
Stappen in buurt- en 
dorpskracht
Initiatieven in samenwerking op de voet gevolgd



2

Voorwoord
De verhoudingen in onze samenleving veranderen. Gemeenten hebben te 
maken met omvangrijke decentralisaties die vragen om nieuwe wetten, heldere 
(financiële) afspraken en een andere manier van organiseren én denken. 
Voor bestuurders en beleidsmakers, voor professionals en vrijwilligers én voor 
inwoners voorop. Eigen kracht, actief burgerschap en zelfredzaamheid winnen 
terrein. Maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap krijgen alle 
ruimte en vertrouwen van het kabinet Rutte. Lang leve de ‘doe-democratie’(1)! 

Movisie gelooft in buurtkracht: vraagstukken oppakken vanuit de krachten die 
een gebied heeft. Die krachten kunnen uiteenlopend zijn, denk bijvoorbeeld 
aan sociale (vrijwilligers, actieve buurtbewoners, instellingen, corporatie), 
economische (MKB, bedrijven, zzp’ers), fysieke (identiteit, gebouwen, 
pleinen) en creatieve krachten (kunstenaars, scholen). En het vermogen 
tot samenwerken, verenigen en organiseren. De initiators zijn niet alleen 
bewoners, maar kunnen ook professionals, scholen of ondernemers zijn. 

Het genereren van die buurtkracht kan alleen wanneer burgers ook 
daadwerkelijk eigenaar zijn van hun idee, zienswijze of initiatief. Dit 
vraagt dan ook om professionals die deze initiatieven niet overnemen of 
tegenwerken, maar die een coachende en stimulerende houding hebben. 
Het proces stimuleert zelfredzaamheid en zorg voor elkaar door burgers te 
motiveren zich in te zetten voor die onderwerpen waar ze warm van worden 
of een direct belang bij hebben. De burger wordt niet langer gezien als 
consument, maar is facilitator, producent en beheerder.

(1) Zie voor meer informatie de kabinetnota: ‘De Doe-democratie. Kabinetsnota ter stimulering van 

een vitale samenleving’.  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013.
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Maar hoe werken burgers, gemeenten en professionals samen in de praktijk? 
Welke risico’s treden op en welke nieuwe krachten komen naar voren? En: 
wat is nodig om een buurt of dorp leefbaar te maken en (vooral) te houden? 
Movisie wilde het weten en startte in 2012 het project ’Stappen in buurt- en 
dorpskracht.’ De afgelopen jaren zijn 18 lokale projecten gevolgd; groot en 
klein, voor kortere en langere tijd. Centraal stond de vraag hoe bewoners en 
professionals aanwezige krachten in hun buurt of dorp benutten en slagkracht 
wisten te organiseren.

Dit e-boek beschrijft de ervaringen van de projecten met tekst, foto’s, 
filmpjes, interviews en links naar interessante websites. Voor gemeenten, 
burgerorganisaties, welzijns- en andere maatschappelijke organisaties brengt 
dit e-boek inspiratie en concrete tips. Mogelijke bouwstenen waarmee 
buurtkracht versterkt kan worden. 

Naast dit e-boek is er ook een publicatie beschikbaar waarin we samen met de 
initiatiefnemers en projecten terugkijken naar het proces, hun ervaringen en 
hun tips om buurtkracht te stimuleren.     

Tot slot nog een woord van dank naar alle initiatiefnemers, buurtbewoners, 
professionals en collega’s die hebben bijgedragen aan dit e-boek. 

Utrecht, april 2015
Bora Avric
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Stappen in buurt- 
en dorpskracht

De kracht van de lokale samenleving

Er zijn verschillende manieren om buurt- en dorpskracht te organiseren en de 
leefomgeving leefbaar te maken. In het Movisie-project is de ABCD-methode 
toegepast, deze richt zich op lokale talenten en vaardigheden van bewoners 
zelf. Van aanwezige kansen om te werken aan vitale buurten. Zo laat de  
methode de kracht van de lokale samenleving  zien (van Arum et al, 2009). 

De ABCD-methode nader verklaard
 
Volgens de ABCD-methode hebben individuen en groepen 
capaciteiten die ze zelf in kunnen zetten om hun leefomgeving 
te verbeteren. Het proces start bij de opzet van een wijkkaart, 
waarin alle bewonerscapaciteiten zijn opgenomen. Daarnaast vindt 
een inventarisatie plaats van alle vrijwilligersorganisaties. Deze 
hebben vaak een godsdienstige, culturele, sportieve of recreatieve 
achtergrond. Alle organisaties samen vormen de informele, sociale 
infrastructuur van de wijk. Hiermee zijn ze onmisbaar voor de 
wijkontwikkeling (McKnight et al, 2004). Volgende stap is het zoeken 
naar wijkinstellingen en -bedrijven, zoals scholen, bibliotheken, 
politie, welzijn, zorginstanties. En naar publieke ruimten, zoals parken 
en speeltuinen. Bewoners, vrijwilligersorganisaties en instellingen 
vormen samen de basis van elke wijk. De kunst is om bij organisaties 
een gevoel van wijkverantwoordelijkheid op te roepen en bij 
bewoners een band met de organisaties te scheppen. 
(McKnight et al, 2004:19). 

De 
Theorie
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Kernkwaliteit Valkuil

UitdagingAllergie

Positief tegen-
overgestelde

Positief tegen-
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Teveel van 
het goede

Teveel van 
het goede

Figuur 1: Kernkwadrantenmodel (Ofman, 1998 )

Kwaliteiten, krachten en valkuilen
Voor het achterhalen van aanwezige buurt-/dorpskrachten is gebruik gemaakt 
van het Kernkwadrant-model van Ofman (1998). Hierin staat het positieve 
-de kwaliteit- centraal zonder het negatieve uit het oog te verliezen. Dit 
om de uitdaging aan te gaan en een balans te zoeken. Zijn kwaliteiten en 
valkuilen bekend? Dan is duidelijk waar de uitdaging ligt: in het positief 
tegenovergestelde van de valkuil (zie figuur).



De theorie 10

Krachtige initiatieven, kwetsbare kartrekkers 

Een van de belangrijke krachten in de buurt-/dorpskrachtpraktijken 
zijn de bewoners zelf. In zo’n 73% van de gevolgde praktijken 
vormt een burgerinitiatief de basis. Valkuilen zijn onder andere:
• de kwetsbaarheid van een klein aantal kartrekkers/

sleutelpersonen, 
• een te snelle start, 
• niet uitgekomen verwachtingen, 
• de begrensde eigen inzet/kennis en 
• onvoldoende samenwerking met professionals.
Meer weten over valkuilen, kansen en uitdagingen? 
Lees de verhalen uit de praktijk. 
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Verhoudingen tussen overheid, professional 
en burger

Waar de overheid zich terugtrekt, neemt de burger zijn of haar 
verantwoordelijkheid. Maar hoe ziet die verantwoordelijkheid eruit? En welke 
rol speelt de professional? Tonkens en Verhoeven onderzochten de situatie 
in Amsterdam en stelden vast dat de trekkers van bewonersinitiatieven in 
Amsterdam  vaak geworteld zijn in hun buurt en maatschappelijk actiever dan 
de ‘gemiddelde buurtbewoner’ (Tonkens en Verhoeven, 2011). Dit vergt een 
nieuwe aanpak van de professional: niet langer staat de dienstverlening, maar 
de dienstbaarheid centraal. 

Waar het om draait? 
Ruimte maken, lef tonen, los durven laten, het aangaan van nieuwe 
verbindingen met (groepen) burgers en vooral... activeren (De Boer & van der 
Lans, 2011). 
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De rol van de professional: aansluiten, arrangeren, verbinden

Spierts (2014) onderscheidt vijf ‘activerende’ elementen als kern van het sociaal- 
culturele werk. 

1. Aansluiten en afstemmen
Gevraagd of ongevraagd aanknopen van contacten met burgers; het is niet 
altijd even gemakkelijk of vanzelfsprekend. Zeker niet met kwetsbare burgers. 
Manieren om lastige doelgroepen te bereiken, zijn er genoeg. Via outreachend 
werken (Eropaf!) bijvoorbeeld door zichtbaar aanwezig te zijn in de buurt of 
met de inzet van intermediairs, vrijwilligers of sleutelfiguren.

2. Empowerment
Mensen vertrouwen geven door ze te laten ervaren dat ‘ze bekwaam én 
gemotiveerd zijn om actief invloed uit te oefenen op uitdagingen en 
problemen in hun omgeving’.

3. Partnership
De relatie tussen professional en deelnemer die gemeenschappelijk leren 
mogelijk maakt. Partnership is gebaseerd op vertrouwen, motivatie en 
ondersteuning bij het zelf zoeken naar oplossingen. Oftewel op het 
zelforganiserend vermogen. 

4. Arrangeren en ensceneren
De kunst is met het aanbieden van activiteiten in te spelen op de actuele 
situatie. ‘De sociaal-culturele professional structureert de inhoud, waar mogelijk 
in overleg met de deelnemers, door keuzes te maken uit hetgeen aan de orde 
kan of moet komen’. 

5. Verbinden
Het koppelen van mensen uit verschillende groepen en ervaringswerelden. 
Mensen met ‘iets nieuws’ confronteren verbreedt hun horizon. 
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Een nieuwe rol voor professionals en 
vrijwilligers

Actief burgerschap floreert bij een actieve inbreng van overheid en 
professionele instanties (Engbersen en Rensen (2)). In het meest ideale geval 
richt professionele steun zich op versterking van het probleemoplossende 
vermogen van burgers (en hun omgeving). In alle buurt- en dorpskracht 
projecten staat de relatie tussen bewoners, overheid en professionals dan ook 
centraal. Waarbij een gelijkwaardige relatie, onderling begrip en het erkennen 
van elkaars kwaliteiten van groot belang zijn. 

Sparringpartner met realistische ideeën
Voor bewoners kan een professional een sparringpartner en 
ervaringsdeskundige met specifieke kennis en een netwerk zijn. Iemand die 
door zijn of haar werkervaring realistische ideeën inbrengt. Tegelijkertijd kan 
een professional rugdekking geven aan kartrekkers om eventuele overbelasting 
te voorkomen. Anderzijds helpt het vinden van aansluiting de professional om 
het vertrouwen van zijn burger-initiatief te winnen. Hij/zij blijft op de hoogte 
van c.q. kan inspelen op actuele zaken.

Help mij … het zelf te doen 
Bewoners willen met hun initiatief activiteiten ontwikkelen die hun 
leefomgeving verbeteren. Aan de basis ligt vaak een natuurlijke, noodzakelijke 
drang tot zelfontplooiing. Veel bewoners hebben een professionele 
achtergrond en de nodige ervaring. Als geen ander weten zij wat er in hun 
buurt speelt. 

(2) Te verschijnen ‘Help mij het zelf te doen. Een Pleidooi voor methodisch werken aan actief 

burgerschap’ van Radboud Engbersen en Peter Rensen, Platform 31/Movisie.
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Bewoners … een aantal tips!

•	 Zorg voor voldoende draagvlak; peil de wensen en behoeften van 
(andere) bewoners en neem deze mee in de plannen.

•	 Anticipeer op toekomstige ontwikkelingen; neem trends mee in de 
plannen, zoals vergrijzing, sluiten voorzieningen, sloop woningen.

•	 Zorg voor diversiteit en een goede afspiegeling; denk aan verdeling 
jong en oud, allochtoon en autochtoon, hoog en laag opgeleid, 
werkend en werkloos, alleenstaand en gezin, hulpbehoevend en 
ondersteunend. 

•	 Benut de aanwezige talenten, ervaringen en kennis van bewoners. 
•	 Zorg bij het initiatief voor voldoende mensen; dit om overbelasting 

van een klein aantal actieve inwoners en uitsluiting te voorkomen.
•	 Stel realistische verwachtingen op, zodat mensen niet tussentijds 

afhaken.
•	 Betrek een externe ondersteuner met professionele afstand die 

persoonlijke belangen kan overstijgen en maak gebruik van zijn/
haar netwerk, kennis en ervaring.

Help mij … professioneel aan te sluiten 
Ook professionals willen weten hoe ze optimaal aan kunnen sluiten bij in 
dit geval de bewoners. Motivatie en samenwerking op basis van vertrouwen 
zijn belangrijk. Net als de ondersteuning van het zelforganiserend vermogen. 
En dat is nieuw. Niet langer lossen professionals bewonersproblemen op, ze 
activeren en ondersteunen bewoners het vooral zélf te doen. Dit vergt een 
andere manier van werken, denken en organiseren. Wil een professional actief 
en oprecht aansluiting vinden bij wat er in een buurt en bij zijn bewoners 
speelt, dan is bestuurlijke ‘speelruimte’ nodig. Dit maakt het mogelijk om 
ontwerp en uitvoering van het programma aan te passen als het nodig is.

De sociale professional doet er verstandig aan zich in de achtergrond van de 
bewoners te verdiepen, aanwezige talenten te herkennen en in te spelen op 
hun ervaringen. De kunst is steeds voor ogen te houden in hoeverre welke 
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steun nodig is om bewoners het zelf te laten doen. Een opbouwwerker 
in Witteveen verwoordde het treffend als ‘actieve terughoudendheid’. 
Professionals scheppen ruimte, hebben oog voor de wensen, behoeften, 
ambities en kwaliteiten die in en uit de bewonersinitiatieven naar voren 
komen. 

