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Denken in mogelijkheden

Wijkinitiatieven inclusiever maken, zodat verschillende groepen 
bewoners elkaar leren kennen en verantwoordelijkheid voor elkaar 
kunnen gaan nemen. Op allerlei plaatsen in het land proberen 
organisaties en inwoners dat voor elkaar te krijgen. Dat gaat met 
vallen en opstaan, want bruggen slaan naar en samenwerken 
met wijkbewoners die minder zichtbaar zijn, is geen gemakkelijke 
opgave. 

Movisie ging daarom op zoek naar wijkinitiatieven die werken aan 
inclusiviteit en daarbij successen boeken. Het resultaat is deze  
publicatie waarin we vijf praktijksituaties in beeld brengen. Al-
lemaal initiatieven met hun eigen motivatie en ideeën, maar altijd 
met de drive om kwetsbare inwoners en inwoners ‘buiten de eigen 
bubbel’ tot hun recht te laten komen en een rol van betekenis te 
laten spelen.

We vroegen de initiatiefnemers hoe zij het aanpakken, wat vol-
gens hen werkt en wat aandachtspunten zijn. Alles met het doel 
om wijkinitiatieven elders in het land te inspireren en op bruikbare 
ideeën te brengen.

Elke praktijksituatie is beschreven door initiatiefnemers zelf aan 
het woord te laten aan de hand van een vaste set vragen. En elke 
praktijkbeschrijving eindigen we met enkele do’s en don’ts, waar 
iedereen die inclusiever wil gaan werken in de eigen wijk en buurt 
zijn of haar voordeel mee kan doen.

Het afsluitende hoofdstuk is een reflectie op de beschreven initia-
tieven. We geven - mede op basis van bestaande literatuur - een 
overzicht van wat werkzame elementen zijn om wijkinitiatieven 
inclusiever te maken. Wat niet apart als werkzaam element is 
genoemd, maar wel in al onze gesprekken met initiatiefnemers 
naar voren kwam, is het grote belang van bevlogenheid en vastbe-
radenheid van initiatiefnemers om beoogde doelen te realiseren. 
Miranda Pol, een van de initiatiefnemers die in deze publicatie aan 
het woord komt (zie hoofdstuk 1, Buurtvrouw Schiedam) ver-
woordt het zo: ‘Denk in mogelijkheden. Als je heel graag iets wilt 
realiseren in je wijk en je hebt er veel voor over, dan lukt het. Hard 
werken met je hart geeft resultaat.’ 

Movisie, december 2018
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BUURTVROUW SCHIEDAM
‘Wij kleuren niet binnen de lijntjes’
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Wat houdt het initiatief in?

‘Buurtvrouw Schiedam is niet in een woord te vangen. We zijn 
horeca, een winkel, én we organiseren activiteiten voor de buurt. 
We bieden werk- en stagemogelijkheden aan inwoners in een 
kwetsbare positie en werkplekken voor zzp’ers. In ons pand wor-
den activiteiten georganiseerd voor mensen met een beperking of 
psychische kwetsbaarheid, afstand tot de arbeidsmarkt en een-
zaamheidsproblematiek. Wij kleuren dus niet binnen de lijntjes.

Het begon allemaal in 2014, toen wij als buurtbewoners een 
activerend buurtonderzoek uitvoerden. We stelden mensen vragen 
over hun leven, wat ze misten, waar ze tevreden over waren. Doe 
je wat met zwerfafval? Ga je op bezoek bij andere inwoners in 
onze wijk? De mensen die wij aanspraken, bleken bereid om actief 
te worden. We hadden al gauw een groep van veertig mensen bij 
elkaar, met heel verschillende achtergronden. Vrouwen, mannen, 
nieuwe Nederlanders, LHBTI-personen, ondernemers. 

Vanuit deze groep ontstonden de eerste plannen voor Buurtvrouw 
Schiedam. We zouden het oude schoolgebouw in de wijk opknap-
pen en dat zou het centrum worden van allerlei activiteiten. Al heel 
snel had ik een goed bestuur bij elkaar.

De gemeente dacht mee en stelde een vergaderruimte beschik-
baar. Er meldden zich vele vrijwilligers om het pand op te knappen. 
Maar liefst 253 mensen hebben eraan meegeholpen, van plannen 
maken voor de inrichting tot schilderen en tegelen. 

Inmiddels hebben wij vier mensen in dienst en werken er meer dan 
vijftig vrijwilligers bij Buurtvrouw Schiedam. Er is een toezichthou-
der, een vertrouwenspersoon en een team marketing en communi-
catie. We hebben ook vijftien assistenten: burgers met vele talen-
ten en een beperking plus indicatie, verstandelijk of psychisch. Met 
opzet gebruiken wij niet de term “cliënt”. Dat klinkt te passief, 
alsof ze alleen onder begeleiding staan. Assistent klinkt actiever en 
meer wederkerig.’

Doel en drijfveer

‘Mijn jongste pleegzoon, René, was de grote inspiratiebron voor 
dit initiatief. Hij heeft het syndroom van Down én een heleboel 
talent! Wij merkten dat het speciaal onderwijs hem weinig bood. 
Contact maken met andere buurtkinderen en jongeren in de wijk 
lukte hem niet goed. Hij voelde zich eenzaam en had het gevoel 
dat hij niet meetelde. Wij gingen op zoek naar meer verhalen van 

Een voormalig schoolgebouw in Schiedam-West is het bruisende centrum van activiteiten voor en door inwoners 
van deze Schiedamse wijk. De combinatie van horeca, een winkel, atelier, werkruimtes en dagbesteding levert 
een levendige broedplaats op, met tal van activiteiten voor en door een zeer diverse groep buurtbewoners. 
Miranda Pol is initiatiefneemster van Buurtvrouw Schiedam, samen met haar vrouw Wilgina Pol en hun 
pleegzoon René. ‘Toen ik hiermee begon, deed ik dat puur vanuit mijn hart.’
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jongeren met een beperking, van de een z’n neefje tot de ander 
z’n buurmeisje. We concludeerden dat het prachtig zou zijn als zij 
voor relevante en goede dagbesteding terecht zouden kunnen in 
de buurt.

Een belangrijke trigger voor ons waren ook de verloedering van de 
buurt en veranderingen die eraan kwamen of al in gang waren ge-
zet met de Wmo en de Participatiewet. Er wordt steeds meer een 
beroep gedaan op de eigen kracht van inwoners, ook de kwets-
bare. Maar niet iedereen redt het op eigen kracht en niet iedereen 
kan terugvallen op een eigen netwerk. Vanuit onze achtergrond als 
ervaringsdeskundige en professional willen Wilgina en ik mensen 
ondersteunen die psychisch kwetsbaar zijn of op een of andere 
manier zorg nodig hebben.’ 

Aanpak

‘Buurtvrouw is krachtig door klein, betrokken en flexibel te zijn. 
Wij werken vanuit de overtuiging dat sociale diversiteit meer-
waarde heeft. Ik wil de kracht en het perspectief van mensen 
met verschillende achtergronden benutten. Schiedam-West heeft 
drie groepen inwoners. Mensen met geld, de middenmoot en de 
lage inkomens. Dat mengt niet vanzelf, de groepen wonen ook in 
verschillende delen van de wijk. Ik heb me afgevraagd: hoe krijg 
je die verschillende mensen bij elkaar? Je zegt dan natuurlijk niet 
tegen mensen: “Kom je ook? Ik zoek nog mensen met een laag 
inkomen.” Ik benader ze dus anders. Ik zeg: “Doe jij mee? Ik zoek 
namelijk nog iemand uit jouw buurtje!” En dan komen ze: de jon-
ge moeder, de nieuwe Nederlander, de glazenwasser, de eenzame 
oma, de jonge knul van 20.

