops en gastlessen. In 2015 en als het
mogelijk is ook in 2016, moet de buurtkamer zoveel mogelijk zelfstandig draaien en
eigen financiële middelen vergaren. Maddy van den Burg heeft al een groot netwerk
van sponsoren die investeren in goederen en materialen. Haar plan is om dit netwerk
de komende tijd verder uit te bouwen.
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Wijkgenoten in Veldhoven
Onder de rook van Eindhoven ligt Veldhoven, een
dorp met zo’n 44.000 inwoners. Politieagent Edwin
Wijngaards zette er vier jaar geleden een ‘Eropaf-team’ van vrijwilligers op in de wijk d’Ekker. Dit
team gaat deur voor deur op zoek naar kwetsbaarheid én talenten, om deze vervolgens aan elkaar te
koppelen. Het initiatief is uitgegroeid tot een
succesvol project met de naam Wijkgenoten, dat
talenten van burgers inzet om kwetsbaren uit de
buurt te helpen

Als politieagent in noodhulp kwam Edwin Wijngaards in zeer confronterende en
schrijnende situaties terecht. Niet zelden in d’Ekker: een wijk met een lage sociale
cohesie en veel ‘kwetsbaren’ die uit het zicht van de hulpverlening waren geraakt.
Edwin reed van melding naar melding en kwam daarbij dagelijks bij mensen achter
de voordeur. Zonder plan van aanpak en vaak met minimale voorkennis werd Edwin
geconfronteerd met de meest onwerkelijke situaties: huiselijk geweld, psychische
problemen, vervuiling, zelfmoordpogingen en situaties waar de poging ook daadwerkelijk was gelukt. Regelrechte nachtmerries waarin je alles doet wat mogelijk is om
de situatie te stabiliseren. Edwin vertelt: “Beelden van een puber met zijn rugzak op
naast de rails en van een jonge vrouw die zes weken dood in haar huis heeft gelegen,
staan voor altijd op mijn netvlies gebrand. Telkens weer vroeg ik me af hoe het kon dat
omwonenden niets in de gaten hadden. Hadden zij dit niet kunnen voorkomen? Had ík
dit niet kunnen voorkomen als ik eerder was geweest? Was het dan misschien anders
gelopen? Praktisch zou dit in mijn werk als politie nooit mogelijk worden, waardoor het
keer op keer voelde alsof ik achter de feiten aanliep.”
In het werk van Edwin stond dat wat zich achter de voordeur afspeelde altijd centraal.
“Je wist dat sommigen ernstig getraumatiseerd en eenzaam thuis zaten. Veel van hen
zonder (deugdelijk) sociaal netwerk en niet in beeld bij hulpverlenende instanties.”
Jaren later zou zijn politieachtergrond de belangrijkste drijfveer van Edwin worden om
Wijkgenoten op te zetten binnen het welzijnswerk.
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Sociale aanjager
In 2010 wordt er een samenwerkingsverband opgezet tussen de gemeente Veldhoven, Woonbedrijf en Stimulans, met als doel de leefbaarheid in de wijk d’Ekker
te verbeteren. Samen met burgers en professionals worden afspraken gemaakt en
politieagent Edwin wordt sociale aanjager van het project. De focus van het samenwerkingsverband ligt op ‘de kwetsbaren’; mensen die hulp nodig hebben en niet
in beweging komen. Vaak willen deze mensen, om verschillende redenen, niet
doorverwezen worden naar hulpinstanties en ontbreekt het ze aan een sociaal netwerk.