Ontmoetingsplaats? Eigen bedrijfje!

Een gelijkwaardige samenwerking en inspelen op bewonersbehoeften. 
Het lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Zeker niet als onderlinge 
verwachtingen verschillen, zoals bij de Buurtfirma in Hoofddorp. 
Waar de woningcorporatie een ontmoetingsplaats voor vrouwen 
uit verschillende culturen wilde creëren, zagen sommige deelnemers 
in ‘de firma’ vooral een kans een eigen bedrijfje op te zetten. De 
woningcorporatie trok zich terug en stelde geen ruimte meer 
beschikbaar, wat leidde tot onbegrip. Het kostte veel tijd en 
organisatievermogen om  een alternatief te vinden. 

Twee werelden verbinden

De wijkraad van Donderberg laat zien dat een gelijkwaardige relatie 
wél mogelijk is. Zij heeft het belang van bewonersinbreng steeds 
benadrukt en zit nu structureel aan tafel bij overleggen met gemeente, 
provincie en woningcorporaties. De Donderbergse wijkraad weet 
systeem- en leefwereld prima te verbinden. Het werkt mét (en niet 
vóór) bewoners aan collectieve buurtbelangen en neemt dat wat leeft 
in de wijk mee in overleg met gemeente en instanties. 
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Lessen uit de praktijk voor de professional 

Zélf activiteiten ontwikkelen
Mensen wonen graag in een veilige, schone buurt waar de omgang prettig 
is en iedereen meedoet. Bewoners spelen hierin een grote rol, omdat juist zij 
een positieve invloed (kunnen) hebben op de leefbaarheid in hun omgeving. 
Belangrijk is dat lokale gemeenschappen en organisaties zélf initiatief nemen 
en activiteiten ontwikkelen om hun buurt te verbeteren (Engbersen et al, 2007). 
Hierbij maken ze gebruik van al aanwezige capaciteiten of snel te mobiliseren 
externe kennis en kunde. 

Iets positiefs, iets noodzakelijks
In het meest ideale geval zijn burgers inhoudelijk verantwoordelijk voor hun 
initiatief. Het zélf mogen bepalen van wat kan en mag, genereert de grootste 
kracht en het meeste enthousiasme. Vaak is er een directe aanleiding om als 
bewoners aan de slag te gaan. Dat kan iets positiefs zijn, zoals een beschikbare 
ruimte. Of iets noodzakelijks, zoals de dreigende opheffing van een of meer 
voorzieningen. In Holwierde bijvoorbeeld sprongen bewoners in de bres voor 
hun buurtsuper. In Amersfoort namen gebruikers het met sluiting bedreigde 
wijkcentrum Het Klokhuis van de gemeente over.

Dichttimmeren en sturen … niet doen!
Buurt- en dorpskracht gedijen optimaal bij de juiste professionele 
ondersteuning. Wijken leven op als bewoners de ruimte krijgen. Een 
dichtgetimmerd plan om bewonersbetrokkenheid te vergroten? Te-veel sturen 
op het eigen activiteitenaanbod? Liever niet. Aanvankelijk enthousiaste 
bewoners haken sneller af. Gemeenten zijn vaak met de beste bedoelingen 
betrokken bij een initiatief, maar treden soms te sturend op. Zo opperde de 
gemeente tijdens een bewonersbijeenkomst in Someren Noord het idee om 
maatschappelijke stages te koppelen aan het thema Jeugd; een speerpunt voor 
het te ontwikkelen dorpsplan. Wat al snel leidde tot de vraag: sluit dat ook aan 
bij een daadwerkelijke behoefte of vooral bij de beleidsplannen? 
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Geef rugdekking

Ideale samenwerkingsmix
Het geven van ruimte en vertrouwen aan bewoners is iets anders dan 
ze volledig loslaten. Ondersteuning van organisaties en de gemeente is 
noodzakelijk om het maximale uit initiatieven te halen en plannen te 
verduurzamen. Bij initiatieven om de buurt te verbeteren werken bewoners 
vaak samen met onder meer welzijnsorganisaties en woningcorporaties 
(Tonkens, Verhoeven en Roggeveen). Elke buurt of ieder dorp heeft z’n 
eigen combinatie van krachtige burgers, bedrijven, ondernemerschap en 
professionals in welzijn of overheidsdiensten. De kunst is om de ideale mix van 
samenwerkingspartners te vinden. 

Profiteren van professionals
Door een gelijkwaardige samenwerking profiteren bewoners van de kennis, 
kunde en het netwerk van (coachende) professionals om hun initiatief goed 
op te bouwen. Professionals stimuleren actieve bewoners vaak verbindingen 
met andere bewoners buiten hun eigen netwerk te leggen. Nogal wat be-
wonersinitiatieven leunen teveel op één of een te klein aantal bewoners. Wat 
de bewoner en dus het initiatief kwetsbaar maakt. Uitdaging is om steeds 
nieuwe mensen te vinden die taken uitvoeren en verantwoordelijkheid willen 
nemen. De transformatie van een kunsthuis naar de nieuwe Buurtkamer in 
Boxtel verliep in samenspraak met buurtbewoners succesvol. Al is het zonder 
hulp van betrokken organisaties moeilijk om het initiatief verder uit te bouwen. 

Heb vertrouwen

Méér dan alleen inwoner
Een goed initiatief profiteert van de expertise en vaardigheden van bewoners, 
zoals commerciële, communicatieve of leidinggevende capaciteiten. Bewoners 
zijn immers méér dan alleen inwoner. In Veldhoven bereikten bewoners die als 
vrijwilligers huis aan huis bij mensen langsgingen ook eenzame ouderen. Terwijl 
de lokale welzijnsinstelling juist bij deze groep heel moeilijk binnenkwam. In dit 
soort gevallen ligt het gevaar op de loer dat een succesvol bewonersinitiatief 
door conflicterende financiële belangen, concurreert met de professionele 
instelling. Terwijl ze elkaar juist kunnen versterken
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Koken en cateren tegelijk 

Soms lopen maatschappelijke en persoonlijke belangen door 
elkaar heen. Zo besteedde een actieve bewoner veel tijd in een 
buurtinitiatief waarvoor hij als zzp’er aan de slag ging. Er kan dan 
spanning ontstaan: wat doe je in het maatschappelijk belang en wat in 
dat van je eigen bedrijf? Het geven van openheid en afspraken maken 
helpen in dit geval. Dat belangen niet door elkaar heen hoeven lopen, 
bewijst de kok in het Multicultureel Ontmoetings Centrum (MOC) in 
de Schilderswijk. Hij kookte als vrijwilliger maaltijden in de keuken die 
hij ook mocht gebruiken voor het opzetten van zijn cateringbedrijf.
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Organiseer sociale steun

Lage drempels en durfvragers
Het gezamenlijk organiseren van activiteiten en het met elkaar in contact 
brengen van bewoners versterkt sociale verbanden. Door de ontstane 
verbinding zijn mensen eerder geneigd elkaar te helpen. Het organiseren van 
vrijwillige steun voor hulpbehoevenden die steeds minder professionele zorg 
krijgen, verlaagt vaak de drempel om hulp te vragen. Mooi voorbeeld is het 
zorgsteunpunt in Heusden dat door de toenemende vraag en behoeften van 
ouderen veranderde in een breed opgezet dorpssteunpunt, volledig gerund 
door vrijwilligers. De toegankelijkheid van (zorg)voorzieningen in de omgeving 
is gewaarborgd, de afhankelijkheid van professionele zorg en ondersteuning 
verminderd (zie Putnam, 2000). Ander voorbeeld is het op wederkerigheid 
gebaseerde Tijdspuntensysteem in Zierikzee. Mensen zetten zich in voor buurt 
of hulpbehoevende buurtbewoners die met zogenaamde Tijdspunten iets 
kunnen teruggeven. Actieve bewoners krijgen een ‘beloning’, terwijl mensen 
die afhankelijk zijn eerder om hulp durven vragen (3) , omdat sprake is van een 
meer gelijkwaardige relatie.

Niet iedereen kan meedoen …
De participatiesamenleving heeft zijn grenzen. Niet iedereen kan meedoen. 
Vrijwillige inzet lost veel op, maar niet alles. Organisatie en beheer van het 
dorpssteunpunt in Heusden zijn volledig in handen van vrijwilligers, maar de 
uitbreiding ging gepaard met een professionaliseringsslag. Sindsdien zorgt de 
deskundige inzet van een dorpsondersteuner voor de noodzakelijke kwaliteit 
en continuЇteit. 

(3) Zie voor meer informatie over vraagverlegenheid de leaflet Buurthulp en Vraagverlegenheid 

van Movisie en Lilian Linders (2012)
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Wijkcentrum schoolvoorbeeld 
van zelfbeheer door bewoners

Forse bezuinigingen nopen de gemeente Amersfoort in 2012 tot het 
nemen van serieuze maatregelen, onder meer in het welzijnswerk. 
Wethouder Gert Boeve laat alle 11 wijkcentra sluiten, exploitatie komt 
via een maatschappelijke overname in handen van de bewoners zelf. 
Drie centra besluiten hun eigen koers te varen. Zo ook Wijkcentrum Het 
Klokhuis. 

‘Hard aan de voorkant, zacht in ondersteuning’. De opdracht van wethouder 
Gert Boeve is helder: Amersfoorters kunnen hun welzijn en kwaliteit van 
leven in de stad beter zélf realiseren. En dus gaan vrijwillige inzet, eigen 
verantwoordelijkheid in bewonersinitiatieven en zelfredzaamheid deel 
uitmaken van het wijkgericht werken. Burgers moeten sowieso meer zelf 
organiseren, met het oog op de decentralisatie van zorg, werk en participatie. 
Toverwoord in de Amersfoortse wijkcentra-aanpak is maatschappelijke 
overname. GeЇnteresseerde partijen kunnen een wijkcentrum huren en het 
pand (gedeeltelijk) beschikbaar stellen aan bewoners voor wijkactiviteiten. Dat 
vergt de nodige inspanningen; van bewoners, welzijn én gemeente.

Waarom dit krachtproject?

Vanwege bezuinigingen sluit de gemeente Amersfoort 11 
wijkcentra in de stad. Wijkbewoners nemen Wijkcentrum Het 
Klokhuis over en gaan zelf activiteiten organiseren. Dit met hulp 
van welzijnsprofessionals en de gemeente die anders dan eerst 
een meer faciliterende rol vervullen. 

Uit de 
praktijk



Uit de praktijk 25

De bewoners

Draagkracht en verbinding
Wijkbewoners - met leden van het achtkoppige Wijkbeheerteam - en 
gebruikers van Wijkcentrum Het Klokhuis nemen in 2012 ‘hun’ centrum over 
van de gemeente, bang als ze zijn voor dreigende sluiting en de eventuele kans 
op leegstand en verval. Exploitatie komt in handen van stichting ‘Wijkcentrum 
het Klokhuis’ dat veel huurders kan overnemen van welzijnsstichting SWA. 
Daarnaast ziet Vereniging Klokhuis, met 350 betalende leden uit de wijk, het 
levenslicht. Ook verschijnt er een businessplan, geschreven met vrijwillige 
hulp en inzet van deskundigen. Draagkracht in en verbinding met de wijk zijn 
gewaarborgd. Met dank aan Ans Mers, hoofd van de initiatiefgroep en spil in 
het proces.

Samen eigenaar 
Bestuur, vrijwilligers en buurtbewoners zetten een veel levendiger ‘Klokhuis’ 
neer dan hun voorgangers. Ze ondernemen nieuwe dingen, zoeken andere 
oplossingen voor problemen. ‘Lastige’ jongeren krijgen bijvoorbeeld een 
actieve rol in het centrum. Werkzoekenden, gepensioneerden, stagiaires, 
zelfstandigen met tijd en overige buurtbewoners regelen het beheer. Samen 
voelen ze zich eigenaar van hun gezamenlijke ambitie.
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Een laagdrempelige huiskamer
Het Klokhuis is ook tijdens de schoolvakanties en weekenden geopend, 
waardoor drie keer zoveel jongeren gebruikmaken van de ruimte. Ans Mers: 
“We willen het beste wijkcentrum van Amersfoort zijn, de huiskamer voor 
de mensen die dat nodig hebben. Onze opzet is laagdrempelig, want veel 
mensen hebben weinig te besteden. We bereiden bijvoorbeeld zelf maaltijden. 
Dat deed eerst Resto van Harte, maar die kregen geen subsidie meer en zijn 
gestopt.” 