Om mensen binnen te halen - om inclusief te zijn - moet je vooral 
met iedereen praten en contact maken. Zo komt een groepje Suri-
naamse Nederlanders hier geregeld een buurtprakkie eten. Op een 
dag nam een van hen een nieuwe bezoekster mee. Hij zei: “Dit is 
mijn buurvrouw. Zij zou wel willen komen maar zij kan niet alles 
eten”. We gingen met elkaar in gesprek over wat zij wél mocht 
eten en dat bleek best heel veel. De vrouw eet nu elke week mee 
en inmiddels is zij ook zonder haar buurman geweest.

Een ander voorbeeld is een buurvrouw op een scootmobiel. Toen 
we haar tegenkwamen, beloofde ze te komen eten. Maar ze bleef 
weg. Dus zocht ik haar op om te vragen waarom ze niet kwam. “Ik 
ben bang dat niemand met me praat”, zei ze. “Kom dan wat eer-
der”, zei ik. “Mij ken je al. Ik zorg ik dat ik in je buurt ben, oké?” 
Zij komt nu helemaal uit zichzelf en maakt contact met andere 
bezoekers.

Ons specialisme bij Buurtvrouw Schiedam is dat iedereen uit de 
buurt welkom is en dat wij verstand hebben van diverse doelgroe-
pen. Zo hebben wij talentvolle buren die transgender zijn, buren 
met een matige tot lichte beperking, of met autisme. Of een com-
binatie van dit alles. Wij zoeken de kracht van mensen op. Onze 
tafels zijn net zo gemêleerd als de wijk waar wij zitten.’

Samenwerking

‘Wij werken samen met allerlei organisaties, van zzp’ers tot de 
gemeente, het actieve wijkcentrum de Erker vlakbij ons, ggz, Fran-
keland, sociaal ondernemers zoals de Kleine Ambassade, buurton-
dernemers, winkeliers en scholen. Dit levert projecten op op het 
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gebied van duurzaamheid, sociaal domein, beweging, stadsverbe-
tering, vrijwilligerswerk. Met elkaar zorgen wij voor een goed en 
gevarieerd, inspirerend en aanvullend aanbod voor de buurtbewo-
ners. Het is hier dus voor elk wat wils. De een voelt zich thuis bij 
Buurtvrouw, de ander om de hoek bij Frankeland of de Erker. Alle 
drie bieden we iets goeds en aanvullends, waardoor er voldoende 
keuze is op de sociale menukaart.’

Resultaten en beoordeling

‘Buurtvrouw Schiedam is een succes. Wij bieden buurtbewoners 
een plek waar ze zich thuis voelen, meedoen aan activiteiten en 
weer kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het saamhorigheids-
gevoel in de buurt is versterkt. De eenzaamheid is afgenomen.

Do’s 
• Denk in mogelijkheden. Als je heel graag iets wilt realiseren in 

je wijk en je hebt er veel voor over, dan lukt het. Hard werken 
met je hart geeft resultaat.

 
• Zorg dat je basis goed geregeld is. Zeker als je met kwetsbare 

mensen werkt, moet je professioneel, deskundig en zorgvul-
dig te werk gaan. Begin er anders niet aan.

Don’ts 
• Ga geen dingen doen in opdracht of omdat het moet 

van anderen. Dan kom je van een koude kermis thuis.

DO’S EN DON’TS

Dat de opbrengst groot is blijkt ook uit een maatschappelijke 
kosten-batenanalyse die in 2016 is uitgevoerd in samenwerking 
met het bureau Lysias. Die leert dat iedere geïnvesteerde euro bijna 
twee euro oplevert aan maatschappelijke baten. 

Een keerzijde van ons succes is dat maatschappelijke partners of 
bijvoorbeeld de gemeente soms lijken te denken dat wij alles met-
een kunnen en willen doen. Dat wij bijvoorbeeld zo maar even in 
een andere wijk een Buurtvrouw kunnen opzetten. Maar Buurt-
vrouw is niet altijd en overal het antwoord. Elke wijk is anders. Je 
moet kijken: wat gebeurt er al, wat zou je hierop kunnen aanvul-
len en heeft het meerwaarde?’
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CENTRUM DE ZIN IN HARDERWIJK
Bruggen slaan naar kwetsbare groepen
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Wat houdt het initiatief in?

‘Centrum de Zin is een centrum in Harderwijk voor vrije gedachten 
en vrije geluiden. Als lokale afdeling van de landelijke vereniging 
van Vrijzinnigen Nederland organiseren wij ontmoetingen om 
mensen op diverse thema’s bij elkaar te brengen. Bovenal willen 
wij een ontmoetingsplaats zijn, een plek waar iedereen welkom is. 
De mensen die hier komen zoeken contact. We bieden ze een plek 
waar ze terecht kunnen.

In 2010 kwam het gebouw waarin we gehuisvest zijn onder druk 
te staan. Onze vereniging leidde een slapend bestaan, want er 
waren nauwelijks nog activiteiten. Met name om het gebouw te 
behouden maakte de voorzitter zich hard om het centrum nieuw 
leven in te blazen. Hij startte met het aanbieden van een breed 
pakket aan activiteiten. Filosofie, mystiek, lezingen, debat en actu-
aliteit, meditatie, zangbevrijding. 

Samen met een handjevol vrijwilligers en wat bestuurders zetten 
we ons nu in om mensen te interesseren voor de activiteiten die 
we organiseren, maar vooral ook om te stimuleren dat zij elkaar 

ontmoeten. Wij organiseren activiteiten voor een divers publiek. Er 
komen mensen op af uit Harderwijk, maar ook van daarbuiten. De 
activiteiten organiseren we samen met leden en een aantal vrijwil-
ligers. De opkomst is heel verschillend. De ene keer komt er een 
enkeling, de andere keer zit de zaal helemaal vol.’

Doel en drijfveer

‘Onze ambitie is dat meer verschillende groepen gebruik gaan 
maken van onze vereniging. We mikken daarbij vooral op de meer 
kwetsbaren, mensen die minder zichtbaar zijn. Denk aan eenza-
men, mensen met psychische problematiek, of bijvoorbeeld men-
sen die vanwege verlies van baan of partner in de knel zitten. Hun 
zouden wij hier heel graag een plek willen bieden. Een plek waar 
ze terecht kunnen en kunnen deelnemen aan activiteiten. En een 
plek waar ze zich veilig en prettig voelen en waar ze met elkaar 
van gedachten kunnen wisselen. Het zou mensen die in hun leven 
zijn vastgelopen verder kunnen helpen. Ze zouden hier anderen 
kunnen ontmoeten die hen bijstaan, opvangen en doorverwijzen. 
Helaas weten wij deze groep nog maar mondjesmaat te bereiken.’

Een centraal gelegen gebouw in Harderwijk biedt onderdak aan Centrum De Zin, een lokale afdeling van de landelijke 
vereniging van Vrijzinnigen Nederland. Leden van het centrum brengen mensen rond diverse thema’s bij elkaar.  
Daarbij proberen ze ook de brug te slaan naar groepen die onzichtbaar zijn: zwak, kwetsbaar en ‘minder aanwijsbaar’.  
Cor Noorlag en Bert van Emaus delen hun ervaringen.
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Aanpak

‘Er zijn hier geregeld bijeenkomsten waar onze beoogde doelgroep 
wél op afkomt. Dat zijn vooral activiteiten van andere organisa-
ties die onze locatie huren. Zo geeft Ypsilon hier Psysalons, waar 
nieuwe bezoekers op afkomen. Wat wij dan doen, is deze mensen 
aanspreken. We vragen wat zij leuk vinden, waar zij behoefte aan 
hebben en wat we zouden moeten aanbieden om hen ook mee 
te laten doen aan activiteiten. Maar op die vraag krijgen we zeer 
uiteenlopende antwoorden. Het is lastig om op grond daarvan een 
aanbod te creëren. 