Erop-af-team
Het project gaat van start en als de kern van de problemen in de wijk duidelijker in
beeld komt, ontstaat in 2011 het idee om buurtbewoners met eenzelfde ziektebeeld
met elkaar in contact brengen: Lotgenoten. Een team van vrijwilligers gaat deur voor
deur op zoek naar bewoners die als steun voor elkaar kunnen en willen fungeren. De
huisbezoeken worden opgezet zoals Edwin dat deed in zijn werk bij de politie: erop
af zonder voorkennis en zonder plan van aanpak en aan de voordeur het gesprek
aangaan met de mensen. Het Erop-af-team zorgt ervoor dat mensen uit de buurt met
elkaar in contact komen.
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Persoonlijke benadering
Het team constateert dat veel mensen bereid zijn anderen te helpen, mits ze persoonlijk
worden benaderd. Edwin vertelt: “Binnen korte tijd creëerden we een netwerk van
bewoners die ziek waren, een dierbare hadden verloren, mensen met een WMOindicatie, jonge gezinnen die in de knel zaten, maar ook vele burgers die iets voor
een ander wilden betekenen. We maakten allerlei combinaties van mensen die elkaar
konden ondersteunden. Sommigen leverden persoonlijke gedichten aan, anderen
ondersteunden elkaar fysiek en mentaal.”
Na verloop van tijd wordt het netwerk van buurtbewoners steeds groter. De term
‘lotgenoten’ dekt de lading niet meer en de doelstelling wordt aangepast: iédereen
met een bepaalde kwetsbaarheid wordt in beeld gebracht, evenals iédere burger die
vanuit zijn of haar normen en waarden iets voor een ander wil doen. Onder de naam
Wijkgenoten gaan de vrijwilligers van het Erop-af-team verder. Ze halen kwetsbaren
uit hun patroon en proberen deze mensen te motiveren en te activeren, zodat ze
uiteindelijk het vertrouwen in zichzelf én de samenleving terug krijgen. Bovendien
daagt het Erop-af-team de samenleving - en de buurt in het bijzonder - uit om het
probleem gezamenlijk aan te pakken. De aanpak werkt: het persoonlijke contact met
de vrijwilligers geeft binnen enkele uren een scala aan nieuwe mogelijkheden en zorgt
ervoor dat mensen gezamenlijk de stap naar participatie kunnen maken.

Uitbreiding
In juli 2013 eindigt het samenwerkingsverband in d’ Ekker. Gelukkig is de gemeente
Veldhoven dusdanig gecharmeerd van het project Wijkgenoten, dat Edwin een baan
aangeboden krijgt als wijkcoach. Wijkgenoten mag verder uitgebouwd worden en het
Erop-af-team kan door met haar werkzaamheden.
Wijkgenoten groeit: in korte tijd zijn honderden contactmomenten gecreëerd en netwerken ontstaan. Er ontstaan mooie burgerinitiatieven, waardoor het noodzakelijk
blijkt om taken te verdelen. Edwin houdt als grondlegger de helikopterview en faciliteert
het project. Vrijwillige coördinatoren matchen vraag en aanbod, houden overzicht en
sturen vrijwilligers en projecten aan. Het Erop-af-team brengt de kwetsbaarheid in
beeld en legt contact met de projectdragers: vrijwilligers die met hun talenten nieuwe
contactmomenten voor kwetsbaren creëren. Steeds meer vrijwilligers melden zich aan
en het project breidt zich al snel uit naar andere wijken. In 2014 werkt Wijkgenoten met
haar ‘Erop-af-team’ in heel Veldhoven.
Lees meer over het project op de website van Wijkgenoten.
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Donderbergse bewoners en
wijkraad zetten zich samen in
Het gaat goed in Donderberg. Deze wijk in Roermond is ooit benoemd tot de
armste wijk van Nederland en bestaat nog steeds uit voornamelijk krachtbuurten. Onder de bewoners veel werklozen, migranten en laag opgeleiden met
weinig geloof in instanties. Sinds maart 2013 is een nieuwe zelfbewuste wijkraad met een frisse blik, die zaken in de wijk wil verbeteren. Met bewoners én
andere betrokken partijen, zoals woningbouwcorporaties en gemeente.

