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Woord vooraf
Toen we vorig jaar de plannen voor deze publicatie – Wij in de
Wijk 2 – maakten, konden we elkaar nog knuffelen en op zijn minst
een hand geven. Door de coronacrisis leven we inmiddels in een
heel andere werkelijkheid. Wat voorheen de normaalste zaak van
de wereld was, zoals reizen, familie, vrienden en collega’s opzoeken
of bijvoorbeeld met een groepje afspreken in het buurthuis, kan nu
na één persconferentie van onze politieke leiders een ‘no go’ zijn.
Hoewel iedereen deze periode anders beleeft, missen we allemaal
het persoonlijke contact, de nabijheid van anderen en de vanzelfsprekendheid van de onbekommerde omgang met elkaar.
Niet iedereen beschikt over voldoende emotionele weerbaarheid
om hier langdurig mee om te gaan. Bij menigeen leidt het gebrek
aan sociaal contact tot somberheid of gevoelens van eenzaamheid.
In het onderzoek van Sabine Bakker en Erik Hendriks naar de beleving van de coronacrisis door deelnemers van drie Arnhemse sociale wijkondernemingen (WUR, 2020) zijn zulke negatieve gevolgen
duidelijk terug te zien.
De onderzoekers constateren echter dat de coronacrisis ook een
aantal positieve gevolgen heeft, wat laat zien hoe weerbaar we
samen zijn. Menigeen ervaart de gedwongen onthaasting als een
zegen. Niet meer elke avond een afspraak heeft zo zijn voordelen.
Bakker en Hendriks constateren bovendien een sterke toename
van de creativiteit en solidariteit van mensen. De voorleesoma die
kinderen in haar voortuin op stoeltjes op anderhalve meter afstand
wist te vermaken, is daarvan een mooi voorbeeld. Net als de balkonconcerten of de ‘gouden koets’, een boodschappenservice voor
ouderen in tijden van corona.

Wat doet de coronacrisis met onze gemeenschappen? Zijn we ons
meer om elkaar gaan bekommeren nu ons wereldje zoveel kleiner
is geworden? In Wij in de Wijk 2 zoeken wij naar een antwoord op
deze en andere vragen. In dit vervolg op het eerder verschenen
‘Wij in de Wijk 1’ komen we onder andere online platforms tegen.
Wat kunnen die betekenen in tijden van corona? In hoeverre kan digitaal contact het ontbreken van contact in persoon compenseren?
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Hoezeer corona een stempel drukt op het samen wonen en leven
in buurten en wijken, is niet onze enige focus in Wijk in de Wijk
2. Deze publicatie brengt, net als voorganger Wij in de Wijk 1,
in beeld hoe inwoners, sociaal professionals en mensen van de
gemeenten – ook los van het virus – creatieve manieren zoeken
om prettig samenleven in buurten en wijken te bevorderen en om
te kijken naar elkaar, ook naar medebewoners in een kwetsbare
positie.
De voorbeelden die we tegenkwamen, op heel verschillende plaatsen in Nederland, van Zutphen tot Rotterdam en van Hilversum tot
Voorst, zijn ware living labs. Ze kunnen ons inspireren om creatieve
wegen in te slaan om de sociale samenhang en het sociale weefsel
in wijken en buurten te versterken.
Lou Repetur, Programmaleider Sociale Basis van Movisie
l.repetur@movisie.nl

Deze publicatie is gerealiseerd in het kader van het programma ‘Versterken sociale basis’ van Movisie en onderdeel van het Programma Sociaal Domein, waarin gemeenten, ministeries van SZW, VWS, BZK, OCW
en J&V samenwerken. In de werkgroep ‘Versterken sociale basis’ werkten de VNG, ministerie van VWS, de werkplaatsen Sociaal Domein, SWNL en Movisie 1,5 jaar samen met de praktijk aan het leren over en
ontwikkelen van een sterke sociale basis.
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Auteurs: Radboud Engbersen en Lou Repetur

Inleiding
De terugkeer van de sociale basis
‘Je hoeft er in Nederland niet alleen voor te staan. Dat is met de
coronacrisis wel weer eens bewezen. Wat zijn er veel mensen die
hulp bieden. Omdat het nodig is in de eerste plaats en omdat ze
dat voor een ander overhebben.’1 Dat concludeerde Volkskrantjournalist Kustaw Bessems nadat deze krant in de rubriek ‘Hulptroepen’ zes weken lang verslag had gedaan van de vele initiatieven en initiatiefjes om elkaar in deze moeilijke periode te helpen en
bij te staan. De coronacrisis maakte en maakt niet alleen duidelijk
dat mensen elkaar nodig hebben en op elkaar zijn aangewezen,
maar ook hoe belangrijk een sterke sociale basis is. Dat wil zeggen
de aanwezigheid van betrokken buurtgenoten, alerte buurtwerkers en nabije offline en online ontmoetingsplaatsen waar nabije
solidariteit kan worden georganiseerd. De coronacrisis is een wakeupcall voor iedereen om de collectieve dimensie in het sociaal werk
te omarmen en niet langer te verwaarlozen. Te sterk was in het
sociale domein in het achterliggende decennium de nadruk komen
te liggen op individuele hulpverlening van wijkteams en op lokale
beleidsprogramma’s waarin concepten als zelfredzaamheid, zelforganisatie en eigen kracht domineerden. Het effect hiervan was dat
de collectieve dimensie in het sociaal werk op te veel plaatsen in
het slop was geraakt.
We signaleren vanuit Movisie gelukkig een kentering. De aandacht
voor de collectieve dimensie tekende zich op verschillende plaatsen
ook al voor de coronacrisis af. Een voorbeeld is de aandacht voor
samenlevingsopbouw van de Tintengroep, een organisatie voor
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sociaal werk die actief is in verschillende noordelijke provincies. In
nauwe samenwerking met de hogescholen in Noord-Nederland
heeft Tinten het scholingsprogramma Samenlevingsopbouw ingericht voor haar medewerkers. Daarnaast experimenteert Tinten met groepsbenaderingen in de jeugdzorg in plaats van met
(kostbare) individuele indicatiestellingen. Vanuit Movisie sluiten we
in het meerjarige project Wij in de Wijk aan bij deze revival van
de samenlevingsopbouwfunctie en proberen we het belang ervan
breder te agenderen en te versterken. Juist ook vanuit het oogpunt
van preventie levert meer aandacht voor de sociale basis, en meer
aandacht voor het versterken van verbondenheid en samenleven,
belangrijke besparingen op in sferen van (psychische) gezondheid,
schooluitval, verslavingen en het bestrijden van overlast en kleine
en grote criminaliteit.2
De coronacrisis heeft niet alleen de nabije solidariteit scherp op ons
netvlies gezet, maar ook onze kwetsbaarste bewoners, de mensen
in precaire situaties, de eenzamen, de niet digivaardigen. Juist zij
werden door de coronacrisis getroffen. Heb extra oog voor de
meest kwetsbaren in de samenleving, was dan ook de boodschap
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal
Planbureau (CPB). Versterk de lokale ondersteuningsstructuren
die dichtbij de burger staan, was de eerste aanbeveling van de
Werkgroep Sociale Impact van de Coronacrisis. Ofwel: versterk
de sociale basis. Het is de verdienste van de Amerikaanse
socioloog Eric Klinenberg dat hij in zijn recente boek Palaces for
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the people (2018) op het belang van een sterke sociale basis of
sociale infrastructuur heeft gewezen.3 In Nederland is zijn studie
met waardering en herkenning ontvangen. De titel is ontleend
aan de meer dan tweeduizend bibliotheken die zakenman en
filantroop Andrew Carnegie in en buiten de Verenigde Staten (VS)
eind negentiende en begin twintigste eeuw heeft gerealiseerd.4
Het gaat hem echter niet alleen om bibliotheken, maar ook om
andere publieke voorzieningen zoals wijkgebouwen, buurt- en
dorpshuizen, broedplaatsen, kerken, skatebanen, parken, pleinen,
buurtmoestuinen, et cetera. De aanwezigheid van gevarieerde én
toegankelijke voorzieningen in de directe omgeving zijn bepalend
voor het onderling contact tussen mensen, hun onderlinge zorg,
hun kwaliteit van leven, hun kansen om vooruit te komen en
de veerkracht van hun wijk. Vooral voor kwetsbare groepen zijn
publieke plekken van levensbelang, aldus Klinenberg.
Maar niet alléén voor kwetsbare groepen. Zo hebben we in deze
tweede versie van het meerjarige project Wij in de Wijk kunnen
vaststellen. We reisden voor deze versie opnieuw naar verschillende
delen van het land. We gingen weer naar de Randstad (Stadsdeel
Amsterdam-Zuid, Oud Crooswijk in Rotterdam, de Utrechtse
wijk Overvecht), naar Zutphen, Voorst (Gelderland), Hilversum
en de Betuwse gemeente Beesd. De wijken, buurten en dorpen
die we op deze plekken bezochten verschilden van elkaar in
omvang, inwonertal, welvaartsniveau, rust en ruimte, aanwezige
voorzieningen, in levendigheid, economische dynamiek en in
tradities van buurtactivisme en nabuurschap. Maar hoe groot de

1
2

verschillen ook zijn, we kwamen overal dezelfde vraagstukken
tegen die het lokale samenleven beïnvloeden: de vergrijzing, de
groei van het aantal alleenstaanden en zorgbehoevenden in de
directe omgeving, de groeiende diversiteit en verscherping van
maatschappelijke tegenstellingen. Verder ook de processen van
gentrificatie, die traditionele volkswijken zoals Oud Crooswijk in
rap tempo doen veranderen. En natuurlijk de energietransitie.
Buurten moeten van het gas af. In de Vechtzoom (Utrecht Overvecht) grijpen bewoners die ontwikkeling aan om de gelederen te
sluiten en zélf met plannen te komen. Al deze maatschappelijke
ontwikkelingen en vraagstukken stellen uitdagingen aan het
samenleven van oude en nieuwe bewoners. En toen kwam de
caronacrisis daar nog eens overheen.
In de volgende zeven hoofdstukken doen we verslag van onze
reis. Hoe op al deze plekken mensen zich met meer of minder
gelijkgestemden proberen te verbinden om maatschappelijk
problemen aan te pakken of gewoon om van elkaars aanwezigheid te genieten. Het versterken van de sociale basis is versterking
van samenlevingsopbouw, leerden we. En omgekeerd. Een veelheid van personen is daarbij betrokken, in de eerste plaats actieve
bewoners, maar ook buurtwerkers in velerlei gedaanten en lokale
ambtenaren. In een slothoofdstuk (reflectie) maken we de balans
op en trekken we een zevental lessen die de richting aangeven
van de noodzakelijke verdere versterking van de sociale basis,
want een stevige sociale basis is het fundament onder bloeiende
samenlevingsopbouw.

3

Bessems, Kustaw ‘We willen graag iets dóén, en we doen het nog ook.’ In De Volkskrant van 23 april 2020.
Zie bijvoorbeeld Haslam, S. Alexander e.a. (2018) ‘Social cure, what social cure? The propensity to underestimate the importance of social factors for health’ In: Social Science & Medicine 198
(2018) 14–2. The University of Queensland, Australia.
Klinenberg, Eric (2018), Palaces fort he people. How to build a more equal & United Society. London Vintage.

4

Engbersen, Radboud (2020) Lou Repetur, Lex Veldboer, Marja Jager-Vreugdenhil (2020) ‘Investeer in paleizen voor gewone mensen.’ In: Sociale Vraagstukken online, 1 augustus 2020.
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Beesd voor Elkaar
Eilandjes worden archipel

Auteur: Judith Jansen
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EILANDJES WORDEN ARCHIPEL

Beesd

Woord vooraf



1.	De terugkeer van
de sociale basis



2.	Beesd voor Elkaar
Beesd



3.	BUUV		

Amsterdam-Zuid



4.	Nieuwe energie

Vechtzoom-Zuid,
Utrecht
BEESD IN FEITEN EN CIJFERS



5.	Waterkracht

Waterkwartier,
Zutphen

Aantal inwoners

3.301 (per 1-1-2019, bron: westbetuwe.nl, 2020).

Opvallendste
demografische
kenmerken

• Het overgrote deel van de inwoners, 93%, heeft geen migratieachtergrond. 2% heeft een migratieachtergrond
van buiten de EU (waarstaatjegemeente.nl, 2018).
• Beesd kent veel bewoners tussen de 50 en 68 jaar, ongeveer een derde (29,5%). Daarentegen is er minder
jeugd onder de 18 jaar dan gemiddeld.

Sociaaleconomische
kenmerken

• 6% van de huishoudens heeft een laag inkomen (waarstaatjegemeente.nl, 2018).
• In vergelijking met andere kernen is in Beesd meer sprake van stapeling van voorzieningen per huishouden.
Zo heeft 2% meer dan 6 voorzieningen.

7.	Wijk op een kruispunt
Crooswijk, Rotterdam 

Algemene
karakterisering
van het dorp

• Beesd is een van de grotere kernen in de fusiegemeente West Betuwe (sinds 2019) en het heeft meer
voorzieningen dan de andere kernen.
• Er is weinig sociale huur.
• Door de kleinschaligheid komen mensen elkaar vaak tegen waardoor zij elkaar in het oog kunnen houden.
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Tijdens de corona-lockdown vonden de oudere inwoners van Beesd en omliggende dorpen een beleefboek op hun
deurmat. En dat niet één keer, maar meerdere keren. Het boek stond vol puzzels, opbeurende gedichten, verhalen en
foto’s: voor elk wat wils. Het beleefboek was een initiatief van het lokale verpleeghuis. Het eerste nummer, dat voor de
bewoners van het verpleeghuis was, was een groot succes. Daarom regelden de initiatiefnemers met hulp van Beesd voor
Elkaar en de Beesd Op Stap Bus (BOS-bus) dat niet alleen ouderen in het verpleeghuis het beleefboek ontvingen, maar
ook alle thuiswonende ouderen. Het tweede nummer had dan ook een fors hogere oplage: 600 stuks. Iedereen die eraan
meewerkte, had hetzelfde doel: oudere inwoners in deze moeilijke tijden een hart onder de riem steken en laten merken
dat zij niet worden vergeten. Het initiatief toont de verbindende kracht van Beesd voor Elkaar en laat zien hoe
succesvolle samenwerking tussen lokale organisaties ervoor kan zorgen dat 1+1 de spreekwoordelijke 3 wordt.
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De dorp in vogelvlucht
Onzichtbare lijnen die verbinden
Beesd ligt middenin de Betuwe. Op de kaart zie je het dorp liggen
langs de slingerende blauwe lijn van de rivier de Linge. Ook door
Beesd lopen allerlei lijnen, onzichtbaar, maar niet minder krachtig.
Tussen de fietsclub en de dagopvang voor ouderen, tussen Kaartsoos Kwiek en de jeu-de-boulesvereniging, tussen de roomskatholieke parochie en de BOS-bus. Al die organisaties getuigen
van energieke inwoners met elk hun eigen interesses en bezigheden. Als een van de grootste kernen in de nieuwe fusiegemeente West Betuwe herbergt Beesd allerlei voorzieningen waar
ook inwoners uit andere kernen op afkomen, zoals basisscholen,
supermarkten en de ijssalon. De fusie leidde ertoe dat alle kernen
hun eigen identiteit meer zijn gaan definiëren. Want de inwoners zijn trots op de eigenheid van hun dorp en houden niet van
eenheidsworst, zegt gebiedsmakelaar Barry Ganzeman van de
gemeente West Betuwe. En daar hoort dan bij ‘dat mensen soms
eerst doen en dan vragen of het mag’, voegt Henk van Zuilekom,
beleidsmedewerker sociaal domein van de gemeente, er met een
glimlach aan toe.
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De uitdaging
Versnippering tegengaan, krachten bundelen
Het enthousiasme onder bewoners van Beesd om allerlei activiteiten te organiseren voor jong en oud is groot, zegt Joanne Bredero,
coördinator van wijkcentrum Het Klokhuis. ‘Prachtig natuurlijk,
maar aanvankelijk was iedereen vooral voor de eigen doelgroep
bezig. Mensen waren nauwelijks van elkaars activiteiten op de
hoogte en onderlinge samenwerking was er nauwelijks.’ En dat is
jammer, want ze kunnen elkaar goed gebruiken. Bijvoorbeeld bij
de uitwisseling van vrijwilligers, want daar is een tekort aan.
Die eilandjescultuur kwam de kwaliteit van de activiteiten en de
efficiëntie niet ten goede en inwoners hadden door die versnippering geen idee wat er allemaal te doen was. Bredero: ‘Mensen
profiteerden onvoldoende van het aanbod van de meer dan 35
organisaties, zoals de voetbalvereniging of Spelweek Beesd.’
Bredero constateerde na verloop van tijd ook dat niet alleen de
inwonersinitiatieven eilandjes waren, ook bewonersorganisaties
en een professionele organisatie als de gemeente werkten weinig
samen. Zo wist de gemeente niet goed waar inwoners behoefte
aan hadden. En lokale initiatieven zoals de kaartsoos wisten niet
wat de gemeente voor ze kon betekenen.
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Bredero zag in dat een netwerk of platform nodig was waarin
verschillende partijen hun krachten konden bundelden en de hokjes tussen verschillende organisaties konden worden doorbroken.
Zodat er in Beesd het hele jaar door leuke activiteiten zouden zijn
voor jong en oud. En zodat ontmoeting en sociale binding tussen
inwoners en tussen organisaties kon worden versterkt.
Het initiatief
‘Goede dingen doen voor Beesd’
Wat is Beesd voor Elkaar? ‘Een netwerk van partijen die iets voor
de leefbaarheid van Beesd willen doen’, zo omschrijft Ganzeman het initiatief. Bredero zelf noemt het een beweging waarin
bestaande initiatieven elkaar opzoeken en samenwerken als dat
nodig is. Bijvoorbeeld bij het Halloween-evenement Beesd Griezelt, waar KindCrea en de kerken gezamenlijk in optrokken. Maar
Beesd voor Elkaar omvat ook kleine, spontane initiatieven, zoals
het binnen nodigen van de fietsclub voor koffie en koek in wijkcentrum Het Klokhuis toen hun fietstocht door heftige regenbuien
in het water viel. Bredero: ‘Ja, zo eenvoudig is het: goede dingen

doen voor Beesd. Zo dragen we bij aan de leefbaarheid van het
dorp. Dat is onze kracht, omdat niemand daartegen kan zijn.’
Elk samenwerkingsverband heeft behoefte aan een ontmoetingsplek. Beesd voor Elkaar (BvE) heeft het Klokhuis, een multifunctioneel centrum middenin het dorp, met een sporthal, kinderdagverblijf, dagopvang voor ouderen en vergaderplek voor talloze
bewonersorganisaties. De gemeente West Betuwe, eigenaar van het
Klokhuis, heeft een stichting opgericht voor het beheer. Bredero is
er in dienst als coördinator. Een typisch geval van een inwoner die
sociaal professional wordt. Vanuit die functie bouwt ze aan BvE. ‘De
wensen van inwoners zijn leidend’, zegt ze. ‘BvE is van hen. Zij bepalen de activiteitenkalender, zij bepalen of en hoe zij samenwerken.’
De start van BvE verliep goed, al was het even zoeken naar de
juiste vorm. ‘Om de krachten te bundelen organiseerden we een
gezamenlijk aftrap met inwoners van allerlei clubs en verenigingen’, vertelt Bredero. ‘Er waren zo’n zeventig deelnemers van
verschillende initiatieven en organisaties. Toen heb ik uitgelegd
waarom de krachten gebundeld moeten worden. Iedereen kon
zich daar in vinden. Oorspronkelijke opzet was om geregeld bij
elkaar te komen en over activiteiten met elkaar af te stemmen.