Politieke steun
Het Klokhuisteam richt zich vooral op beheer en exploitatie van het centrum. 
De functie van het welzijnswerk neemt het niet over, al is dat soms nog even 
wennen. Ans en haar mensen hebben veel gehad aan de politieke steun en 
adviezen over onder meer exploitatie en beheer, al kwam de belangrijkste 
ondersteuning uit haar persoonlijke netwerk én haarzelf. 
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Gelijkwaardige collega’s 
Niet alles loopt even soepel, zoals 
de overdracht van het wijkcentrum 
aan de bewoners. “De gemeente 
had ons beter moeten informeren”, 
concludeert Ans. “Het was moeilijk 
om alle financiële informatie 
boven tafel te krijgen. Intern 
was de gemeente nog niet klaar 
voor de stap, zodat we soms voor 
onaangename verrassingen kwamen 
te staan.” Ans doelt hiermee op het 
feit dat de gemeente erg gericht 
is op beleid, terwijl toepassing 
in de dagelijkse praktijk ook een 
vervolg vraagt. Een wijkcentrum 
exploiteren is een financieel-
economische uitdaging en vergt de 
nodige kunde. Ook vraagt het om 

zelfmanagement van bewoners en 
het binden en organiseren van de 
wijk als geheel. In het geval van 
wijkcentrum Het Klokhuis heeft 
een door de gemeente ingesteld 
adviesteam vooral geholpen tijdens 
de overgang. Terwijl ondersteuning 
in de periode erna, zeker op het 
gebied van bedrijfsvoering, voor 
het bewonersteam extra wenselijk 
was geweest. Nu het wijkcentrum 
eenmaal loopt, is Ans’ grootste 
uitdaging om het Klokhuis als bedrijf 
gezond te houden. Ze wil vrijwilligers 
stimuleren om dingen zelf te doen 
en te ontdekken, zodat professionals 
hun ‘vrijwillige collega’s’ meer als 
gelijkwaardige collega’s zien.

Welzijn 

Faciliterende rol 
Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) verzorgt in 2012 een breed aanbod 
aan sociaal-cultureel werk en peuterspeelzaalwerk in centra en wijken met 
een achterstand. De rol van de welzijnsstichting is faciliterend. Evenals de 
bewoners speelt ook SWA een belangrijke rol bij de transitie in het begeleiden 
van de sluiting van alle wijkcentra en het regelen van goed onderdak voor 
bestaande huurders. “In de wijken waren meer ruimten beschikbaar dan alleen 
de welzijnsaccommodatie”, vertelt SWA-manager Ad de Graaf. “Het beter 
benutten van ruimten in kerken, verzorgingscentra en bij verenigingen gaf 
onverwacht onderlinge verbindingen in de wijk. En daarmee nieuwe kansen 
voor het welzijnswerk dat niet meer van één plek afhankelijk was.”



Uit de praktijk28

Zichtbaar blijven
Bovenliggende vraag is waar en hoe je als welzijn én weinig ruimte gebruikt én 
zichtbaar blijft. Ad: “De plek van werken kan meebewegen met je werkagenda 
door een logische (tijdelijke) plek te kiezen vanuit de ogen van de groep die je 
wilt bereiken. Dan wordt de accommodatie een middel in het samenspel tussen 
doelgroep, vraagstuk en resultaat”. 

Van gebouw naar wijk
Tijdens de beginperiode van Klokhuis-nieuwe-stijl is bijna dagelijks iemand 
namens SWA aanwezig, veelal als vraagbaak bij kleine en grote vraagstukken. 
Inmiddels heeft de uitvoering van welzijn zich verplaatst naar de welzijnsteams 
in de wijk. Stonden ooit contractafspraken met de gemeente, productie, 
registratie en het aansturen van individuele medewerkers centraal; nu zijn dat 
zelfsturende teams die op basis van direct contact met cliënten en bewoners 
hun werk inrichten en via interventies maatschappelijk effect proberen te 
bereiken.
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De gemeente

Aanvragen startsubsidie
Na het sluiten van de wijkaccommodaties richt de gemeente Steun en 
Informatiepunten (STIP’s) in. Ook reserveren ambtenaren meer tijd voor 
het maatschappelijk aanbesteden van wijkcentra. Bewonersgroepen die 
een wijkactiviteitencentrum willen exploiteren kunnen een startsubsidie 
tot maximaal 50.000 euro aanvragen. Daarnaast biedt de gemeente 
meer ondersteuning aan actieve bewonersgroepen, werkt zij mee aan 
exploitatieplannen en komt er ruimte om gebouwbeheer door professionals 
te laten doen. Ten slotte zegt het college van B&W toe vier tot vijf 
wijkactiviteitencentra open te houden in combinatie met een aantal sociale 
wijkteams. 

Agendagroepen
“We zijn niet meer van de accommodaties”, geeft Ineke Hooijschuur, Wmo-
beleidsadviseur van de gemeente Amersfoort, aan. “Het werk in de wijk 
krijgt vorm via sociale wijkteams die zich op individuele vragen richten 
en zo goed mogelijk gebruik maken van bestaande wijkstructuren. Zij 
ondersteunen en verbinden netwerken en mensen in de wijk. Hier kan veel 
meer ruimte komen voor plannen en ideeën van onderop. Hoe mooi zou 
het zijn als agendagroepen van professionals en bewoners samen plannen 
maken en in samenspraak budgetten toegedeeld krijgen?”

Risicodenkers
Wijkmanager Marianne van Loon ziet een rol voor de gemeente in zowel het 
loslaten als het investeren en meewerken aan nieuw perspectief. “Dit vraagt 
om ander gedrag van en in de gemeente zelf. In die verandering zijn nog 
tegenstrijdige patronen te herkennen. Enerzijds de tendens om de structuur 
leidend te laten zijn, anderzijds om mee te bewegen in verandering, te denken 
in kansen en te vertrouwen in wat bewoners zélf kunnen. Daar heb je ook 
‘risicodenkers’ voor nodig.”
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Vijf beslissende elementen 

1. Eén persoon, in dit geval Ans Mers, is overal ‘dwars doorheen 
gegaan’. Met haar eigen visie, volharding en energie heeft zij zowel 
bij gemeente als bewoners barri�res geslecht.

2. Sommige bewoners waren al langer actief in het Wijkbeheerteam. 
Vanaf het begin stond er een stevige groep met veel ervaring en 
met een duidelijke rol voor iedereen. 

3. Er lag een professioneel businessplan en er was sprake van een strak 
tijdpad.

4. Hans Versteegh, aangetrokken als coach, nam het werk niet 
over maar wist de groep te begeleiden in het vormen van eigen 
leiderschap met elkaar, naar andere wijkbewoners en de gemeente.

5. Er was sprake van een goed verhaal dat naar buiten toe scherp is 
verwoord. 
 

Lef en ondernemerschap

Bewoners hebben de totale exploitatie, horeca en verhuur van het 
Klokhuis overgenomen. Dat getuigt van lef en ondernemerschap, 
geeft kracht en dynamiek in een wijk. Er is nieuwe energie 
gegenereerd, veel meer organisaties in de wijken nemen hun 
verantwoordelijkheid voor ontmoeting. 
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Krachten, valkuilen, uitdagingen

Krachten
• Draagkracht van en verbinding met de buurt: het wijkcentrum is in beheer 

van bewoners, de vereniging bestaat uit 350 betalende leden uit de wijk.  
Samen ondernemen zij nieuwe dingen en zoeken zij naar oplossingen voor  
problemen.

• Een reeds bestaande groep actieve bewoners in het Wijkbeheerteam,  
aangevuld met nieuwe mensen.

• Sleutelpersoon: een daadkrachtige bewoner heeft het leiderschap op zich 
genomen en zorgt er met visie, volharding en energie voor dat bewoners  
eigen beheer krijgen over het wijkcentrum.

• Ondernemerschap en organiserend vermogen: het oprichten van een stich-
ting, vereniging en opstellen van een businessplan.

• Coachende en ondersteunende rol van professional.

Valkuilen
• Het slagen van het wijkcentrum hangt teveel af van één persoon, met het  

risico dat deze persoon wegvalt of teveel domineert.
• Onduidelijkheid over de verhouding van het wijkcentrum tot professionele 

instanties. Er is sprake van concurrerende financiële belangen.
• Discrepantie tussen beleid en praktijk: overdracht van wijkcentra naar bewo-

ners is bestuurlijk gezien mogelijk, maar over de toepassing in de praktijk is 
weinig bekend, waardoor allerlei obstakels overwonnen moeten worden.

Uitdagingen 
• Ondersteunend kader rondom sleutelpersoon organiseren voor voldoende 

draagkracht, rugdekking en het eventueel overdragen van leiderschap.
• Gelijkwaardige relatie ontwikkelen tussen vrijwilligers van het wijkcentrum en 

professionele instanties door elkaars kwaliteiten te erkennen. Als wijkcentrum 
duidelijk maken waar je voor staat en wat de toegevoegde waarde is voor de 
buurt.

• Beleid vertalen naar de praktijk: zorg als overheid voor een goede overdracht 
en begeleiding zolang als nodig bij toepassing in de praktijk.  

Meer informatie: www.klokhuisamersfoort.nl

https://www.youtube.com/watch?v=-WJcHKpJMq4
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Renacer: ontmoetingscentrum 
voor vrouwen, door vrouwen

Allochtone vrouwen vinden soms lastig hun weg in de Nederlandse 
samenleving, waardoor ze sociaal ge�soleerd raken en zich niet 
optimaal ontwikkelen. In Almere bundelen zeven vrouwen van 
Latijns-Amerikaanse afkomst hun krachten in Renacer om een 
ontmoetingscentrum voor vrouwen door vrouwen op te zetten. Toch 
loopt het anders dan verwacht. 

Buurtkracht onder druk 
Het idee achter Renacer is mooi; een ontmoetingscentrum voor vrouwen door 
vrouwen. Alle mooie plannen ten spijt komt de ontmoetingsplek er uiteindelijk 
niet. Aan de initiatiefneemster ligt het niet. Zij heeft ervaring met het opzetten 
van projecten. Ook de leden van de initiatiefgroep zijn enthousiast. Idee is om 
taken en activiteiten samen te bedenken en onder te verdelen, waarbij ieder 
lid haar talenten, kwaliteiten en ervaringen inzet. Eventueel ontbrekende 
expertise moet ‘van buiten’ komen. Aan buurtkracht geen gebrek zou je 
denken. Waar gaat het mis? En waarom? 

Renacer wil een 
ontmoetingsplek creëren waar 
allochtone vrouwen werken aan 
hun persoonlijke ontwikkeling 
om hun maatschappelijke 
zelfstandigheid te vergroten en 
uiteindelijk beter te integreren 
in wijk en stad. Renacer 
richt zich vooral op vrouwen 
die het moeilijk hebben, 
door ziekte, schulden en/of 
opvoedingsproblemen. 

Waarom dit 
krachtproject?

Rol van trekker 
De initiatiefneemster is 
tegelijkertijd ‘de trekker’ van het 
project. Zij signaleert problemen, 
formeert een groep die op haar 
verzoek bij elkaar komt. De 
anderen ‘volgen’. Dat gaat goed 
totdat de initiatiefneemster 
verhuist; een reële kwetsbaarheid, 
zeker in de initiatieffase. De spil 
in het proces valt weg en er is 
niemand die in de rol van de 
vrouw kan of durft te stappen. De 
vrouw had (een van) de anderen 
kunnen vragen om haar rol 
tijdelijk over te nemen, maar dat 
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is niet gebeurd. Andere optie was geweest om kortstondig professionele hulp 
in te roepen, maar contact met mogelijke professionele vervangers was er (nog) 
niet omdat het project zich in de opstartfase bevond. Hiermee verviel ook de 
mogelijkheid van een tijdelijk (professioneel) vangnet.  

Tijd en plaats
Het opzetten van een ontmoetingscentrum kost tijd. De meeste deelnemende 
vrouwen zijn moeder en niet altijd beschikbaar vanwege schoolgaande 
kinderen. Dat zet druk op bijeenkomsten die bovendien te kort duren om 
goede afspraken te maken en dus resultaten te halen. De eerste bijeenkomst 
vindt plaats bij iemand thuis, in een informele sfeer. Of vergaderen in een meer 
zakelijke setting tot betere resultaten had geleid, is maar de vraag. Belangrijk 
is vooral te kiezen wat past bij de leefwereld van de groep. Is de school de 
plek waar de vrouwen elkaar voor het eerst hebben ontmoet? Dan zou dit een 
logische en ‘natuurlijke’ startlocatie zijn geweest. 

Motivatie en energie
De motivatie en energie van deelnemers in welk traject dan ook, verschillen 
per fase. Zo ook in het Renacer-project waar tijdens de opstartfase veel 
energie vrijkomt bij het benoemen van het gemeenschappelijke doel. Bij de 
uitwerking van besluiten en afspraken neemt de betrokkenheid geleidelijk 
af. Tegelijkertijd heeft de taalbarri�re een remmend effect op de energie van 
leden om in actie te komen. 

Afspraken nakomen
Voor nogal wat groepsleden blijkt het lastig afspraken na te komen of 
wijzigingen tijdig door te geven. Daarnaast zorgen culturele verschillen voor 
uiteenlopende opvattingen over afspraken. Kortom: de focus ligt teveel op de 
wensen in plaats van op de voorwaarden om tot resultaat te komen. Hieruit 
blijkt nog maar eens dat organiseren een kunde is. Zeker een initiatief met 
een publieke functie vraagt competenties van de initiatiefnemer(s) om alle 
noodzakelijke stappen te zetten, deels in een nieuwe en tot dan toe niet 
gekende wereld. In het Renacer-project beschikte de trekker van het initiatief 
op basis van haar ervaring over de nodige competenties en het zelfvertrouwen 
om het verschil te maken. Een wijkteam met oog voor en kennis van 
samenlevingsopbouw had daarnaast een rol kunnen vervullen in het ‘leren 
organiseren’.  
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Oog voor verbinding
Een burgerinitiatief maakt de meeste kans haar doel te bereiken 
als zij op stimulerende wijze aandacht geeft aan de deelnemers en 
oog heeft voor verbinding tussen de visie en wat betrokkenen daar 
binnen willen en kunnen bereiken.