Wat wel mooi is, is dat een aantal van de mensen die we op die 
manier hebben aangesproken inmiddels vrijwilliger bij ons centrum 
is geworden. Zij verrichten allerlei hand- en spandiensten en hel-
pen bijvoorbeeld mee bij de organisatie van onze lezingen, debat-
ten, meditatie-avonden en bijeenkomsten zangbevrijding. Wij zijn 
daar heel blij mee en het werkt goed naar alle kanten. Een mooi 
voorbeeld is dat van een man die in de bijstand zit en een tegen-
prestatie moest leveren. Hij is hier een hele poos actief geweest en 
heeft onder andere de tuin opgeknapt. Hij voelde zich enorm op 
zijn plek en bloeide hier op. En wij waren erg blij met hem en de 
bijdrage die hij leverde. Spijtig genoeg moest hij van het Centrum 
Werk en Inkomen elders aan de slag en nu heeft hij veel minder 
tijd om ons nog te helpen.’

Samenwerking

‘Ons streven blijft om via samenwerking met anderen de kwets-
bare doelgroep te bereiken en binnen te halen. De contacten met 
organisaties die hier een zaal huren zijn de belangrijkste bron van 
contacten met onze beoogde doelgroep. Er zijn diverse partijen die 
ons op eigen houtje weten te vinden. De aanleiding is vaak dat ze 
hier een zaal huren. Als het contact is gelegd, komt het in tweede 
instantie soms tot samenwerking. Momenteel hebben we bijvoor-
beeld goede contacten met Instituut Braque, waarmee we verken-
nen wat we als centrum in het verlengde van hun werk zouden 
kunnen doen. Als een soort vervolg op de behandeling. De groep 
die in behandeling is geweest, krijgt tegenwoordig bijna geen 
nazorg meer. We kijken nu of wij vanuit Centrum de Zin mensen 
kunnen helpen om stappen te zetten richting herstel. Ook zijn we 
in contact met de Anonieme Alcoholisten, al is het met hen nog 
niet tot echte samenwerking gekomen. 

Als centrum willen wij ook graag met de gemeente samenwerken, 
maar dat komt niet van de grond. In Harderwijk heb je de lokale 
welzijnsinstelling ZorgDat. Die is in de positie om van alles naar 
zich toe te trekken. Wij voelen dat als een vorm van concurrentie. 
Samenwerken en afstemming zou beter zijn.’
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Do’s 
• Werk aan goede samenwerking met partijen in je wijk 

en gemeente en streef naar synergie. Zo kun je de 
impact en het succes van je initiatieven vergroten en 
voorkomen dat je langs elkaar heen werkt

Don’ts 
• Ga geen activiteiten ontplooien omdat er toevallig een 

potje geld voor beschikbaar is. Activiteiten moeten 
passen in wat je met je initiatief of organisatie voor 
ogen hebt en bijdragen aan het opbouwen van een 
structurele voorziening.

DO’S EN DON’TS

Resultaten en beoordeling

We slagen er tot nu toe nog onvoldoende in om met onze eigen 
activiteiten kwetsbare doelgroepen te bereiken. Via bijeenkomsten 
van andere organisaties die onze locatie huren, komt deze doel-
groep dus wel af en toe bij Centrum de Zin over de vloer. Dat is 
een goede eerste stap, die ons als gezegd een aantal vrijwilligers 
uit onze doelgroep heeft opgeleverd. Hun inzet wordt gewaar-
deerd door de mensen van ons centrum en de vrijwilligers zelf 

varen er ook wel bij. De volgende stap is om te bereiken dat zij ook 
van activiteiten gebruik gaan maken die wij als centrum aanbie-
den. Dan wordt onze doelgroep ook onze profijtgroep. 
Wat enorm zou helpen is als wij iets meer financiële armslag 
zouden hebben. Helaas worden wij op geen enkele manier onder-
steund door de gemeente. Het zou al mooi zijn als die onze locatie 
af en toe zou huren, zodat wij met die inkomsten nieuw aanbod 
kunnen ontwikkelen dat voor de door ons beoogde doelgroep 
interessant is.’
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VITALE VERBINDINGEN ARNHEM
Samen kun je meer bereiken



inleiding 

1.  Buurtvrouw   
Schiedam 
‘Wij kleuren niet  
binnen de lijntjes’

2.  Centrum De Zin, 
Harderwijk 
Bruggen slaan naar  
kwetsbare groepen

3.  Vitale Verbindingen,  

Arnhem 
‘Als je steviger staat,  
kun je beter bijdragen  
aan de wijk’

4.  Buurthuis   
De Nieuwe Jutter, 
Utrecht 
Voor en door de buurt

5.  Buren!Groepen,  
Amsterdam 
‘Kwetsbare inwoners 
worden minder 
afhankelijk van 
professionele zorg’

Reflectie 

Bronnen & leestips 

pag 12 van 27  *  Bruggen bouwen in de wijk  *  Movisie

De Nieuwe Hommel is een buurtcentrum aan de rand van park Sonsbeek in Arnhem. Het is ook de basis 
van het burgerinitiatief Vitale Verbindingen, een netwerk van mensen die vanuit hun eigen ervaring 
andere wijkbewoners helpen bij hun herstel en persoonlijke groei en participatie in de wijk. Projectleider 
Marjet Zeegers en ervaringscoach Dorien Stoll vertellen over het project. 

iedereen een normaal leven moet kunnen leiden en niet aan de zij-
lijn moet staan, zeker niet in de eigen wijk. Zelfregie van bewoners 
is ons uitgangspunt. Maar je kunt niet solitair leven. Je hebt elkaar 
nodig, want samen kun je meer bereiken. En als je wilt dat mensen 
met een ggz-achtergrond kunnen meedoen, kun je dat het beste 
stimuleren in de wijk waar ze wonen. En verbindingen creëren op 
een plek waar iedereen komt.’

Aanpak

‘De werkwijze van Vitale Verbindingen is samen te vatten met de 
vier O’s: Ontmoeten, Ondersteunen, Ontwikkelen en Ondernemen. 
In de Nieuwe Hommel kunnen bewoners met een ggz-achtergrond 
elkaar ontmoeten en ondersteunen, maar ze kunnen er ook iets 
leren, passend bij hun wensen en mogelijkheden, en in hun eigen 
tempo. Zo worden er workshops aangeboden om meer te leren 
over psychische kwetsbaarheid, omgaan met conflicten of slim 
omgaan met een kleine beurs. Het belangrijkste is dat we een 
gastvrije plek zijn. Mensen moeten zich boven alles welkom voe-
len. Daardoor gaan ze zich verbinden met het initiatief. We kennen 
bijvoorbeeld een bewoner die via begeleide dagbesteding kwam 
meedoen in het horecateam en vooral een bijdrage leverde in de 
keuken van de Nieuwe Hommel. Hij is daar ontzettend van op-
gebloeid. Het keukenwerk is voor hem een nuttige dagbesteding 
waar hij zijn ei in kwijt kan, waar hij onder de mensen is en waar 

Wat houdt het initiatief in?

‘Vitale Verbindingen is een initiatief de wijk St. Marten Sonsbeek 
voor en door wijkbewoners met ggz-ervaring. Het is een zoge- 
heten herstel-community van ervaringswerkers. We zijn  gericht  
op community building. Drie betaalde parttime krachten, een 
aantal stagiaires, ervaringscoaches en vrijwilligers organiseren 
activiteiten om bewoners te betrekken en te activeren. Inmiddels 
bestaat het initiatief vijf jaar en doen er ook mensen van buiten de 
wijk aan mee.