Woord vooraf



1.	De terugkeer van
de sociale basis



2.	Beesd voor Elkaar
Beesd



3.	BUUV		

Amsterdam-Zuid



4.	Nieuwe energie

Vechtzoom-Zuid,
Utrecht



5.	Waterkracht

Waterkwartier,
Zutphen
6.	Vonk in de wijk
Hilversum-Oost





BETROKKEN PARTIJEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pag 8 van 66

KaartSoos Kwiek
Dagopvang Team Sociaal West Betuwe
Kinderdagverblijf Cingelplein
Basisscholen
Bibliotheek
Katholieke parochie
PKN gemeente
Welzijn West Betuwe
Gemeente West Betuwe
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Harmonie Concordia
Speeltuinvereniging
Fietsclub Beesd
Spelweek Beesd
Beesd Op Stap Bus (BOS-bus)
Sport Vereniging Beesd
Politie Geldermalsen
(beesdvoorelkaar.nl/deelnemers)
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Maar dat pakte anders uit. Mensen vonden het wat dwangmatig.
Daarom zijn we van dat idee afgestapt. Samenwerken moet je niet
uit principe doen, maar als het nodig is, en als iedereen de meerwaarde ervan ziet.’
Inmiddels luidt de mantra van Bredero: ‘Door eenvoud creëer je
verbondenheid’. ‘Het niet koste wat kost moeten samenwerken of
in een bepaalde structuur worden gedwongen, werkt ontspannend
en zorgt voor vertrouwen’, licht ze toe. Dat vertrouwen is nodig
om elkaar op te zoeken als samenwerken wel echt meerwaarde
heeft. ‘Daarvoor is het wel belangrijk dat inwonersinitiatieven en
professionele organisaties van elkaar weten wat ze doen.’
Bredero legt geregeld het eerste lijntje tussen organisaties, waarna
ze samen in gesprek gaan. Het ‘olievrouwtje’ noemt iedereen haar:
degene die mensen met dezelfde wens bij elkaar brengt. Soms
treedt Bredero ook op als briefschrijfster of secretaris voor een
bewonersinitiatief in het contact met de gemeente, maar heel veel
doen inwoners ook gewoon zelf.
Gerrit Kapteijns van Spectrum, adviesorganisatie voor maatschappelijke vraagstukken, was bij BvE betrokken om de geleerde lessen
van dit initiatief te delen met soortgelijke initiatieven. Hij voegt
eraan toe: ‘Bredero neemt niet steeds zelf het initiatief voor nieuwe
verbindingen. Daardoor duurt het soms lang voordat organisaties
met elkaar samenwerken, maar zo ontstaat het wel bottom-up.’
Successen en kansen
Eilandjescultuur is doorbroken
En zo weeft BvE, middenin het Betuwse boomgaardenlandschap,
als een spin in het web allerlei lijnen: tussen inwonersorganisaties onderling en tussen inwonersorganisaties en professionele
organisaties.
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Volgens veel betrokkenen heeft BvE een belangrijke rol gespeeld in
het doorbreken van de eilandjescultuur en het ‘hokjesdenken’ van
inwonersorganisaties. Francina de Ruiter, vrijwilliger bij KaartSoos
Kwiek: ‘In het begin had ik er een hard hoofd in dat het wat zou
worden met dat BvE. Maar gaandeweg ontstonden er onderlinge
contacten tussen clubs en verenigingen. Mensen staan nu niet
alleen voor hun eigen vereniging klaar maar zijn ook begaan met
andere clubs.’
Volgens gebiedsmakelaar Ganzeman weten inwoners dankzij BvE
beter wat er in het dorp gebeurt en welke initiatieven er zijn. ‘Er
is ook meer samenwerking dan voorheen. Dat wordt bijvoorbeeld
zichtbaar in een initiatief als “Beesd Griezelt”, waar in 2019 130
kinderen aan meededen, tegenover 50 het jaar ervoor.’
Wat bijdraagt aan het succes van BvE is de kleinschaligheid van
het dorp: mensen komen elkaar makkelijk op straat tegen. Bovendien heeft Beesd, in tegenstelling tot omringende kleinere dorpen,
nog allerlei faciliteiten. ‘Elkaar spontaan ontmoeten gebeurt snel,
bijvoorbeeld bij de ijssalon in het dorp’, zegt De Ruiter.
Omdat er zoveel organisaties zijn verbonden aan BvE vinden senior
en basisschool, seculier en christelijk, sportief en creatief elkaar.
Bredero: ‘Honderd procent dekking krijg je niet, maar dat hoeft
ook niet. Prima als de werkgroep Sluipverkeer in het Klokhuis vergadert en de muziekvereniging ergens anders repeteert.’
BvE biedt een neutrale plek voor ontmoeting. Volgens De Ruiter heeft Bredero neutraliteit hoog in het vaandel. ‘Ze kijkt naar
de vraag, niet naar de persoon.’ Kapteijns van adviesorganisatie
Spectrum vult aan dat Bredero dankzij de betaalde coördinatorfunctie meer tijd kan besteden aan het verbinden van organisaties.
Daardoor is zij zelf, maar ook BvE minder kwetsbaar, omdat de
continuïteit van haar inzet en daardoor het voortbestaan van BvE
een stuk zekerder is. Beleidsmedewerker Van Zuilekom bevestigt
dat. ‘Of zo’n kostbare constructie in elk buurthuis haalbaar is, weet
ik alleen niet’, voegt hij eraan toe.
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Een succesfactor van BvE is de gezamenlijke drijfveer van inwoners
en organisaties: het goede doen voor Beesd en haar inwoners.
‘Tegelijk kunnen organisaties hun eigen identiteit en belangen
behouden’, zegt Kapteijns. ‘Daardoor ervaren ze het niet als bedreigend om aan een gezamenlijk doel te werken.’
Het onder één vlag werken aan de leefbaarheid van Beesd versterkt
de eigen identiteit van het dorp, merkt Ganzeman op. ‘En daar
is sinds de fusie tot West Betuwe behoefte aan. De kernen willen
hun eigenheid behouden.’
Dankzij BvE zijn de verbindingen tussen inwonerorganisaties
onderling versterkt, en hun contacten met de gemeente verbeterd.
Organisaties en inwoners weten de gemeente makkelijker te
vinden sinds ze samenwerken met BvE. Wat daar ook positief aan
heeft bijgedragen is een netwerkbijeenkomst over het doorbreken van de eilandjescultuur, die Bredero in november 2019
organiseerde en waar de gemeente bij aanwezig was. ‘Sindsdien
weet de gemeente beter wat BvE doet en dat maakt het
makkelijker om met elkaar te praten’, zegt Bredero.
Een grote kans voor het netwerk om nog meer goede dingen te
doen voor Beesd, is de samenwerking met een formele partij,
zoals de gemeente, verder te versterken. De huidige contacten
zijn er stevig genoeg voor, zo lijkt. En de wens van de gemeente
om kerngericht1 te gaan werken, creëert momentum om dit te
verzilveren. Zodat de behoeften van inwoners leidend zijn in het
gemeentelijk beleid. Of, zoals Ganzeman het zegt: ‘De inwoner
komt bij beleidsbepaling van rechts, en heeft dus voorrang als
we kerngericht gaan werken.’ Tegelijkertijd herbergt dit nauwere
contact met de gemeente het risico dat BvE van de eenvoud
1

Kerngericht werken betekent volgens gebiedsmakelaar Barry Ganzeman en beleidsmedewerker Henk van Zuilekom dat de dorpen bepalen wat de prioriteiten zijn om met elkaar als
gemeente en inwoners aan te werken de komende jaren. Leidend daarbij is de vraag aan
inwoners: hoe zou je je dorp willen zien?
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afdwaalt, omdat het kleinschalige, ad hoc idee van samenwerking
vervangen kan worden door grootschalige, structurele
samenwerking.
Coronacrisis
De coronacrisis en de lockdown in het voorjaar 2020 heeft het
werk van BvE er een stuk moeilijker op gemaakt. ‘In Beesd zijn we
gewend elkaar fysiek tegen te komen en zo op elkaar te letten.
Ontmoetingen online organiseren werkt niet.’ Bredero gooide de
deuren van het multifunctionele wijkcentrum daarom al na een
paar weken in de lockdown weer open. Het praatje met buurtbewoners deed ze buiten.
Net als Bredero maakt ook De Ruiter van KaartSoos Kwiek zich
zorgen over de vitaliteit van ouderen. ‘Het is de vraag in hoeverre
die activiteiten weer volledig op gang komen en of mensen dan
wel weer durven te komen. De schrik zit er goed in. Maar zonder
ontmoetingen hebben velen geen doel meer.’
Van Zuilekom van de gemeente vreest dat de coronacrisis ook
gevolgen zal hebben voor het vrijwilligerswerk. ‘Vrijwilligers zijn
door hun hoge gemiddelde leeftijd kwetsbaar, en ik vrees dat er nu
gaten gaan vallen in het vrijwilligersbestand.’
De balans
Eenvoud als basis van succes
Het verhaal van BvE gaat over lijnen. Lijnen die organisaties en
inwoners verbinden met elkaar (bridging capital) en met formele
organisaties als de gemeente (linking capital). BvE gaat ook over
het belang van offline contact in een plaats als Beesd, waar de
hondenbezitter aanbelt bij de mevrouw van huisnummer 7 als hij
haar niet op haar vaste plek bij het raam ziet zitten.
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De totstandkoming van ‘alleen maar’ verbindingen tussen mensen met verschillende interesses lijkt wellicht niet zo groots. Maar
bekend maakt bemind. BvE faciliteert indirect intensievere ontmoetingen door allerlei groepen te helpen lijntjes te leggen met
anderen en zo de samenwerking op te zoeken, als daar behoefte
aan is. Hoe klein de afstand tussen inwoners misschien ook was,
BvE heeft die wel overbrugd. Zo worden de eilandjes langzaam een
Beesdse archipel. Ten grondslag aan die geslaagde verbindingen
ligt eenvoud. Eenvoud in het doel van BvE: ‘goede dingen doen
voor Beesd’, en eenvoud in organisatie: ‘geen organisatiestructuur,
maar ad hoc samenwerken.’
Oprichter van BvE Joanne Bredero speelt als olievrouwtje of
‘matchmaker’ een cruciale rol in het tot stand brengen van die
lijntjes. Als inwoner heeft zij zich ontwikkeld tot sociaal professional die dit werk inmiddels betaald doet. Goede contacten met de
gemeente West Betuwe, een lange adem en Bredero’s ontspannen
aanpak en visie zijn belangrijke factoren in het welslagen van BvE.
Reflectie
Een netwerk als middel, niet als doel
Wat BvE onderscheidt is dat het zich primair richt op juist de overbruggende verbinding (bridging capital): het is de ‘core business’
van BvE als netwerk of platform voor Beesdse organisaties. Wat
daarbij opvalt is dat de boodschap van BvE niet gericht op die
bridging, maar op zowel werken aan je eigen belang (om meer
menskracht te krijgen voor je activiteiten) als samen te werken aan
wat het goede is voor Beesd. Het netwerk dat BvE is, is dan ook
een middel, niet het doel. De overbruggende verbindingen zijn
zodoende ‘bijvangst’: er ontstaat overbruggende verbinding door
je daar als initiatief met je activiteiten niet op te richten.
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Dat ‘grotere, algemene’ belang is blijkbaar concreet genoeg, waardoor iedereen eraan bij wil dragen. Dat komt misschien doordat
Beesd een klein dorp is waar iedereen elkaar kent. Bovendien
hoeven organisaties hun eigen belang of identiteit niet op te geven
om aan dat grotere belang mee te werken: ze doen dat juist vanuit
hun eigen sterkte. Dat maakt BvE ook niet bedreigend, maar een
aanvulling en zodoende aantrekkelijk om deel van te zijn.
Die kleinschaligheid en de grotendeels homogene dorpssamenleving roepen wel de vraag op of de aanpak van BvE toegepast kan
worden in een dorp of wijk met een hoger inwoneraantal en een
meer diverse bevolkingssamenstelling. Werkt de focus op eenvoud
in boodschap en structuur daar ook? Of zijn de afstanden tussen
de eilandjes in Beesd kleiner door de overzichtelijke leefwereld
van inwoners, terwijl in een stadswijk de kloven tussen inwoners
dieper zijn door een bevolking met meer verschillende etnische
achtergronden en grote verschillen in inkomen en opleiding? Hoe
dan ook werkt deze aanpak in dorpen. Omliggende dorpen als
Heukelem hebben immers soortgelijke initiatieven. Ook geldt: aan
verbinding is overal behoefte, tussen witte mensen onderling,
maar evenzeer in een ‘gekleurde’ wijk.
Tot slot roept de grote mate van linking capital met in ieder geval
de gemeente West Betuwe de vraag op of het mogelijk is deze
verbinding te versterken zonder dat dat ten koste gaat van de
ongedwongenheid die BvE tot een succes maakt. Linking capital
heeft het meeste potentieel om impact te realiseren. Dat vraagt om
een intensievere samenwerking om in je lokale samenleving verandering teweeg te brengen. Dit intensievere contact kan er echter
voor zorgen dat het initiële enthousiasme voor de samenwerking
weglekt. De leefwereld van inwonersinitiatieven waarin improvisatie, eenvoud en vrijblijvendheid leidend zijn, passen niet bij de strak
gereguleerde systeemwereld van een overheid. Daarom zou een
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formele, systeemwereldorganisatie als de gemeente meer moeten
bewegen richting de leefwereldlogica van inwonersorganisaties.
Om hen niet in te kapselen in de systeemwereld, maar zelf meer te
gaan werken volgens de leefwereldlogica. Werken met kernagenda’s zou een goede proef kunnen zijn om dat uit te proberen.
Het lijkt een trend die zich op meer plaatsen voordoet: de verhouding tussen partijen in de sociale basis verandert. Steeds meer
worden inwonersorganisaties en professionele organisaties gelijkwaardige partners, werkend vanuit hun eigen expertise en rol. Wie
weet kan BvE daarin een voorbeeldfunctie hebben.
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Beter een goeie BUUV
Werken aan sociale cohesie in Amsterdam-Zuid

Auteurs: Elisa van Gent & Marion Herder
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WERKEN AAN SOCIALE COHESIE IN AMSTERDAM-ZUID

Amsterdam-Zuid
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HET STADSDEEL AMSTERDAM-ZUID IN FEITEN EN CIJFERS
Aantal inwoners

146.291

Opvallendste
demografische
kenmerken

• Zuid is het witste stadsdeel van Amsterdam: 20,6% van de inwoners heeft een niet-westerse
migratieachtergrond, tegenover 36,2% in heel Amsterdam.
• Iets meer 65+’ers (15,2%) dan het stedelijk gemiddelde (12,7%). Alleen Amsterdam-Centrum heeft een hoger
percentage ouderen.

Sociaaleconomische
kenmerken

Ondanks de grote verschillen in inkomsten blijft Zuid verreweg het rijkste stadsdeel van Amsterdam, met een gemiddeld persoonlijk jaarinkomen van € 37.600 en een gemiddeld huishoudinkomen van € 49.800 per jaar.

Algemene
karakterisering
van het
stadsdeel

Amsterdam-Zuid bestaat uit de buurten Buitenveldert, Zuidas, De Pijp, Oud-Zuid en de Rivierenbuurt. Het stadsdeel
is groot en divers, met herenhuizen in brede straten en hippe kantoorgebouwen op de Zuidas.
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De Albert Cuypmarkt met zijn ouderwetse Mokumse sfeer. Het internationaal bekende Vondelpark met tien miljoen
bezoekers per jaar. En aan de andere kant de Zuidas, met zijn zakelijke torens die als spitse kristallen schitteren in het
zonlicht. Ja, stadsdeel Zuid is divers en groot, maar dat staat bewoners niet in de weg om elkaar de helpende hand te
bieden. Omkijken naar elkaar is iets wat het stadsdeel van oudsher typeert. Veel vrijwilligersorganisaties die nu
stadsbreed werken, zijn ooit begonnen in Zuid, vanuit kerken of culturele groepen. Door de tijd heen lijkt de sociale
binding tussen buurtbewoners te zijn afgenomen. Een sleutel aan de buren geven voor noodgevallen? Dat komt niet zo
vaak meer voor. In dit stadsdeel is aandacht voor sociale binding op z’n plaats. Ook wel omdat je hier armoede en
eenzaamheid aantreft, wat het statige karakter van het stadsdeel misschien niet doet vermoeden.
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De wijk in vogelvlucht
Stadsdeel met grote tegenstellingen
Hoewel Amsterdam-Zuid bij menigeen bekend staat als het ‘rijkste’
stadsdeel, is de realiteit – zoals gebruikelijk – diffuser. Het stadsdeel kampt met veel typische nieuwestadsproblematiek. Zuid is
waanzinnig populair als woongebied, door buurten zoals De Pijp.
Station Zuid en de Zuidas zijn echte hubs voor ambitieuze zakenmensen. Ook is Zuid bij dagjesmensen en toeristen geliefd vanwege de prachtige musea, zoals het Rijksmuseum. In het stadsdeel
wonen rasechte Amsterdammers die de buurt door de tijd heen
hebben zien veranderen, en nieuwe buurtbewoners, veelal jonge
gezinnen die hun intrek in een mooi herenhuis hebben genomen.
De kloof tussen arm en rijk is relatief groot, inwoners kampen met
eenzaamheidsgevoelens en bepaalde wijken vergrijzen in hoog
tempo. Ook zijn drank en drugs een probleem, vaak gerelateerd
aan chique wijken en scholen. Het statige imago doet dus geen
recht aan de problematiek in dit deel van Amsterdam.
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De uitdaging
Eenzaamheid, armoede en langer thuis wonen
Ondanks het imago van rijk stadsdeel staan bewoners voor grote
uitdagingen. Volgens Arlen Driesen, beleidsmedewerker realisatie
vrijwillige inzet en informele netwerken van de gemeente Amsterdam, zijn de hot topics voor het stadsdeel: langer zelfstandig thuis
wonen, dementie en armoede. Vele ouderen kampen met schulden
en gebrek aan financiële zelfredzaamheid, maar ook zzp’ers vormen met hun vaak onzekere inkomstenbronnen een risicogroep.
Driesen wijst ook op de grote problemen die samenhangen met de
vergrijzing: onvermogen de eigen administratieve zaken te regelen
en erg veel eenzaamheid.
Tamara Kuschel, coördinator van het online platform BUUV en
werkzaam bij welzijnsorganisatie Dynamo, sluit zich daarbij aan.
‘Mensen leven, meer dan vroeger, langs elkaar heen. Niet uit desinteresse, maar uit onwetendheid over wat er bij elkaar achter de
voordeur speelt. Waar men vroeger vaak een sleutel van de buren
had voor noodgevallen, is dat nu meer uitzondering dan regel.’



4.	Nieuwe energie

Vechtzoom-Zuid,
Utrecht



5.	Waterkracht

Waterkwartier,
Zutphen
6.	Vonk in de wijk
Hilversum-Oost





7.	Wijk op een kruispunt
Crooswijk, Rotterdam 
8.	Digitaal dorpsplein
Voorst



9. Reflectie



Volgens Driesen is er in ‘zijn’ stadsdeel van oudsher grote bereidheid tot vrijwillige inzet: veel vrijwilligersorganisaties in de stad
zijn zelfs ooit in Zuid begonnen. Maar verbindingen leggen tussen
inwoners valt niet mee in de huidige tijd, waarin iedereen druk
is en waar veel interactie online plaats vindt via smartphones en
laptops. Toch is het leggen van verbinding tussen wijkbewoners
belangrijker dan ooit.
Het initiatief
BUUV: hulpvragen in de wijk online matchen
Kuschel heeft als projectcoördinator de leiding over BUUV, een
online platform waar hulpvragers en hulpbieders zichzelf kunnen
aanmelden en – in principe zonder tussenkomst van derden – aan
elkaar gematcht worden. Op BUUV.nu kunnen buurtbewoners van
het stadsdeel Amsterdam-Zuid een vraag stellen, of hun buren
helpen door te reageren op een vraag. De vragen lopen uiteen
van ‘wil je mijn tuin snoeien?’, ‘ik zoek een taalmaatje’, tot ‘wie
kan helpen bij de installatie van mijn laptop?’ Er zijn 1132 mensen
ingeschreven op het online platform en eens in de drie dagen komt
een nieuwe match tot stand.
Online platform BUUV maakt deel uit van het grotere initiatief ‘Voor
Elkaar in Zuid’ van welzijnsorganisaties Dynamo en Combiwel. Beide
welzijnsorganisaties zijn onderdeel van het aanbod van sociaal werk
in Amsterdam en worden gefinancierd door de gemeente. Voor
Elkaar in Zuid brengt mensen van alle leeftijden uit Amsterdam-Zuid
bij elkaar voor ondersteuning en ontmoeting. BUUV startte in 2014
en is in 2017 opgenomen in Voor Elkaar in Zuid en gekoppeld aan
de offline buurtdiensten. Op die manier konden alle doelgroepen in
de wijk bereikt worden, zowel online als offline. Voor Elkaar in Zuid
is ontstaan vanuit de wens om praktische burenhulp en ontmoeting
in Amsterdam Zuid laagdrempelig te organiseren.
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Ook aan de niet digitaal vaardige inwoner heeft BUUV gedacht.
Aan het online platform zijn vrijwilligers verbonden die kwetsbare
buurtbewoners kunnen helpen hun vraag online te zetten. Naast
de reguliere onlinegebruikers zijn er zo’n 130 offlinegebruikers van
BUUV. Zij kunnen telefonisch contact opnemen met BUUV-vrijwilligers, die hun vraag online zetten en telefonisch contact opnemen
zodra er een match is. Deze vrijwilligers hebben ook een signalerende rol: als iemand belt met een hulpvraag die te complex is voor
op BUUV, dan wordt de vraag in een besloten database gezet en
zo snel mogelijk gekoppeld aan een andere vrijwilliger. Dat gebeurt
geregeld met hulpvragen van buurtbewoners op leeftijd of inwoners die met ggz-problematiek kampen.
Volgens Kuschel is BUUV de sleutel tot het verbinden van jongere
buurtbewoners met hun oudere buurtgenoten. Die verbinding
tussen generaties is een van de opgaven in Zuid. Wat past bij alle
generaties? BUUV.nu kenmerkt zich door vrijblijvendheid – je zit
nergens aan vast – wat voor jongere mensen belangrijk is, en door
laagdrempeligheid in het stellen van een hulpvraag, wat voor de
oudere generatie waardevol is. ‘Jonge mensen leggen zich niet
graag voor langere tijd vast. Ze bepalen liever zelf wanneer, hoe
en aan wie ze hulp bieden. Je kunt bij BUUV gewoon een account
aanmaken en zeggen: dit kan ik, dit vind ik leuk. Je kunt bijna op
straatniveau kijken wat je even kunt doen.’
De laagdrempeligheid wordt gewaarborgd doordat er geen uitgebreide intake of aanmeldprocedure is. Het is de bedoeling dat
wijkbewoners elkaar vinden, vanuit het motto: ‘Wie wil, kan een
steentje bijdragen.’ Kuschel: ‘Het karakter van BUUV is heel luchtig.
Wat op BUUV wordt aangeboden en gevraagd is heel divers. Vaak
gaat het om kleine dingen. Zo kun je via BUUV gratis je haren laten
knippen.’ De matches worden door BUUV gemonitord met behulp
van een algoritme en referenties van gebruikers. Opvallend is dat er
veel vrouwen actief zijn op BUUV en dat er ook een grote vraag is
naar ‘twee rechterhanden’ voor allerlei praktische klusjes in huis.
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De laagdrempeligheid van BUUV is prettig voor aanbieders én voor
vragers van hulp. Mensen kunnen zonder veel moeite even een beroep op anderen doen en daardoor vaak langer zelfstandig blijven
wonen, weet vrijwilliger Dick de Jong. Hij woont al bijna vijftig jaar
in de Rivierenbuurt in Zuid en is sinds zijn pensioen in 2012 extra
actief in de buurt, omdat hij graag iets voor anderen wilde betekenen. Direct bij de start van BUUV, in juli 2014, meldde hij zich als
vrijwilliger. ‘Zo kon ik mijn buren helpen en tegelijk zelf met kleine
vragen bij anderen aankloppen.’ Die wederkerigheid is mooi, vindt
De Jong: ‘De ene keer help jij een ander, de volgende keer word je
door een buurtbewoner geholpen. En dat alles zonder dat het verplichtend wordt.’ Een leuk effect van de matches op BUUV is dat
enkele mensen elkaar nu regulier ontmoeten, weet De Jong. Soms
ontstaan er vriendschappen via het platform.
Successen en kansen
Laagdrempelig iets voor je buren kunnen doen
Platform BUUV is niet bedoeld voor ‘zware’ hulpvragen. Die
komen wel eens bij het platform binnen, maar worden opgepakt
door vrijwilligers van Voor Elkaar in Zuid, die daar speciaal voor
zijn getraind. Voor het leggen van simpele verbindingen tussen
buurtbewoners en het over en weer bieden van lichte hulp en
ondersteuning heeft BUUV zijn waarde volop bewezen. Tamara
Kuschel: ‘Dankzij de laagdrempeligheid en ook het luchtige en

vaak vrolijke karakter ervan slaat het platform aan. Mensen vinden
een wijkgenoot om een wandelingetje mee te maken. Of iemand
die een klusje voor ze in huis of tuin kan doen.’ Kuschel geeft het
voorbeeld van een vrouw die samen met een vriendin een tuin
had. ‘Vanwege ziekte van haar vriendin kon ze het onderhoud niet
meer goed aan. Via BUUV kwam ze in contact met drie jonge mensen die haar wilden helpen. In het begin was ze een beetje huiverig: doen ze het wel goed? Maar die zorg verdween snel. Inmiddels
werken ze heel prettig samen.’
Kuschel ziet de laagdrempeligheid en vrijblijvendheid – in de zin
van ‘niet verplichtend’ – als een belangrijke succesfactor van BUUV.
‘Het initiatief laat in mijn ogen zien hoe we met elkaar de samenleving kunnen vormgeven. Het georganiseerde vrijwilligerswerk in de
traditionele zin is vaak niet meer zo populair. De lichte benadering
bij BUUV is een mooi alternatief. Ik zou heel Amsterdam een BUUV
gunnen.’
Het lijkt er inderdaad op dat de vonk overslaat. Dick de Jong:
‘Andere stadsdelen zijn bij ons komen kijken. Voor Elkaar nu in
Amsterdam-West doet inmiddels iets vergelijkbaars met vrijwilligers
in dat stadsdeel. Helaas nog zonder het online component BUUV,
maar wellicht is dat iets voor in de toekomst.’
Sociaal bewustzijn vergroten en verbinding versterken
Het online platform BUUV heeft zich in corona-tijd bewezen als
een goed werkend middel om verbindingen in de wijk te realiseren. Tamara Kuschel: ‘We hadden altijd een vaste groep van