Buurtkrachttips uit Almere

• Zelfinitiatief is kwetsbaar en afhankelijk van de competentie(s) 
van de groep als geheel. Pas na het vertrek van de trekker bleek 
dat niet zomaar iemand anders deze rol op een natuurlijke 
manier over kon nemen. Was deze kwetsbaarheid vanaf het begin 
duidelijk geweest, dan had dit kunnen leiden tot het leggen van 
een ‘hulplijn’ bij een wijkteam.

• Zelfinitiatief is ultiem eigenaarschap door bewoners. Dit kan 
slagen, maar ook mislukken en vastlopen.

• De plek van vergaderen heeft invloed. Thuis is meer informeel, 
op een publieke plek meer zakelijk. Belangrijk is te kiezen wat 
past bij de leefwereld van de groep. Het kiezen van de ‘goede’ en 
meest logische plek heeft een positieve invloed op het proces.

• Werk zowel aan het groepsgevoel als aan individuele kracht.
• Besteed aandacht aan afspraken over tijdsinvestering, inzet en 

het nakomen van afspraken.
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Ouderenactiviteiten in 
Alteveer/Cranevelt

In de Arnhemse wijk Alteveer/Cranevelt is het prima wonen. Maar 
toch. Veel ouderen doen niet mee en dreigen te vereenzamen. Alle 
reden voor wijkbewoonster Lieke Camerik om professionals en 
medebewoners te mobiliseren en behoeften van 55-plussers te peilen. 
Belangrijkste doel: ouderen activeren en huidige ontmoetingsplekken 
nieuw leven inblazen. 

Als kunstzinnig therapeut werkt Lieke Camerik sinds enkele jaren met ouderen. 
Met haar individuele “beeldende” trajecten creëert Lieke ontmoetingen 
en brengt ze ouderen in beweging. “Door mijn werk weet ik dat nogal wat 
ouderen in de wijk in een sociaal isolement verkeren. Veel ouderen weten de 
weg in het web van zorgvoorzieningen niet te vinden, nemen een afwachtende 
houding aan of richten zich met vragen alleen tot de huisarts. Hun wereldje 
wordt steeds kleiner. Zeker ook omdat een échte centrale ontmoetingsplek 
ontbreekt en voorzieningen wegvallen of een andere functie krijgen.”

Waarom dit 
krachtproject?

Om vereenzaming van 
ouderen in de Arnhemse wijk 
Alteveer/Cranevelt tegen te 
gaan bundelen bewoners en 
professionals hun krachten. 
Samen inventariseren ze de 
behoeften van met name 
oudere wijkbewoners om 
op basis van de resultaten 
gerichte informatie, 
passende activiteiten en 
(zorg)voorzieningen op maat 
aan te bieden. 

Versnipperd aanbod
Lieke besluit in de wijk actieve 
(al dan niet vrijwillige) zorg- en 
welzijnsprofessionals voor een 
kennismakingsronde samen 
te brengen. Aan tafel zitten 
onder andere de huisarts en 
vertegenwoordigers van het 
Meldpunt Vrijwillige Thuishulp, 
Stichting Welzijn Ouderen Arnhem 
(SWOA), Rode Kruis, het diaconaat 
en de wijkvereniging. “De meesten 
kenden elkaars aanbod niet, mede 
de reden voor het ontbreken 
van een sociale kaart”, vertelt 
Lieke. “Verder bleken er best wel 
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ouderenactiviteiten te zijn, zoals een speciale zanggroep. Maar het aanbod is 
versnipperd, dus nauwelijks vindbaar.”

Behoeftenonderzoek
Na deze inventarisatieronde is het tijd voor de volgende stap: het in kaart 
brengen van de wensen van alle 55-plussers in Alteveer/Cranevelt, via een 
behoeftenonderzoek. De regie is in handen van een kerngroep die bestaat 
uit wijkbewoners (en dus niet de welzijnsprofessionals van buiten de wijk). 
Lieke: “Wij hebben binding met de wijk, kennen mensen soms persoonlijk. Als 
wijkbewoners voor de wijk door de wijk denken wij drempels voor contact en 
ontmoeting te kunnen verlagen.”  

Onvoldoende in beeld
In opdracht van de wijkvereniging wordt een schriftelijke enqu�te verspreid 
onder zo’n 1650 huishoudens. De antwoorden van een eerste lading ruim 100 
geretourneerde lijsten en de daarop volgende persoonlijke gesprekken met 
bewoners maken een aantal zaken duidelijk. “De meeste ouderen zijn niet 
op de hoogte van de activiteiten en zorgvoorzieningen in hun eigen wijk”, 
vertelt Lieke. “Zeker de zorgprofessionals zijn onvoldoende in beeld. Verder 
geven bewoners aan elkaar graag in groepjes te ontmoeten. Bijvoorbeeld door 
samen naar een klassiek concert te gaan of een eigen huiskameractiviteit te 
organiseren. Ook is behoefte aan meerdere centrale ontmoetingsplekken in 
de wijk, waar mensen behalve voor activiteiten terecht kunnen voor een kopje 
koffie en een antwoord op eventuele vragen.” 

Kleine inspiratiegroep, concrete activiteiten
De slagvaardige en directe aanpak van de betrokken projectgroep werpt 
duidelijk zijn vruchten af. “Mensen zijn heel enthousiast”, merkt Lieke. 
“Een aantal heeft zelfs aangegeven te willen helpen bij het organiseren van 
activiteiten. Dat komt mooi uit, want we willen een kleine inspiratiegroep 
van wijkbewoners en betrokken ouderen vormen die de meest genoemde 
bewonerswensen omzet in concrete activiteiten. Ik ben blij met ons 
Buurtkrachtproject. Het draagt eraan bij dat mensen gezond oud worden in 
hun eigen wijk. Alleen krijg je dat niet voor elkaar.”

Gebiedsteam versus projectteam?
In Arnhem gaan vanaf september 2015 professionele gebiedsteams (sociale 
wijkteams) aan de slag. Ook in Alteveer/Cranevelt. De gebiedsteams bestaan 
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uit professionele hulpverleners die namens grote zorg- en welzijnsinstellingen 
in meerdere wijken ondersteuning bieden aan volwassenen van 18 jaar 
en ouder met een specifieke hulpvraag. Het Buurtkracht-projectteam in 
Alteveer/Cranevelt richt zich op 55-plussers in de eigen wijk en heeft anders 
dan het gebiedsteam geen wijkoverschrijdende belangen. Beide teams 
kunnen prima naast elkaar bestaan. Lieke: “We willen de resultaten van ons 
behoeftenonderzoek met het gebiedsteam delen, zodat zij heel gericht in de 
wijk aan de slag kunnen. Uiteraard moeten we goed afstemmen wie wat doet, 
maar duidelijk is dat we elkaar enorm kunnen versterken.” 

Typisch buurtkracht in Alteveer/Cranevelt?

‘Sterk’ aan het project in Alteveer/Cranevelt is dat wijkbewoner 
Lieke Camerik als zelfstandig professional niet alleen een vraagstuk/
probleem in haar wijk constateert, maar ook daadwerkelijk in actie 
komt. Puur vanuit haar passie voor de wijk en betrokkenheid bij - 
in dit geval – de ouderen. Daarnaast heeft zij op eigen initiatief in 
de wijk actieve zorg- en welzijnsprofessionals samengebracht en 
uitgenodigd om in een open sfeer en in onderlinge afstemming mee 
te doen aan het bereiken van één gezamenlijk doel: het faciliteren van 
ontmoeting voor jong én oud.

Persoonlijk en/of professioneel betrokken?
Deelnemers aan Buurtkracht-projecten zetten zich vanuit hun persoonlijke 
betrokkenheid in voor hun wijk en zijn bewoners. Soms zijn deelnemers 
daarnaast ook professioneel betrokken. Omdat ze zelf in zorg of welzijn 
actief zijn. Of zich als (deels betaalde) zzp’er voor de goede wijkzaak in willen 
zetten. Het verenigen van beide rollen gaat prima samen, zo bewijst het project 
Alteveer/Cranevelt. Al leidt het soms ook tot het maken van interessante 
afwegingen en het schipperen tussen het algemene wijkbelang en het eigen 
individuele belang. 



Uit de praktijk38

Buurtkrachttips uit Alteveer/Cranevelt
 

• Samenwerking tussen een formeel nieuw wijkteam en het buurtkrachtteam 
van bewoners zelf kan een sterkere mix geven in kennis, kunde en 
persoonlijke inzet van bewoners. 

• Beginnen bij de wensen en behoeften van de bewoners en de aanwezige 
kracht en ambitie  bindt vooral positieve energie. Beginnen bij eenzaamheid 
als probleem levert eerder het  vergroten van ‘wat er niet is’ op.

• Het combineren van rollen van buurtbewoner, vrijwilliger in de wijk en 
het zelf ook willen genereren van inkomen als zzp’er komen meer en 
meer voor. Een harde, eerdere scheiding tussen ‘vrijwillig en onbetaald’ 
en ‘beroepsmatig in dienst’ is door de veranderende arbeidsmarkt (minder 
loondienst meer zelfstandig) diffuser. Daarop goed anticiperen vraagt vooral 
helderheid en transparantie. Met welke pet op praat je wanneer mee of 
zit je aan tafel?  Welk belang combineer je en ben je daar vooraf en tijdens 
een traject helder in of juist pas achteraf? Belangrijk is vooraf en tijdens het 
traject duidelijke afspraken te maken en deze regelmatig te toetsen. Dit 
maakt het combineren van vrijwillig en betaald mogelijk.         

Meer informatie: www.craneveer.nl

http://www.craneveer.nl
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Van Makerskamer naar 
buurtkamer

In oktober 2011 gaat in de Boxtelse wijk Breukelen Noord het 
sociaal kunstproject ‘De Makerskamer’ van start om de samenhang, 
sociale cohesie en leefbaarheid te vergroten. Het project - in het 
leven geroepen door woningcorporatie St. Joseph - krijgt vorm en 
inhoud dankzij een stevige dosis gebundelde eigen kracht van een 
enthousiaste groep wijkbewoners.  

In Breukelen Noord hebben relatief veel bewoners een bijstandsuitkering. 
In de wijk is weinig sociale cohesie die ook niet wordt gefaciliteerd. 
Ontmoetingsplekken voor buurtbewoners zijn er niet. Of beter: waren. Sinds 
de komst van De Makerskamer in oktober 2010 is er veel veranderd. Tijdens 
het twee jaar durende project De Makerskamer - gevestigd in een voormalig 
schoolgebouw - werken verschillende kunstenaars aan zes afgebakende 
kunstprojecten in de wijk. Ze mobiliseren en activeren buurtbewoners om mee 
te denken en zelf creatief aan de slag te gaan. Langzamerhand ontstaat een 
ontmoetingsplek in de wijk. 

Waarom dit krachtproject?

Om de samenhang, sociale cohesie en leefbaarheid in de Boxtelse wijk 
Breukelen Noord te vergroten organiseren kunstenaars activiteiten voor 
en met bewoners. Doel is een ontmoetingsruimte te creëren waar en van 
waaruit bewoners uiteindelijk zelf buurtactiviteiten opzetten, daarbij 
ondersteund en gefaciliteerd door welzijnsprofessionals, gemeente en 
woningcorporatie.      

Volop activiteiten
Sinds het eerste kunstproject weten buurtbewoners De Makerskamer steeds 
beter te vinden. Een groep vrijwilligers organiseert er onder leiding van 
bewoonster Maddy van den Burg regelmatig activiteiten op het gebied van 
kunst, sport en cultuur. Ook vinden er rommel- en ruilmarkten plaats. 
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Rondom de activiteiten ontstaat een informele organisatie van vrijwilligers die 
nauw samenwerkt met welzijnsorganisatie ContourdeTwern, woningcorporatie 
St. Joseph en de gemeente.

Buurtservies en film
Maddy van den Burg geeft na het eerste project aan betrokken te willen blijven 
bij De Makerskamer. Projectleider Joost van Pagée pakt dit signaal op en biedt 
Maddy letterlijk de ruimte om er zelfstandig activiteiten te organiseren. Als 
tegenprestatie krijgt ze het beheer van het pand in handen. Welzijnsorganisatie 
ContourdeTwern zorgt op afstand voor financiële ondersteuning en 
begeleiding. Ook woningcorporatie St. Joseph honoreert en ondersteunt 
het buurtinitiatief. Terwijl Maddy en ‘haar’ vrijwilligers hun activiteiten in de 
Makerskamer organiseren, werken de kunstenaars er aan hun kunstprojecten. 
Zo ontwikkelt de in Boxtel woonachtige Katrien Hettema een buurtservies, 
geЇnspireerd door anekdotes van buurtbewoners. En doen kunstenaars Wouter 
Osterholt en Elke Uitentuis uitgebreid onderzoek naar Boxtelse gewoonten, 
resulterend in de film ‘Processie’.