Vanuit buurthuis De Nieuwe Hommel werken we aan het ver-
sterken van de eigen regie van mensen door het organiseren van 
ontmoeting, coaching en begeleiding en andere activiteiten gericht 
op leren en participeren. Wij gaan ervan uit dat iedereen kan 
meedoen én iets te bieden heeft. Het maakt niet uit wat: mensen 
kunnen in de keuken afwassen of bijvoorbeeld helpen bij de admi-
nistratie van het buurtcentrum. Wij denken veel meer in rollen dan 
in functies. Iedereen kan wel iets bijdragen en doen wat nodig is.’ 

Doel en drijfveer

‘Ons doel is om mensen met een ggz-achtergrond met elkaar te 
verbinden en te activeren tot meedoen. We willen stigma’s de 
wereld uit helpen. Onze belangrijkste drijfveer is de overtuiging dat 
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hij de structuur vindt die hij nodig heeft. Ook hebben we goed 
bezochte workshops, zoals “Uit de eenzaamheid, in beweging”, 
waar vaak nieuwe vriendengroepjes uit ontstaan. De dingen die we 
doen werken heel empowerend en activerend.’

‘Onderdeel van Vitale Verbindingen is een jaarlijkse zomerschool, 
met een keur aan activiteiten voor alle bewoners van de wijk. Zes 
weken lang, twee middagen per week, zijn er op verschillende 
plekken in de wijk bijeenkomsten met meerdere workshops. Wijk-
bewoners, welzijnswerkers en kleine zelfstandigen verzorgen een 
rijk palet aan trainingen en workshops. Het kan gaan om creatieve 
workshops zoals een kook- of lachworkshop, maar ook om trainin-
gen en workshops gericht op herstel, zoals een dialoogtafel over 
omgaan met stress en angst. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Aan 
het eind van de zomerschool organiseren we met alle vrijwilligers 
een etentje of borrel, en krijgen ze een cadeaubon.

Door de zomerschool ervaren bezoekers dat er een plek is waar 
ze heen kunnen en waar ze zich met anderen kunnen verbinden. 
Mensen blijven daarna vaak komen. Soms alleen naar de zomer-
school, maar vaak ook naar de andere activiteiten. De zomerschool 
draagt dus sterk bij aan de verbinding tussen verschillende groepen 
bewoners in de wijk, ook de mensen met een ggz-achtergrond.’

Samenwerking

‘Vitale Verbindingen werkt met veel partijen samen. Wijkbewoners, 
het bewonersplatform, de gemeente, welzijnswerkers en kleine 
zelfstandigen in zorg en welzijn. Maar ook met de politie, de soci-
ale wijkteams, preventiewerk, het inloophuis en een aantal ggz-
aanbieders zoals Indigo, de basis-ggz Pro Persona en IrisZorg.

Wij doen sinds enige tijd mee aan een pilot vanuit het Trimbos 
Instituut (lees meer) waarin sociale wijkteams nauw samenwerken 
met ervaringsdeskundigen. Zo brengen wijkteams in Arnhem ons 
in contact met kwetsbare bewoners. Wij sturen daar dan een erva-
ringscoach naartoe. Die slagen er vaak beter in dan professionals 
om bij kwetsbare inwoners achter de voordeur te komen.

De gemeente ondersteunt ons met subsidie en staat pal achter ons 
werk, maar verwacht tegelijkertijd ook steeds meer. Daardoor ont-
staat er wel eens een spanningsveld, bijvoorbeeld omdat we spe-
cifieke dingen moeten leveren: een thema op de agenda zetten, 
of een x-aantal bijeenkomsten plannen. Begrijpelijk, maar zoiets 
vraagt sturing, terwijl niet alle activiteiten te sturen zijn. We kun-
nen een aanzet geven, aanjagen en dingen in goede banen leiden, 
maar of mensen het ook echt oppakken en er iets mee gaan doen, 
daar heb je weinig invloed op.

Veel dingen ontstaan vanuit wat er leeft en speelt bij de mensen in 
de wijk. We hebben hier bijvoorbeeld tijdens de zomerschool een 
standaard “Luisterplek” waar een levensgroot oor van papier-ma-
ché staat. Mensen kunnen er hun verhaal kwijt, want bij het oor 
zit iemand die als enige rol heeft te luisteren. Een van onze bezoe-
kers had kritiek op deze werkvorm omdat zij slechthorend is. We 
gingen met haar in gesprek en tegenwoordig geeft zij tijdens de 
zomerschool workshops gebarentaal. Een goed voorbeeld van iets 
dat is ontstaan en wat we niet van tevoren zelf hadden bedacht.’

Resultaten en beoordeling

‘Ons initiatief heeft eraan bijgedragen dat er veel nieuwe verbin-
dingen zijn ontstaan tussen mensen in de wijk. Hoeveel dat er 

https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/project-empowerment-in-de-wijk-van-start
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Do’s
• Werk vanuit een centrale locatie in de wijk, waar veel 

gebeurt en waar veel mensen komen.
• Bouw aan een netwerk van sleutelfiguren en 

ervaringsdeskundigen.
• Zorg voor goede samenwerking met alle betrokken 

partijen, zowel formeel als informeel.
• Ga op zoek naar gelijkgestemden met dezelfde visie.

Don’ts
• Werk niet te smal. Richt je niet alleen op je primaire 

doelgroep, maar betrek zoveel mogelijk ook de mensen 
om hen heen. 

• Overvraag ervaringsdeskundigen niet. Betrek ze en 
beloon ze voor hun inspanningen.

DO’S EN DON’TS

precies zijn, houden we nog niet heel nauwkeurig bij. Dat zouden 
we wellicht meer kunnen doen. We hebben jaarlijks zo’n twintig 
mensen die een hersteltraject volgen bij een van onze herstel- 
coaches en daarnaast zo’n veertig bewoners die zich meer of  
minder regelmatig voor ons inzetten. En verder zijn er natuurlijk  
de incidentele bezoekers. 

Veel deelnemers bouwen dankzij dit initiatief een netwerk op en 
zijn steviger in hun schoenen komen te staan. Hierdoor hoeven zij 
minder of minder lang gebruik te maken van langdurige zorg en 
kunnen zij in de eigen woonomgeving hun leven leiden. En niet 
onbelangrijk: omdat ze steviger staan, kunnen ze ook weer bijdra-
gen aan het welzijn van andere bewoners in de wijk.’
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BUURTHUIS DE NIEUWE JUTTER
Vóór en dóór de buurt
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Een wijkhuis in de Utrechtse Rivierenwijk is in zelfbeheer van buurtbewoners. Prinses Máxima opende het 
op 11 september 2008. Vrijwilligers organiseren er allerlei activiteiten, de beheertaken worden behartigd 
door een beheergroep, die ondersteund wordt door een begeleider. De wens is dat iedereen zich welkom 
voelt en graag anderen ontmoet. De intentie luidt: er zijn voor de ander en zijn/haar perspectief.  
Titus Schlatmann en Annerieke Klomp vertellen.

kwamen wonen. Bij De Nieuwe Jutter komen veel achtergronden 
en veel milieus samen: mensen met een koopwoning, mensen die 
huren, verschillende etnisch-culturele achtergronden, en mensen 
met een hulpvraag of rugzak of een bijzondere levensgeschiede-
nis.’ Titus: ‘Bij de aanvang waren vooral autochtone buurtbewo-
ners en Marokkaanse mannen bij het buurthuis betrokken. Alle-
maal hadden ze een eigen belang om de Jutter te behouden.’

Doel en drijfveer

Titus: ‘De Nieuwe Jutter is niet opgezet! Het is gegroeid. Mijn 
intentie was om uit te gaan van wat de bewoners wilden. Mijn 
drijfveer is om mensen in de samenleving te ondersteunen, samen 
met ze op te trekken en recht te doen aan hen die hier wonen, 
leven en overleven.’ 