BETROKKEN PARTIJEN
• Het online platform www.BUUV.nu,
• Welzijnsorganisaties Dynamo en Combiwel,
• Vrijwilligers van Dynamo en Combiwel,
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• Initiatief Voor Elkaar in Zuid
• Gemeente Amsterdam (stadsdeel Zuid)
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zo’n 150 vrijwilligers voor Voor elkaar in Zuid, maar in de eerste
maand van de coronacrisis is dat aantal sterk toegenomen.’ De
nieuwe vrijwilligers zijn over het algemeen jonger dan de traditionele vrijwilligers, stelt ze vast. Het gaat veelal om hoogopgeleide,
betrokken mensen. Kuschel: ‘Velen gaven aan dat ze al heel lang
iets wilden doen, maar dat het er nooit van kwam. De coronacrisis bracht daar verandering in. De winst is dat veel mensen nu bij
elkaar achter de voordeur hebben kunnen kijken. Er is een nieuw
sociaal bewustzijn ontstaan. Mensen zijn uit hun bubbel gestapt.
Ook het aantal hulpaanbieders op BUUV is gegroeid.’
Volgens Dick de Jong is de sociale cohesie in Zuid echt versterkt.
‘Tijdens de coronacrisis zijn ruim vierhonderd mensen actief geworden als vrijwilliger. Allemaal jonge mensen die iets wilden betekenen voor hun buurt. Je ziet dat de meesten na de lockdown actief
zijn gebleven. Ze hebben ervaren wat er nodig is in de wijk.’
Vóór de coronatijd was bijna dertig procent van de gebruikers van
het platform onder de vijftig, weet De Jong. Omdat zich aan het
begin van de lockdown veel jonge vrijwilligers hebben aangemeld,
is dat percentage fors toegenomen. Toch ziet hij dat het verbinden
van jong en oud soms lastig blijft. De flexibiliteit van het platform
is wel bevorderlijk voor deze verbinding, omdat deze digitale vorm
en laagdrempelige manier van burenhulp de jonge generatie ook
aanspreekt. Maar die verbinding tussen generaties blijft iets wat
constant aandacht behoeft.
Volgens beleidsmedewerker Arlen Driesen van de gemeente
Amsterdam toont BUUV dat veel inwoners wel degelijk iets voor
hun buurt willen doen. ‘Vroeger dachten we dat je buurthulp van
bovenaf, vanuit de gemeente moest inrichten. De werkelijkheid is
anders, want veel burgers en organisaties weten prima wat goed
voor ze is en wat ze nodig hebben. Inwoners kunnen – in ieder
geval gedeeltelijk – zelf en met elkaar met hun hulpvragen aan de
slag. De gemeente heeft dit opgepakt. Het gebiedsgerichte werken
is van de grond gekomen en de boodschap is nu: de gemeente
faciliteert en empowert. Dat werkt.’
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De balans
BUUV als koploper: laagdrempelig, vrijblijvend en
verbindend
BUUV heeft als online platform een verbindend karakter in
Amsterdam-Zuid. De verbinding tussen generaties blijft een punt
van aandacht, want lang niet alle ouderen weten de weg naar het
digitale platform te vinden. Toch is BUUV behoorlijk succesvol in
het bij elkaar brengen van wijkbewoners van heel verschillende
leeftijden.
Een van de succesfactoren van BUUV is het laagdrempelige karakter
en de luchtigheid die het uitstraalt. Aanmelden is eenvoudig, veel
aanvragen op het platform zijn eenmalig en je bent niet verplicht
om op vaste tijden iets te ondernemen. Actief zijn op BUUV heeft
daardoor een vrijblijvend, niet verplichtend karakter. Tegelijk kan
een match uitgroeien tot meer contact. Zo zijn er bewoners die
structureel de tuin van een buurtgenoot onderhouden of wekelijkse
taalhulp zijn. BUUV biedt de mogelijkheid tot wederkerigheid: de
ene keer stel je een vraag op het platform, de andere keer reageer
je op een advertentie en bied je jouw hulp aan.
Wat verder positief werkt, is dat het platform draait met welzijnsorganisaties als backoffice. Die houden het platform draaiend.
Daarnaast regelen ze de ondersteuning van wijkbewoners die
digitaal minder vaardig zijn en ten derde zorgen ze dat zwaardere
hulpvragen worden opgepakt door getrainde vrijwilligers.
De toekomst moet uitwijzen of het online platform voldoende
aantrekkelijk blijft voor inwoners van stadsdeel Zuid om er hun
vragen te stellen. Ook zal moeten blijken of de gemeente Amsterdam en de beide welzijnsorganisaties het platform willen blijven
financieren. Maar vast staat dat BUUV als online platform een veelbelovende koploper is, en een inspiratiebron kan zijn voor andere
initiatieven in Amsterdam en andere grote steden.
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Reflectie
Verbinding tussen generaties
BUUV verbindt wijkbewoners onderling en legt nieuwe verbindingen tussen mensen van verschillende generaties. Maar in hoeverre
draagt BUUV bij aan bonding, bridging en linking?
Duidelijk is allereerst dat BUUV bijdraagt aan bonding, het verbinden van wijkbewoners die tot dezelfde groep gerekend kunnen
worden. Veel matches bij BUUV ontstaan op basis van interesses.
Zo zijn er mensen die een wandelclub of koor willen starten en dan
gelijkgestemden zoeken. Opvallend genoeg is interesse hierin dus
leidend, en niet leeftijd of gender.
Ook verbinding tussen wijkbewoners die elkaar normaal niet
opzoeken, bridging, vindt dankzij BUUV zeker plaats. Er zijn vele
voorbeelden van. Zo kon een mevrouw op leeftijd haar tuin niet
meer goed onderhouden, en na een oproep op BUUV heeft zijn nu
drie enthousiaste jonge mensen gevonden die dat om beurten voor
haar doen. Voor allen een verrijking van hun wereld. Matches als
deze zouden zonder BUUV niet tot stand zijn gekomen.
Of er dankzij BUUV ook bridging plaatsvindt tussen groepen met
een verschillende culturele of etnische achtergrond is lastiger te
achterhalen, omdat veel van de matches zelfstandig tot stand komen en de geïnterviewden geen zicht hebben op alle matches. Wel
is er op het platform veel vraag naar taalmaatjes om de Nederlandse taal te oefenen. Daaruit valt te concluderen dat er verbinding
tussen mensen met verschillende culturele of etnische achtergronden is. Daarnaast kent BUUV in de vrijwilligerspool en onder offline
hulpvragers ook veel etnische diversiteit.

pag 19 van 66

*

Wij in de wijk

*

Movisie

Linking, de verbinding met andere instanties in de stad vanuit
BUUV, lukt redelijk. BUUV is ingebed in het stadsdeel Zuid en lift
mee op de successen van het grotere programma Voor Elkaar in
Zuid. Deze inbedding in een groter programma zorgt ook voor
stabiliteit in de coördinatie. BUUV als onderdeel van Voor Elkaar
in Zuid heeft een goede relatie met de gemeente Amsterdam.
De gemeente erkent de meerwaarde van het online platform en
financiert BUUV dan ook. Daarmee heeft BUUV haar bestaansrecht
gewaarborgd. BUUV werkt in stadsdeel Zuid goed en ondanks
enige interesse uit stadsdeel West is het BUUV nog niet gelukt om
ook in andere stadsdelen actief te worden als online platform.
Een BUUV voor iedereen
Coördinator Tamara Kuschel zei het al: ze wenst heel Amsterdam
een BUUV toe. En niet onterecht, want een online platform dat
wordt ondersteund door welzijnsorganisaties kan buurtbewoners
veel bieden. Het online aspect in BUUV is nieuw en vooruitstrevend, en kan welzijnsorganisaties of andere gemeenten inspireren
om ook online middelen in te zetten om verbinding op buurtniveau
te realiseren.
Referenties
• Bogaart, A. & Andel, Agnes van den. (2013). Armoede en armoedebeleid Amsterdam, Stadsdeel Zuid. DSP Groep.
• Gemeente Amsterdam, Onderzoek, Informatie en Statistiek.
(2020). Kerncijfers Amsterdam 2020. Amsterdam.
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Nieuwe Energie voor de Vechtzoom In
Utrecht-Overvecht
Werken aan draagvlak in een gemengde buurt

auteur: Joost Grondman
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WERKEN AAN DRAAGVLAK IN EEN GEMENGDE BUURT

Overvecht, wijk in Utrecht
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Aantal inwoners

5.260

Opvallendste
demografische
kenmerken

• Vechtzoom Zuid heeft een etnisch diverse bevolking. 46,4% heeft een migratieachtergrond van buiten de EU,
44,6% is autochtoon. De rest heeft een westerse migratieachtergrond.
• Van de groep inwoners met een migratieachtergrond van buiten de EU is de grootste groep afkomstig uit
Marokko: 42,5%. 16,3% heeft een westerse-migratieachtergrond en 14,7% een Turkse afkomst. 5,5% heeft
een Surinaamse afkomst en 1,4% een Antilliaanse afkomst.
• Het aantal inwoners nam tussen januari 2013 en januari 2019 met 28%.

6.	Vonk in de wijk
Hilversum-Oost

Sociaaleconomische
kenmerken

• 83% van de huizen is huur- en corporatiewoning. De overige 17% betreft koopwoningen.
• Het percentage huishoudens met een laag inkomen, is met 20% bovengemiddeld hoog.
• Er wonen zowel jongere als ouderen mensen. De groep van 15 tot 25 jaar (605 personen) is het kleinst.

8.	Digitaal dorpsplein
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Algemene
karakterisering
van de wijk

• De Vechtzoom Zuid is een wijk met laagbouw in combinatie met flats. Er zijn relatief veel huur/
corporatiewoningen. De buurt Vechtzoom (liggend in de wijk Vechtzoom Zuid) heeft 115 laagbouwwoningen,
overwegend koopwoningen.
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Tijdens een wandeling door een kleine buurt aan de westelijke rand van het gebied Vechtzoom-Zuid in de wijk
Overvecht-Noord vertelt bewoner Henk Griffioen trots over de omgeving. ‘Deze buurt en ook andere delen van de wijk
zijn in 1969 opgezet. Destijds stond hier een boerderij met een grasveld, waar koeien op rondliepen.’ Aan de rand van de
buurt, die wordt omringd door groen, is een ‘Gasvrij Thuis’, een voorbeeldwoning waar mensen regelmatig terecht
kunnen voor een bezichtiging en vragen kunnen stellen aan een energieadviseur. ‘Daar hebben ze echt iets van gemaakt.
Aan alles is gedacht. Zonnepanelen op het dak, de vloer is geïsoleerd, noem maar op. ‘Vanwege de coronacrisis heeft dit
een tijd stilgelegen en sinds 1 juli 2020 is het heropend’, vertelt Griffioen.
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De buurt in vogelvlucht
Gemengde bevolking
De buurt onderscheidt zich met haar 115 laagbouwwoningen
duidelijk van de andere gebieden in Vechtzoom Zuid, waar veel
flats staan. De 115 laagbouwwoningen zijn te vinden in vijf straten: Japuradreef, Costa Ricadreef, Colombiadreef, Bogotadreef
en Quitodreef. Het buurtje is aan de westkant begrensd door de
rivier de Klopvaart, de daarachter liggende wijk Vechtzoom Noord
Klopvaart en aan de zuidkant door de Vecht. Aan de andere zijden
wordt de Vechtzoom omringd door flats, die het gezicht van Overvecht in sterke mate bepalen. Er is veel groen tussen de woningen.
De buurt wordt bovendien omringd door een aantal parken.
De buurt heeft een gemengde bevolking. Dertig tot vijftig procent
van de bewoners heeft een migratieachtergrond. Waar de wijk
Overvecht-Noord als geheel vooral mensen met een Turkse en
Marokkaanse achtergrond huisvest, is de groep migranten in de
Vechtzoom diverser. Naast inwoners van Turkse en Marokkaanse
afkomst wonen er ook Surinamers en Antillianen.
Van de 115 woningen zijn er 14 waarin mensen sinds de bouw
van de buurt in 1969 wonen. Het betreft voornamelijk autochtone,
Nederlandse gezinnen. Naast deze (inmiddels) ouderen zijn er veel
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jonge gezinnen komen wonen. Sinds een jaar of vijf komen er
steeds meer hoogopgeleide jongeren richting de Vechtzoom.
De buurt kent overwegend particuliere woningeigenaren, aangevuld met een klein aantal huurders. Hierna zal de term Vechtzoom
worden gebruikt, wanneer gesproken wordt over het geografisch
afgebakende gebied van 115 laagbouwwoningen, waar het bewonersinitiatief zich op richt.
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De uitdaging
Samen van het gas af
Zo’n tweeënhalf jaar geleden ontvingen de bewoners van de
Vechtzoom een brief van de Utrechtse wethouder Van Hooijdonk.
Zij deelde daarin mee dat de wijk Overvecht-Noord, waarin de
buurt Vechtzoom ligt, vóór 2030 van het gas af moet. Dit is
onderdeel van een rijksplan, waarin Overvecht-Noord in 2017 is
aangewezen als een van de 27 proeftuinen voor het Programma
Aardgasvrije Wijken.
De bekendmaking van dit plan leidde tot opschudding onder
buurtbewoners. Een buurtbijeenkomst, die kort erna door de gemeente werd georganiseerd, werd dan ook druk bezocht. Bewoners uitten hun boosheid en verontwaardiging: waarom moet hún
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wijk als eerste van het gas af? En waarom moeten de bewoners
zoveel kosten gaan maken voor iets dat de overheid wil realiseren?
Gerbert Hengelaar, buurtbewoner en initiatiefnemer van de kerngroep ‘Nieuwe Energie voor de Vechtzoom’: ‘De boodschap van de
gemeente kwam hier hard binnen. Logisch, want dit komt toch tot
ver achter je voordeur. Het gaat over je woning. Veel mensen wonen hier nu heel prettig. Bovendien zit niet iedereen hier financieel
ruim. Mensen vragen zich af: wat komt er op me af?’
De Gemeente Utrecht werkt momenteel aan de overstap op een
alternatieve warmtevisie voor Overvecht-Noord. Onderzoek wordt
uitgevoerd naar welke warmte-oplossing geschikt is voor de in
2017 benoemde proeftuin binnen het Programma Aardgasvrije
Wijken. Het doel hiervan is om de woningen in Overvecht-Noord
per 2030 af te sluiten van het gas en aan te sluiten op elektrisch
koken en een aardgasvrije manier van verwarmen.
Het aardgasvrij maken van de buurt zal forse investeringen vragen
van buurtbewoners. Maar de vraag is of bewoners die investering
willen en kunnen doen.
Het initiatief
Draagvlak is cruciaal
De bekendmaking van de plannen en de reactie hierop waren
aanleiding voor een aantal actieve inwoners voor het buurtinitiatief Nieuwe Energie voor de Vechtzoom. Dit initiatief, dat in 2018
van start ging, heeft als doel om mensen in de buurt met elkaar te
verbinden en ondersteunen, om zo tot een gezamenlijke invulling van het buurtwarmteplan te komen. Zo’n buurtwarmteplan,
dat omstreeks 2023 gereed moet zijn, is een ontwerp met duurzame warmteoplossingen voor de buurt. Het buurtinitiatief van de
actieve inwoners is gericht op particuliere wooneigenaren én op
huurders.
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Een van de eerste acties van het buurtinitiatief Nieuwe Energie
voor de Vechtzoom was het opstellen van een buurtmanifest,
waarin namens de bewoners van de 115 laagbouwwoningen zes
uitgangspunten werden uitgewerkt voor de uitvoering van het
buurtwarmteplan. Het gaat onder andere om een programma van
eisen, de te verkennen oplossingen, en drie momenten waarop de
buurt de gelegenheid krijgt om voor of tegen de gekozen richting
te stemmen. Bij het opstellen van het buurtmanifest kregen de
buurtbewoners de gelegenheid om mee te denken en praten over
het programma van eisen. Hengelaar: ‘Het buurtmanifest verwoordt wat het buurtwarmteplan voor ons als woningeigenaren
moet opleveren in termen van comfort, kosten en voorwaarden.’
In het vervolgtraject kunnen buurtbewoners zich op drie momenten uitspreken over koers en vervolgstappen van het buurtinitiatief.
Allereerst is er in november 2020 een stemronde waarin ze kunnen
aangeven of ze instemmen met de uitgangspunten, de oplossingsrichtingen die worden onderzocht en de manier waarop de
Vechtzoom als buurt tot een keuze voor de beste oplossing komt.
De tweede stemmogelijkheid vindt waarschijnlijk in 2021 plaats.
Bewoners stemmen dan over de keuze die zij als buurt maken als
het gaat om een betaalbaar en haalbaar alternatief voor aardgas.
De uitkomst daarvan zal vervolgens uitgewerkt worden in een
offerteverzoek aan diverse aanbieders. In de derde stemronde, gepland voor 2023, besluit de buurt gezamenlijk over de voorstellen
van diverse aanbieders.
Vervolgens kan elk huishouden beslissen of het de overeenkomst
met de betreffende aanbieder of leverancier van de nieuwe warmteoplossingen ondertekent of niet.
Om het buurtinitiatief tot een succes te maken, is het zaak om er
zo veel mogelijk bewoners van de Vechtzoom bij te betrekken. De
initiatiefnemers mobiliseren daartoe hun eigen netwerk, en breiden
dat stelselmatig uit. Inmiddels is er een fijnmazige structuur van
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sociale contacten opgezet. Vijftien buurtbewoners wilden contactpersoon zijn voor hun eigen blok. Daardoor heeft elk blok van vijf
tot tien huizen nu een contactpersoon, die huiskamergesprekken
organiseert met de bewoners van het betreffende blok.
Deze aanpak heeft het draagvlak voor het buurtinitiatief vergroot
en een gedetailleerd beeld opgeleverd van de behoeften van de
inwoners. En dat is hard nodig, onderstreept Hengelaar. ‘Ik denk
dat mensen nu op alle plekken in het land en ook in Utrecht zich
beginnen te realiseren dat als je geen draagvlak hebt voor het
realiseren van de energietransitie, er niets gaat gebeuren, want
eigenlijk moet elke huiseigenaar instemmen. We zijn nu aan het
uitvinden hoe je het vraagstuk van de energietransitie kunt verbinden met een buurt. In onze aanpak staan het opstellen van het
manifest, de structuur van contactpersonen en het stemproces
centraal.’
De Gemeente Utrecht vertolkt de rol van aanjager en regisseur in
de transitie naar een aardgasvrije wijk. Leendert Odijk, projectleider
Overvecht-Noord Aardgasvrij: ’Enerzijds proberen we een beeld te
krijgen van wat de best mogelijke warmtealternatieven zijn. Aan
de andere kant proberen we mensen inzicht te geven in wat de
transitie inhoudt en waarom de stap van het gas af naar de toekomst toe een zinvolle keuze is.’
Odijk vindt initiatieven als Nieuwe Energie voor de Vechtzoom zeer
waardevol, ook voor de gemeente, omdat via zo’n initiatief een

grote groep personen kan worden bereikt: ‘Dergelijke buurtinitiatieven zorgen ervoor dat de bewoners zich verenigen en ze brengen hun achterban op de hoogte. Als gemeente zijn wij daar niet
toe in staat.’
Successen en kansen
Nieuwe Energie voor de Vechtzoom bevindt zich in de eerste fase
van een proces dat naar schatting nog drie tot vijf jaar in beslag zal
nemen. In de eerste fase heeft 80 procent van de buurtbewoners
zijn stem over het buurtmanifest uitgebracht. Een grote meerderheid van 81,3 procent heeft vóór gestemd en schaart zich daarmee
achter de uitgangspunten en voorwaarden van het buurtmanifest.
Van de overige bewoners stemde 16,5 procent blanco en 2,2 procent tegen.
In de volgende fasen zullen bewoners opnieuw hun stem laten horen en pas op termijn kan echt worden beoordeeld of het buurtinitiatief succesvol is. Toch zijn er over de eerste fase al successen te
melden. Zo heeft het buurtinitiatief veel bewoners gemobiliseerd
en draagvlak gecreëerd om toe te werken naar een buurtwarmteplan. Buurtbewoner en initiatiefnemer Hengelaar: ‘Op dit moment
is 95 procent van onze 120 huizen op de een of andere manier
aangehaakt en zo’n 70 procent doet volop mee.’