Joost van Pagée - Theatermaker en projectleider Makerskamer  

http://www.youtube.com/watch?v=wMJHi55rbn4
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Van Makerskamer naar … buurtkamer
De Makerskamer raakt meer en meer bekend als activiteitenlocatie. Duidelijk 
is dat De Makerskamer ook dienst kan doen als ‘buurtkamer’; een kleinschalig 
buurthuis waar wijkactiviteiten plaatsvinden en buurtbewoners terecht 
kunnen voor externe begeleiding. In eerste instantie voor een initiatief als 
maatschappelijk werk, maar later eventueel ook voor de wijkverpleegkundige, 
de wijkagent of de formulierenbrigade.

Een nieuw interieur
De transformatie van ‘kunsthuis’ naar ‘buurtkamer’ verloopt succesvol en 
in samenspraak met buurtbewoners. Vrijwilligers nemen samen met twee 
designers het interieur van het gebouw onder handen. Ze bedenken een 
voorstel voor de inrichting en zoeken praktische oplossingen voor de vragen 
en benodigdheden van de groep vrijwilligers. Ook geven de designers de 
ruimte een eigen identiteit. Samen met de bewoners maken ze onder meer 
schilderijen.

Maddy van den Burg - Coördinator Forofiet

http://www.youtube.com/watch?v=UMUWCEP8-9I
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Gasthuis voor iedereen 
Behalve een nieuwe inrichting komt er ook een nieuwe naam, in december 
2013. Beeldend kunstenaar Mariëlle Lapidaire zoekt en vindt met de groep 
actieve vrijwilligers een passende naam als blijvende herinnering aan De 
Makerskamer: Forofiet, vernoemd naar de boom Forofyt. Deze biedt ruimte 
aan andere planten om samen verder te leven, zonder dat de planten voedsel 
aan de boom onttrekken. Een perfecte naam dus voor het concept: een 
gasthuis zijn voor iedereen in de buurt.

Samen eten
Kartrekker Maddy van den Burg doet het vrijwilligerswerk vooral om sociale 
redenen. Ze helpt graag mensen en draagt zo een steentje bij aan de buurt. 
Vanuit verbinding, samenhang en het bevorderen van sociale cohesie wil 
ze mensen uit Breukelen Noord en omstreken bij elkaar brengen om samen 
activiteiten te ontplooien. Zo eet ze geregeld samen met bewoners uit de wijk 
in de tuin. Ook organiseert ze thema-activiteiten die ze combineert met het 
ontwerpen van bijvoorbeeld kerstkransen, het beschilderen van paaseieren of 
het maken van Moederdagcadeaus. Altijd met spullen die ze gekregen heeft. 

Succesvolle activiteiten

De door Maddy georganiseerde activiteiten zijn succesvol, zo blijkt uit een 
overzicht uit 2012-2013:

• Moederdag      40 participanten
• Paasactiviteit      66 participanten/ bezoekers op 1 dag
• Sportactiviteit     16 kinderen
• Nationale speeldag    55 kinderen/ deelnemers
• Herfstactiviteiten – 3 dagen   15-25 deelnemers
• Sinterklaas      20 participanten
• Kerst       15 deelnemers
• Drie rommelmarkten    ± 120 bezoekers en deelnemers per keer
• Uitstapje Groene Poort    16 kinderen
• Rode draad/ kunstmanifestatie  6 participanten
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Theater- en beeldenroute
Met ‘de geboorte’ van Forofiet is het kunstproject officieel afgesloten. Joost 
van Pagée, behalve projectleider ook theatermaker, interviewt van september 
tot december 2013 een aantal buurtbewoners en gebruikt de interviewserie 
tijdens een afsluitende theater- en beeldenroute. Jongeren uit de wijk leiden 
het publiek rond langs een route van beeldend werk, geluidsopnamen, 
performances en films van kunstenaars en buurtbewoners. De route voert naar 
de Forofiet, waar het publiek wordt ontvangen in de getransformeerde ruimtes 
van de voormalige Makerskamer. 
Sinds 2014 organiseren actieve vrijwilligers en buurtbewoners zelfstandig hun 
activiteiten in buurtgebouw Forofiet. Hoewel het project in meerdere steden 
en wijken loopt of heeft gelopen, is dit de eerste keer dat bewoners een 
Makerskamer hebben overgenomen. 

Workshops en gastlessen
Het Buurtgebouw is een initiatief van en door bewoners. Toch hebben Maddy 
en haar vrijwilligers ondersteuning nodig van betrokken organisaties. Zonder 
steun is het moeilijk het initiatief echt van de grond te krijgen. De tijdelijke 

Romijn Conen - Oprichter Makershuis

https://www.youtube.com/watch?v=5Ko6-T59SxM
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ruimtes in het oude schoolcomplex zijn te gebruiken zolang de eigenaar er 
geen andere plannen mee heeft. Voor 2014 zijn de ruimtes gegarandeerd. 
Het Makershuis biedt in  2014 ondersteuning, door kunstenaars workshops 
en gastlessen te laten verzorgen. In 2015 en als het mogelijk is ook in 2016, 
moet de buurtkamer zoveel mogelijk zelfstandig draaien en eigen financiële 
middelen genereren. 

Krachten, valkuilen, uitdagingen

Krachten
• Creatieve prikkel: vanuit De Makerskamer mobiliseren en activeren 

kunstenaarsprojecten bewoners om mee te denken over de buurt en actief 
aan de slag te gaan. De bewoners raken betrokken bij De Makerskamer, dat 
zich ontwikkelt tot ontmoetingsplek en thuisbasis van diverse activiteiten.

• Bewonersinitiatief: actieve bewoonster organiseert samen met andere 
vrijwilligers activiteiten en transformeert de Makerskamer (tijdelijk 
kunstenaarsproject) tot Buurtkamer.

• Breed samenwerkingsverband tussen bewoners, kunstenaars, welzijn, 
woningcorporatie en gemeente. Het bewonersinitiatief wordt gehonoreerd 
en krijgt ondersteuning.

Valkuilen
• Volledige afhankelijkheid van ondersteuning van professionele instanties en 

hun toekomstige plannen.
• Een kleine groep actieve bewoners die teveel wil doen.

Uitdagingen 
• Uitbouwen van een netwerk voor sponsoring en ondersteuning, om 

zelfstandig voortbestaan van de Buurtkamer mogelijk te maken.
• Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en deze meenemen in de eigen 

plannen. Waar kan de Buurtkamer terecht als de huidige locatie een nieuwe 
bestemming krijgt?

• Steeds zoeken naar nieuwe vrijwilligers voor het organiseren van 
activiteiten.

Meer informatie: www.facebook.com/forofiet

http://www.facebook.com/forofiet
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Proeftuin voor 
samenredzaamheid 

In Driemond - een dorp onder de rook van Amsterdam - werken 
bewoners in een proeftuinproject nauw samen aan zelf benoemde 
initiatieven op het gebied van gezondheid, mobiliteit en vervoer. Idee 
achter het stimuleren van de bewonersbetrokkenheid is om mensen 
die net dat extra zetje nodig hebben, beter te ondersteunen.   

In het voorjaar van 2012 is de dorpsraad in Driemond begonnen met een 
integrale, gebiedsgerichte aanpak om participatie van bewoners te bevorderen. 
De Proeftuin borduurt voort op deze aanpak. Samen met het Stadsdeel en 
partners uit het dorp werkt een groep actieve bewoners aan nieuwe manieren 
van bewonersbetrokkenheid. De gemeente Amsterdam heeft 30.000 euro 
beschikbaar gesteld. 

Waarom dit krachtproject?

In ‘familiedorp’ Driemond (1500 inwoners) zorgen mensen van oudsher 
goed voor elkaar. Maar tijden veranderen. Door de vergrijzing en de 
komst van nieuwkomers neemt het gebrek aan aansluiting toe. Om 
gebruik te maken van de eigen kracht en de bewonersbetrokkenheid 
te bevorderen, is een groep actieve bewoners gestart met de Proeftuin 
Samenredzaamheid Driemond. Deze maakt deel uit van het Amsterdamse 
gemeenteprogramma ‘Proeftuinen Zorg in de Buurt’. 

Krachten bundelen
Maar met alleen actieve en enthousiaste bewoners kom je er niet. Minstens 
zo belangrijk is dat bewoners hun krachten bundelen en ook de dorpsraad, 
de opbouwwerkster, de gemeente en verschillende zorgorganisaties willen 
samenwerken. De mate van samenwerking kan de samenredzaamheid maken 
of breken. “Betrokkenheid en aansluiting vinden bij beleidsmakers en andere 
stakeholders is heel belangrijk”, vertelt bewoner en projectleider Martijn 
Timmermans. “Wij zijn bijvoorbeeld gevraagd om te spreken op een VVD-
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bijeenkomst en om deel te nemen aan focusgesprekken in een gemeentetra-
ject in Amsterdam Zuid-Oost. Ook is er regelmatig overleg met zorgorganisaties 
MaDi en Vivium. Alleen zo kunnen we bruggen bouwen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ 
Driemond.” 
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Fiets met zijspan
De bewoners werken samen aan zelfbenoemde initiatieven, waaronder 
mobiliteit, gezondheid en vervoer. De eerste twee thema’s zijn gebundeld in 
het ‘fietsproject voor ouderen’. Hier heeft bewoonster (en wijkverpleegster) 
Betty Smit op ingespeeld met de introductie van een fiets met zijspan, speciaal 
bedoeld voor minder mobiele senioren. Bewoner John Cotino op zijn beurt 
zoekt met een ambtenaar en andere bewoners naar alternatieven voor de 
afgenomen OV-mogelijkheden in het dorp. Zo is onder meer gekeken naar de 
mogelijkheden van Go Go karretjes, die ook in Amsterdam-West rijden.

Signaleringstafel
Ook zijn er plannen voor het inrichten van een signaleringstafel. Bewoners 
en professionals kunnen hier op gezette tijden terecht om te praten over 
Driemonders die wat extra aandacht nodig hebben. Opbouwwerkster 
Annemarie Tiebosch, ook intensief betrokken bij de proeftuin, zorgt persoonlijk 
voor een oplossing of via de inzet van het wijkteam of vrijwilligers.

Wat werkt en … wat niet? 
Zoals in een proeftuin gebruikelijk is, werken sommige zaken wél en andere 
niet. “We hebben alle andere bestaande netwerken geЇnventariseerd om een 
zo groot mogelijk samenwerkingsverband te creëren”, vertelt Martijn. “Omdat 
we op andere plaatsen gelijksoortige ontwikkelingen hebben bekeken, 
hoefden we het wiel niet opnieuw uit te vinden. Door onze kleinschaligheid 
zijn lijnen kort en risico’s beperkt. Al vraag je wel veel van de betrokkenen. Een 
ander punt van aandacht is het tempo. Je moet de tijd nemen voor er iets staat 
en duidelijke deadlines stellen. Ook is het belangrijk als kleine speler zorgvuldig 
te formuleren. Zeker in een groot geheel is het handig om hoeveelheden in 
percentages en niet in absolute aantallen uit te drukken. Dat zegt nog meer 
over de noodzaak.”
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Wie zijn de actieve bewoners van Driemond?

 
• Mevrouw Groenenstein. Geboren Driemondse, woont al 47 jaar op de sluis, 

waar haar man de laatste brugwachter was. Ze heeft een breiclub opgezet, 
tevens wekelijkse ontmoetingsplek voor ouderen. Mevrouw Groenenstein 
heeft veel contact met een dementerende, oudere buurman en gaat 
dagelijks naar de MatchZO, het sport- en activiteitencentrum van Driemond 
waar ook de dorpsraad zetelt. 

• Frankie Boshuizen. Geboren getogen Driemonder. Muzikant, schrijver 
en beeldend kunstenaar. Al meer dan 30 jaar actief als jeugdtrainer van 
voetbalvereniging Geinburgia. 

• Mevrouw Dalmulder. Had 40 jaar een slagerij in Driemond met haar man 
voor wie ze nu zorgt. Daarnaast is ze actief bij de seniorensoos. 

• Betty Smit, verpleegkundige in Weesp en omstreken. Moeder van drie 
kinderen en actief in de ouderraad van de basisschool.

• Annie van Alphen. Haar familie woont al vijf generaties in Driemond. Annie 
helpt al 26 jaar bij de seniorensoos, regelt jaarlijks de Sinterklaasintocht. 
Bemoeit zich naar eigen zeggen met iedereen. Annie komt veel bij haar 
moeder in het verzorgingshuis.

• John Cotino. Nieuwkomer in Driemond, werkt als maatschappelijk werker 
in Amsterdam en is bestuurslid bij de Driemondse woningbouwvereniging 
De Goede Woning. John heeft een zetel in het algemeen bestuur van de 
Dorpsraad Driemond en is lid van de WMO Adviesraad Zuid-oost. 

• Judith de Vreese, manueel therapeut in een praktijk in Diemen. Judith houdt 
zich vooral bezig met de bereikbaarheid van Driemond.

Grip op eenzaamheid
Het is belangrijk dat we grip krijgen op de eenzaamheid in het dorp en 
hulpvragen kunnen signaleren. Ook als ze misschien niet zo expliciet 
zijn. Vervolgens hebben we voor deze hulpvragen een systeem en goede 
coördinatie nodig.  
Een actieve bewoner van Driemond
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Buurtkrachttips uit Driemond

• Een bestaande club zoals een dorpsraad heeft vaak ervaring met/van 
organiseren en netwerken en is daarmee een goed fundament voor 
nieuwe bewonersinitiatieven. 