Annerieke: ‘Ik had zin om iets in mijn buurt te doen. Een buurthuis 
in zelfbeheer geeft mensen de gelegenheid om te groeien. Zijn wie 
je bent en jezelf hierin ontwikkelen, ontdekken wat je leuk vindt 
en nieuwe dingen leren. Dat is bij mij een innerlijke behoefte, die 
heel diep zit.’

Wat houdt het initiatief in?

Annerieke: ‘De Nieuwe Jutter is een buurthuis voor en door de 
buurt. Er zijn hier vaste activiteiten, van biljarten tot Arabische les. 
Men kan hier terecht voor huiswerkondersteuning, yoga, eetgroep-
jes, dansavonden en nog heel veel meer. Feestavonden, buurtmaal-
tijden, iftar- en pinkstermaaltijden vinden hier ook plaats. Evenals 
het jaarlijkse wijkfeest en de burendag. Het zakelijke krijgt ruimte 
in de vorm van werkplekken voor zzp’ers en ruimteverhuur.’

Titus: ‘In 2008 dreigde de Jutter gesloten te worden. Ik was al 
vijftien jaar buurtpastor in de wijk. Buurtbewoners zeiden: “Ons 
buurthuis moet behouden blijven.” Dit gedeelde belang bracht 
ze bij elkaar. Ik ben met ze gaan optrekken, uitgaande van wat zij 
wilden, zonder eigen agenda. Inmiddels ben ik afscheidnemend 
medewerker.’

Annerieke: ‘Ik woon vier jaar in deze buurt en ben vanaf februari 
2018 als vrijwilligster bij De Nieuwe Jutter betrokken. Ik neem de 
begeleiderstaken over van Titus. Het idee van zelfbeheer trekt mij 
aan: het buurthuis in eigen hand nemen, van onderop, vanuit de 
bewoners. Sommige mensen wonen hier al veertig jaar, veelal au-
tochtonen. En er zijn migranten die hier dertig jaar geleden  
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Titus: ’Ik luisterde gaandeweg naar een zeer diverse groep buurt-
bewoners die zeer verschillende dingen wilden: van Nederlandse 
taallessen tot biljarten. Ik kon dit vertalen naar diepere waarden 
als: “Ik wil kwaliteit van leven. Ik wil gezien worden. Ik wil een 
zinvolle bijdrage leveren. Ik wil onderdeel zijn van een community.” 
Dat hebben wij samen gerealiseerd in De Nieuwe Jutter.’

Annerieke: ‘Ons doel is een huis van de wijk te ontwikkelen op de 
wijze die wij met elkaar voor ogen hebben. Mensen geven elkaar 
hier de ruimte, zonder dat iedereen alles samen hoeft te doen. 
Maar uiteindelijk gaat het wel om samenleven. Dat vind je niet in 
een monocultuur, zoals bij sommige tennisclubs. Mensen stappen 
hier buiten hun bubbel. Het is een permanente oefening in sa-
menzijn. Soms moeilijk, maar altijd een verrijking. Want je krijgt de 
kans om een ieders andersheid te treffen.’

Aanpak

Annerieke: ‘Wij hebben buurtbewoners die als vrijwilliger activi-
teiten en ontmoetingen organiseren. Een beheergroep, allemaal 
buurtbewoners, stuurt het hele proces aan. In deze beheergroep 
zitten betrokken en bekwame vrijwilligers die bezoekers met zeer 
uiteenlopende achtergronden op een goede manier tegemoet 
kunnen treden. Zij zorgen ervoor dat men hier naar elkaar luistert. 
Zij hebben sterke informele leiderschapskwaliteiten en helpen 
anderen om over hun schaduw heen te stappen. Zij krijgen bij De 
Nieuwe Jutter ruimte om te groeien. Dat is talentontwikkeling.’
Titus: ‘Ooit kwam hier een groep jonge Marokkaanse Nederlanders 
binnen die op hoge toon een plek in de Jutter opeiste. Dat veroor-
zaakte gelijk een gedoetje. De andersheid in gedrag werd niet ge-

pikt door de aanwezigen. Maar er was een oudere Hollandse dame 
die meteen het gesprek met de jongeren op een goede manier 
aanging. Zo werd de spanning opgelost.’ 

Annerieke: ‘Vertrouwen is belangrijk. Uitstellen van je oordeel en 
weten dat je op de ander mag rekenen. Als begeleider heb je een 
extra verantwoordelijkheid: je moet je niet laten meeslepen in 
conflicten op de werkvloer. Je moet voortdurend goed kijken waar 
spanningen vandaan komen en proberen om mensen weer bij 
elkaar te brengen.’

Titus: ‘Het oergevoel van de Jutter is dat deze plek voor iedereen 
open staat, ook voor “moeilijke” bezoekers. En ja, soms is het een 
uitdaging om die gastvrijheid vast te houden. En soms voelt het 
makkelijk.’

Samenwerking

Titus: ‘De gemeente verleent subsidie voor de exploitatiekosten. 
Dat is ongeveer de helft van onze begroting. Ook subsidieert de 
gemeente de begeleidingskosten. Personele kosten zijn er niet.’
Annerieke: ‘Met de gemeente hebben we regelmatig contact. De 
gemeente is tevreden en geïnteresseerd en volgt ons initiatief, 
onder andere via onze verslagen. Soms is er een werkbezoek van 
ambtenaren of raadsleden.’

Titus: ‘Bij De Nieuwe Jutter willen wij een relatie opbouwen met 
individuen. Het gaat niet om de instituties waar deze mensen wer-
ken, niet om de migrantenorganisatie, de gemeente, de moskee of 
de kerk, of het wijkbureau.’
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Annerieke: ‘Wat organiseer je voor de ander, wat heeft zij of hij 
van jou nodig? Daarbij aansluiten is de grondhouding van ieder-
een hier. Bijvoorbeeld van de mensen die de jaarlijkse iftar en de 
kerkelijke pinkstermaaltijd organiseren, of de dialoogtafel of de 
burendag.’

Titus: ‘Het uitgangspunt van de Jutter is dat iedereen ertoe doet en 
dat we dingen voor elkaar doen. De mens die de mens helpt, soms 
met vallen en opstaan. Soms komen hier professionals  binnen, 
samen met mensen die begeleid in de wijk wonen. Wij vinden het 
belangrijk dat ook die professionals in staat zijn om  hier als mens 
binnen te stappen en niet louter als een professional die iemand 
helpt met een problematiek. Zo geven we samen ruimte aan ons 
mens-zijn.’

Resultaten en beoordeling

Annerieke: ‘Kijk om je heen. Het bruist. Ons buurthuis wordt 
gedragen door een beheergroep van negen mensen, een bar-
groep van negen mensen, een bestuur van negen mensen. En 
daaromheen hebben we een heleboel buurtbewoners die de vele 
activiteiten mogelijk helpen maken. We slagen erin om heel goed 
te luisteren naar mensen die in de wijk wonen en gebruik maken 
van De Nieuwe Jutter. Belangrijk daarin is dat we met veel geduld 
vertrouwen kweken tussen mensen met heel verschillende achter-
gronden. En dat wij met al die groepen het gesprek zijn over hoe 
we de Jutter samen willen vormgeven.’

Titus: ‘Wanneer andere buurthuizen in zelfbeheer vragen hebben 
over hoe je inclusiviteit inhoud geeft, dan moeten zij hier vooral 
eens komen kijken. Maar wij zijn ook bereid om even bij anderen 
langs te gaan om uit te wisselen en van elkaars praktijk te leren.’

Do’s
• Realiseer je dat inclusief zijn in je eigen belang is. Als 

je in een bubbel zit, een gesloten eigen cultuur, is dat 
niet in je voordeel en maak je het jezelf erg moeilijk. Het 
werkt heel goed om inwoners het belang van diversiteit 
en inclusiviteit te laten zien en ervaren.

Don’ts
• Neem geen dingen van anderen over, maar doe het 

samen.