BETROKKEN PARTIJEN
•
•
•
•
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Stedin (netbeheerder)
Energie-U (de stedelijke energiecoöperatie)
STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties)
Woningcorporaties Mitros, Bo-ex en Portaal
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Een succes is ook dat het buurtinitiatief nieuwe overbruggende
contacten heeft opgeleverd tussen bewoners van verschillende
leeftijden. In korte tijd is er met bijna alle bewoners van de 115
adressen gesproken en zijn er vijftien huiskamergesprekken gevoerd door contactpersonen. De fijnmazige structuur waarbij per
blok van vijf tot tien huizen een contactpersoon is toegewezen,
heeft geleid tot nieuwe sociale contacten, zegt Hengelaar: ‘Buren
die elkaar soms nog nooit hadden gesproken hebben elkaar leren
kennen. Dat geeft positieve energie in de wijk.’
Als het gaat om interetnische contacten valt er nog veel te winnen. Buurtbewoner Griffioen: ‘Die contacten zijn nog spaarzaam.
Het blijft lastig om mensen met een migratieachtergrond bij het
initiatief te betrekken.’
Leendert Odijk van de gemeente Utrecht sluit zich daarbij aan. ‘Als
gemeente hebben we contacten met meerdere georganiseerde
bewonersinitiatieven, en ik zie vaker dat de grote groep bewoners
met een niet-westerse migratieachtergrond ondervertegenwoordigd is. Jammer, want we zijn heel benieuwd hoe zij tegen de
transitie aankijken en wat hen beweegt.
Volgens Hengelaar is het cruciaal dat het buurtinitiatief zorgvuldig
opereert bij het realiseren van een energietransitie en blijft werken
aan draagvlak. ‘Als we dat niet goed aanpakken kan het leiden tot
wantrouwen en een tweedeling in de buurt. Andersom geldt ook:
als we het goed doen kan Nieuwe Energie voor de Vechtzoom heel
positief uitpakken en bijdragen aan sterkere sociale verbanden in
de buurt.’
De balans
Invloed op sociale cohesie
In 2017 werd Overvecht-Noord, waar Vechtzoom deel van uitmaakt, door de rijksoverheid aangewezen als een van de 27
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proeftuinen voor het Programma Aardgasvrije Wijken. Toen de
gemeente de inwoners hierover informeerde, veroorzaakte dat
grote opschudding. Een groep actieve inwoners van de Vechtzoom
nam daarop het initiatief voor Nieuwe Energie voor de Vechtzoom.
De kerngroep mobiliseerde buurtbewoners om mee te denken over
een buurtmanifest, met een programma van eisen om te komen
tot een door de bewoners gedragen buurtwarmteplan.
Deze aanpak, waarbij buurtbewoners maximaal werden betrokken,
leidde tot draagvlak om samen te werken aan de ontwikkeling van
een buurtwarmteplan. Ook leidde het initiatief tot meer sociale
contacten in de wijk én meer – deels indirecte – verbindingen tussen bewoners en de gemeente Utrecht.
Het opzetten van een fijnmazige structuur met een contactpersoon
per huizenblok, bleek een goede greep. De opzet is laagdrempelig,
en neemt barrières voor het aangaan van sociaal contact tussen
buurtbewoners weg. De aanpak leidde tot nieuwe contacten tussen bewoners, vooral tussen de autochtone groepen in de wijk.
De initiatiefnemers van Nieuwe Energie voor de Vechtzoom zien
het als een belangrijk aandachtspunt om inwoners met een nietwesterse achtergrond bij de energietransitie te betrekken. Ook de
gemeente noemt dat een uitdaging. Utrecht voert momenteel een
onderzoek uit hoe dat doel kan worden bereikt, meldt ambtenaar
Leendert Odijk.
De initiatiefnemers van Nieuwe Energie voor de Vechtzoom zijn
ervan doordrongen dat de manier waarop zij te werk gaan grote
invloed kan hebben op de sociale cohesie in de wijk. Duidelijke
communicatie, helderheid over het uiteindelijke doel en zoveel mogelijk inwoners betrekken zijn daarvoor essentieel. Welke uitwerking het bewonersinitiatief op den duur zal hebben voor de sociale
basis van de Vechtzoom zal moeten blijken, want het initiatief
bevindt zich nu nog in de eerste fase.
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Reflectie
Bonding
Het is duidelijk dat Nieuwe Energie voor de Vechtzoom bijdraagt
aan bonding tussen bewoners van de Vechtzoom. De structuur van
contactpersonen per blok van vijf tot tien huizen helpt daarbij. Het
gaat vooral om nieuwe contacten tussen autochtone bewoners.
Griffioen: ‘Ik heb nog niet zo lang een nieuwe buurman, die bij
Stedin heeft gewerkt en veel weet over gemeentelijke energievoorzienig. Laatst zaten de mensen van de woningen uit mijn blok
allemaal bij mij thuis, hij ook. Binnen de kortste keren was er met
hem goed contact gelegd. Inmiddels zit hij ook in de kerngroep.’
Bridging
De aanpak met overleggen per blok leidt ook tot nieuwe sociale
contacten tussen personen van groepen van verschillende leeftijd,
opleidingsniveau en soms ook afkomst. Contacten die anders minder makkelijk zouden ontstaan. Hoewel de interetnische verbindingen wel achterblijven, zijn de activiteiten van het buurtinitiatief
daarvoor soms wel een mooie aanleiding. Griffioen: ‘Zo af en toe
sta ik met een Turkse buurtbewoner te praten. Een tijdje geleden
vroeg ik of hij interesse had om aan te sluiten bij de kerngroep. Ik
mocht zijn naam doorgeven. Een mooie eerste stap!’
Linking
Van linking tussen de initiatiefnemers van Nieuwe Energie voor de
Vechtzoom en de gemeente is zeker sprake: maandelijks overleggen ze over voortgang en stand van zaken. Hierbij is ook een
klankbordgroep aanwezig van een bredere groep inwoners uit
Overvecht-Noord.
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Tussen inwoners van Vechtzoom en de gemeente worden dankzij
het buurtinitiatief verbindingen gelegd. Dat gebeurt onder andere
op thema-avonden waarop bewoners en mensen van de gemeente
in gesprek gaan, bijvoorbeeld over het thema ‘samen isoleren’.
De verbinding met inwoners met een migratieachtergrond blijft
nog achter. De initiatiefnemers van Nieuwe Energie voor de
Vechtzoom zouden dat graag anders zien, maar slagen er vooralsnog niet in om dat voor elkaar te krijgen. Ook de gemeente
Utrecht vindt het belangrijk om in de voorgenomen energietransitie het perspectief van deze groep inwoners te betrekken. De
gemeente doet momenteel een onderzoek hoe ze dat zou kunnen
aanpakken.
Referenties
• Gemeente Utrecht. (z.d.). Overvecht-Noord aardgasvrij | Gemeente Utrecht. www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/
energie/utrecht-aardgasvrij/overvecht-noord-aardgasvrij/
• Héél véél informatie over Vechtzoom Zuid (update 2020!).
(2020, 8 augustus). AlleCijfers.nl. allecijfers.nl/buurt/
vechtzoom-zuid-utrecht/
• Huidige proeftuinen. (z.d.). Programma Aardgasvrije Wijken.
aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen/huidigeproeftuinen/default.
aspx
• Nieuwe Energie voor de Vechtzoom | Samen staan we sterk.
(z.d.). Nieuwe Energie voor de Vechtzoom.
www.energievechtzoom.nl
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Waterkracht in Zutphen
Inclusie in de superdiverse Zuphense wijk Waterkwartier

Auteur: Lou Repetur
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INCLUSIE IN DE SUPERDIVERSE ZUTPHENSE WIJK WATERKWARTIER

Wijk Waterkwartier, Zutphen
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WATERKWARTIER IN FEITEN EN CIJFERS
Aantal inwoners

10.054

Opvallendste
demografische
kenmerken

• 70% van de inwoners is autochtoon, 19,3% heeft een niet-westerse migratieachtergrond (met name Turks) en
10,2% een westerse migratieachtergrond.
• Waterkwartier kent 7 buurten. De Zeeheldenbuurt en Vijver en omgeving zijn de superdiverse buurten van de
wijk: hier wonen ruim 50% van de niet-westerse migranten.
• Van alle inwoners tussen de 15 en 75 jaar is 50% actief in en voor hun wijk als vrijwilliger en/of betrokken
inwoner. In de Zeeheldenbuurt en Vijver en omgeving is dat respectievelijk 46% en 44%.

Sociaaleconomische
kenmerken

• Het gemiddelde inkomen in Waterkwartier ligt met € 20.100 ruim onder het gemiddelde van Zutphen. In de
Zeehelden buurt en Vijver en omgeving ligt het gemiddeld inkomen op € 15.000.
• Van alle huishoudens heeft 13% een inkomen op of onder het sociaal minimum. In de Zeehelden buurt is dat
17% en in Vijver en omgeving is dat zelfs 20%. In Zutphen ligt het gemiddelde op 8% en in Nederland op 7%.
• 52% van de inwoners geeft aan overgewicht te hebben, 76% noemt zichzelf een drinker. Van de 65+’ers is
55% langdurig ziek.
• De wijk heeft 52% huurwoningen en 37% koopwoningen. De gemiddelde WOZ-waarde bedraagt €153.000.

Algemene
karakterisering
van de wijk
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• Het Waterkwartier heeft zeven buurten: Warnsveldsewegkwartier Noord, Warnsveldsewegkwartier Zuid,
Pagemate en omgeving, Zeeheldenbuurt, Helbergen, Vijver en omgeving en Staatsliedenbuurt.
• Met ruim 10.000 inwoners en 5.015 huishoudens is Waterkwartier de grootste wijk van Zutphen. Van de 246
hectare bestaat 19 hectare uit water.
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Het Waterkwartier bevindt zich op fietsafstand van het oude centrum en het station van Zutphen. Je treft er nieuwbouw
en oudbouw, koop- en huurwoningen door elkaar. De wijk is groen aan de rand en er is een park met vijver en
sportvelden. In de straten zelf zie je weinig bomen. De wijk heeft geen al te best imago. Er gaat bijna geen dag voorbij
of het lokale nieuws komt wel met een negatief verhaal over de wijk. Maar het is ook een volksbuurt waar veel bewoners
trots op zijn en groepen bewoners elkaar al generaties kennen. In deze wijk, waar oorspronkelijke bewoners en
nieuwkomers doorgaans gescheiden leven, staat een wijkcentrum dat allen verbindt: Waterkracht. Het centrum wordt
gerund door en met inwoners en professionals van Stichting Lokaal. In twee jaar tijd is deze ontmoetingsplek uitgegroeid
tot inspiratiebron voor inclusief, superdivers Nederland.
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De wijk in vogelvlucht
‘Er is altijd reuring’
Het Waterkwartier is een wijk van contrasten. Er is veel overlast van
wietplantages, drugs en criminaliteit. Tegelijkertijd is er veel gezelligheid. De wijk kent groepen bewoners die elkaar al generaties
lang kennen en naar elkaar omzien. Grote verschillen zijn er in de
buurten qua armoede, huisvesting, ervaren gezondheid en etnische
achtergrond. Mensen wonen relatief dicht op elkaar en kunnen
elkaar makkelijk in de gaten houden, wat positieve én negatieve
effecten heeft op het welzijn van inwoners. Wie aan bezoekers
van het wijkcentrum Waterkracht vraagt om het Waterkwartier te
typeren, hoort vaak: ‘multicultureel’, ‘dynamisch’ en ‘een thuis’.
Sanne Hofmeijer, sociaal werker van welzijnsinstelling Perspectief:
‘Er is altijd reuring, er speelt altijd wat. Veel inwoners hier kampen
met armoede, schulden, eenzaamheid, overlast binnenshuis en op
straat.’
De leuke kant van de (volks)wijk wordt zichtbaar tijdens de avondvierdaagse. ‘Overal in de straten en voortuinen zie je witte plastic stoelen verschijnen. Er is volop snoep en limonade. Iedereen
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loopt uit en doet mee’, zegt Dorine Ruter, directeur-bestuurder
van Stichting Lokaal. Samen met Patricia Withagen, directeur van
dezelfde stichting, is zij de drijvende kracht achter Waterkracht.
‘Ook tijdens de coronacrisis, toen alles dicht was en het overal stil
was, zag je op het plein voor het wijkcentrum enorme drukte. In
onze wijk leeft men meer op straat.’ Ruter woont zelf in de wijk en
is ruim twee jaar geleden als kwartiermaker aan de slag gegaan in
Waterkracht. Het doel van Stichting Lokaal is bouwen aan een inclusieve samenleving door creëren en ondersteunen van levendige
en gastvrije ontmoetingsplekken voor alle buurtbewoners. Waterkracht is de eerste ontmoetingsplek georganiseerd door Stichting
Lokaal, een tweede is onlangs van start gegaan en mogelijk volgen
er meer.
De uitdaging
Werken aan vertrouwen
Het Waterkwartier staat voor grote uitdagingen. Sociaaleconomisch staan veel wijkbewoners er niet goed voor. Velen hebben
een tijdelijk of flexcontract, bijvoorbeeld in de schoonmaak, papier-
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industrie of als magazijnwerker. ‘In tijden van economische recessie, zoals in deze coronacrisis, zijn ze daardoor extra kwetsbaar’,
zegt Withagen. ‘Ze missen de financiële en emotionele veerkracht
om in tijden van crisis uit een ander vaatje te tappen.’ Probleem is
ook het grote tekort aan sociale huurwoningen in Waterkwartier.
‘Kinderen blijven noodgedwongen langer bij hun ouders wonen,
in relatief kleine woningen. Dat brengt spanningen met zich mee,
zowel binnen de gezinnen als op straat.’
Een andere grote uitdaging van de wijk is om de verschillende
groepen inwoners meer met elkaar in contact te brengen en
onderling vertrouwen op te bouwen. Tekenend is dat het Waterkwartier de enige wijk in Zutphen is waar het wijkbudget niet
meer door inwoners zelf wordt verdeeld. De bewoners kwamen er
onderling niet uit.
Veel oorspronkelijke bewoners vinden dat hun wijk sterk achteruitgaat. Ze voelen zich niet gehoord en vragen zich af wat er overblijft van hun identiteit. Ook nieuwkomers kampen met onzekerheden. Ze hebben te maken met racisme en intolerantie. Jongeren
van kleur worden op straat sneller en extra streng aangesproken
door buurtbewoners.
Niet alleen tegenover elkaar, ook jegens de overheid en instanties
koesteren inwoners wantrouwen. ‘Aan de andere kant wordt de
politie er bij minimale burenoverlast bij gehaald’, zegt Ruter: ‘De
overheid deugt niet, maar moet wel de burenruzie oplossen.’
Door de optelsom van bestaansonzekerheid, snelle veranderingen
in de samenleving, economische crisis en gebrek aan onderling vertrouwen tussen bewoners staat de leefbaarheid in Waterkwartier
onder druk en bestaat het gevaar van polarisatie tussen groepen
mensen in de wijk. Een positieve impuls op de verschillende levensdomeinen kunnen mensen in het Waterkwartier goed gebruiken.
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Het initiatief
Van alles-in-1
Die positieve impuls is wat het centrum Waterkracht voor inwoners
en wijk wil betekenen.
Maar wat ís Waterkracht eigenlijk precies? Is het een buurthuis of
een restaurant? Is het een vrijwilligersorganisatie of een welzijnsorganisatie? Volgens Ruter en Withagen is het ‘van alles-in-1‘. ‘Of
je nou je buren wilt ontmoeten, een potje wilt kaarten of sjoelen,
lekker wilt lunchen na het boodschappen doen, mee wilt doen met
de knutselmiddag, als vrijwilliger aan de slag wilt in je wijk, een bijeenkomst van je vereniging houden, hulpvragen hebt voor sociaal
werkers, als jongere een chillplek zoekt, taallessen wilt volgen: in
Waterkracht kan het allemaal, en wat er niet is kun je zelf of met
hulp organiseren.’
Stichting Lokaal gaat uit van een de kruisbestuiving tussen drie pijlers.
Ten eerste sociaal ondernemerschap met leerwerkplekken in daghoreca en zaalverhuur. Ten tweede welzijnswerk gericht op preventie,
vroegsignalering, lichte ondersteuning, doorverwijzing en community-building. Ten derde activiteiten voor en door bewoners. Ook de
financiering rust op drie pijlers: eigen inkomsten uit horeca en zaalhuur, subsidie van de gemeente Zutphen en bijdragen uit fondsen en
subsidies voor bewonersactiviteiten en (nieuwe) projecten.
Het wijkcentrum kent een rijke en diverse activiteitenagenda.
Van maandag tot en met donderdag kunnen inwoners er terecht
voor hulp bij het invullen van formulieren en het afhandelen van
brieven. Op donderdag is er, voor allerlei vragen die spelen in
de wijk, spreekuur van de sociaal werker, buurtbemiddeling, de
woonconsulent en de wijkagent. Jongeren zijn door de week ook
welkom, maar op zaterdag is de ontmoetingsruimte speciaal voor
hen geopend. Binnenlopen voor koffie kan altijd en voor inwoners
met weinig geld is dat gratis. Ook voor een lunch hoeven zij niet te
betalen.
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De aanpak van Waterkracht werkt, zegt Sanne Hofmeijer, sociaal
werker van Stichting Perspectief: ‘Waterkracht helpt het vertrouwen tussen inwoners te vergroten. Ik zie de verschillende buurtjes
en culturen uit de wijk hier terug. Als bezoekers, maar ook in het
team en alle samenwerkingspartners. Omdat hier alles mogelijk is,
iedereen hier iets kan doen, ook wat hij of zij niet eerder gedaan
heeft. Dat geeft vertrouwen en vergroot het perspectief.’
Het team van Waterkracht bestaat uit drie parttime betaalde
krachten en bijna dertig vrijwilligers. Twee van de betaalde krachten zijn tevens bewoners uit de buurt. Een van hen is als vrijwilliger
binnengekomen en volgt nu een mbo-opleiding. Daarnaast zijn er
regelmatig allerlei professionals en vrijwilligers van andere organisaties in Waterkracht te vinden voor gesprekken met wijkbewoners
en/of collega’s.
Voor steeds meer (ook migranten-)jongeren uit de wijk is Waterkracht een tweede huis. Agy en Aya zijn zulke jongeren: ‘Het is
leuk om hier te komen. Op zaterdag is het alleen voor de jongeren,
dus dan mag onze muziek harder. Het is fijn dat Waterkracht na de
lockdown weer open is, we hebben het echt gemist.’
Regelmatig zijn er grote aantallen inwoners van verschillende

leeftijden, culturele en religieuze achtergrond in het centrum te
vinden. Niet zelden zijn er dan 75 of meer bezoekers.
Stappen zetten
De medewerkers van Waterkracht prikkelen bezoekers om nieuwsgierig te zijn en zich te ontwikkelen. Dat doen zij door ruimte
te geven voor het organiseren van eigen activiteiten, en daar zo
nodig bij te helpen. Soms slaan activiteiten aan, soms niet en dat is
dan ook weer een les. Dorine Ruter: ‘We motiveren ze vervolgens
om stap voor stap te zoeken naar wat wél werkt, totdat ze de succesformule te pakken hebben.’
Wijkbewoonster Margreet kwam bij Waterkracht binnen met een
groep vrouwen uit de buurt: ‘Ik ben hier blijven hangen. Voor mij
is Waterkracht een uitlaatklep. Ik kan er bezig zijn en altijd mijn
verhaal kwijt. Omdat ik vanuit eigen ervaring iets terug wilde doen,
ben ik Schuldhulpmaatje geworden. Meestal spreek ik met mijn
maatjes af in Waterkracht. Vorig jaar zomer heb ik met een grote
groep vrijwilligers in een paar maanden tijd voor het eerst het Timmerdorp georganiseerd, hierachter op een braakliggend terrein.
We wilden een leuke zomeractiviteit organiseren voor kinderen.

Welzijnsstichting Perspectief
Humanitas Homestart
Gemeente Zutphen
Gelre Werkt
Buurtondernemers
Basisschool de Waaier en andere basisscholen in de wijk
Kompaan College en andere scholen voor voortgezet
onderwijs
• B-FM lokale radio en televisie
• ROC Aventus
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Het werd een groot succes, waar ruim honderd kinderen aan mee
hebben gedaan. Het steuntje in de rug vanuit Waterkracht was
zeer welkom.’
Ook Ali Foinsiyo, inwoner, vrijwilliger en sinds kort betaalde jongerenwerker in Waterkracht heeft mooie stappen bij Waterkracht
gezet: ‘Ik liep hier voor het eerst binnen toen ik een ruimte zocht
voor de lokale Somalische Stichting. Al snel ontdekte ik dat niet
alleen de Somalische jongeren behoefte hebben aan een plek. Heel
veel jongeren in de wijk hebben het gevoel dat ze nergens terecht
kunnen.’ Ali Foinsiyo besloot na overleg met Dorine Ruter meer
te gaan doen voor jongeren in Waterkracht. ‘Op het plein en op
straat knoopte ik gesprekjes met jongeren aan om ze binnen te
krijgen. Vervolgens ben ik op de zaterdagmiddag een inloopmogelijkheid voor jongeren gestart. Er wordt intensief gebruik van gemaakt.’ Sinds het begin dit jaar maken de jongeren gebruik van de
gymzaal, zodat ze kunnen zaalvoetballen. Foinsiyo: ‘Vlak voordat ik
kennis maakte met Waterkracht heb ik mijn diploma voor heftruckchauffeur gehaald. Maar hier heb ik ontdekt dat mijn hart ligt bij
het jongerenwerk. Daarom ben ik nu met een mbo-opleiding in die
richting bezig.’
Successen en kansen
Ontwikkelplek
Waterkracht slaagt erin de leefbaarheid van Waterkwartier te versterken. Dat lukt door empowerment van individuen, van groepen
inwoners en van inwoners samen met professionals. In de visie van
Waterkracht heeft iedereen talenten, maar soms worden die pas
zichtbaar in de juiste context en door het maken van kleine spron-