• Een diverse samenstelling van de initiatiefgroep ‘loont’: gewortelde 
bewoners met een groot relationeel netwerk en nieuwkomers met 
kennis en kunde.   

• De verbindingen tussen informeel (bewoners) en formeel 
(professionals) geeft een positieve kracht aan beide actoren. 

• Kleine haalbare ideeën zoals een fiets met zijspan zijn tastbare en 
eenvoudige bewijzen van succes. Hierop kun je voortbouwen met 
meer ingewikkelde diensten en/of activiteiten. 

• ‘Initiatiefgeld’ van de gemeente in de proeftuin maakt het 
gemakkelijk om meteen resultaat te boeken en een antwoord te 
vinden op verduurzaming van de financiering van nieuwe diensten en 
activiteiten op de langere termijn.
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Een dorpssteunpunt als sociale 
verbinder

In veel kleine kernen slaan inwoners de handen ineen om het 
voorzieningenniveau op peil te houden met als doel ouderen te 
ondersteunen bij hulp- en andere (zorg)vragen. Zo ook in Heusden. 
Hier vervult een hoofdzakelijk door vrijwilligers bemenst en door de 
gemeente gefaciliteerd dorpssteunpunt een belangrijke schakelfunctie 
in de lokale gemeenschap.   

Waarom dit 
krachtproject?

Wie mensen zo lang 
mogelijk in hun vertrouwde 
omgeving wil laten wonen, 
moet zorgen voor goede 
voorzieningen. In Heusden 
verrees mede daarom in 
Brede Maatschappelijke 
Voorziening ‘Hart van 
Heuze’ een dorpssteunpunt. 
Hier kunnen alle inwoners, 
maar vooral 55-plussers en 
andere kwetsbare groepen 
terecht met hulpvragen en 
meedoen aan verschillende 
activiteiten. Het initiatief 
draait onder auspiciën van 
de dorpsraad grotendeels op 
vrijwilligers/ bewoners, wordt 
gefaciliteerd door gemeente 
en ondersteund door 
welzijnsprofessionals.

Heusden zorgt voor Heusden
De 55-plussers in Heusden zijn 
tevreden, zo blijkt uit onderzoek in 
2012. Ze wonen er prettig, hebben het 
naar hun zin. Nogal wat respondenten 
zeggen behoefte te hebben aan 
extra (zorg)voorzieningen, zodat ze 
zelfstandig in hun dorp kunnen blijven 
wonen. Concrete actie laat niet lang 
op zich wachten als eind december 
vertegenwoordigers van onder 
meer de Werkgroep Zorgsteunpunt 
Heusden, KBO, de dorpsraad en de 
dorpsondersteuner bij elkaar komen 
om te praten over een centraal 
dorpssteunpunt als verbindende 
schakel en belangrijke spil in het 
dorp om aan de stijgende hulpvraag 
van met name ouderen te voldoen. 
Het dorpssteunpunt moet een plaats 
zijn waar bewoners terecht kunnen 
voor hulp- en zorgvragen, maar ook 
voor verschillende activiteiten en 
diensten. De locatiekeuze ligt voor 
de hand: de Brede Maatschappelijke 
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Voorziening ‘Hart van Heuze’. En dat allemaal onder het motto ‘Heusden zorgt 
voor Heusden’. Want dat is een van de grootste krachten van het project: de 
bewoners zijn er vanaf het eerste begin bij betrokken. 

Niet-vrijblijvende inzet
Een maand later - eind januari 2013 - komt de groep opnieuw bij elkaar. 
Tijdens deze tweede meer strategische sessie buigen deelnemers zich over 
de kansen van en bedreigingen voor het dorpssteunpunt. Sterke punten zijn 
onder meer de korte lijntjes naar de andere organisaties en de situering in het 
‘Hart van Heuze’, de goede contacten met de KBO en de aanwezigheid van 
voldoende financiële middelen. Minder sterk is (vooralsnog) het ontbreken van 
een portaalfunctie, de onduidelijke rol- en taakverdeling tussen vrijwilligers 
en professionals en de (voorlopige) afwezigheid van hulpvragen. Op de 
achtergrond kijkt de gemeente, die een faciliterende rol in het geheel wil 
spelen, actief en kritisch mee. In het kader van een goede borging wil het dat 
vrijwilligers van het dorpssteunpunt worden gecoacht bij het maken van keuzes 
over hun vrijwillige (en dus niet vrijblijvende) inzet en weten hoe ze activiteiten 
gestructureerd aan moeten bieden. Dit om ervoor te zorgen dat ze hun vraag 
naar noodzakelijke facilitering richting gemeente goed kunnen onderbouwen. 
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Loket en servicediensten
In de loop van 2013 krijgt het dorpssteunpunt steeds meer vorm en inhoud. 
Zo komt er een speciaal loket voor thuiszorg- en Wmo-gerelateerde vragen. 
Ook vindt een aantal servicediensten onderdak in het gebouw, waaronder 
een boodschappen- en klussendienst, een vervoersdienst (voor bijvoorbeeld 
bezoek aan de polikliniek) en een was- en strijkservice. Verder kunnen mensen 
er aankloppen als ze hulp nodig hebben op het gebied van tuinonderhoud, 
verstelwerk of bij het invullen van formulieren. De organisatie van het 
dorpssteunpunt ligt in handen van vrijwilligers die op hun beurt vijf uur per 
week ondersteuning krijgen van een betaalde dorpsondersteuner. Deze treedt 
op als vraagbaak en is het aanspreekpunt voor inwoners met zorgvragen. 
Waar mogelijk, spelen de medewerkers van het dorpssteunpunt in op de vraag 
van de inwoners. Zo staan er bijvoorbeeld geregeld groepsactiviteiten op het 
programma. Waar vrijwilligers handen en voeten geven aan de organisatie van 
het dorpssteunpunt, zorgen gemeente, instellingen voor wonen, welzijn en 
zorg en vrijwilligersorganisaties voor de nodige facilitaire ondersteuning. 

Communicatie en 
vertrouwen
Op 5 november 2013 vindt in 
Hart van Heuze een bijeenkomst 
plaats waar direct betrokkenen 
terugblikken op de samenwerking 
en de bereikte resultaten in het 
eerste half jaar. Peter Baudoin, 
beleidsambtenaar Maatschappelijke 
ontwikkeling bij de gemeente 
Asten, constateert tevreden dat 
op het gebied van bewustzijn en 
samenwerking grote stappen zijn 
gezet. “Mede door de komst van het 
dorpssteunpunt is er een versnelling 
gekomen in initiatieven vanuit het 

dorp zelf. Maar dit betekent niet 
dat we achterover kunnen leunen. 
Communicatie over wensen en 
behoeften én zichtbaarheid bij 
onze bewoners blijft noodzakelijk.” 
Ook Herman Kuijpers, voorzitter 
van de dorpsraad, is positief over 
het bereikte resultaat. “We zijn 
als bewoners grotendeels zelf 
verantwoordelijk voor de opzet van 
het dorpssteunpunt. Met dank aan 
het vertrouwen van de gemeente en 
de uitstekende samenwerking met 
andere organisaties.”   
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Dagbestedingsproject
Dat het dorpssteunpunt haar waarde in de praktijk bewijst, blijkt als we ruim 
een jaar later medewerker Tiny Leenders spreken. “Op 1 oktober 2014 zijn we 
gestart met dagbesteding. Het programma is elke woensdag, van 10.00 tot 
16.00 uur. Er is koffie, mensen kunnen meedoen aan activiteiten, een krantje 
lezen, tussen de middag een hapje eten. Vooralsnog loopt het heel goed. Het 
aantal deelnemers mag nog iets omhoog, maar de geluiden op straat zijn 
heel positief. Mensen waarderen wat we doen, vinden onze aanpak goed. 
Het dagbestedingsproject loopt in ieder geval door tot 1 januari 2016. Daarna 
kijken we hoe we verder gaan.”

Wie, wat, hoe dorpsondersteuning

Dorpsondersteuning in Heusden werkt. Met dank ook aan de inzet 
van gemeente en welzijnsprofessionals. Een aantal belangrijke 
inzichten op een rij: 
• een dorpse cultuur sluit goed aan bij de veranderende relatie met 

de burger.
• werken met een lokaal netwerk van dorpsondersteuning vergt ook 

een omslag van gemeentelijke Wmo-consulenten en professionals.
• de gemeente moet zich primair richten op het helder formuleren 

van de doelen van dorpsondersteuning; de dorpsondersteuner en 
de aanbieders die actief zijn in het dorp moeten voldoende ruimte 
krijgen om nieuwe manieren te vinden om doelen te behalen.

• de gemeente moet het netwerk van vrijwilligers en professionals en 
de processen die hierin plaatsvinden faciliteren en coachen. Bij de 
start kan een meer sturende rol noodzakelijk zijn.

• de samenwerkingsvorm is altijd bedoeld ter ondersteuning van het 
doel!
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Krachten, valkuilen, uitdagingen

Krachten
• Breed samenwerkingsverband van betrokken partijen: dorpsraad, gemeente 

en instellingen.
• Van onderaf ontstaan en ondersteund door gemeente en professionals: 

combinatie van vrijwilligers met professionele ondersteuning.
• Inspelen op behoefte en vraag.
• Organiseren van sociale steun, zodat mensen langer zelfstandig kunnen 

blijven wonen.

Valkuilen
• Overbelasting van vrijwilligers vanwege grote verantwoordelijkheid.
• Aan eigen succes ten onder gaan. Het loket speelt in op de toenemende 

behoeften en wensen van de bewoners en door hun bekendheid en 
zichtbaarheid kunnen medewerkers teveel hooi op hun vork nemen.

Uitdagingen 
• Voldoende rugdekking geven aan het vrijwilligersnetwerk door de juiste 

ondersteuning te bepalen: sturend, faciliterend en coachend.
• Blijven anticiperen op de toekomst. Afvragen wat nodig is om in de 

stijgende hulp en zorgvraag te kunnen blijven voorzien.
• Voldoende vrijwilligers houden.

Meer informatie: www.hartvanheuze.nl

http://www.hartvanheuze.nl
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Lokale buurtsuper startpunt 
voor leefbare initiatieven

Uit de 
praktijk

Om de leefbaarheid in ‘hun’ Holwierde te garanderen besluit een lokale 
werkgroep de lokale buurtsuper te bombarderen tot en om te toveren 
in de centrale ontmoetingsplek van het dorp. En met succes. De winkel 
is het startpunt voor veel leefbare initiatieven.

Holwierde telt ongeveer 1000 inwoners en ligt in de gemeente Delfzijl. Het 
‘wierdedorp’ heeft van oudsher een historische kern waar in de loop der 
jaren wat nieuwbouw aan is toegevoegd. Holwierde beschikt over een school, 
supermarkt, huisarts, apotheek, café en een dorpshuis. Nog wel, want het dorp 
ligt in de grootste krimpregio van Nederland, de Eemdelta. Al jarenlang staat 
in gemeentelijke plannen te lezen dat Holwierde behalve inwoners ook steeds 
meer voorzieningen kwijt zal raken. 

Waarom dit krachtproject?

In veel dorpen is of komt de leefbaarheid in het gedrang. Mensen 
trekken weg, voorzieningen dreigen te verdwijnen. Zo ook in het 
Groningse Holwierde, waar bewoners anticiperen op het naderende 
onheil. Ze verenigen zich in de brede dorpsvoorziening Holwierde en 
voorkomen de dreigende sluiting van de lokale buurtsuper (‘Superrr’). 
De centrale ontmoetingsplek wordt het startpunt van nieuwe leefbare 
initiatieven.

Gereserveerde houding
De Holwierdse bevolking is zeer actief. Vooral binnen eigen organisaties, 
zoals sportverenigingen. Het dorp kent geen georganiseerde buurthulp 
of georganiseerd vrijwilligerswerk. Ook ondersteuning van welzijnswerk 
ontbreekt. De relatie van de Holwierders met hun gemeente is niet best. 
‘Delfzijl’ communiceert wel met de bewoners, maar komt - zeker de laatste 



Uit de praktijk58

jaren - vaak met niet al te positief nieuws. Bewoners nemen dan ook een 
gereserveerde houding aan ten opzichte van de gemeente. 

Buurtsuper als startpunt
Een spilfunctie in Holwierde is weggelegd voor de lokale buurtsuper waarin 
ook een apotheek, garage en postagentschap zijn gehuisvest; stuk voor stuk 
voorzieningen die het dorp koestert. Als de verliesgevende winkel eind 2012 
dreigt te moeten sluiten, roept een aantal bewoners hun dorpsgenoten op 
om sluiting te helpen voorkomen. Met succes. Maar liefst 120 mensen geven 
gehoor aan de oproep, waarmee de dreigende sluiting van de baan is. De 
winkeleigenaar is extra blij, omdat hij al jaren naar volle tevredenheid cliënten 
van zorginstelling ’s Heeren Loo, vaak mensen met een arbeidsbeperking, inzet 
voor verschillende werkzaamheden in zijn winkel. De betrokken bewoners zelf 
zien het openhouden van ‘hun’ buurtsuper als startpunt voor het opzetten van 
andere leefbare initiatieven. In december 2012 richten ze een werkgroep op: 
brede dorpsvoorziening Holwierde.