DO’S EN DON’TS
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BUREN!GROEPEN IN AMSTERDAM 
‘Kwetsbare inwoners worden minder afhankelijk van 
professionele zorg’
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In negen Amsterdamse wijken, verspreid over de stad, zijn Buren!Groepen actief. In deze groepen 
zitten kwetsbare Amsterdammers: mensen met bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking (LVB) of 
een achtergrond in de ggz. Ze ontmoeten elkaar en ondernemen samen dingen, in en voor de buurt. 
Initiatiefnemer is Stichting Prisma, een vrijwilligersorganisatie met 250 vrijwilligers en enkele betaalde 
krachten. Prisma zet zich in voor de deelname aan de maatschappij door Amsterdammers met een licht 
verstandelijke beperking. Monique Niezen, participatiecoach in Amsterdam Nieuw-West, vertelt over de 
opzet en aanpak van de Buren!Groepen. 

de kwartiermaker zich terugtrekt. Als de Buren!Groep eenmaal 
zelfstandig draait, is er een structurele vrijwilliger die de groep 
ondersteunt met lichte professionele begeleiding op afstand.’

Doel en drijfveer

‘Het doel van de Buren!Groepen is dat mensen een netwerk om 
zich heen creëren en minder afhankelijk worden van zorg en 
begeleiding. Een professionele zorgbegeleider is niet je vriend 
en het is belangrijk dat kwetsbare inwoners dankzij hun nieuwe 
netwerk kunnen terugvallen op andere mensen uit de wijk en hun 
verhaal kunnen doen. Zo wordt ook de druk op de professionele 
zorg verlicht. Als je wilt bereiken dat mensen mee kunnen doen in 
hun eigen wijk is het belangrijk dat informele netwerken worden 
versterkt. 

Een ander doel is dat deelnemers aan Buren!Groepen hun eigen 
kracht leren kennen: wat kan ik en wat kan ik voor een ander be-
tekenen? Vanuit die empowerment groeit hun zelfvertrouwen en 
de durf om naar buiten te gaan en dingen met anderen te onder-

Wat houdt het initiatief in?

‘Een Buren!Groep bestaat uit acht tot twaalf kwetsbare inwoners 
die een informeel netwerk vormen en samen activiteiten onder-
nemen in en voor de buurt. Hierbij speelt het wederkerigheids-
principe vanaf het begin van het groepsproces een grote rol. De 
aanpak van Buren!groepen is gebaseerd op de Keyring-methode, 
een succesvolle informele netwerkinterventie uit Engeland.
De doelgroep van de Buren!Groepen zijn Amsterdammers die van-
uit een zorgsituatie meer zelfstandig in de buurt zijn gaan wonen 
(WMO-doelgroep). In de praktijk bestaan de Buren!Groepen uit 
een mix van LVB-ers en bewoners met een ggz-achtergrond.  

Voor de opbouw van een Buren!Groep wordt er gewerkt met 
kwartiermakers. Zij fungeren als “tijdelijke verbinders”, die contact 
leggen met potentiële deelnemers, een vertrouwensband opbou-
wen en vervolgens de deelnemers aan elkaar verbinden en het 
groepsproces ondersteunen. Daarnaast werken de kwartiermakers 
ook aan het leggen van verbindingen in de wijk, met lokale onder-
nemers en kunstenaars. De bedoeling is dat een Buren!Groep, als 
deze gevormd is, wordt overgedragen aan een vrijwilliger en dat 
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nemen. Onze netwerkinterventie is uniek omdat we niet starten 
met de opdracht: “Ga je netwerk versterken en vrienden maken”, 
maar met de vraag: “Wat kan ik en wat kan ik voor anderen 
betekenen?”’

Aanpak

‘In de aanpak is het wederkerigheidsprincipe erg belangrijk. Deel-
nemers van een Buren!Groep komen niet alleen om “te halen” 
maar ook om iets “te brengen”. Vanuit de groep wordt bedacht 
wat er samen gedaan wordt en deelnemers bekostigen dat zelf. 
We gaan uit van het positieve: wat vind je leuk, waar word je blij 
van? Later komt het ter sprake dat ze bijvoorbeeld eenzaam zijn. 
We kijken wat er bij hen past. Prisma biedt geen hulpverleners, 
we monitoren licht en volgen op afstand. Als we zien dat het niet 
goed gaat, kijken we wel wat we kunnen doen.  

Een mooie illustratie van onze aanpak is de nieuwe Buren!Groep in 
Amsterdam Nieuw-West. Martin, een inwoner met LVB die last had 
van straatvrees en obesitas, was echt een kluizenaar. Hij kwam de 
deur niet uit. Na heel hard werken met zijn psycholoog en ambu-
lant begeleider ging het een stukje beter. En na een maagverklei-
ning wilde Martin écht wat veranderen in zijn leven. Op dat mo-
ment kwam hij in contact met een kwartiermaker van Prisma. Die 
vroeg Martin wat hij graag zou willen. Omdat hij voor zijn gezond-
heid meer wilde bewegen en naar buiten wilde gaan, had Martin 
bedacht om te gaan wandelen. De kwartiermaker maakte een flyer 
voor Martin met de oproep aan wijkbewoners: “Wie gaat er gezel-
lig mee wandelen?” Een aantal oudere buren uit de straat vond 
dat een heel leuk idee en wilde wel mee wandelen. De wandeling 
was een succes. Het was zo gezellig dat ze ook besloten om samen 
te gaan picknicken. Zo ontstond er een nieuwe Buren!Groep, die 
allerlei dingen samen doet. Martin komt regelmatig bij “zijn buur-

tjes” thuis koffie drinken. Twee buurvrouwen zijn al wat ouder en 
slecht ter been en Martin komt af en toe kijken of alles goed gaat 
en of ze iets nodig hebben. Soms doet hij boodschappen voor ze. 
Die wederkerigheid is heel belangrijk. Martin vindt het heel fijn om 
iets terug te doen en andere mensen te helpen. De Buren!Groep 
rond Martin bestaat nu uit zes mensen en groeit organisch.’

Samenwerking

‘Wij werken met veel partijen samen. De gemeente Amsterdam 
verleent elk jaar subsidie. Dit gaat op stadsdeelniveau en daar 
worden ook specifieke afspraken over gemaakt.  Zo heeft stads-
deel Oost gevraagd of er een groep opgezet kan worden voor 
Surinaamse migranten. 

Stichting Prisma werkt onder andere samen met zorginstellingen 
en informele zorgpartijen als Cordaan, Philadelphia, Amsta, HVO 
Querido, de Regenbooggroep, Humanitas, Rode Kruis en Leger 
des Heils. Daarnaast werken we samen met de sociale wijkteams, 
lokale welzijnsorganisaties en informele buurtinitiatieven. De 
kwartiermakers van Prisma hebben een belangrijke rol om nieuwe 
buurtgroepen op te zetten en mensen aan elkaar te koppelen.’

Resultaten en beoordeling

‘Verdeeld over de stad Amsterdam heeft Prisma nu negen actieve 
Burengroepen. Wat de Buren!Groepen vooral opleveren is dat 
inwoners op elkaar gaan letten en dat ze problemen die anders bij 
een professional zouden komen, nu zelf in de groep kunnen oplos-
sen. En ook dat mensen de ruimte krijgen om fouten te maken en 
daar van te leren in interactie met anderen.
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We zien dat het belangrijk is om de netwerken organisch te laten 
groeien. Je kunt als vrijwilliger en kwartiermaker wel een beetje 
sturen, maar het proces en de keuzes die de groep maakt moet 
wel van hen blijven. Verder is gelijkwaardigheid een heel belangrijk 
principe. Het werkt om een vrijwilliger te hebben die ook een ach-
tergrond heeft die aansluit. We zien ook vaak dat vrijwilligers die 
de Buren!Groep begeleiden zelf ook het nodige hebben meege-

maakt en dus op een informele en gelijkwaardige manier aanslui-
ten bij de groep die ze ondersteunen.