pag 32 van 66

*

Wij in de wijk

*

Movisie

getjes. Withagen: ‘Van deelnemer worden zij vaak vrijwilliger, van
gastvrouw ook organisator van activiteiten.’
Succesfactor van Waterkracht is dat het niet draait op één actieve
‘superinwoner’ maar op een aantal – en steeds meer – mensen die
initiatieven ontwikkelen, elkaar steunen en aanvullen. Ruter: ‘We
weven een netwerk van inwoners, dat verbonden is met vrijwilligers en professionals die actief zijn in Waterkracht en de wijk
Waterkwartier. Zo ontstaat een menselijk ecosysteem in het klein,
dat een van de belangrijke knooppunten in de wijk vormt. Het
fungeert als voedingsbodem voor groei en kweekvijver van nieuw
ontdekte talenten van mensen.’
Bij Waterkracht zijn er zoals gezegd veel mogelijkheden. Groei
wordt gestimuleerd en dat ziet er voor iedereen anders uit. Dat
kan er bijvoorbeeld uit bestaan dat iemand regelmatig komt
lunchen en kaarten met vriendinnen, en dat het daarbij blijft.
Sociaal werker Hofmeijer ziet dat in de afgelopen twee jaar veel is
opgebouwd in Waterkracht: ‘Verschillende groepen en individuele
mensen weten Waterkracht nu te vinden. De activiteiten sluiten
aan bij verschillende inwoners van de wijk. Veel beroepskrachten
treffen elkaar hier en werken steeds vaker vanuit Waterkracht. Er
is ook een mooie samenwerking met het sociaal werk van Perspectief ontstaan.’ De samenwerking tussen verschillende betrokkenen
kan volgens Hofmeijer verder worden verstevigd. ‘De professionals
van de verschillende sociale partners mogen elkaar meer uitdagen.
Elkaar tips geven, expertise delen, eigen grenzen oprekken, verder
kijken. Waterkracht is bij uitstek een plek waar we dit samen op
kunnen pakken.’ De werkwijze van Waterkracht inspireert kritisch
reflecteren, ook bij professionals en beleidmakers.
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Verder versterken
Het is zaak alle stakeholders in de wijk mee te nemen in
de kanteling naar meer krachtgericht werken. Ruter: ‘Zo
prikkelen we professionals en beleidsmakers om aan te haken
bij nieuwe initiatieven van inwoners. Eigenlijk een omgekeerd
participatieproces.’ Ruter weet dat dat een spanningsveld kan
opleveren, want de gemeente is bijvoorbeeld óók uitkeringsinstantie of subsidieverstrekker. ‘Maar de bereidheid om open
en constructief met elkaar in gesprek te gaan en dingen uit te
proberen is gelukkig aanwezig’, vult Withagen aan.
Een van de uitdagingen voor Waterkracht is om de drempel voor
anderen dan de mensen met een niet-westerse migratieachtergrond te verlagen. Sommige wijkbewoners hebben het beeld dat
Waterkracht voor de gekleurde wijkbewoners is. ‘Dat schrikt af’,
weet Ruter. ‘Om dat te doorbreken zijn er “bruggenbouwers”
nodig die zich in meerdere werelden thuis voelen.’
De afgelopen coronatijd was lastig, maar heeft nieuwe kansen
zichtbaar gemaakt. Ruter: ‘Ik denk bijvoorbeeld aan onze onlineactiviteiten. We hebben een start gemaakt met Studio Waterkracht, dat online bingoshows live is gaan uitzenden. Met dit soort
activiteiten bereiken we weer nieuwe wijkbewoners.’ De lokale
omroep B-FM werkt samen met het wijkcentrum en sinds kort
staat er een vaste opstelling voor de opname en uitzending van
radio- en tv-programma’s. Samen met B-FM en VMBO Kompaan
gaat ze nu een ontwikkelprogramma voor de jeugd opzetten.
Jongeren kunnen daarin mediavaardigheden ontwikkelen en leren
hoe zij hun stem kunnen laten horen. Sinds september werken
leerlingen van verschillende scholen mee aan programma’s voor
jongeren.
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De balans
Empowerment en samen leren
Waterkracht van Stichting Lokaal biedt een veelbelovende wijkaanpak voor een sociaaleconomisch kwetsbare wijk waarin van
binnenuit wordt gewerkt aan een in economisch, cultureel en
sociaal opzicht leefbare buurt. Waterkracht brengt sociale relaties
tot stand, mobiliseert capaciteiten en talenten van mensen uit de
wijk, maar ook van organisaties en instellingen die er actief zijn of
zouden moeten zijn.
Waterkracht zoekt bewust naar samenwerking met mensen uit de
buurt, (stevige) informele netwerken en welwillende professionele
partners. Het devies is: klein beginnen en bij voldoende animo
een initiatief laten groeien, bijstellen, of stoppen bij gebrek aan
draagvlak.
Centraal in de aanpak van Stichting Lokaal en Waterkracht staat
het samen leren en de empowerment van betrokkenen. Dat krijgt
niet alleen vorm door activiteiten met, door en voor mensen in een
kwetsbare situatie te organiseren. Maar door samen met inwoners,
professionals (ook van andere organisaties) vrijwilligers en beleidmakers te leren wat het beste werkt om de leefbaarheid in de wijk
te versterken. Alle stakeholders worden zoveel mogelijk meegenomen om te empoweren en lerend samen te werken.
De aanpak van Waterkracht is te typeren als een community-upbenadering, die waar nodig wordt gevolgd door top-down sturing.
Hiertoe wordt samengewerkt met beleidmakers en subsidieverstrekkers. De leefwereld wordt verbonden met de systeemwereld
op een manier die ten goede komt aan de mensen in de wijk.
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Reflectie
Het succes van Waterkracht hangt sterk samen met de lerende
werkwijze en de grote inzet van een inspirerende en gedreven
inwoner/professional, Dorine Ruter. Zij heeft de juiste mensen om
zich heen weten te verzamelen en samen met hen een aanpak
ontwikkeld die aansluit bij verschillende groepen inwoners. In korte
tijd heeft Waterkracht een waardevolle positie in de wijk verworven en veel inwoners en groepen hebben zich eraan verbonden.
De verschillende gemeenschappen hebben Waterkracht omarmd,
zij voelen zich gezien, gehoord en geaccepteerd. Wat betreft
nieuwe verbindingen tussen gelijkgestemden (bonding) en tussen
verschillende groepen in de wijk (bridging) kunnen we veel leren
van Waterkracht. Met name als het gaat om de verbinding tussen
collectief en individueel werken in een wijk.
Het stapsgewijs empoweren van inwoners tot rasechte communityworkers garandeert de aansluiting bij inwoners. Koppel je dit, waar
nodig, aan ondersteuning van professionals – niet als bezuiniging,
maar als operationalisering van een visie die empowert – dan kun
je vrij snel succesvol aansluiten bij de verschillende wensen en
behoefte van inwoners.
In Waterkracht zijn actieve wijkbewoners de bruggenbouwers van
de wijk. Zij die met enige ondersteuning weten aan te sluiten bij
groepen in de wijk, zowel de gelijkgestemde (bonding), als die met
andere perspectieven (bridging) en beleidmakers (linking).
In het ontmoetingscentrum is ook ruimte voor professionals van
andere organisaties die daar individuele spreekuren draaien. Zo
creëert Waterkracht ook inloop van inwoners die zich in een zeer
kwetsbare situatie bevinden. De balans tussen actie vragen van
inwoners en ondersteuning of hulp bieden waar nodig versterkt
de doekracht van inwoners, zonder dat ze worden overvraagd of
negatieve ervaringen opdoen.
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Waterkracht is toegankelijk voor wijkbewoners van alle leeftijden
en achtergronden, zowel krachtig als kwetsbaar. De steun aan
zowel initiatiefnemers als ook aan de meest kwetsbare groep zorgt
voor een breed scala aan activiteiten en verschillende ontmoetingen in het centrum. Omdat verschillende groepen mensen elkaar in
Waterkracht ontmoeten kunnen zij positieve ervaringen met elkaar
opdoen en elkaar in een ander licht zien: de ander blijkt meer dan
alleen de overlast gevende en overlast ervarende buurtgenoot. Dit
versterkt de onderlinge solidariteit en komt de gemeenschap ten
goede. Voor het onderlinge vertrouwen en de verbinding tussen
verschillende groepen inwoners (bridging) is dat cruciaal.
Wat de onderlinge verbinding tussen inwoners ook versterkt, is de
mobiliserende energie die uitgaat van Waterkracht. Wat niet kan,
kan toch, als je maar creatief bent en weet samen te werken met
wie daarvoor nodig is. En lukt je dat niet alleen of als groep, dan
kun je op steun rekenen.
De les van Waterkracht is dat het zelfs in een superdiverse wijk
mogelijk is om in betrekkelijk korte tijd te komen tot bonding,
bridging en linking.
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Op naar een Vonk in Hilversum-Oost
De brug naar duurzaam leven, wonen en werken

Auteur: Jasper van de Kamp
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DE BRUG NAAR DUURZAAM LEVEN, WONEN EN WERKEN

Hilversum-Oost
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HILVERSUM-OOST, 1221 IN FEITEN EN CIJFERS
Aantal inwoners

8.945

Opvallendste
demografische
kenmerken

• 35% van de inwoners heeft een migratieachtergrond. Bijna twee derde (60%) daarvan heeft een niet-westerse
migratieachtergrond.
• De wijk is zeer divers, er wonen mensen van alle leeftijden en vooral veel gezinnen.

Sociaaleconomische
kenmerken

• Het gemiddeld bruto-inkomen per inwoner is ongeveer € 24.900 per jaar. Dit is ver onder het landelijk modaal
inkomen van € 36.000 per jaar.
• 48% heeft een laag huishoudinkomen, 38% heeft een modaal huishoudinkomen, 14% heeft een hoog
huishoudinkomen. De wijk bestaat voor 47% uit huurwoningen.

Algemene
karakterisering
van de wijk

Hilversum-Oost, postcode 1221, bestaat uit drie verschillende buurten, die elk een eigen karakter hebben.
• Voor het wijkinitiatief Vonk zijn de Geuzenbuurt en de Electrobuurt relevant.
• Kenmerkend voor de Geuzenbuurt is de menging van wonen (waaronder veel koop) en werken. De buurt wordt
gezien als een leuke, levendige en eigenzinnige buurt.
• Kenmerkend voor de Electrobuurt is de grote diversiteit aan functies in de wijk: wonen, waaronder veel sociale
huur, en werken wordt afgewisseld met kleine winkels en voorzieningen.
• Er is in de wijk een transitie zichtbaar: oude inwoners mengen met jonge gezinnen, die ook van buiten
Hilversum komen. Rondom Vonk is er veel in opbouw. Hoogbouw wisselt af met gezellige groene straten en
brede groene lanen.
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Tegenover een kwartet nieuwbouwflats, langs de drukke Larenseweg, ligt een groot terrein. Op het terrein staat een
voormalige Philipswinkel, die tien jaar niet gebruikt is. Sinds kort staat het hek weer open. Wie erlangs loopt, ziet direct
een tiny house. Naar binnen kijken nodigt uit om het terrein op te lopen. Ondanks de vele tegels ziet het er groen uit. In
kleine tuintjes staan veelkleurige bloemen. En wie heel dichtbij komt, ziet de bijen de bloemen inkruipen. Van de oude
Philipswinkel is binnenin niets meer terug te zien. Het systeemplafond is eruit gehaald. Door de voorheen afgetimmerde
ramen valt weer licht naar binnen. Muren zijn opengebroken. Binnen wordt hard gewerkt. Dit is Vonk in de Wijk.
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De wijk in vogelvlucht
De wijk over het spoor
‘De wijk Hilversum-Oost, 1221, is echt een ontwikkelgebied’,
vertelt Coen van Beers. Hij is buurtcoördinator voor de gemeente
Hilversum. Als buurtcoördinator legt hij verbindingen tussen
systeem- en leefwereld, tussen gemeente en inwoners. De
wijk Hilversum-Oost bestaat uit verschillende buurten, allemaal
verschillend van karakter. Zo zijn er buurten waar veel sociale huur
is. Er zijn ook buurten waar overwegend koophuizen staan, met
name in het starters- en middensegment. Hier en daar is sprake
van achterstallig onderhoud. Janneke Boos, die al jaren in de
Geuzenbuurt woont, noemt Hilversum ‘een fijn kneuterig dorp.
Iedereen kent elkaar. Deze kant van Hilversum noemden ze vroeger
“de verkeerde kant van het spoor”. Hier wilde je vroeger liever
niet wonen. Tegelijk is er juist hier een hechte gemeenschap, heb
ik gemerkt.’ De laatste jaren zijn er op veel plekken woningen
bijgebouwd in de wijk, zoals de appartementenflats tegenover
Vonk in de Wijk.
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De uitdaging
Meer leefbaarheid en sociale samenhang
‘In 1221 is nog genoeg te verbeteren’, zegt Van Beers. ‘Een van
de speerpunten van de gemeente is behoud van werkgelegenheid.
Ook aan de openbare ruimte moet het nodige gedaan worden.
Verder wil de gemeente de woningvoorraad vergroten en de
woningnood helpen verminderen. Het initiatief daartoe ligt bij de
eigenaren van de diverse ontwikkellocaties. Zo heeft Dudok Wonen
het terrein gekocht van de oude Philipswinkel om er woningen op
te ontwikkelen. Maar voorlopig is het nog niet zover.’
In een intensief traject heeft de gemeente aan de inwoners van
Hilversum-Oost zelf gevraagd wat zíj willen met hun wijk. Van
Beers: ‘Velen gaven aan dat ze meer groen willen en meer ontmoetingsplekken. Begrijpelijk, want de wijk maakt een transitie door,
qua leefbaarheid, publieke voorzieningen, maar ook qua inwoners.
De laatste jaren zijn er veel gezinnen met kleine kinderen komen
wonen, ook van buiten Hilversum, zoals Amsterdam en Utrecht.
De nieuwe inwoners wonen tussen de mensen die al lang in
Hilversum-Oost wonen. Daaronder bevindt zich een bovengemiddeld aantal kwetsbare inwoners, bijvoorbeeld mensen met psychische problematiek en mensen met een krappere beurs.’
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De veranderingen zijn niet bevorderlijk voor de sociale cohesie
in de wijk, die overigens sterk verschilt tussen de buurten rond
Vonk. In sommige buurten weten de actieve inwoners elkaar goed
te vinden en heb je actieve bewonersverenigingen. Op andere
plekken kennen buren elkaar niet en leven ze langs elkaar heen.’
Leefbaarheid, meer groen en sociale samenhang realiseren zijn
dus uitdagingen waar Hilversum-Oost voor staat. Illustratief voor
de uitdaging van leefbaarheid is de grote, voormalige Philipswinkel aan de Larenseweg. Dit gebouw en het terrein eromheen zijn
al tien jaar verwaarloosd. Janneke Boos keek er al jarenlang naar
en vroeg zich af: ‘Waarom gebeurt daar niets? Het is zo’n vet
gebouw.’
Het initiatief
Een duurzame bloedplaats vol ondernemers
Vonk is een samenwerkingsverband van verschillende Hilversumse
ondernemers, die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben
staan. Minimaal twee jaar lang mogen de initiatiefnemers gebruik
maken van het gebouw en het terrein eromheen. Sinds november hebben ze alles in het werk gesteld om de oude Philipswinkel
te transformeren tot een ontmoetings- en inspiratieplek voor
de buurt. Vonk staat helemaal in het teken van duurzaamheid.
Behalve een woonhuis en de voormalige Philipswinkel is er een
tiny house. Daarvan zijn er nog vijf gepland, zodat over enige tijd
sprake zal zijn van een klein dorp van tiny houses.
Marileen Fabels, bewoonster van het eerste tiny house, is aanjager en kwartiermaker van Vonk in de Wijk. ‘Wij hopen anderen
te inspireren. We zorgen dat mensen duurzaamheid hier fysiek
tegenkomen. Iets moois zien maakt dat jij het óók wil’, zegt Fabels.
Dat blijkt te werken. Vonk huisvest inmiddels vele duurzame initi-
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atieven, vanuit heel Hilversum. Sommige uit de wijk, andere niet.
De horeca wordt verzorgd door Van die Vegans. In het woonhuis
naast de Philipswinkel wonen de mensen van het Hempcollective.
Zij houden zich bezig met het vergroten van de bekendheid van
de hennepplant in Nederland. De kleine tuintjes buiten worden
beheerd door Urban Farming035. En in het oude Philipsgebouw is
een muziekstudio, geïsoleerd met eierdozen en stro. De muur van
een trainingsruimte is gemaakt van volledig duurzame materialen
als stro en leem. Twee kantoortjes binnenin zijn opgebouwd uit de
gebruikte stellingkasten, deurposten en deuren. Al het materiaal
is gejut en gerecycled. De perfecte basis voor ondernemers die
duurzaamheid nastreven.
Vonk in de Wijk wil ook graag de mensen in de buurt verbinden
en inspireren om duurzamer te leven. Fabels: ‘Als ze bijvoorbeeld
onze tuintjes zien, worden ze misschien enthousiast om een paar
tegels uit hun eigen tuin te halen en meer ruimte te maken voor
groen.’
Tiny community
De ambitie van Vonk is om een tiny community te gaan vormen,
die zo veel mogelijk zelfvoorzienend is. Lokaal leven, eten, en
energie opwekken. Ondernemers die daaraan bij willen dragen
kunnen een deel van het pand in bruikleen nemen.
Het initiatief ontvangt geen subsidie van de gemeente. Dudok
Wonen heeft de opdracht voor maatschappelijke leegstandsbeheer
gegeven aan LOLA – leegstandsoplossers Amsterdam. Daarvoor
betaalt LOLA een huursom, die de bruikleners voor een groot
gedeelte samen opbrengen. Het tekort wordt aangevuld met
inkomsten uit de verhuur van ruimtes.
Veel van de betrokken ondernemers maken deel uit van ‘de
Hilversum100’, een platform voor duurzaamheid in de gemeente
Hilversum. Dit platform wil de verduurzaming van Hilversum
versnellen. De ondernemers van Vonk dragen daar allemaal op hun
eigen manier aan bij.
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Nienke Ross en Tobias Gorter, van Van die Vegans laten mensen
bijvoorbeeld kennis maken met plantaardig eten. ‘Men kan hier
proeven en ervaren hoe lekker dat kan zijn. Dat werkt goed, zeker
omdat we veel plezier uitstralen en niet met het vingertje wijzen.
We zijn erg trots op onze hun plantaardige grillworst. Die heeft
echt dat lekkere vette.’
Zorgen voor de buurt
Vonk zet zich in om verbinding te maken met de buurt. De initiatiefnemers hebben bij iedereen in buurt een flyer door de bus
gedaan en via social media informeren ze bewoners over activiteiten bij Vonk. Waar mogelijk gaan ze met bewoners in gesprek
en steken ze hen de helpende hand toe. Fabels: ‘Een buurman
die behoort tot een kwetsbare doelgroep, maakte zich een beetje
zorgen. Hoe zat het met zijn rust? Ik stelde hem gerust. En ik gaf
hem mijn telefoonnummer: “Als we een keer een boodschap voor
u kunnen doen, bel dan gerust.”’
Bewoonster Janneke Boos is enthousiast over Vonk. ‘Ik ben blij

dat er iets gebeurt nu, ook op het gebied van duurzaamheid. Als
buurvrouw hoef ik hier niks, maar ik mag hier veel.’
Aan het begin van de coronacrisis kreeg Boos de sleutel van het
achterterrein. Een mooie veilige plek om de kinderen te laten
spelen.
Ook Katinka Boot, opbouwwerker van Versa Welzijn, is blij met
Vonk. Ze wijst op de bloemetjesactie die ze rond Pasen in samenwerking met Vonk op touw zette. ‘Er wonen hier in de buurt veel
eenzame ouderen, die door corona alleen thuis zaten met Pasen.
Daarom besloten we om ‘plantjes met een knipoog’ uit te delen.
De samenwerking met de ondernemers van Vonk kwam snel op
gang. We kregen biologische bloemetjes van de lokale ondernemer
van Vonk, en Marileen, kwartiermaker van Vonk wilde wel de buurt
rond om de bloemetjes uit te delen. Katinka, de sociaal werker, wist
al snel vijftig adressen te verzamelen waar de bloemetjes konden
worden bezorgd. Het was geweldig, we zagen zoveel blije gezichten!’ Vonk doet graat met zulke initiatieven mee, want helpen zorgen voor de buurt hebben de initiatiefnemers hoog in het vaandel.

BETROKKEN PARTIJEN
• Marileen Fabels en Anouk Hoeberichts, kwartiermakers bij
Vonk in de Wijk
• Hilversum100, platform voor duurzame ondernemers
• Van die Vegans, plantaardige horeca en catering
• Atelier APRIL, voor uniek handwerk met klei
• Regeneration Design, voor designproducten van organische
reststromen zoals grasmaaisel, waterplanten en rietafval
• Stichting de Groene Verbinding, groen werk voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt of maatschappij
• Studio Vonky, Muziekstudio van gerecyclede en gejutte
materialen van Sax du Lot
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• The Tiny Eco Factory, sociale onderneming in de
SamenWerkplaats die tiny houses maakt
• Hempcollective, twee ondernemers met een passie voor de
hennep (cannabis) plant
• Urban Farming035, moestuinbakken en een bloementuin van
de buurt
• Gemeente Hilversum
• Versa Welzijn
• Inwoners
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Successen en kansen
Van desolaat naar bruisend
De meerwaarde van Vonk is duidelijk zichtbaar, vindt buurtcoördinator Van Beers. ‘De vestigingsplek was eerst desolaat en doods,
nu bruisend, groen en levendig.’ Ook Boot, sociaal werker, ziet dat
Vonk echt iets oplevert: gezelligheid en reuring. ‘Het voegt echt
wat toe aan het bestaande aanbod van initiatieven in de wijk. De
diversiteit van wijkontmoetingsplekken is er groter door geworden.’ Van Beers sluit zich daarbij aan. ‘We hadden al het karaktervolle wijkcentrum De Geus. Vonk richt zich deels op een andere
doelgroep, mensen die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid. Ik zie
allerlei kansen ontstaan voor verbinding.’
Volgens Fabels vinden die kruisbestuivingen al plaats. ‘Er is een
veelheid aan initiatieven, waar verschillende ondernemers bij
betrokken zijn. Een prachtig voorbeeld was de bloemetjesactie met
Pasen.’
Een succes van Vonk in de Wijk is dat het initiatief toont hoe inwoners op kosten kunnen besparen, heel concreet door materialen te
hergebruiken. Maar het initiatief heeft meer potentie, vindt Fabels.
‘We werken aan een andere economie, een deeleconomie. Door
zaken lokaal in te richten, zoals eten en het opwekken van energie, worden we minder afhankelijk van buiten.’ Fabels ziet het als
enige echte oplossing voor de globale coronacrisis: overstappen op
het lokale.
Een kloof te overbruggen
Hoewel Vonk een veelbelovende start heeft gemaakt, zijn er nog
volop uitdagingen. Boos: ‘Ik ben benieuwd hoe de buurt het verder oppakt. Bij Vonk zitten koplopers in duurzaamheid. Maar veel
buurtbewoners zijn daar veel minder mee bezig. Er is een kloof
te overbruggen.’ Verschillende betrokkenen geven aan de dat de
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buurt vanaf het begin nog actiever betrokken had kunnen worden.
Als je daarin slaagt, worden jouw doelen ook de doelen van de
buurt. Fabels beseft dat: ‘Helaas zat de coronacrisis ons daarbij in
de weg. Het was onmogelijk om iedereen te informeren en uit te
nodigen om mee te werken.’
Het maakte de start van Vonk lastig. Zo kostte het de initiatiefnemers veel moeite om een vergunning te bemachtigen. Ook stuitten ze soms op weerstand van mensen in de buurt. Van Beers:
‘Een van de uitdagingen bij zo’n initiatief is om de omgeving mee
te krijgen. Je moet je in het perspectief van de omwonenden
kunnen verplaatsen. Als buurtcoördinator draag ik daaraan bij.’
Dat het initiatief toch van de grond is gekomen komt volgens Van
Beers doordat de initiatiefnemers op een bewonderenswaardige
manier hebben doorgezet. ‘Daarnaast beschikken ze over complementaire deskundigheden en vaardigheden en weten ze wat ze
willen. En, heel belangrijk: in de persoon van Marileen Fabels hebben ze een inspirerend boegbeeld.’
Vonk voor een hechte gemeenschap
Fabels heeft er vertrouwen in dat Vonk nog meer de brug naar de
buurt zal weten te slaan. ‘Uiteindelijk wil iedereen hetzelfde: een
buurt die groen is, en waar we prettig met elkaar wonen.’ Boos
hoopt dat Vonk voor de buurt een eyeopener wordt op het gebied
van duurzaamheid. ‘Maar dan doen de initiatiefnemers er goed aan
ook op andere manieren connectie met de buurt te maken. Bijvoorbeeld door kinderspelletjes op het terrein te organiseren. Of er een
springkussen neer te zetten. Daar komen bewoners op af. In het
voorbijgaan maken ze dan meteen kennis met duurzaamheid.’
Van de Vegans ziet nog een kans om te komen tot een sterkere
gemeenschap en connectie met de buurt. ‘Het zou helpen als de
ondernemers die bij Vonk zijn betrokken, daarop een gezamenlijke
visie ontwikkelen. Daarvoor is er iemand nodig die de leiding pakt
en dingen concreet maakt. Als we dat voor elkaar krijgen, komen
we nog verder.’
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De balans
Zullen de vruchten de beloften der bloemen overtreffen?
Vonk heeft een mooie start gemaakt, en heeft de potentie om in
de toekomst een wezenlijke bijdrage te leveren aan duurzaamheid in de gemeente Hilversum. Wat het initiatief mee heeft zijn
de goede contacten met het platform Hilversum100, en met de
gemeente.
Of Vonk in de Wijk echt een succes wordt, zal sterk afhangen
van de mate waarin het initiatief structureel de brug weet te
slaan naar de buurtbewoners. Aan enthousiasme, goede wil en
doorzettingsvermogen ontbreekt het niet. De initiatiefnemers
hebben tijdens de coronacrisis ook laten zien dat ze snel kunnen
schakelen. De succesvolle bloemetjesactie rond Pasen heeft dat
duidelijk gemaakt: die leidde tot veel positieve reacties in de buurt.
Maar voor het opbouwen van een stevige en duurzame positieve
relatie met de buurt is meer nodig. Vonk in de Wijk zal daarbij de
ondersteunende rol van de gemeente hard nodig hebben.

te doen. Zeker in Hilversum-Oost is zo bezig zijn met duurzaamheid echt pionieren. In dit initiatief is het zichtbaar dat de duurzame
koplopers van Hilversum elkaar goed weten te vinden. Dankzij de
Hilversum100 is er op het terrein van de voormalige Philipswinkel
sprake van interne bonding. Duurzame ondernemers weten elkaar
te vinden en de handen ineen te slaan. Tegelijk is het zijn van een
tiny community nog een uitdaging, zoals de mensen van Van die
Vegans aangaven. Dat komt door de verschillende belangen. Er
is een gedeeld belang – duurzaamheid – maar er zijn ook eigen
belangen, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een goed lopende
horecaonderneming. Buurtbewoners die geven om duurzaamheid
weten elkaar te vinden bij Vonk.