In juni 2013 heeft de nieuwe wijkraad verschillende punten benoemd die zij belangrijk
vinden. Bijvoorbeeld dat ze willen werken aan de collectieve belangen mét en niet vóór
de bewoners, dat ze willen weten wat er leeft in Donderberg via eigen waarneming en
gesprekken met bewoners en instanties in de wijk. Josette Thissen is opbouwwerkster
in Donderberg: “We hebben bedacht dat ieder lid van de wijkraad [red. 15 leden] tien
bekende en minder bekende wijkbewoners benadert voor informatie. Daarmee krijgt de
wijkraad zelf ook meer een gezicht in de buurt.’”Hieruit zijn vooralsnog drie initiatieven
voortgekomen waar wijkraad en bewoners nu sterk op inzetten: de examentraining,
ontmoetingsruimte en de woonzorgbrigade.

Examentraining en zomerschool
“De bewoners van onze wijk hebben daar vaak niet de financiële ruimte om hun
kinderen naar examentraining te sturen, als ze er in hun laatste middelbare schooljaar
niet zo goed voor staan,” vertelt Josette Thissen. “En als ze niet slagen voor hun
examen en uiteindelijk misschien van school moeten, is er een flinke kans dat ze
ontsporen. Een groepje bewoners heeft samen met leden van de wijkraad een
examentraining georganiseerd. Ze hebben jongeren uit de wijk die nu studeren
– rolmodellen dus – bereid gevonden om, onder begeleiding van twee middelbare
school docenten, de eindexamenkandidaten bij te spijkeren.” Dit was ontzettend
succesvol: 90% van de leerlingen is geslaagd. En er wordt subsidie aangevraagd bij
het Ministerie van OC&W om dit voor de komende jaren zelfs uit te breiden naar een
zomer- en zaterdagschool.
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Ontmoetingsruimte in eigen beheer
Er zijn in Donderberg weinig mogelijkheden voor buurtbewoners om ergens samen te
komen en koffie te drinken. Het café in het wijkgebouw hanteert commerciële prijzen
en er is wel een sociaal tarief voor zaalhuur, maar ook dat is nog vrij prijzig. Uit de
buurt is het initiatief gekomen om zelf een ruimte in het wijkgebouw te gaan beheren.
Een groep van 30 vrijwilligers heeft zich opgegeven om hier koffie te schenken en
voor leesvoorzieningen te zorgen. Vanuit het wijkontwikkelingsplan van de gemeente,
provincie en woningcorporaties is hier 40.000 euro subsidie voor uitgetrokken.

Woonzorgbrigade
In de nieuwe Wmo ligt de nadruk op het zorgen voor elkaar. Ook in Donderberg
werken ze hieraan. Josette: “Aan de ene kant wonen er mensen in de wijk die hulp
nodig hebben, maar geen eigen netwerk hebben en straks geen recht meer hebben
op professionele hulp. Aan de andere kant zijn er mensen die graag helpen en/of een
uitkering hebben. Deze uitkeringsgerechtigden zijn verplicht om af en toe met een
vuilprikker door de wijk te gaan, maar zij kunnen veel meer en zinvoller werk doen.”
Een groep bewoners is de afgelopen tijd langs de deuren gegaan om te peilen waar
behoefte aan is. “Vaak zeggen mensen dan ze niets nodig hebben. Ik adviseer om goed
door te vragen en om je heen te kijken. Als de voortuin een oerwoud is, zeg je: “Maar
het kost u wel wat moeite om het voortuintje te onderhouden?” Vaak blijkt dat mensen
toch wel graag hulp zouden krijgen met schoffelen, boodschappen of andere dingen. En
als er dan meer nodig blijkt, kunnen we alsnog de link leggen met professionals.”
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Structureel aan tafel
Er is veel voortuitgang geboekt in de contacten met gemeente, provincie en woningcorporaties. Voorheen was er in de wijkontwikkelingsplannen van deze drie partijen
nauwelijks ruimte voor burgerinitiatieven. De plannen lagen er en bewoners mochten
slechts de laatste details invullen. Josette: “Nu is er vanuit het wijkontwikkelingsplan
bijvoorbeeld subsidie voor de ontmoetingsruimte, een initiatief van de bewoners zelf.
En de voorzitter en secretaris van de wijkraad zitten structureel aan tafel bij de overleggen met gemeente, provincie en woningcorporaties. Daar is echt veel in veranderd.”
Het heeft wel zeker een jaar geduurd voordat de wijkraad voet aan de grond kreeg.
Hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen? “Er is steeds maar weer geprobeerd in goed
overleg het belang van inbreng van de bewoners te benadrukken. Toen dit niet lukte
met overleg, is er een brief geschreven naar het College en de Gemeenteraad, die
ook in de pers kwam. Niet om zaken ‘op scherp te zetten’, maar om openingen voor
structureel overleg met de bewoners te realiseren. En dat heeft gewerkt!”