Het blijkt niet makkelijk om een Buren!Groep op te zetten. Er is 
geen format voor. Het maakt niet uit wat ze willen. Het gaat erover 
dat ze met elkaar contact hebben. Wat iemand voor rol kan heb-
ben in de groep.’  

Do’s
• Het werkt om een vrijwilliger in te zetten met een 

achtergrond die aansluit bij je doelgroep. We zien vaak 
dat vrijwilligers die een Buren!Groep begeleiden zelf 
ook het nodige hebben meegemaakt.

• Laat netwerken organisch groeien. Je kunt wel als 
vrijwilliger en kwartiermaker een beetje sturen, maar 
het proces en de keuzes die de groep maakt moet wel 
van hen blijven. Het is dus heel veel op je handen zitten. 

Don’ts
• Alleen de groep opbouwen door met elkaar te eten 

werkt niet. Je moet verschuiving weten te maken naar 
andere activiteiten. Je wil dat mensen ook iets voor 
elkaar gaan doen, iets voor elkaar betekenen.

• Denk niet vanuit een beperking of probleem van 
inwoners, maar vanuit wat ze wél kunnen en waar ze 
zich voor interesseren.

DO’S EN DON’TS
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REFLECTIE 
Werkzame elementen voor inclusieve wijkinitiatieven

Hoe krijgen we het voor elkaar dat alle inwoners in wijken en buurten betrokken kunnen zijn bij de lokale samenleving, 
ongeacht sekse, leeftijd, beperking, gender of etniciteit? Het is een vraag die veel gemeenten, professionals en inwoners 
bezighoudt. Om die vraag te beantwoorden ging Movisie op zoek naar inspirerende wijkinitiatieven op verschillende plaatsen 
in het land. De zoektocht leerde dat het realiseren van ‘inclusieve wijkinitiatieven’ een zaak is van lange adem, maar zeker 
haalbaar is. We ontdekten zes werkzame elementen, die we deels ook terugvonden in relevante publicaties en onderzoeken 
over inclusieve wijkinitiatieven. 

voor activiteiten, en biedt activiteiten zoveel mogelijk gratis aan. 
En maak het vervolgens mogelijk dat iedereen kan deelnemen op 
een manier die bij hem of haar past. Dat dit belangrijk is, blijkt uit 
onderzoek naar cultuursensitieve burgerinitiatieven, maar ook uit 
ervaringen van de door ons geïnterviewde initiatieven.  Stichting 
Prisma in Amsterdam handelt bij de opzet van Buren!Groepen 
niet vanuit een vooraf uitgedacht plan: ‘Het maakt niet uit wat ze 
willen. Het gaat erom dat ze met elkaar contact hebben. Bewoners 
geven zelf aan welke rol ze willen hebben binnen de groep. Dat 
werkt heel goed.’ 

Het initiatief organisch van onderaf laten groeien2

Een ander werkzaam element, zo blijkt uit de praktijkvoorbeelden, 
is werken vanuit de ideeën van bewoners, van onderaf.  Welke 
behoeften leven er in een wijk en hoe kun je daar als initiatief op 
inspelen? Dat is een belangrijk uitgangspunt voor inclusie, zo stelt 
ook Razenberg (2016). Dat betekent: ruime kaders stellen en veel 
loslaten volgens de participatiecoach van Stichting Prisma in Am-

Meedoen aan de samenleving, betrokken zijn bij de eigen wijk of 
buurt en daar een bijdrage aan leveren. Er bestaat brede overeen-
stemming dat dat mogelijk zou moeten zijn voor wijkbewoners 
van verschillende herkomst, geslacht, leeftijd en gender. En dat het 
goed is al deze groepen bij wijkinitiatieven te betrekken en hun 
kracht, passie of talenten te benutten,  zodat ieder op zijn of haar 
eigen manier kan bijdragen aan wijken en buurten.  Anders ge-
zegd: de wenselijkheid van inclusiviteit van buurt- en wijkinitiatie-
ven wordt breed onderschreven. Maar hoe realiseer je inclusiviteit 
op wijk- en buurtniveau?

ZES WERKZAME ELEMENTEN

Laagdrempeligheid1

Het bereiken en betrekken van verschillende wijkbewoners is een 
belangrijk element van inclusie. Laagdrempeligheid is hierbij een 
belangrijke succesfactor. Dat vraagt vooral: niet te moeilijk doen, 
niet te formeel. Verplicht mensen dus niet om zich aan te melden 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/inclusie-bij-burgerinitiatieven.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/inclusie-bij-burgerinitiatieven.pdf
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sterdam: ‘Laat netwerken organisch groeien. Je kunt wel als vrijwil-
liger en kwartiermaker een beetje sturen, maar het proces en de 
keuzes die de groep maakt moeten wel van hen blijven. Het is dus 
heel veel op je handen zitten.’ Bewoners kunnen aangeven wat 
zij willen. Vaak wordt dan in samenwerking met de bewoners een 
nieuwe activiteit opgezet. Op deze manier groeien initiatieven door 
de inzet van actieve bewoners. Titus Schlatmann van De Nieuwe 
Jutter in Utrecht ziet het ook zo: ‘De Nieuwe Jutter is niet opgezet, 
het is gegroeid. Mijn intentie was om uit te gaan van wat de be-
woners wilden. Samen met bewoners hebben we dit opgezet. We 
doen dingen voor elkaar. Uitgangspunt is dat iedereen ertoe doet.’ 

Een fysieke plek in de wijk hebben3

De initiatieven die een herkenbare, vaste locatie in de wijk hebben, 
benoemen dit als een belangrijke succesfactor. Bewoners kunnen 
makkelijk binnenlopen en een concrete locatie maakt het een-
voudiger om activiteiten te ontplooien. Een fysieke plek bevordert 
bovendien interactie en ontmoeting. 

Wanneer zaalverhuur mogelijk is, kunnen initiatieven ook nog eens 
eigen inkomsten genereren. Op deze manier zijn ze minder af-
hankelijk van subsidies, waardoor ze activiteiten flexibeler kunnen 
aanbieden. Daarnaast zorgt het verhuren van zalen voor nieuwe 
contacten tussen verschillende groepen, zoals bij Centrum De Zin 
in Harderwijk. ‘We slagen er tot nu toe nog onvoldoende in om 
met onze eigen activiteiten kwetsbare doelgroepen te bereiken. 
Via bijeenkomsten van andere organisaties die onze locatie huren, 
komt deze doelgroep dus wel af en toe bij Centrum De Zin over de 
vloer. Dat is een goede eerste stap, die ons een aantal vrijwilligers 
uit onze doelgroep heeft opgeleverd.’

Tot biedt slot biedt een eigen locatie houvast aan de initiatief-
nemers, vrijwilligers en deelnemers. Een eigen locatie kan een 
vertrouwde en gezellige ontmoetingsplek worden, zo bewijst 
Buurtvrouw in Schiedam. Een langdurig leegstaand schoolgebouw 
uit 1937 werd omgetoverd tot een creatieve en sfeervolle hotspot 
waar mensen kunnen werken, lunchen, coaching kunnen geven 
of ontvangen en nog meer. Een plek waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, waar iedereen welkom is. Daar hebben mensen die bij 
De Buurtvrouw en Centrum De Zin komen behoefte aan, aldus de 
initiatiefnemers.