Een brug naar duurzaamheid
Dankzij Vonk in de Wijk zijn er lessen te leren over verbindingen
tussen een initiatief gericht op duurzaamheid en de buurt. Wat valt
er te zeggen over bonding, bridging en linking in de context van
Vonk?

Bridging: een brug met een glittertje
De brug naar andere buurtbewoners moet nog geslagen worden.
Daarbij kunnen mensen die net achter de koplopers lopen een
grote rol spelen. Op het moment van schrijven is dat nog onvoldoende gebeurd. Inwoonster Boos beschrijft het mooi: ‘De koplopers lopen nu erg ver voorop en zien de toekomst van de
wereld soms wat somber in. Ze zijn groen met een zwart randje.
De mensen die daar net op volgen zien soms nog iets meer
handelingsperspectief. Zij zijn groen met een glittertje.’ Juist die
tweede groep mensen biedt een kans om de rest van de buurt ook
mee te krijgen: de mensen die niet meteen warm lopen voor het
thema duurzaamheid. De eerste verbindingen tussen verschillende
generaties en groepen zijn al ontstaan, bijvoorbeeld bij de opening
van het initiatief. Kinderen spelen bij Vonk, ouderen kunnen er
terecht voor koffie. Omdat het initiatief nog in de kinderschoenen
staat, moet bridging capital nog opgebouwd worden.

Bonding: pionieren en bruggen slaan
De tactiek van Vonk in de Wijk is om te beginnen met een klein
duurzaam initiatief en dat uit te breiden. Door de omwonenden
concreet te laten zien wat er kan ze te verleiden om zelf ook wat

Linking: de scherpe kantjes zijn eraf gehaald
Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, is in dit initiatief ook de
rol van de gemeente belangrijk. De buurtcoördinator heeft tijdens
de eerste fase de rol op zich genomen van ‘verkennen, verbinden

Reflectie
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en versnellen’. Hij stimuleerde dat de leef- en systeemwereld elkaar
wisten te (blijven) vinden, onder andere door intern en extern de
scherpe kantjes eraf te halen. De rol van de gemeente is om de
verschillende perspectieven te begrijpen en daarin als vertaler en
verbinder te werken. Bij Vonk is dit in het aanloopproces goed
gelukt. De vergunning is binnen. De lijntjes met de gemeente zijn
kort. Dit komt mede doordat de kwartiermaker bekend was met
de systeemwereld. Dit is cruciaal gebleken in het verkrijgen van de
vergunning. Deze wisselwerking tussen kwartiermaker Fabels en
buurtcoördinator Van Beers zorgt voor voldoende linking capital bij
Vonk in de Wijk.
De kunst is om bij het opzetten van een wijkinitiatief korte lijnen
en doorzettingskracht te hebben. Hoe korter de lijnen, hoe meer
mensen betrokken raken.
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Oud Crooswijk op een kruispunt
Een Rotterdamse wijk op zoek naar haar wij

Auteur: Mellouki Cadat-Lampe
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EEN ROTTERDAMSE WIJK OP ZOEK NAAR HAAR WIJ

Oud Crooswijk, Rotterdam
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OUD CROOSWIJK IN FEITEN EN CIJFERS
Aantal inwoners

8.206 (2019)

Opvallendste
demografische
kenmerken

• Oud Crooswijk kent veel inwoners met een migratieachtergrond. Van alle Oud Crooswijkers is 30%
Marokkaanse Nederlander, 18,9% Turkse Nederlander, 13,4% Surinaamse Nederlander, 4,2% Antilliaanse
Nederlander, 13,9% inwoner met een westerse migratieachtergrond en 19,6% met een overige
migratieachtergrond.

Sociaaleconomische
kenmerken

• Oud Crooswijk: kent 50% werkenden versus 62% in heel Rotterdam; 20,1% van de beroepsbevolking is niet
werkend, versus 11% in heel Rotterdam.
• De wijk kent veel lage inkomens: 73%. Het gemiddelde jaarinkomen is per inwoner is € 14.900.
• 7% van het woningbestand betreft koopwoningen, 84% betreft sociale huurwoningen.

Algemene
karakterisering
van de wijk

• Oud Crooswijk is een volkswijk met veel sociale huurwoningen en weinig groen en parken.
• Oud Crooswijk verkeert in een transitiefase van stedelijke vernieuwing waarbij sommige buurten zich
ontwikkelen naar chique locaties voor de middenklasse.
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Het is 4 september 2019, einde van de middag. In participatiecentrum De Nieuwe Branding in Oud Crooswijk voert
bewonersplatform Oud Crooswijk een levendig gesprek over de toekomst van de wijk. Aanwezig zijn jongeren, moeders,
en vaders. Ook Youssef el Bahri, jongerenwerker van Stichting Dock Rotterdam én actief bewoner is erbij, evenals Luc
Opdebeeck, kwartiermaker van Formaat, en ambtelijk procesbegeleider Niels Hoogwerf. Tijdens een brainstormsessie
passeren allerlei plannen voor Oud Crooswijk de revue. Niet veel later verspreidt iedereen zich voor het diner in gemengde
groepjes. Buuf Fatima verzorgt de catering. Een heerlijke Marokkaans-Nederlandse couscous belandt op tafel. Een jongen
schenkt muntthee. De tongen raken los en harten openen zich. ‘Dit is een heel kneuterige groep’, zegt Yassine Kacir, een
van de jongeren in het gezelschap. ’We voelen elkaar goed aan en hebben respect voor elkaar. Het voelt gelijkwaardig.
We lopen tegen dezelfde dingen aan en we staan er niet alleen voor. Samen zijn we verantwoordelijk voor het zoeken
naar oplossingen.’
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De wijk in vogelvlucht
Multiculturele arbeiderswijk
De Rotterdamse wijk Crooswijk ligt ingeklemd tussen de wijk Kralingen en het centrum van Rotterdam. Crooswijk is een van de oorspronkelijke Rotterdamse volksbuurten. Deze eerste arbeiderswijk
van Rotterdam wordt sterk geassocieerd met ‘de echte Rotterdammer’ en het Rotterdamse dialect. Het industrieel verleden heeft hier
plaatsgemaakt voor sociale woningbouw.
Crooswijk vormt sinds 2014, samen met Kralingen, een voor Rotterdam middelgroot gebied met 53.000 inwoners. Het is een van
de veertien gebieden (stadskwartieren) waar Rotterdam uit bestaat
en die elk een eigen gebiedscommissie hebben.
Crooswijk bestaat uit drie buurten: Oud Crooswijk, Nieuw-Crooswijk en Rubroek. Oud Crooswijk telt 8.206 inwoners en 4.219 huishoudens waarvan 73% met een laag inkomen, 21% werkenden en
3.687 woningen, waarvan 84% sociale huur (wijkprofiel 2020). Het
gaat overwegend om goedkope huurwoningen. Er wonen relatief
veel jongeren (32%) en relatief weinig ouderen (14,51%). 68,5%
van de inwoners heeft een migratieachtergrond. De grootste bevolkingsgroep bestaat uit Marokkaanse Nederlanders (30%).

pag 45 van 66

*

Wij in de wijk

*

Movisie

De uitdaging
Structurele problemen
In september 2016 maakt Het Sociaal en Cultureel Planbureau bekend dat Crooswijk de armste wijk van Nederland is. Bewoonster
Nadia Bensellam: ‘Wij hebben hier grote problemen: tekort aan sociale huisvesting voor mensen met een laag inkomen. Grofvuil blijft
vaak dagen op straat liggen. Het niveau van het onderwijs is laag.
Er zijn er veel zwarte scholen, er wordt hier nauwelijks gemengd.
Overlast van hangjongeren is hier een echt een probleem.’
In 2019 behoort Crooswijk nog steeds tot de twintig armste postcodegebieden. Het wijkprofiel Oud Crooswijk van 2020 laat ook al
geen verbetering zien. Bewoners leven langs etnisch-culturele en
sociale scheidslijnen. De woonbeleving verslechtert en de kwaliteit
van leven blijft de laagste van heel Rotterdam. Er is sprake van
structurele problematiek, op het gebied van werk, inkomen, opleiding, gezondheid én taalbeheersing.
In 2016 beslist de gemeente Rotterdam om fors extra te investeren
in probleemwijk Crooswijk: 9 miljoen euro. Aanleiding is een motie
van de SP, aangenomen door de gemeenteraad op 7 juli 2016. De
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politiek zegt de bewoners te willen betrekken bij de plannenmakerij. De motie spreekt over: ‘co-creatie met bewoners, instellingen
en andere betrokken partijen’. Bewoners moeten vanaf het begin
worden betrokken, meer en meer verantwoordelijkheid nemen en
uiteindelijk ‘eigenaarschap’ krijgen.
Het leidt tot een Plan van Aanpak 2017-2020, geïnspireerd door
de ervaring in de nabijgelegen wijk Middelland (Desmet, 2016,
2017a, 2017b), waarin het woord co-creatie dertien keer voorkomt. Een citaat: ‘Bewoners worden actief benaderd en benaderen
elkaar actief. Waar hulp en begeleiding nodig is voor bewonersinitiatieven wordt die geboden (…). Het voornemen is om met
participatie en initiatief een boost te geven door de inrichting van
een werkplaats co-creatie, waar bewoners elkaar en professionals
ontmoeten, ideeën uitwisselen, dingen uitproberen.’
Het initiatief
Tijd voor co-creatie
In de loop van de tijd blijkt dat van betrokkenheid van inwoners
niet bijzonder veel terechtkomt. In 2017 en 2018 is al 2,8 miljoen
van de 9 miljoen euro voor Crooswijk uitgegeven en inwoners
vragen zich af waar dit geld aan is besteed en hoe het ervoor staat
met de overgebleven middelen.
Tijdens Stadsdialogen begin 2019 blijkt dat een grote groep bewoners zich graag actief wil bemoeien met de verdere uitvoering
van de motie Oud Crooswijk. Ze hebben er geen vertrouwen in dat
de 9 miljoen voor Crooswijk ook ten goede komt aan de wijk. De
bewoners vinden het hoog tijd dat burgerparticipatie nu daadwerkelijk inhoud krijgt door co-creatie.
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In maart 2019 is er een bewonersbijeenkomst met het gemeentebestuur. Youssef El Bahri, buurtbewoner en jongerenwerker: ‘Bewoners wilden nu eindelijk weten waar ze aan toe waren. Hoe zat
het nu precies met de financiële middelen voor Oud Crooswijk? En
hoe konden we een bijdrage leveren aan de plannen voor Crooswijk? Die laatste vraag was nooit beantwoord.’
Wethouder Barbara Kathmann, die sinds 5 juli 2018 het geografisch gebied Kralingen-Crooswijk in haar portefeuille heeft, reageert positief. Ze zegt toe dat de gemeente inzicht zal bieden in
het overgebleven budget en hoe bewoners invloed kunnen uitoefenen op de plannen voor Oud Crooswijk.
De bewoners komen kort daarop met een voorstel: ze willen een
bewonersplatform opzetten dat kan meepraten en meedenken. In
juni 2019 geeft de wethouder daar groen licht voor. De stichting
Formaat mag het realiseren van zo’n buurtplatform begeleiden en
een groep bewoners trainen, zodat ze steviger in hun schoenen
staan in de samenwerking met de gemeente. Ze leren budgetteren voor de wijk, en volgen een cursus gemeentepolitiek, zodat ze
meer zicht krijgen op lokale besluitvormingsprocessen.
In september 2019 gaat het bewonersplatform Oud Crooswijk
officieel van start met tien deelnemers. Na verloop van tijd hebben
zich er in totaal zo’n twintig mensen bij aangesloten.
Luc Opdebeeck van Formaat ondersteunt het bewonersplatform.
Hij betrekt externen, voor advies en kennisoverdracht: Lokaal
Rotterdam voor de gemeentepolitiek, De Rode Wouw voor de
burgerbegroting, LSA bewoners, een participatief netwerk van
bewonersgroepen en het team Democratische vernieuwing van
Movisie. Vanuit de centrale stad treedt Niels Hoogwerf op als
procesbegeleider.
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Successen en kansen
Skills ontwikkeld
Begin 2020 kijkt het bewonersplatform Oud Crooswijk terug op
een reeks successen. Het is gelukt om een collectief van twintig
bewoners te organiseren en te motiveren om mee te draaien in het
bewonersplatform Oud Crooswijk. Onzichtbare ‘buurtbewoners’
zijn op de lokale kaart gezet en laten de stem van de buurt horen.
De inwoners hebben een start gemaakt met co-creatie, samen
met Niels Hoogwerf, de ambtelijk procesbegeleider. De betrokken
inwoners stellen zich mede dankzij de lessen van het participatief
theater (zie kader) zelfbewust op in hun contact met de gemeente.
Ze hebben kennis en skills ontwikkeld en weten welke strategieën
zij kunnen hanteren om invloed uit te oefenen op ontwikkelingen
in buurt en wijk. De deelnemers aan het bewonersplatform, die
divers samengesteld qua leefstijl, leeftijd, gender en culturele achtergrond, zijn een echte groep geworden.
Yassine Kacir: ‘Het participatief theater heeft erg bijgedragen aan
onze bonding. En het heeft ons geleerd om op een overtuigende
manier over onze leef- en woonomstandigheden te praten, zonder
dat we direct naar onszelf verwijzen.’

In zestien bijeenkomsten werkt het bewonersplatform Oud
Crooswijk een programma voor Oud Crooswijk uit. Het bevat
meerdere concrete ideeën voor de buurt. Het gaat onder meer om
het realiseren van een buurtcentrum van Ondro Bong, stichting
van Surinaamse Nederlanders, een naaiatelier voor vrouwen, een
leerwerkplaats met en voor jongeren en de inrichting van een
binnenplein.
Om hun ideeën tot plan te concretiseren, met businessplan en
begroting, krijgen de initiatiefnemers begeleiding van lokale
partners zoals de stichting Lokaal Rotterdam, en van landelijke
organisaties als LSA bewoners, Rode Wouw en Movisie.
In het voorjaar van 2020 wil het bewonersplatform zijn plannen
aan de wethouder voorleggen. Maar het participatieproces hapert.
Procesbegeleider en intermediair Niels Hoogwerf heeft begin 2020
tijdens een platformbijeenkomst gemeld dat hij gaat vertrekken.
Achtergrond is ‘een verschil van inzicht binnen het ambtelijk team’,
maar wat dat precies inhoudt, blijft voor de bewoners onduidelijk.
Hoewel de plannen van het bewonersplatform nog niet klaar zijn,
komt er geen vervanger voor Hoogwerf. Hoogwerf doet nog wel
zijn best om de plannen van de bewoners bij collega’s op tafel te
krijgen, zodat ze in co-creatie verder kunnen worden ontwikkeld.
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Op 9 maart 2020 is er een voortgangsoverleg op het stadhuis met
wethouder Kathmann. Zij laat de aanwezige bewoners weten dat
de motie van de SP van 7 juni 2016 intussen is afgedaan in de gemeenteraad. Dit betekent dat het Plan van Aanpak Oud Crooswijk
2017-2020 met het beoogde participatietraject niet meer relevant
is en de bijbehorende financiële middelen er niet meer zijn.
Het bewonersplatform krijgt te horen dat er een nieuw Plan van
Aanpak is: de Wijkagenda Crooswijk 2019-2022, en dat daar
nieuwe middelen voor vrij zijn gemaakt. In het nieuwe plan komt
het woord co-creatie niet voor. Of het bewonersplatform erbij betrokken wordt en of zij over nieuwe middelen kunnen beschikken,
blijft ongewis. Wel krijgen de bewoners in de wandelgangen te
horen dat de gemeente een communicatiebureau gaat inhuren om
te onderzoeken hoe participatie van inwoners binnen het nieuwe
plan het beste kan worden vormgegeven.

Youssef el Bahri: ‘Bewoners, zeker de jongeren, voelen het als
een klap in het gezicht. Omdat er een streep is gehaald door het
uitgangspunt van co-creatie, maar meer nog omdat ze het gevoel
hebben dat ze niet serieus worden genomen.’
De balans
Verbindingen gelegd
In Oud Crooswijk is een goede start gemaakt met een participatief co-creatieproces. Een goed functionerend bewonersplatform
speelde daarin een belangrijke rol. Halverwege begon de samenwerking met het lokaal bestuur te haperen. De plannen van bewoners werden niet gehonoreerd, en dat hoorden zij pas op 9 maart
2020. Het geld voor de wijk dreigde naar het Eurovisie Songfestival
te gaan.

De gang van zaken leidt tot frustratie en teleurstelling bij de bewoners en het bewonersplatform, want zij voelen zich op een zijspoor
gezet. Het vertrouwen in het lokale bestuur is weg.
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Toch hebben de bewoners het nodige in gang gezet: wethouder
Kathmann gaf ruimte aan het bewonersinitiatief. Echter, haar
ambtelijke apparaat was minder enthousiast over het initiatief.
Onder ambtenaren was er al sinds de Stadsdialogen van januari
2019, sprake van groeiende irritatie over de assertieve opstelling
van inwoners. Tijdens deze Stadsdialogen spraken bewoners zich
buitengewoon kritisch uit over de gemeente.
Luc Opdebeeck, die met Formaat de bewoners en het bewonersplatform had gesteund en hun zelfbewust had aangewakkerd,
kreeg van de gemeente de wind van voren en werd op het matje
geroepen. ‘Men vond mij als opdrachtnemer van de gemeente niet
loyaal.’
Niels Hoogwerf, indirect door wethouder Kathmann aangesteld
om het bewonersplatform te ondersteunen, kwam in de loop van
de tijd in een spagaat terecht. Hoogwerf is voorstander van radicale zelfsturing van bewoners. In zijn optiek kan de overheid alleen
duurzame oplossingen creëren door ze samen met bewoners te
ontwikkelen. Voor zijn collega’s binnen de gemeente was dat een
brug te ver. ‘Ik liep te ver voor de troepen uit’, analyseert Hoogwerf: ‘Kennelijk is mijn methodiek te radicaal voor wat het ambtelijke team aankon in het proces.’
Zal de samenwerking tussen bewoners en lokaal bestuur van Oud
Crooswijk alsnog van de grond komen? Of zullen de bewoners
na alle gebeurtenissen afhaken en zal het bewonersplatform Oud
Crooswijk doodbloeden? De toekomst zal het leren. Wat in ieder
geval is bereikt, is dat bewoners elkaar onderling hebben weten te
vinden, soms dwars door alle verschillen heen.
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Botsende logica’s
Bonding krijgt in Oud Crooswijk vooral vorm via de activiteiten
van het bewonersplatform. De deelnemers organiseren – naast
gezamenlijke activiteiten – projecten in eigen kring van vrouwen,
jongeren of Marokkaans-Nederlandse vaders.
Bridging krijgt voornamelijk vorm door dwarsverbanden tussen drie
verschillende bevolkingsgroepen: vrouwen, jongeren en vaders.
Ook de dwarsverbanden tussen verschillende etnisch-culturele
achtergronden, voornamelijk Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders draagt daaraan bij.
De lokale accommodatie, het participatiecentrum De Nieuwe
Branding is onmisbaar voor de bridging. In dit buurthuis vinden
ontmoetingen plaats. Hier gaan bridging en bonding trouwens
samen: de verschillende etnische groepen hebben hier ook een
eigen ruimte.
Een uitdaging voor Oud Crooswijk, in de superdiverse Rotterdamse
stad (Crul, 2019) is om te komen tot verbinding tussen mensen
zonder migratieachtergrond – de oude bevolkingsgroep van de
wijk met een geschiedenis als arbeider – en de nieuwkomers met
een migratieachtergrond. Op de achtergrond is soms sprake van
spanningen tussen deze inwonersgroepen (IDEM Rotterdam, 2017;
Sieckelinck, 2020). Er is wel mondjesmaat verbinding tussen de
migranten in een achterstandspositie, en de opkomende middenklasse die in de buurt momenteel ontstaat vanwege het beleid van
woningdifferentiatie.
Bridging tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ inwonersgroepen zou erbij
gebaat zijn als bewonersplatform Oud Crooswijk en de traditionele
(witte) wijkorganisaties elkaar in de toekomst beter leren te vinden.
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Linking krijgt in Oud Crooswijk moeizaam vorm. Gedurende een
korte periode wisten lokaal bestuur en burgers elkaar te vinden.
Op een gegeven moment haperde het, omdat de partijen vanuit
verschillende logica’s kijken naar burgerparticipatie. Bewoners
hanteren de logica van zeggenschap: ze willen invloed in de samenwerking. Lokale gebiedsbestuurders en ambtenaren hanteren
de logica van efficiëntie, alles moet met zo min mogelijk (economische) middelen in zo’n kort mogelijk tijdbestek gerealiseerd
worden.

in gesprek te gaan (Bleijenberg, 2014). Men moet de logica van
de ander gaan erkennen en herkennen (Koot, 2017). Zullen de
gebiedsbestuurders zich openen voor de logica van zeggenschap
en betrokkenheid van de burgers en zal dan de interactie (interactieve beleidsvorming) met bewoners een doel van zijn (Can, 2020)?
En gaat het bewonersplatform Oud Crooswijk zich openen voor de
logica van professionalisering en efficiëntie van gebiedsteam van
ambtenaren? Durven ze het lokale samenspel van de co-creatieve
democratie met elkaar aan te gaan?