Risico: een overwerkte wijkraad
Josette ziet als risico dat de wijkraad zich teveel werk op de hals haalt. “We hebben
nu drie mooie projecten en daarnaast gaat de wijkraad natuurlijk aan de slag met
andere signalen uit de wijk. Ik hoor nu al geluiden van wijkraadleden dat het erg druk
is. Daarom hebben we een structuur bedacht waarin bewoners vooral zelf initiatieven
gaan uitvoeren. Hier is wel iemand van de wijkraad bij betrokken, maar hij of zij
verdwijnt geleidelijk naar de achtergrond.”

Nu is er vanuit het wijkontwikkelingsplan
subsidie voor de ontmoetingsruimte, een
initiatief van de bewoners zelf.
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Binden en enthousiasme vasthouden
Het is soms moeilijk om bewoners te binden en blijven enthousiasmeren. Bijvoorbeeld
de 30 vrijwilligers die zich voor het ontmoetingscentrum hebben aangemeld. De
ruimte in het wijkgebouw is pas vanaf 1 januari beschikbaar. Hoe houd je vrijwilligers
enthousiast als het nog zo lang duurt voordat ze van start kunnen? Josette: “Ze
hebben heel duidelijk aangegeven dat ze niet willen vergaderen, dus moesten we
andere dingen bedenken. Er is bijvoorbeeld een clubje dat zich alvast bezighoudt met
de inrichting van de ruimte. Hoe kunnen we het met weinig budget toch gezellig
maken? Maar dit blijft een moeilijk punt.”
Bekijk de nieuwe website van de Wijkraad Donderberg.

Nieuwe initiatieven in de wijk
De structuur in 5 stappen
1. Er komt een initiatief of signaal van bewoners binnen bij de wijkraad;
2. De wijkraad peilt of dit iets is waar meer mensen in de wijk behoefte aan hebben;
3. Zo ja: de wijkraad nodigt bewoners uit om mee te werken aan de uitvoering van het
initiatief;
4. Zij vormen samen een initiatiefgroep, waar een lid van de wijkraad zich bij aansluit;
5. Als het goed gaat met de initiatiefgroep, schuift hij of zij naar de achtergrond.
Uiteraard kan de groep bij vragen altijd aankloppen.
Deze structuur zorgt ervoor dat de belasting op de leden van de wijkraad niet te groot
wordt en dat de initiatieven echt van en voor de wijk zijn.
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Colofon

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor
toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van
sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.
Onze activiteiten zijn georganiseerd in vijf actuele programma’s:
effectiviteit en vakmanschap, participatie en actief burgerschap,
sociale zorg, huiselijk en seksueel geweld en gebiedsgericht
werken. Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

VSBfonds
VSBfonds steunt het project buurt- en dorpskracht omdat het
mensen wil faciliteren om zelf een bijdrage te leveren aan het
verbeteren van hun wijk of dorp. VSBfonds ondersteunt
initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen
actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk
en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen
als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer
mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en
Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen
studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met
geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.
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