Sfeerimpressie buurtsuper in beeld  

http://www.youtube.com/watch?v=a7rR97XtxFg
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Ontmoetingsplek creëren
De werkgroep - met 15 bewoners, de filiaalhouder van de buurtsuper en de 
cliëntenbegeleidster van ’s Heeren Loo - is enthousiast en betrokken. Iedereen 
weet wat er speelt in het dorp en steekt graag tijd in het project dat zich het 
best laat omschrijven als een bijzondere vorm van co-creatie. Tijdens de eerste 
werkgroepbijeenkomst brengen alle deelnemers hun ideeën in kaart. Een ervan 
is het creëren van een ontmoetingsplek. Hier kunnen mensen onder het genot 
van een kopje koffie even met elkaar bijpraten of even internetten na het 
boodschappen doen. De filiaalhouder heeft inzicht in alle plannen en wordt 
overal bij betrokken.

Leefbaarheid en samenwerking
De werkgroep kijkt ook buiten de muren van de buurtsuper. Zo gaat een 
subgroep aan de slag met plannen om de leefbaarheid op straat te verbeteren. 
Ideeën zijn onder meer om rondzwervend straatvuil op te ruimen en om een 
vorm van (vrijwillige) dienstverlening aan ouderen op poten te zetten. De 
groep legt ook contact met de gemeente om te achterhalen of mensen met 
een uitkering zinvolle werkzaamheden kunnen doen. Wat meteen bijdraagt 
aan een positieve profilering richting de gemeente. De groep ‘communicatie’ 
informeert bewoners over activiteiten, inspraak en het deelnemen aan 
de werkgroep. Dezelfde groep is ook verantwoordelijk voor de interne 
communicatie, zodat iedereen weet wat er speelt. En voor overleg met 
verenigingen om te kijken of er samenwerkingsmogelijkheden zijn.

Win-win situatie
De werkgroep brede dorpsvoorziening Holwierde heeft dankzij haar 
voortvarende aanpak een vliegende start gemaakt. Het succesvolle startpunt 
was de buurtwinkel. De kunst zal zijn om de betrokkenheid en motivatie 
van alle betrokkenen te behouden en de oorspronkelijke focus te bewaren. 
Bijzonder aan het Holwierdse initiatief is de vastberadenheid waarmee 
bewoners, de filiaalhouder (de sociaal ondernemer) en zorginstelling s’Heeren 
Loo een stokje hebben gestoken voor de sluiting van de buurtsuper. Een 
nieuwe vorm van samenwerking die uiteindelijk een win-win situatie oplevert 
voor iedereen. Bewoners behouden hun voorzieningen, s’Heeren Loo haar 
werkervaringsplaats en de filiaalhouder zijn bestaansrecht. 

Krachten, valkuilen, uitdagingen 
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Krachten, valkuilen, uitdagingen 
 

Krachten
• Samenwerkingsverband van een sociaal ondernemer (filiaalhouder van de 

buurtsuper), zorginstelling en bewoners.
• Bewoners slaan handen ineen om tij te keren. Het sluiten van voorzieningen 

dreigt door de krimp.
• Inspelen op vraag en behoeften; door van de buurtsuper een bredere 

voorziening te maken, kan deze blijven bestaan.

Valkuilen
• Slechte relatie met gemeente en ontbreken van ondersteuning vanuit 

welzijnswerk.
• Wegvallen van één van de samenwerkingspartners en ontbreken van een 

georganiseerd bewoners- of vrijwilligersverband. Daarom: oog blijven 
houden voor instroom van nieuwe krachten en de kansen van bewoners.

 
Uitdagingen 
• Relatie met gemeente verbeteren voor de nodige rugdekking en om op de 

hoogte te blijven van komende ontwikkelingen en plannen.
• Blijven anticiperen op de toekomst en ontwikkelingen meenemen in eigen 

plannen.
• Zoeken naar verbreding van het samenwerkingsverband.
• In Holwierde is sprake van een prachtige coalitie tussen bewoners en 

filiaalhouder. In het Brabantse dorp Sterksel exploiteren bewoners de winkel 
zelf. (Mede)eigenaarschap is een krachtige inzet bij het overeind houden van 
voorzieningen. 
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Ondernemen en elkaar 
ontmoeten in de Buurtfirma

Uit de 
praktijk

In veel buurtkrachtprojecten spelen ontmoeting, talentontwikkeling en 
participatie een belangrijke rol. Zo ook in Hoofddorp. Hier ontstaat in 
een garagebox in de wijk Graan voor Visch het idee om verschillende 
initiatieven van vrouwen samen te brengen in een professionele 
organisatie, ofwel de Buurtfirma Goudvisch. 

Het Buurtfirma-project is van oorsprong een initiatief van woningcorporatie 
Ymere en een aantal enthousiaste wijkbewoners die graag een atelier annex 
leer- en werkplek met winkeltje willen starten voor vrouwen van verschillende 
culturen en alle leeftijden. In het atelier kunnen vrouwen elkaar ontmoeten, 
terwijl ze werken aan textielkunstprojecten, samen schilderen, mozaЇeken, 
breien of haken. Het atelier is de opstap naar een opleiding of (vrijwilligers)
werk voor vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die hun dag 
zinvol willen besteden in een veilige, inspirerende omgeving. 

Waarom dit krachtproject?

Om eigen kracht en initiatief van (allochtone) vrouwen te bevorderen 
is in Hoofddorp De Buurtfirma opgericht; ontmoetingsruimte en 
leerervaringsplek ineen. In de Buurtfirma gaan bedrijvigheid en 
sociale contacten hand in hand. De vrouwen wisselen onderling 
deskundigheid uit en doen zo relevante kennis en (werk)ervaring op. 

Krachten bundelen
In de wijk is behoefte aan een buurtplaats waar bewoners thuis zijn, zich verder 

kunnen ontwikkelen en zo meer zeggenschap krijgen over de aanpak en uit-

straling van hun buurt. Het toeval wil dat een aantal, voornamelijk allochtone, 

vrouwen al langer bijeenkomt in een garagebox. De samenkomsten brengen 

de vrouwen op het idee om hun krachten te bundelen: voor kinderopvang, om 

deskundigheid uit te wisselen of kennis op te doen. Ze formuleren de volgende 

vraag: ‘kunnen we de kosten van deze gemeenschappelijke ruimte delen en een 

Buurtfirma oprichten waar bedrijvigheid en sociale contacten hand in hand gaan?’ 
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Verwachtingen managen 
“Het duurde even voordat er consensus was bij de vrouwen”, vertelt Saskia 
van Grinsven, namens Movisie bij het project betrokken. “Eerst leek er 
overeenstemming over de oprichting en inrichting van een Buurtfirma. 
Later bleek een aantal gewoon hun eigen kapperszaakje of naaiatelier te 
willen beginnen. Om verwachtingen te managen, hebben we een studiedag 
georganiseerd.” “Tijdens deze dag is de aanzet voor een projectplan 
gemaakt,” vult Saskia’s collega Jamila Achahchah aan. “Met daarin onder meer 
handvatten voor het vinden van financiering voor overkoepelende activiteiten 
en dus niet voor individuele bedrijfjes.”

Kritische geluiden
In september 2013 vormt de Buurtfirma een bestuur. Er gaan stemmen op om 
een stichting op te richten. De vrouwen zijn kritisch. Ze vragen zich af wat de 
noodzaak van een stichting is, omdat het ten koste zou gaan van de inhoud. 
Uiteindelijk nemen twee vrouwen met een juridische achtergrond de oprichting 
van de stichting op zich. Andere vrouwen richten zich vooral op uitvoering van 
de plannen en het zoeken naar een geschikte ruimte voor de Buurtfirma. Tot 
hun verbazing stemt woningcorporatie Ymere daar vooralsnog niet mee in; een 
voorbeeld van hoe de vrouwen de systeemwereld ervaren.
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Op eigen kracht 
De Buurtfirma gaat op eigen 
kracht verder, zonder financiële 
ondersteuning of betaalde kracht. 
De individuele ondernemers werken 
hun ondernemingsplannen uit. 
De vrouwen krijgen daarbij steun 
van elkaar. Waar de een de ander 
meer bijbrengt over een belangrijke 
ondernemerskwaliteit als lef, deelt 
een ander haar kennis over het 
opstellen van een ondernemingsplan 
voor een kapsalon, kinderopvangplek 
of cateringbedrijfje. Na afronding 
van de individuele plannen dienen 
de vrouwen hun aanvragen in bij 
verschillende fondsen.

Naar een hoger plan
Aanvankelijk wisselt de interesse 
voor de Buurtfirma van vrouwen 
uit de buurt. Zeker in het begin is 
sprake van veel in- en uitstroom, 
mede door wijzigende ideeën over de 
specifieke bijdrage van de Buurtfirma 
en het ontbreken van kennis en 
competenties voor afronding van het 
plan van aanpak. Gelukkig vergoedt 
het enthousiasme van drie vrouwen 
die besluiten plaats te nemen in het 
bestuur, alles. Met hun kennis van 
financiën, praktische regelzaken en 
wetten en regels geven zij richting 
aan de Buurtfirma en tillen ze de 
organisatie naar een hoger plan. 

Yasmin Kaddour, projectleider Ymere, ondersteunt en doet 
actief mee.

http://www.youtube.com/watch?v=L8z3GXgqfRI
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Fatiha Kadou, vrijwilliger bij de Buurtfirma.

Dromen waarmaken
Hoewel de precieze invulling van de Buurtfirma verschillende keren wijzigt, 
weet bestuurslid Fatima Adardor precies waar de focus van de stichting-in-
wording op moet liggen. “Wij willen een overkoepelende stichting vormen 
voor vrouwen die hun eigen bedrijf willen starten. We gebruiken elkaars 
expertise om de vrouwen een vliegende start te geven en ze te helpen hun 
talenten verder te ontwikkelen. Wij geven het duwtje in de rug dat ze nodig 
hebben om hun dromen waar te maken.”
Aanvankelijk zijn Fatima en haar medebestuursleden van plan om in te zetten 
op het huren van een geschikt pand. Al snel beseffen ze dat het nog beter is 
het vizier te richten op talentontwikkeling en kennisoverdracht in de vorm van 
coaching, training en begeleiding.

http://www.youtube.com/watch?v=y98f2iEbSYE
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Continu�teit garanderen
Tijdens bijeenkomsten van de Buurtfirma helpen de vrouwen elkaar met 
zaken waar ze tegenaan lopen bij het opzetten van hun bedrijf. Sommige 
vrouwen zijn al gestart met hun activiteiten, anderen zitten nog middenin 
de brainstormfase. De Buurtfirma helpt vrouwen op weg, draagt bij aan het 
ontwikkelen van talenten, regelt begeleiding bij administratieve regelzaken, 
adviseert over ondernemen. Uiteindelijk moeten de vrouwen na drie jaar op 
eigen benen staan, hun bedrijf zelfstandig tot een succes maken, zodat ze 
plaats kunnen maken voor een nieuwe groep van maximaal vijf vrouwen. Dit 
om optimale begeleiding te bieden en continuïteit te garanderen.

Doorzettingsvermogen
Fatima ziet de toekomst van de Buurtfirma rooskleurig in. “Ik hoop dat we met 
elkaar een succesvolle organisatie kunnen opzetten. Een Buurtfirma waarmee 
we laten zien dat je een heel eind kunt komen als je krachten bundelt. En dat 
je - als het even tegenzit - niet moet opgeven, maar juist moet doorzetten. 
Het geeft niet dat het wat langer duurt, als je maar iedere keer een stap 
vooruit zet. Ik hoop echt dat wij als inspiratiebron kunnen fungeren voor 

Hatun Kucon - wil graag haar eigen onderneming starten

http://www.youtube.com/watch?v=KHqlh6KRbSM
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Hatun Kucun, wil graag haar onderneming starten.

andere (allochtone) vrouwen die thuis zitten en graag iets willen betekenen en 
toevoegen in de maatschappij. Wat we nodig hebben om succesvol te zijn en te 
blijven? Een goede samenwerking, financiering en doorzettingsvermogen.”

Financieel zwaar weer 
Ondanks alle goede bedoelingen en positieve vergezichten lukt het de 
vrouwen uiteindelijk toch niet om hun Buurtfirma van de grond te krijgen. “We 
hebben enorm veel pech  gehad”, blikt projectleider  Yasmin Kaddour terug. 
“Woningcorporatie Ymere kwam in financieel zwaar weer terecht en besloot 
zich uit het project terug te trekken. Hiermee waren we in één klap onze 
locatie kwijt. Het ontbrak ons aan middelen om zelf iets te huren. We kregen 
nog wel iets aangeboden, op een bedrijventerrein. Maar het idee om te worden 
weggestopt in de anonimiteit, sprak ons geenszins aan. Ook het geld waarmee 
ik werd gefinancierd, viel weg. Uiteindelijk ben ik vertrokken. De vrouwen 
wilden nog wel, maar misten de plaats en de aansturing die nodig was om de 
Buurtfirma definitief van de grond te tillen. Echt heel jammer.”