Burgers en lokaal bestuur poogden om het participatieproces naar
hun hand te zetten. Met als gevolg het ontstaan van wat onderzoeker Stijn Sieckelinck (2020) ‘parallelle realiteiten’ noemt: de
realiteit van de wijk versus de realiteit van het ambtenarenkader.
Oud Crooswijk staat nu op een punt dat kruispuntdenken vergt.
Een culturele verandering is nodig om buiten de eigen bubbels
van leef- en de systeemwereld te kunnen treden. Om met elkaar

Maar de belangrijkste vraag is misschien wel of het lokaal bestuur
de moed heeft om een deel van de beslissingsmacht, ook over de
besteding van financiële middelen, uit handen te geven en bij de
inwoners te leggen, niet alleen in woorden, maar ook in daden.
Wanneer het lokale bestuur deze stap durft te zetten, wordt een
basis gecreëerd voor herstel van vertrouwen en werkelijke co-creatie bij het werken aan een betere toekomst voor Oud Crooswijk en
zijn inwoners.
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Kijk in de Kernen van de gemeente Voorst
Digitaal dorpsplein voor iedereen

Auteur: Jasper van de Kamp
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DIGITAAL DORPSPLEIN VOOR IEDEREEN

Voorst
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VOORST IN FEITEN EN CIJFERS
Aantal inwoners

24.546

Opvallendste
demografische
kenmerken

• De gemeente Voorst bestaat uit 12 dorpskernen. Ze verschillen sterk in aantal inwoners, van honderdvijftig tot
ruim 13.000 (Twello).
• De laatste tien jaar is het aantal inwoners in de gemeente Voorst licht gegroeid van 23.772 naar 24.546. Dit
komt met name door groei van hoofdkern Twello.
• Er is lichte vergrijzing in de gemeente Voorst. 30% van de inwoners is tussen de 45 en 65 jaar, 22% van de
inwoners van de inwoners is 65 jaar of ouder.

Sociaaleconomische
kenmerken

• Het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger in de gemeente Voorst is € 31.800.
• De gemeente Voorst is relatief welvarend. 4% van de huishoudens heeft een laag inkomen, tegenover een
landelijk gemiddelde van 8%.
• 64% van de woningen is koopwoning en 36% is huurwoning, waarvan 23% sociale huur.

Algemene
karakterisering
van de wijk

De gemeente Voorst ligt in de driehoek tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen, tussen de Veluwe en de IJssel.
Het wijde landschap kenmerkt zich door groen en water, afgewisseld met de twaalf dorpskernen. In de dorpen
staan veel eengezinswoningen. Elke dorpskern heeft een eigen karakter.
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In de gemeente Voorst woont Henk*. In coronatijd had hij niet zoveel te doen. Daarvoor ging hij er vaak op uit om
mensen te ontmoeten: het dorp in. Of hij ging een potje schaken in een café. Toen dat niet meer kon, viel er voor hem
een stuk ontspanning weg en bijna al zijn sociale contacten. Via het digitale dorpsplein ‘Kijk in de Kernen’ is hij
gekoppeld met drie mensen, tegen wie hij nu online schaakt. Zo komt hij de tijd door en – belangrijker – voelt hij zich
weer even onderdeel van de maatschappij. Kijk in de Kernen fungeert als een dorpsplein, maar dan digitaal. Had iemand
de afgelopen tijd hulp nodig bij het uitlaten van de hond, eten koken of boodschappen doen? Dan was die hulp hier te
vinden. Daar sprongen de buurtverbinders van de dorpen in de gemeente Voorst op in. Zij hielpen mensen elkaar
daadwerkelijk te vinden, online maar ook offline.
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De regio in vogelvlucht
Divers maar toch hetzelfde
De gemeente Voorst bestaat uit twaalf dorpskernen, ook wel
dorpen of kernen genoemd. Elke kern heeft zijn eigen dynamiek.
Binnen de meeste dorpen is er een echt dorpsgevoel. Zeven van de
twaalf kernen hebben een eigen dorpscontactpersoon, aanjager
van initiatief en contact in het dorp. De inwoners van Klarenbeek
en Wilp zijn erg actief. In Voorst en Terwolde leunen de inwoners
doorgaans iets meer achterover. Guus Kroes, buurtsportcoach van
Mens en Welzijn Voorst en inwoner van Wilp: ‘Het is hier ons kent
ons. Er is veel saamhorigheid. Het verenigingsleven is het bindmiddel van de samenleving.’ In de ‘hoofdstad’ Twello is er – mede
door zijn 13.000 inwoners – minder sprake van verbinding.
Ook als het gaat om de inrichting verschillen de dorpen van elkaar.
Twello is een gezellig groot dorp met een winkelstraat en elke
week een markt. Het dorp Voorst valt op door zijn vele monumenten en Terwolde ligt met zijn boerderijen direct aan de IJssel. Klarenbeek, Wilp-Achterhoek, Nijbroek, Posterenk en Wilp zijn kleine
agrarische dorpen in het buitengebied. De Vecht ligt aan de rivier
de Grote Wetering, en bij Bussloo en Teuge liggen de grootste toeristische trekkers van de gemeente: een vliegveld en een recreatiegebied. Het buurtschap Steenenkamer is een oud tuindersdorp.
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De uitdaging
Wens om te verbinden
In de sociale samenhang binnen de dorpen is nog winst te boeken.
Tiara Dijkhof, dorpscontactpersoon van Terwolde: ‘Ik hoor vaak van
de mensen hier in ons dorp dat er nogal wat eilandjes bestaan.’ In
elk dorp wonen verschillende groepen, zowel agrariërs als mensen
met een kantoorbaan. Er wonen gezinnen met jonge kinderen,
maar ook veel ouderen. Er wordt van alles georganiseerd in de
dorpen, maar de informatie daarover is versnipperd. En de manier
waarop mensen geïnformeerd willen worden, verschilt nogal. De
één wil zijn informatie digitaal, de ander op de koffietafel.
Hoewel sommige inwoners vooral op het eigen dorp of de eigen
straat gericht zijn, bleek twee jaar geleden dat er ook groepen zijn
die ook graag meer verbinding tussen de dorpen zouden willen
zien. Elma van Dongen, trainer en coach van mijnbuurtje.nl en
vanaf het begin betrokken bij Kijk in de Kernen: ‘De dorpscontactpersonen gaven aan dat ze graag initiatieven en verhalen zouden
willen delen. Ze gingen daarom op zoek naar nieuwe mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. Het liefst een zichtbare,
laagdrempelige én toegankelijke plek waar alles te vinden is, waar
iedere inwoner zich thuis voelt. En waar mensen elkaar kunnen
inspireren.’
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Het initiatief
Vind jij je dorp ook belangrijk?
Twee jaar geleden zochten de gemeente en dorpscontactpersonen daarom de samenwerking met mijnbuurtje.nl, dat inmiddels
al in meer dan zestig gemeenten actief is. De mijnbuurtje-aanpak
kent drie pijlers: het opzetten van een groep buurtverbinders, het
bieden van training, en het realiseren van een online platform. Van
Dongen vertelt: ‘Het begon destijds met een inwonersavond, om te
peilen waar bewoners behoefte aan hadden. Hen werd gevraagd:
“Vind jij je dorp ook belangrijk?” Daar draait het om. En zo startte
Kijk in de Kernen, het digitale platform van de gemeente Voorst.’
Kijk in de Kernen probeert dicht bij de inwoners te blijven en
daarom heeft iedere kern zijn eigen herkenbare plek op het platform. Het platform is voor iedereen toegankelijk, lid of geen lid.
Wie de website bezoekt, ziet gelijk iets herkenbaars uit het eigen
dorp. Er is een agenda, een prikbord en een plek waar inwoners
die zich hebben aangemeld zichzelf kort presenteren. Je kunt door
deze pagina scrollen en kijken waar zij actief zijn in hun dorp. In de
agenda staan activiteiten als ‘Wandelen in Klarenbeek’, ‘Zwemmen
met dementie’, ‘Jeu de Boules’ en een ‘Spreekuur Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst’.
Eén van de nieuwere functionaliteiten op het platform is de ‘sociale kaart’. Buurtsportcoach Kroes vertelt: ‘Alle scholen, clubs,
culturele instellingen en andere maatschappelijke organisaties
hebben er hun eigen plek. Het is eigenlijk een soort digitale gemeentegids. Deze informatie is nu op een één plek te vinden, heel
overzichtelijk.’
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Er zijn mooie stappen gezet, met Kijk in de Kernen. ‘Maar’, zegt
Bram de Bree, dorpscontactpersoon van dorp Klarenbeek, ‘we
zijn er nog niet. Follow-up is nodig. We moeten verenigingen nog
een mail sturen en een uitlegavond geven over Kijk in de Kernen.
Corona heeft toch wel wat roet in het eten gegooid.’ Om daarop
in te spelen heeft het team buurtverbinders een webinar gehouden
over Kijk in de Kernen. Met als inzet dat mensen ook echt gebruik
maken van het platform.
Ook de gemeente Voorst maakt graag gebruik van Kijk in de
Kernen als platform om informatie met inwoners te delen. Zo zijn
er toespraken van de burgemeester terug te lezen. Chris Frencken,
coördinator maatschappelijke initiatieven van de gemeente, vindt
Kijk in de Kernen een belangrijk initiatief. ‘Een van de goede dingen is dat ook kleine organisaties er zonder kosten hun informatie
of advertenties op kunnen plaatsen. En lokale berichten blijven er
langer zichtbaar. Op sommige andere mediakanalen verdwijnen
die sneller naar de achtergrond, door advertenties of berichten
van elders.’ De gemeente is opdrachtgever en financiert Kijk in de
Kernen.
Niet digivaardige bewoners
De buurtverbinders zijn doorlopend bezig om mensen te mobiliseren om actief te worden op het platform. Maar ze zijn zich er terdege van bewust dat lang niet alle inwoners digitaal vaardig zijn.
Daarom maken ze ook gebruik van offline kanalen om inwoners
te informeren en te mobiliseren. Eén van die kanalen is het Voorster Nieuws, de regionale weekkrant. Inwoners van de gemeente
Voorst lezen dit krantje over het algemeen goed. Enkele pagina’s
van het Voorster Nieuws worden de laatste maanden ingekocht
door Kijk in de Kernen en gebruikt om lezers over initiatief activi-
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teiten te informeren. Frencken legt uit: ‘Aan de ene kant om vraag
en aanbod te koppelen, er staan namelijk berichten die oorspronkelijk ook op Kijk in de Kernen zijn geplaatst, aan de andere kant
om Kijk in de Kernen meer bekendheid te geven door wat uitleg te
geven. En tijdens de coronacrisis konden we alle mooie initiatieven
in onze gemeente zo ook offline een podium bieden, in de hoop
dat mensen geïnspireerd raken om in deze lastige tijd naar elkaar
om te kijken.’
Maar er gebeurt meer om de niet digivaardige inwoners te bereiken. Zo gaan de dorpscontactpersonen regelmatig een uur in een
dorpshuis zitten. Dan vindt er een transfer plaats van de digitale
wereld naar de offlinewereld. Welzijnswerkers bespreken dan met
de oudere doelgroep welke activiteiten, welk aanbod er op Kijk
in de Kernen is en of ze daaraan mee kunnen doen of er iets aan
kunnen hebben. Of het contact op de site verloopt via familieleden
en begeleiders. Zo wil het initiatief toch verschillende inwoners met
elkaar verbinden.

Successen en kansen
Verschillende signalen over het bereik
Kijk in de Kernen, dat nu maandelijks twee- tot vierduizend unieke
bezoekers heeft, moet van onderaf groeien. ‘Essentieel daarbij is
dat je inspeelt op waar de energie zit’, zegt Van Dongen van mijnbuurtje.nl. De geluiden over de impact van het platform verschillen. Buurtsportcoach Kroes: ‘Over het algemeen zie je een stijgende lijn. We hebben wel een piek gehad op sommige momenten,
zoals aan het begin van de coronacrisis. We zijn op de goede weg.’
Dorpscontactpersoon De Bree van Klarenbeek hoopt dat meer
mensen lid worden: ‘Nu zijn het er 900. Op 24.000 inwoners vind
ik dat te weinig.’
Het doel van Kijk in de Kernen is om mensen meer met elkaar te
verbinden. Maar wanneer dat doel bereikt is, is nergens geformuleerd. Het zou goed zijn als dat expliciet wordt gemaakt, vinden
betrokkenen. Ook zijn ze het erover eens dat het aantal mensen
dat zich als lid bij platform heeft aangemeld nog fors moet groei-
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en. Dat zijn mensen met een account. Kroes maant tot realisme:
‘Wees je ervan bewust dat dit echt iets van de lange adem is. Soms
worden mensen wat kritisch of sceptisch, maar stapje voor stapje
kun je het verder uitrollen.’ Wat meehelpt is dat het platform Kijk
in de Kernen een prettige vormgeving heeft en gebruiksvriendelijk
is en dat de samenwerking met mijnbuurtje.nl soepel verloopt.
Schaakmaatje en een nieuwe tuinman
Hoewel er nog veel te winnen is, staat vast dat Kijk in de Kernen
écht wat in de levens van inwoners betekent. Neem de koppelingen van vraag en aanbod die zijn gemaakt. Ook al is niet duidelijk
hoeveel koppelingen er precies zijn gemaakt, er zijn wel mooie
voorbeelden. Voor Henk, al even genoemd in het intro, is het hebben van een schaakmaatje bijzonder. Hij heeft niet-aangeboren
hersenletsel, wat niet bevorderlijk is voor zijn sociale vaardigheden.
Hij voelt zich eenzaam en buiten de maatschappij vallen. Schaken
helpt. Wat extra leuk is, is dat één schaakmaatje een jongen van
dertien jaar is. Henk was eerst wat huiverig: Is dat wel uitdagend
genoeg? Nu ziet hij het meer als een soort schaakles die hij mag
geven. Het is een stukje ontspanning én hij kan zijn kennis kwijt.
Hij vindt het leuk om zo ook wat aan iemand te leren en bij te
dragen aan de samenleving.
Een ander mooi voorbeeld betreft een man die een maatje zocht,
én iemand die zijn tuin af en toe kon doen. Via Kijk in de Kernen
vond zijn ambulant begeleidster Mirjan Bonhof iemand in zijn
eigen buurt. Ze maakten kennis, kwamen er financieel uit én er
was een klik. Sindsdien zien de twee elkaar elke week. Zowel het
contact als het feit dat de tuin nu onderhouden wordt, leidt tot
wederzijdse blijdschap. Bonhof ziet in de gemeente een grote behoefte aan zulke maatjes: belmaatjes, wandelmaatjes, fietsmaatjes,
koffiemaatjes. En ze merkt dat Kijk in de Kernen hieraan bijdraagt.
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Nieuwe activiteiten en ondernemerskansen
De dorpen leren van elkaar en nemen ideeën van elkaar over. ‘Wat
in de ene kern werkt, werkt in negen van de tien gevallen ook in
de andere kern’, zegt Kroes: ‘In veel kernen is er nu een jeu de
boules groepje, een fietsgroepje en zijn er inloopactiviteiten in
dorpshuizen.’
Kijk in de Kernen probeert momenteel meer de lokale ondernemers te betrekken, zoals Tiara Dijkhof, die behalve dorpscontactpersoon van Terwolde ook eigenaar van De Gelukseend is. Ze verzorgt ritjes in haar Eend, de Citroën 2CV. ‘Veel mensen vinden dat
leuk en worden er een beetje gelukkig van. Het is mooi als ondernemers ruimte krijgen op het netwerk Kijk in de Kernen. Het biedt
commerciële kansen, maar wij kunnen ook ons sociale gezicht
laten zien, bijvoorbeeld als sponsor van een club of wijkinitiatief.’
De balans
Verbinding met offline blijft cruciaal
Na twee jaar Kijk in de Kernen kunnen we een eerste balans opmaken. Die is overwegend positief. Het platform stimuleert interactie
tussen inwoners, zowel online als offline. Meer inwoners hebben
contact met elkaar, ze vinden een maatje, ondernemen samen activiteiten of vinden elkaar via de vraag- en aanbodfunctie van Kijk
in de Kernen. De dorpen nemen geregeld ideeën van elkaar over
als het gaat om aansprekende activiteiten voor inwoners. De winst
van Kijk in de Kernen zit hem vooral in de toename van het aantal
offline contacten. Dat is grotendeels op het conto te schrijven van
de goede samenwerking tussen de buurtverbinders, die elkaar al
langere tijd kennen.
Veel van de activiteiten in het kader van Kijk in de Kernen, zoals
het koppelen van vraag en aanbod, zijn gericht op 55-plussers.

Woord vooraf



1.	De terugkeer van
de sociale basis



2.	Beesd voor Elkaar
Beesd



3.	BUUV		

Amsterdam-Zuid



4.	Nieuwe energie

Vechtzoom-Zuid,
Utrecht



5.	Waterkracht

Waterkwartier,
Zutphen
6.	Vonk in de wijk
Hilversum-Oost





7.	Wijk op een kruispunt
Crooswijk, Rotterdam 
8.	Digitaal dorpsplein
Voorst



9. Reflectie



Dat is in lijn met de bevolkingssamenstelling van Voorst, want in
de dorpskernen is deze groep sterk vertegenwoordigd. Dat vereist
wel om steeds de verbinding te maken met fysieke activiteiten en
fysieke communicatiemiddelen zoals de krant, want een digitaal
platform is niet voor alle ouderen toegankelijk. Kijk in de Kernen
wil meer zijn dan een digitaal platform en is dat ook.
Hoewel er dankzij Kijk in de Kernen goede stappen zijn gezet, is er
nog veel te winnen. Het platform is nog niet dé brug tussen mensen en dorpen in Voorst. Er is nog steeds sprake van versnippering
en eilandjes. Daar verandering in brengen is een zaak van lange
adem. Essentie is dat de aanjagers doorgaan op de huidige weg.
Inwoners zullen steeds meer de voordelen van Kijk in de Kernen
gaan inzien en het platform zal dan in de loop der tijd steeds meer
zijn waarde gaan bewijzen.

Reflectie
De achterliggende gedachte is belangrijk
Kijk in de Kernen biedt nuttige inzichten in de rol van bonding,
bridging en linking in de context van een digitaal platform in
een gemeente met meerdere kernen. Allereerst dat een digitaal
platform alleen niet genoeg is. Een platform alleen zorgt niet voor
bonding, bridging en linking, maar kan dat wel in combinatie met
een sterke groep buurtverbinders en offline kanalen. Het werken
volgens een methode is daarbij belangrijk. Mijnbuurtje.nl werkt
met de grondhouding Asset-Based Community Development
(ABCD) en waarderend veranderen. ABCD gaat uit van de aanwezige hulpbronnen in de buurt. Het maakt gebruik van waar energie
en hulpbronnen zijn.
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Een lange adem
Het blijkt dat een digitaal platform als mijnbuurtje.nl een lange
adem nodig heeft voordat het echt succesvol kan zijn. Het is aannemelijk dat volhouden de moeite waard is: uit onderzoek door
het Impact Centre Erasmus in 2019 blijkt dat mijnbuurtje daadwerkelijk sociale impact heeft. Gebruikers van de mijnbuurtje-platformen hebben gemiddeld 60% meer ontmoetingen in hun buurt.
Gemiddeld leren ze jaarlijks 22 nieuwe mensen kennen, waarvan
ze met 9 mensen vaker dan één keer contact hebben.
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Bonding: maak gebruik van het lokale
Zoals eerder vastgesteld, verschilde de bonding binnen dorpen al
sterk voordat Kijk in de Kernen van start ging. Omdat het platform
de verschillende activiteiten in dorpen goed zichtbaar maakt, maken inwoners er meer gebruik van en ontstaan er nieuwe contacten. Veel activiteiten zijn gericht op een oudere doelgroep, met
als resultaat dat het platform vooral bijdraagt aan bonding tussen
ouderen.
Bridging: brug tussen vraag en aanbod
Alhoewel minder direct tastbaar, heeft Kijk in de Kernen ook licht
positieve invloed gehad op het verbinden van verschillende groepen inwoners, vooral door het koppelen van vraag en aanbod
tijdens de coronacrisis. Veel oudere, hulpbehoevende mensen
vroegen hulp, die gegeven kon worden door andere inwoners. Een
mooi voorbeeld is de oude man die met een jonge jongen schaakt:
zo zijn verschillende generaties met elkaar verbonden. Om mensen met elkaar te verbinden is de ondersteuning van derden, zoals
familie of welzijnswerkers zoals ambulant begeleidster Bonhof
belangrijk.
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Linking: gemeente als aanjager
De gemeente is een belangrijke partner van Kijk in de Kernen: ze
vervult de rol van aanjager en financier. Wat goed werkt is dat
Frencken, de coördinator van de gemeente, ook in het team met
buurtverbinders zit; de lijntjes tussen het platform en de gemeente
zijn daardoor kort.
De inbreng van de gemeente is in dit stadium cruciaal, omdat het
platform nog verder moet groeien. De gemeente biedt daarom
financiële continuïteit. En de gemeente heeft in de vorm van Frencken ook een sterke ambassadeur voor Kijk in de Kernen, waardoor
er ambtelijk draagvlak is.
Kansen om linking verder te versterken zijn er ook. Zo zou het helpen als méér ambtenaren van de gemeente Voorst actief van Kijk
in de Kernen gebruik maken en via dit platform het gesprek met
de inwoners aangaan.
*Noot: de naam van Henk is omwille van de privacy gewijzigd.