Uitgaan van gelijkwaardigheid en wederkerigheid4

De zes praktijkvoorbeelden in deze publicatie hebben gemeen dat 
ze mensen benaderen en met ze optrekken op basis van gelijk-
waardigheid en wederkerigheid. Het succes van bovengenoemde 
initiatieven is volgens de betrokkenen te danken aan het centraal 
stellen van ieders talenten, passie en interesse. Sta open voor 
ieders mogelijkheden, want iedereen kan iets bijdragen. Deelne-
mers van een Buren!Groep in Amsterdam komen niet alleen ‘om te 
halen’ maar ook om iets ‘te brengen’. Ook Vitale Verbindingen uit 
Arnhem neemt de kwaliteiten van haar wijkbewoners als startpunt: 
‘Iedereen kan meedoen en iedereen heeft iets te bieden. Of dit nu 
een middagje afwassen is of de administratie doen, iedereen kan 
iets doen. We denken in rollen en niet in functies.’ Initiatieven die 
sociale uitsluiting voorkomen of verminderen werken ook vanuit 
de gelijkwaardigheid van mensen, zo blijkt uit een verkenning van 
vier bewonersinitiatieven in zorg en welzijn. Buurtvrouw Schiedam 
werkt met een team van circa 15 assistenten. Dit zijn inwoners met 
veel talenten en een verstandelijke of psychische beperking. ‘Met 
opzet gebruiken wij niet de term “cliënt”. Assistent klinkt actiever 
en meer wederkerig.’ 

https://www.socialevraagstukken.nl/burgerinitiatieven-hebben-baat-bij-professionalisering/
https://www.socialevraagstukken.nl/burgerinitiatieven-hebben-baat-bij-professionalisering/
https://www.movisie.nl/artikel/hoe-versterken-gemeenten-kleinschalige-bewonersinitiatieven
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Samenwerken met belangrijke betrokkenen in de wijk5

Willen lokale initiatieven iedereen (kunnen) aanspreken, dan 
moeten ze samenwerking zoeken. Bij voorkeur ook met sleutelfi-
guren van diverse groepen in een wijk, de zogenoemde boundary 
spanners. Zij staan dichtbij de bewoners en spreken letterlijk en 
figuurlijk dezelfde taal. Maar samenwerking met organisaties en 
instellingen die in de buurt of wijk werkzaam zijn, is eveneens 
van belang. Denk aan sociale wijkteams, kwartiermakers, infor-
mele buurtinitiatieven en reguliere zorgaanbieders. Het werkt 
vooral goed als wijkinitiatief en instellingen elkaar aanvullen en 
niet met elkaar concurreren. Zo vervullen de kwartiermakers van 
Stichting Prisma in Amsterdam een belangrijke rol in het opzet-
ten van nieuwe buurtgroepen en koppelen zij mensen aan elkaar. 
Een ander mooi voorbeeld wordt gegeven door Centrum De Zin in 
Harderwijk. ‘Een man die in de bijstand zit en een tegenprestatie 
moest leveren, is hier een hele poos actief geweest. Hij heeft onder 
andere de tuin opgeknapt. Hij voelde zich enorm op zijn plek en 
bloeide hier op. En wij waren erg blij met hem en de bijdrage die 
hij leverde.’ Vitale Verbindingen werkt samen met het sociaal wijk-
team om moeilijk bereikbare doelgroepen en ervaringscoaches aan 
elkaar te verbinden.

Werken met een diverse groep6

Een goede manier om heel verschillende bewoners te bereiken, is 
door een groep vrijwilligers en ervaringsdeskundigen in te zet-
ten die eveneens heel divers is. Onderzoeken (De Gruijter et. al, 
2007 & Hemmes et. al, 2009) naar het betrekken van mensen 
met een migratieachtergrond bij burgerinitiatieven onderschrijven 

dat. Culturele diversiteit van initiatiefnemers heeft als voordeel dat 
iedereen zich kan herkennen in het initiatief en dat taalbarrières 
makkelijk overbrugd kunnen worden. Dit zien we ook in de prak-
tijkvoorbeelden. Bij De Nieuwe Jutter in Utrecht bestond de groep 
betrokken bewoners aanvankelijk uit enkel autochtone buurtbe-
woners en Marokkaanse mannen. De diversiteit nam in de loop der 
tijd steeds verder toe. Stichting Prisma uit Amsterdam geeft aan 
dat de begeleiders van de Buren!Groep een vergelijkbaar verleden 
hebben als de deelnemers zelf. ‘Hierdoor sluiten ze op een infor-
mele en gelijkwaardige manier aan bij de groep die ze ondersteu-
nen.’ En zo geldt dat ook voor Vitale Verbindingen in Arnhem, 
waar veel gebruik wordt gemaakt van de ervaringsdeskundigheid 
van de bewoners zelf.

Complex proces
Natuurlijk is het niet alleen maar halleluja, want werken aan in-
clusieve wijkinitiatieven is een taai en complex proces dat eigenlijk 
nooit klaar is, en enorm veel geduld en vasthoudendheid vraagt. 
Het gaat immers over het bereiken en betrekken van een grote 
diversiteit aan mensen en doelgroepen, die zich op een eigen wijze 
manifesteren. Het is niet altijd makkelijk om verschillende groe-
pen met elkaar te verenigen en soms leidt dat tot gemor of ‘een 
gedoetje’ zoals de initiatiefnemer van De Nieuwe Jutter in Utrecht 
het verwoordt. ‘Soms wordt de andersheid in gedrag van nieuwe 
bezoekers niet gepikt door de aanwezigen.’ En dan is tact nodig 
en overtuigingskracht, en talent om verschillen te overbruggen. 
Maar effectief werken aan inclusiviteit vraagt misschien vooral 
iets van je drive en grondhouding. Een van de betrokkenen bij het 
Utrechtse initiatief zei het zo: ‘Het is echt niet alleen maar leuk. 
Soms verre van! Maar ik voel gewoon dat ik dit moet doen. Omdat 
het belangrijk is.’

https://repub.eur.nl/pub/76033/Thesis-Ingmar-van-Meerkerk_complete.pdf
https://repub.eur.nl/pub/76033/Thesis-Ingmar-van-Meerkerk_complete.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/D2561103_def.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/D2561103_def.pdf
https://www.parlement.com/9353225/d/allochtonen_burgerinitiatieven_participatie.pdf


inleiding 

1.  Buurtvrouw   
Schiedam 
‘Wij kleuren niet  
binnen de lijntjes’

2.  Centrum De Zin, 
Harderwijk 
Bruggen slaan naar  
kwetsbare groepen

3.  Vitale Verbindingen,  

Arnhem 
‘Als je steviger staat,  
kun je beter bijdragen  
aan de wijk’

4.  Buurthuis   
De Nieuwe Jutter, 
Utrecht 
Voor en door de buurt

5.  Buren!Groepen,  
Amsterdam 
‘Kwetsbare inwoners 
worden minder  
afhankelijk van 
professionele zorg’

Reflectie 
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Geïnterviewde initiatieven
• Vitale Verbindingen, Arnhem: www.vitaleverbindingen.nl
• De Buurtvrouw, Schiedam: www.buurt-vrouw.nl
• Buren!groepen, Amsterdam: www.stichtingprisma.nl
• De Nieuwe Jutter, Utrecht: denieuwejutter.nl
• Centrum de Zin, Harderwijk: www.centrumdezin.nl

https://www.parlement.com/9353225/d/allochtonen_burgerinitiatieven_participatie.pdf
https://www.socialevraagstukken.nl/burgerinitiatieven-hebben-baat-bij-professionalisering/
https://www.movisie.nl/artikel/hoe-versterken-gemeenten-kleinschalige-bewonersinitiatieven
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/inclusie-bij-burgerinitiatieven.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/D2561103_def.pdf
https://www.socialevraagstukken.nl/beeldvorming-cruciaal-bij-laten-meedoen-van-mensen-met-een-beperking/
http://www.vitaleverbindingen.nl/
http://www.buurt-vrouw.nl/
http://www.stichtingprisma.nl/projecten
http://denieuwejutter.nl/
https://www.centrumdezin.nl/
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