Referenties
• Impact Centre Erasmus (2019). De effecten van de aanpak van
mijnbuurtje.nl op buurtbewoners. Rotterdam: Erasmus University
Rotterdam.
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Auteurs: Radboud Engbersen en Lou Repetur

Reflectie

‘Sociaal werk is een contactberoep’ - verbinden in tijden van corona
Wat hebben de casestudies in deze publicatie ons
geleerd? In deze afsluitende paragraaf presenteren we
een aantal lessen, voortbordurend op de inzichten uit
Wij in de Wijk 1. We putten daarbij ook uit online
reflectiesessies die we dit jaar organiseerden met
verschillende partners, zoals actieve bewoners, sociale
professionals en beleidsmakers. Én we maakten gebruik
van de leerervaringen uit de Platform31-publicatie ‘De
kracht van het gewone’. In deze publicatie zijn negen
initiatieven in beeld gebracht die aansluiten bij de
zeven casussen van Movisie. Platform31 keek daarbij
speciaal naar de samenwerking met de gemeente.
Het eerste jaar van Wij in de Wijk bracht ons naar Noordoost- en
Zuidwest-Friesland, naar Kanaleneiland in Utrecht, AmsterdamZuidoost (‘De Bijlmer’) en wijken van Den Bosch, Amstelveen en
Hilversum. Dit jaar reisden we opnieuw naar heel verschillende delen van het land. Naar stadsdeel Amsterdam-Zuid, de Rotterdamse
wijk Oud Crooswijk én het uit 125 woningen bestaande buurtje
Vechtzoom, deel uitmakend van de Utrechtse wijk Overvecht. We
waren ook in het Zutphense Waterkwartier, in de plattelandsgemeente Voorst (Gelderland), dat uit 12 kernen bestaat met Twello
als ‘hoofdstad’, opnieuw in Hilversum, nu in Hilversum-Oost (‘aan
de verkeerde kant van het spoor’) en in Beesd, een van de grotere
kernen van de fusiegemeente West Betuwe. Opnieuw kwamen
we zowel in (groot)stedelijke als in dorpse situaties. Het stadsdeel Amsterdam-Zuid telt zo’n 146.000 inwoners, het buurtschap
Nieuw-Amsterdam, onderdeel van de plattelandsgemeente Voorst,
ruim 100 inwoners.
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We onderzochten in lijn met Wij in de Wijk 1 hoe op de verschillende plekken gewerkt wordt aan het versterken van het sociaal
cement, aan ‘samenlevingsopbouw’. We onderzochten hoe bewoners, buurtwerkers (in allerlei gedaanten), ondernemers en ambtenaren binnen hun werkgebied groepen en personen met elkaar
in contact proberen te brengen (‘bonding’ en ‘bridging’) en zeker
groepen die wel wat hulp en steun kunnen gebruiken. Ook onderzochten we of het lukt om het contact tussen (in het bijzonder
kwetsbare) groepen bewoners en voor hen belangrijke organisaties
te versterken (‘linking’), denk aan welzijnsorganisaties, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en diensten van de lokale overheid.
En toen kwam het coronavirus, dat het sociale leven in Nederland
ingrijpend overhoopgooide. Ons onderzoek kreeg er een dimensie bij. Zorgde Covid-19 er nu voor dat al die activiteiten gericht
op verbinding en contact met buurtgenoten en organisaties
verschraalden of tot stilstand kwamen? Of zorgde Covid-19 voor
nieuwe impulsen en inzichten waar we na de coronapandemie ons
voordeel mee kunnen doen? Heeft de coronapandemie ons nieuwe
kennis opgeleverd over hoe hulptroepen te mobiliseren, de sociale
veerkracht van een wijk, buurt of dorp te versterken en nabije solidariteit vorm te geven, zeker waar het de meest kwetsbare bewoners betreft? Dit soort vragen hebben we in een reeks van online
sessies voorgelegd aan sleutelpersonen uit onze zeven casussen.
Zo bood Wij in de Wijk 2 ons de kans om zicht te krijgen op de
maatschappelijke rol van de sociale basis in crisissituaties. De rol
daarin van al die sociale professionals is in de coronapandemie wat
onderbelicht gebleven. Het waren de verpleegkundigen op de in-
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tensivecareafdelingen van ziekenhuizen en later de professionals in
de verpleeg- en verzorgingshuizen die het beeld bepaalden.1 Op de
rol van buurtwerkers (in al hun gedaanten) hebben we in de casussen van Wij in de Wijk 2 een beter zicht gekregen. We hebben hun
ervaringen verwerkt in onderstaande lessen.
Les 1: Accommodaties zijn onontbeerlijk voor leggen
verbindingen
Opnieuw kregen we bevestigd dat fysieke ontmoetingsplekken
cruciaal zijn bij het faciliteren en stimuleren van verbindingen. De
Multifunctionele Accommodatie (MFA) Het Klokhuis in Beesd, de
verschillend dorpshuizen in de kernen van Voorst, het ‘Huis van
de Wijk’ De Nieuwe Branding in oud Crooswijk, ze vervullen een
spilfunctie bij het bereiken en bij elkaar brengen van groepen.
Opnieuw kwamen we voorbeelden tegen van een nieuwe generatie ontmoetingsplekken, zoals de broedplaats in het oude Philipsgebouw in Hilversum-Oost, begeleid door Stichting Leegstand
Oplossers Amsterdam (LOLA), tal van sociale ondernemers hebben
er hun bedrijfje. Of het wijkcentrum Waterkracht in het Zutphense
Waterkwartier. Wie er binnenloopt, is even in verwarring. Is dit
nu een restaurant, een sociale onderneming of welzijnsinstelling?
Antwoord: alle drie. Ook commerciële voorzieningen spelen een
belangrijke rol, zoals de ijssalon in Beesd. Het belang van accommodaties voor het versterken van gemeenschappen en het terugdringen van ongelijkheid wordt inmiddels breder onderkend. De
enthousiaste ontvangst in Nederland van Eric Klinenberg’s Palaces
for the people (2018)2, en het recente advies van de Raad voor de
Leefomgeving en Infrastructuur waarin een ‘investeringsstrategie
voor publieke voorzieningen’ wordt bepleit, zijn daar voorbeelden

1
2

Bakker-Klein, Janny en Hans Alderliesten (2020), ‘Leer van die eerste coronagolf: laat het
welzijn van mensen zwaarder wegen.’ In: Nederlands Dagblad, 5 oktober 2020.
Klinenberg, Eric (2018), Palaces for the People. How to Build a More Equal & United Society.
Penquin Random House.
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van.3 De coronapandemie bracht het belang van ontmoetingsplekken waar mensen elkaar op een vanzelfsprekende manier fysiek
kunnen treffen, prominent aan het licht. Norbert Wijnhoven (gemeente Nijmegen, sociaal werker van het jaar 2019): ‘Sociaal werk
is een contactberoep.’4 Enige professionele ongehoorzaamheid bij
het naleven van richtlijnen (geen huisbezoek) was dan ook nodig:
‘Het doet afbreuk aan je professie als we te lang geen fysiek contact zouden hebben. Online is goedkoop, huisbezoek is duur. We
moeten ons sterk maken voor ons beroep! Ik werk voor mensen
met ernstige ggz-aandoeningen, voor wie online contact ontoereikend is. Ik moet daarom ongehoorzaam zijn.’ Mariska Meinen
(sociaal werker Buurtplein, Doetinchem en docente Hogeschool
Arnhem en Nijmegen (HAN): ‘Om relaties te bouwen heb je fysiek
contact nodig. Even zonder kan, maar na acht weken zag je dat
mensen door het ijs gaan zakken. Juist voor kwetsbare wijkbewoners is fysieke ontmoeting noodzakelijk.’5
Les 2: Buitenruimten zijn onontbeerlijk voor leggen
verbindingen
We ontdekten tijdens de coronacrisis ook dat publieke ruimten een
essentieel onderdeel van de sociale infrastructuur zijn, de prachtige
lente en (na)zomer hielpen daarbij. Buiten werd het nieuwe binnen. Pleinen, parken, buurttuinen, plantsoenen en stoepen bleken
vanzelfsprekende ontmoetingsplaatsen voor lichte of intensere vormen van ontmoeting en contact. Het buurtommetje werd ontdekt,
activiteiten als de plantsoenbingo werden georganiseerd. Vrijwilligers ontpopten zich als wandelmaatjes, buurtwerkers voerden
zo nodig balkongesprekken of gingen de straat op met borden
waarop stond ‘Hoe gaat het met u?’. Het is belangrijk om dat vast
te houden. Investeren in publieke ruimten is investeren in ontmoe3
4
5

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (2020), Toegang tot de stad, hoe publieke
voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen. Den Haag.
Online Sesse#3 met sociaal werkers – linkje naar verslag Joke Meindersma
Online Sessie #2 met samenwerkingspartners - linkje naar verslag Joke Meindersma
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ting en verbinding. Maak ze goed bereikbaar, haal de drempels ernaartoe weg, richt ze aantrekkelijk in voor zowel jonge als oudere
bewoners, en programmeer ze met aansprekende activiteiten. Hier
is nog een wereld te winnen. Voor het stimuleren van ‘bonding’ en
‘bridging’ vertegenwoordigen ze een potentieel dat nog niet ten
volle wordt benut.6
Les 3: Breng online en offline ontmoetingen met elkaar
in balans
Covid-19 gaf een enorme impuls aan onlinecommunicatie, we
zagen het terug in onze projecten. Online platform BUUV in
Stadsdeel Amsterdam-Zuid en het digitale dorpsplein Kijk in de
Kernen in de twaalf kernen van Voorst zijn daar voorbeelden
van. Deze initiatieven liepen al, maar de coronacrisis gaf ze extra
vleugels. Mensen vonden online een wandelmaatje, schaakmaatje
of iemand die voor hen een klusje opknapt. Tijdens de coronacrisis
steeg het aantal hulpaanbieders bij BUUV. Juist ook jonge mensen
meldden zich voor het online aanbieden van diensten. Dit is een
belangrijk gegeven omdat er al jarenlang grote zorgen zijn over
vergrijzing van vrijwilligersbestanden. Wetenschappelijk onderzoek
naar de maatschappelijke impact van corona in de steden Rotterdam en Den Haag signaleerde eveneens een toename van jonge
hulptroepen.7 We zagen het ook in het Zutphense Waterkwartier,
daar is tijdens de coronacrisis Studio Waterkracht online gegaan,
jonge mensen waren de initiatiefnemers. Voor veel jongeren is
de onlinewereld bekend terrein, maar we zien hier ook ouderen
inhaalslagen maken, terwijl onlinecommunicatie een enorme
emancipatoire kracht vertegenwoordigt voor mensen die door een
6
7

Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling (2005), Niet langer met de ruggen naar elkaar.
Een advies over verbinden. Den Haag: Sdu Uitgevers.
Engbersen, Godfried en T. Wentink (2020), De bedreigde stad: de maatschappelijke impact
van COVID-19 op Rotterdam. Rotterdam: Kenniswerkplaats Leefbare Wijken Rotterdam.
En: Rusinovic, K. e.a. (2020), Berichten uit een stille stad. De maatschappelijke impact van
COVID-19 in Den Haag. De Haagse Hogeschool ism Erasmus Universiteit Rotterdam en Vrije
Universiteit.
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beperking aan huis gekluisterd zijn. De onlinewereld is hun levenslijn. De andere kant van het verhaal is dat Nederland ongeveer
2,5 miljoen laaggeletterden van zestien jaar en ouder telt en grote
aantallen Nederlanders die weinig computervaardigheden bezitten.
Veel Nederlanders kunnen slecht uit de voeten met (interactieve)
websites en apps, hoe gebruiksvriendelijk ze ook zijn. Daarom is
het belangrijk te blijven investeren in offline dienstverlening en
offline contacten. Online kan niet zonder offline. Online maakt offline mogelijk en omgekeerd. Patricia Withagen, directeur Stichting
Lokaal (Zutphen): ‘De drempel om mee te doen aan de Facebookbingo was heel laag. We denken dat sommige mensen straks ook
de stap gaan zetten om fysiek naar binnen te gaan.’8 In onlineplatform BUUV (Amsterdam-Zuid) en op het digitale dorpsplein Kijk
in de Kernen (Voorst) is veel aandacht voor de niet digivaardige
bewoner. Zo wordt het beste van twee werelden benut. Nieuwe
doelgroepen worden online bereikt, offline hulp wordt geboden
aan mensen die hun vraag niet digitaal kunnen stellen. Daarnaast
vindt het echte contact waar mogelijk gewoon fysiek plaats. Of,
zoals ze het in Voorst zeggen: in de dorpshuizen vindt een transfer
plaats van de digitale wereld naar de offline wereld. ‘De een wil
zijn informatie digitaal, de ander op de koffietafel.’
Les 4: Blijf inhoud geven aan de opbouwwerkfunctie
Wij in de Wijk 2 maakte opnieuw duidelijk dat projecten gericht
op bonding, bridging en linking baat hebben bij de aanwezigheid
van een sociaal professional. Zeker waar het gaat om het verduurzamen van contacten, de aandacht voor continuïteit, het leggen
van contacten met moeilijk bereikbare, kwetsbare bewoners en het
verbinden van verschillende groepen. In het verleden werd deze
functie vervuld door de beroepsgroep van buurtwerkers/opbouwwerkers, maar zoals we in Wij in de Wijk 1 al signaleerden, bestaat
dit type sociaal professional in veel gemeenten niet meer. Wel zien

8

Online Sessie#3: de sociaal werkers
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we dat de opbouwwerkfunctie onder andere benamingen wordt
voortgezet. Ook heeft de functie zich vaak verplaatst van welzijnsorganisaties naar de lokale overheid en/of maatschappelijke
ondernemingen.9 In onze casussen kwamen we veel beroepskrachten tegen met opbouwwerkachtige functies, onder andere in de
gedaante van een ‘wijkcentrumcoördinator’ en ‘gebiedsmakelaar’
(Beesd), ‘buurtcoördinator’ en ‘leegstandoplosser’ (HilversumOost), coördinator maatschappelijke initiatieven’, ‘buurtsportcoach’, en ‘dorpscontactpersoon’ (Voorst), ‘kwartiermaker’ en
‘ambtelijk procesbegeleider’ (Oud Crooswijk), en ‘beleidsmedewerker realisatie vrijwillige inzet en informele netwerken’ (Amsterdam-Zuid). Het zijn allemaal personen die vanuit verschillende
posities hun bijdrage leveren aan samenlevingsopbouw. Daarnaast
ontmoetten we ook sociale ondernemers (in het bijzonder in de
broedplaats van Hilversum-Oost en het wijkcentrum van het Zutphense Waterkwartier) en sociaal werkers in dienst van welzijnsorganisaties, zoals Perspectief in Zutphen, Dynamo in AmsterdamZuid en Versa Welzijn in Hilversum-Oost. Een en ander laat zien dat
robuust maatschappelijk initiatief niet in isolement tot bloei komt.
Uiteindelijk moet je het samen doen, dat wil zeggen overheid,
burgers/bewoners en maatschappelijke organisaties/ondernemers.
De aard en intensiteit van de onderlinge samenwerking kan daarbij
verschillen, soms ligt het initiatief vooral bij bewoners, zoals in het
geval van het Utrechtse buurtje De Vechtzoom, in andere gevallen
zijn het gemeenten, dan wel maatschappelijke organisaties of ondernemers die het voortouw nemen. Ook zagen we in de casussen
het benutten van methodieken gericht op binding en contact. De
huidige directeur-bestuurder en sociaal ondernemer van Stichting
Lokaal – die leiding geeft aan wijkcentrum Waterkracht in het
Zutphense Waterkwartier – heeft zich bij het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) laten scholen in Asset-Based

9

Zie: Kamp, J. van der, Omlo, J., Pelt, M. van & Engbersen, R. (2020) Sociaal werkers anno
2020. Een zwart-wit foto van de beroepsroep. Utrecht: Movisie.
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Community Development (ABCD), terwijl in Oud Crooswijk door
Stichting Formaat gebruik is gemaakt van de methodiek Participatief drama.10
En zonder de inzet van betrokken bewoners gaat het niet. We
zagen hun centrale rol in de verschillende casussen. Vaak ging het
om bekende gezichten, soms bewoners van het eerste uur, die zich
met hart en ziel inzetten voor hun buurt. Ze worden vertrouwd
en bezitten de gave anderen tot meedoen stimuleren en zich te
verbinden met uiteenlopende personen. We leerden dat de wijk
of buurt een kweekvijver is van nieuw sociaal talent. Sommige
beroepskrachten woonden in de wijk, waren ooit actief geworden
als vrijwilliger en hadden zich laten omscholen tot jongerenwerker,
zoals in Oud Crooswijk en het Zutphense Waterkwartier.
Les 5: De ogen en oren van de sociale basis bleken
onmisbaar
De oren en ogen, de antennes van de sociale basis bleken onmisbaar. Zij zorgden ervoor dat voedselpakketten, laptops voor thuisonderwijs en het bloemetje voor de paasdagen (Hilversum-Oost)
bij de juiste personen terecht zijn gekomen en geïsoleerde buurtbewoners opgezocht zijn. Hun informatie gaf gemeenten inzicht in
hulpvragen. Hebben ze de mensen bereikt die onze hulp het meest
nodig hadden? Die vraag laat zich lastig beantwoorden. Zichtbaar
is dat sociale basis-organisaties een belangrijke bijdrage leverden
aan het mobiliseren van de lokale solidariteit en als intermediair
fungeerden tussen aangemelde hulptroepen en hulpvragen van
buurtbewoners. Ook bezochten ze als eerste hun ‘vaste klanten’.
Ze wisten dat de autistische jongen ‘die daar tweehoog boven’
woont en de eenzame niet mobiele weduwnaar ‘naast hem’ zich
niet uit zichzelf melden bij een online punt. Daar hebben zij ie-

10 De daarvan afgeleide methodiek De door hem ontwikkelde werkvorm Theateratelier is
opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies van MOVISIE.
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mand van een sociale basis-organisatie bij nodig. Ook werd duidelijk dat professionele organisaties onontbeerlijk zijn bij het helpen
van bewoners met meer of minder ernstige problemen, juist ook
omdat die vaak niet gekend zijn of gemakkelijk in contact komen
met vrijwillig maatschappelijke initiatief. Als we de les trekken dat
de ogen en oren van sociale basis-organisaties onmisbaar zijn, is
het ook goed te vermelden dat deze organisaties zich tijdens de
coronacrisis nog bewuster zijn geworden van de aanwezigheid van
niet digivaardigen en laaggeletterden. Deze groepen vormen een
potentiële blinde vlek als de antennes van de sociale basis onvoldoende op hen zijn afgestemd.
Les 6: Het belang van lichtheid, vrijblijvendheid en plezier
De projecten – ook die Platform31 had verzameld – leerden ons
dat we ervoor moeten waken buurtinitiatieven te verzwaren met
verplichtingen.11 Buurtbewoners zijn bereid actief te worden in
buurtinitiatieven, maar wel als sprake is van een zekere vrijblijvendheid. We willen, moeten en eisen vaak zoveel van hen in onze
buurtprojecten. Het Almeerse moederproject Meet the parents –
uit de door Platform31 aangeleverde casuïstiek in hun publicatie
De kracht van het gewone (2020) – had baat bij een dagje naar
een pretpark met de kinderen erbij. Zo leerden ze elkaar kennen,
het gaf energie. De kans dat serieuze gespreksonderwerpen die
dag aan de orde zijn gekomen of later aan de orde zullen komen,
is er eerder door vergroot dan verkleind. De kunst van het creëren
van aanleidingen zouden we nog wat beter in de vingers moeten
krijgen. Het belang van lichtheid, vrijblijvendheid en plezier geldt
zeker bij al die initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van
overbruggende contacten tussen verschillende groepen buurtbewoners. We leerden vorig jaar al bij de eerste Wij in de Wijk-projecten dat lichte contacten – een groet, een praatje, een eerste blik

11 Meer informatie over ‘De kracht van het gewone’ lees je op www.platform31.nl/
de-kracht-van-het-gewone.
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van herkenning – serieus genomen moeten worden. Ze kunnen het
startpunt zijn van verder contact en, heel belangrijk, het minder
anoniem maken van de eigen woonomgeving. Alleen: om deze
contacten te stimuleren hebben we een infrastructuur van uitnodigende plekken nodig (binnen en buiten) én wat in Frankrijk in het
buurtwerk 'animateurs’ worden genoemd: talentvolle vrijwilligers
en methodisch onderlegde professionals die bijvangsten weten te
organiseren met plezierige activiteiten.
Les 7: Geef de sociale basis de ruimte en versnel de
bureaucratie
We stonden ervan versteld hoe snel Rijk en gemeenten financiële
ondersteuning boden aan zzp-ers en werkgevers. De bureaucratie
bleek te kunnen versnellen. Ook binnen het sociaal domein is op
veel plaatsen sprake van een dergelijke versnelling, maken een
aantal door Platform31 aangeleverde casussen duidelijk. De gemeente als opdrachtgever gaf organisaties in de sociale basis ruimte voor eigen initiatief. Vertragende bureaucratische besluitvorming
viel weg. Mondelinge afspraken waren vaak voldoende, want snel
handelen was geboden. ‘Organiseer iets voor kwetsbare kinderen
thuis’ was een opdracht en organisaties in de sociale basis gingen
aan de slag. Betrokkenen in de uitvoering bleken met deze ruimte
professioneel om te kunnen gaan. Het is de moeite waard om deze
vorm van gemeentelijk opdrachtgeverschap straks niet direct weer
te verlaten. Mogelijk kan dan ook de gangbare tijdrovende en vaak
gedetailleerde verantwoordingssystematiek versimpeld worden.
De initiatiefnemers die Platform31 sprak, waren niet bang voor de
verantwoording aan het einde van het jaar. Ze verwachtten door
het verkregen vertrouwen en de opgebouwde werkrelaties geen
moeilijke evaluatiegesprekken. Een beschrijving van hun inspanningen, aangevuld met relevante data en buurtverhalen, zou huns
inziens volstaan.
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Tot slot
Naast deze zeven lessen, bleven ook een aantal andere lessen die
we uit Wij in de Wijk 1 leerden recht overeind staan. We noemen
het belang van het waarderen en oog hebben voor kleinschalige
projecten (‘Kneuterigheid verdient een standbeeld’). In het
Zutphense Waterkwartier is ‘klein beginnen’ het devies. In Voorst
wordt op de schaal van twaalf dorpskernen inhoud gegeven aan
verbinding en contact, het buurtje De Vechtstoom dat op eigen
wijze van het aardgas wil, bestaat uit maar vijf straatjes. Ook
de les om te streven bij maatschappelijk initiatief naar gedeeld
eigenaarschap is zeker nog geldig. Het lukt niet altijd, maar daar
waar bewoners, lokale overheid en maatschappelijke organisaties
samen de schouders eronder zetten, hebben initiatieven de meeste
kans van slagen. Ook de lessen Let op de achilleshielen van geld,
tijd en continuïteit en Verstoor de aanwezige verbanden niet
behouden hun relevantie. Samenlevingsopbouw kost geld en tijd
en vraagt om een lange adem, terwijl we tot op zekere hoogte
moeten accepteren dat mensen graag onder gelijkgestemden
willen verkeren. Soms is het al grote winst dat ‘bonding’-kapitaal is
versterkt. De eis van ‘bridging’ belast projecten soms te veel, zeker
in het geval van projecten waar vrijwilligers bij betrokken zijn.
Roselien Ramkhelawan, sociaal werker Versa Welzijn (Hilversum):
‘Je moet niks forceren. Groepen zien elkaar, groeten elkaar en
groeien naar elkaar toe. Soms lukt dit, soms niet. Dat is niet erg.’12

12 Online Sessie#3: de sociaal werkers
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