Krachten, valkuilen, uitdagingen

Krachten
• Benutten van aanwezige expertise en kwaliteiten.
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Krachten, valkuilen, uitdagingen

Krachten
• Benutten van aanwezige expertise en kwaliteiten.
• Werken aan zelfstandigheid: begeleiding bij ontwikkeling van talenten via 

coaching, ondersteuning en advies.
• Organiseren van sociale steun door krachtenbundeling: gelijken 

ondersteunen elkaar en gaan actief met elkaar aan de slag. Mensen komen 
elkaar sneller te hulp en helpen elkaar op weg. 

Valkuilen
• Kloof tussen systeemwereld en leefwereld: andere verwachtingen leiden tot 

onderling wantrouwen.
• Te hoog ambitieniveau. Doel van de Buurtfirma is in eerste instantie 

drieledig: contacten stimuleren om elkaar onderling te ondersteunen, 
toeleiding tot opleiding/werk en verbetering van de buurt.

• Te trage ontwikkeling waardoor mensen afhaken.

Uitdaging
• Plannen realistisch en haalbaar maken. Je kunt beter kleiner beginnen en 

daar succes mee hebben en plannen vervolgens stapsgewijs uitbreiden. Met 
tussentijdse successen houd je mensen betrokken en enthousiast.

• Verwachtingen goed managen en daar duidelijk over communiceren, 
zodat mensen weten waar ze aan toe zijn en wat de bedoeling is. Het gaat 
bijvoorbeeld niet om het opzetten van eigen commerciële bedrijfjes, maar 
om een groter belang: het bieden van ondersteuning en advies en toeleiding 
naar zelfstandigheid. 
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Krajicek Sportclubs brengen kinderen 
en hun ouders in beweging

Uit de 
praktijk

De Richard Krajicek Foundation (RKF) stimuleert sportieve activiteiten 
voor jongeren in wijken met beperkte (sport)mogelijkheden. Daarmee 
helpt het hun gezondheid te bevorderen en maatschappelijke 
kansen en sociale veiligheid te verbeteren. Zo ook in Den Haag en 
Rotterdam, waar ouders en kinderen onder leiding van professionals 
in zogenaamde Krajicek Sportclubs verbinding zoeken én vinden in de 
wijk. 

De beweegarmoede in vooral grootstedelijke wijken is groot, zeker onder 
de allochtone jeugd. In de Krajicek Sportclubs geven sportleiders en 
‘scholarshippers’ samen met vrijwilligers op vaste tijden gratis training aan 
kinderen uit de buurt die behalve aan hun conditie ook aan hun eigenwaarde 
en zelfvertrouwen werken. Ouders, bewoners en kinderen leren elkaar beter 
kennen in een gezellige en ongedwongen sfeer, waar sociale veiligheid en 
ongeorganiseerd sporten hand in hand gaan. Bovendien stimuleren de Krajicek 
Sportclubs de cohesie in de wijk door de samenwerking met verschillende 
lokale (sport)organisaties.

Waarom dit 
krachtproject?

In veel stadswijken ontbreekt het 
aan ruimte om te bewegen. Geld 
voor sportverenigingen is er vaak 
niet. Zeker in grote steden. De 
Richard Krajicek Foundation vult 
dit sportieve gat op met Krajicek 
Sportclubs. Zo ook op twee 
playgrounds in Rotterdam en 
Den Haag. Hier zoeken én vinden 
professionals, ouders en kinderen 
via sport verbinding in de wijk. 

Sportleiders en 
scholarshippers 
Sportleiders zijn meestal sportbuurt-
werkers, jongerenwerkers, 
combinatiefunctionarissen, 
sportbuurtcoaches of andere 
professionals die buurtbewoners 
betrekken bij activiteiten op openbare 
sportpleintjes, de zogenaamde 
‘playgrounds’. Scholarshippers zijn 
buurtbewoners en jongeren die in 
ruil voor een studiebeurs zich 100 uur 
inzetten voor de Krajicek Sportclubs. 
Door hun verbondenheid met de buurt 
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spreken zij de taal van de straat en zijn ze een voorbeeld voor kinderen en 
jongeren. Ook komen ze de kinderen en jongeren vaak in de buurt tegen, wat 
zorgt voor extra binding met de doelgroep. 
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Playground Schuttersveld (Rotterdam)

Sport is het middel
Playground Schuttersveld (één van de grootste in Nederland) bestaat uit 
twee tennisvelden, een basketbalveld, een Cruyff Court, een kunstgrasveld 
voor voetbal en tennis en een atletiekbaan. Door zijn omvang komen er 
jongeren uit de hele wijk sporten. Schuttersveld heeft dus een wijkfunctie. 
Wendy Rietveld, buurtwerker in dienst van Stichting Buurtwerk Kralingen-
Crooswijk in Rotterdam besteedt vier uur per week aan de aansturing van 
negen scholarshippers in haar wijk. “Wij werven en dragen jongeren voor als 
scholarshipper bij de Richard Krajicek Foundation, besteden veel aandacht aan 
thema’s als samenwerken in en met de buurt, het aanpakken van pestgedrag 
en respect voor elkaar. Daarbij werken wij veel samen met andere professionele 
organisaties, zoals Speeltuin Crooswijk, Buurtlab, de gemeente, het onderwijs. 
Als buurtwerk leggen we verbindingen, sport is het middel.”

Minder overlast en klachten
Speciale aandacht in Schuttersveld 
is er voor meiden en hun ouders. 
Wendy: “Als jongerenwerker moet 
je jongeren en hun ouders op 
straat aanspreken, ze stimuleren 
zelfstandiger te werken en zelf 
activiteiten te organiseren. Dat 
doen we dan ook. Eén keer per jaar 
organiseren we een ouder-kind 
toernooi. Belangrijk onderdeel van 

ons werk is signaleren. Jongeren met 
problemen stappen makkelijker op 
een jongerenwerker af. Of op een 
scholarshipper. Wij trainen hen om 
goed te leren luisteren en door te 
verwijzen naar Buurtwerk. De extra 
activiteiten lijken hun vruchten af te 
werpen. Overlast en klachten in de 
wijk nemen af. Kinderen en bewoners 
leren elkaar beter kennen, zodat ze 
elkaar sneller aanspreken.” 

Lage buurtbetrokkenheid
Een jaar later spreken we Wendy opnieuw. Hoe loopt het project nu? “Het 
aansturen van negen scholarshippers bleek teveel. Hun aantal is teruggebracht 
naar vier, zodat we ze beter kunnen begeleiden. De eerste weken lopen 
we met ze mee en laten we zien hoe je contact legt met de buurt en de 
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kinderen. Langzamerhand trekken we ons terug en ligt de focus vooral op 
administratieve ondersteuning. Ook zijn er geregeld intervisiemomenten 
waarbij we met scholarshippers ingaan op vragen als hoe ze om moeten gaan 
met bepaald gedrag van kinderen of incidenten in de wijk. Al met al blijft de 
buurtbetrokkenheid laag. Maar weinig ouders komen kijken naar activiteiten 
of helpen als vrijwilliger.”

Playground Ketelveld, Den Haag

Uitleen sport- en spelmaterialen
Playground Ketelveld wordt omringd door woninggebouwen van 4 tot 5 hoog. 
Er ligt een groot grasveld, een verhard voetbalveld, een verhard basketbalveld, 
een atletiekbaan, een speeltuin en een Cruyff Court. Ketelveld is in 2012 
verkozen tot Cruyff Court van het jaar. Dagelijks is een beheerder aanwezig. Hij 
heeft veel contact met buurt, bewoners en lokale organisaties en leent sport- 
en spel materialen uit.
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Meer, meer, meer
Buurtsportcoach Yassine Boukhari kent de playground goed. Hij richt zich 
vooral op talenten, presterende jongeren en meiden, dames en kinderen die 
extra aandacht nodig hebben. Vanuit zijn functie besteedt Yassine veel tijd 
aan de playground en het opzetten van extra activiteiten, zoals uitstapjes, 
voorlichtingsbijeenkomsten over voeding en een-op-een gesprekken met 
ouders. Ook betrekt hij ouders bij de uitstroom van kinderen naar andere 
sportverenigingen. Informatie en foto’s deelt hij via Facebook. Yassine’s aanpak 
heeft geleid tot meer integratie tussen verschillende culturen. Er is minder 
criminaliteit. Meer ouders doen mee aan toernooien en activiteiten. Ook zijn er 
meer vrijwilligers bijgekomen en is sprake van een betere samenwerking in de 
wijk. 

Sportclubs en buurtkracht: wat werkt? 

• Via sport en spel leren jongeren respectvol om te gaan met elkaar.
• Sportleiders, scholarshippers en actieve buurtbewoners zorgen voor 

binding, structuur en regels: sociale veiligheid door een sociale 
infrastructuur.

• Door Richard Krajicek Foundation opgeleide sportleiders zijn 
positieve rolmodellen voor de jeugd en bieden maatschappelijk 
perspectief.

• De balans tussen de aan- en afwezigheid van de sportleider: 
begeleiding bieden én jongeren de vrijheid geven hun zelf 
organiserend vermogen aan te spreken.

• Jongeren uit de eigen buurt via scholarships een kans geven op de 
playground een maatschappelijke carri�re te ontwikkelen en hun 
binding met de buurt te versterken.

• Buurtbewoners bij de ontwikkeling van een playground betrekken 
in het kader van burgerparticipatie: de playground als sociale 
ontmoetingsplaats.

• Leden door goed gedrag hun lidmaatschap en sportmaterialen laten 
verdienen bij deelname aan een activiteitenprogramma.

• Geef ouders en andere volwassenen meer eigenaarschap over hun 
playground. Alleen hun aanwezigheid kan al een positieve bijdrage 
leveren aan de dagelijkse gang van zaken.
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Succesvol spelen op een playground 

Het succes van een playground hangt af van verschillende factoren, zoals:  
• de organiserende persoon. Ligt de focus vooral op sporten 

beweegactiviteiten of is er daarnaast ook aandacht voor het leggen van 
verbindingen tussen verschillende organisaties. Ofwel: hoe ‘outreachend’ is 
de verantwoordelijke?

• achtergrond/scholing van de buurtsportcoach, combinatiefunctionaris, 
sportleider en/of scholarshipper;

• de samenstelling van de wijk. Voelt een wijk zich ‘eigenaar’ van een play-
ground? Zijn er veel vrijwilligers? Dan organiseren ze vaker zelf activiteiten. 
Dit gebeurt vooral in ‘witte wijken’;

• de opdrachtgever. Soms botst de RKF-methodiek/doelstelling met die van de 
opdrachtgever, meestal de gemeente. Waar een sportleider vaak sport als 
doel ziet, wil een gemeente het soms juist als middel inzetten.

Ook een Krajicek Sportclub starten?

1.    Wees actief op je playground. Ken je kinderen, dan kennen zij jou.
2.    Sport met de kinderen mee. Help mee met sportactiviteiten.
3.    Sport op een vaste tijd en plek en spreek daar met een aantal kinderen af. 
4.    Regel materialen. Bel de Krajicek Foundation voor het starterspakket.
5.    Start met trainingen/activiteiten, ondanks dat het groepje kinderen    

   misschien maar klein is. Werf kinderen via mond tot mond reclame en via  
   school. 

6.    Wees elke week op tijd. Zorg dat je er bent met je activiteit en      
   sportmaterialen. Doe je trainingspak aan.

7.    Gebruik een aanwezigheidslijst. Schrijf op wie er zijn en wie niet. Maak    
   kinderen die goed meedoen lid en geef ze een presentje in de vorm van    `

       een lidmaatschapskaart, bidon, T-shirt.
8.    Vraag anderen je te helpen, zoals ouders, vrienden, professionals. Vele  

   handen maken licht werk.
9.    Kies een toernooi, evenement of optreden waar je naar toe wilt weken  

   met je club. 
10.  Blijf gemotiveerd. Wees positief!   
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Krachten, valkuilen, uitdagingen

Krachten
• De buurt krijgt een positieve boost door de aanleg van een playground.
• Versterken van sociale verbanden door de gezamenlijke ontwikkeling van 

een playground, het organiseren van sportieve activiteiten en de samen-
werking met (sport)organisaties in de buurt.

• Het betrekken van jongeren uit de buurt bij de sportactiviteiten, de scholar-
shippers. Ze krijgen een studiebeurs en werken daarvoor op de sportclub 
(wederkerigheid). Zij zijn streetwise, een rolmodel voor andere jongeren.

• De persoonlijke ontwikkeling van deelnemers; sport is een middel om de  
jongeren respectvol met elkaar om te laten gaan. 

• De playground als carri�re-opstap voor scholarshippers.
• Samenwerking tussen bewoners en professionele instanties: professionals 

(buurtwerker, jongerenwerker, sportcoach) begeleiden en ondersteunen de 
scholarshippers, lokale (sport)organisaties verzorgen activiteiten.

Valkuilen
• Beperkte buurtbetrokkenheid bij de playground; sportvoorzieningen zijn 

geen vanzelfsprekende ontmoetingsplekken.
• De begeleiding van scholarshippers vraagt veel tijd; zij moeten voldoende 

toegerust zijn om contacten te leggen, problemen te signaleren, door te ver-
wijzen en om te gaan met pedagogische vraagstukken.  

Uitdagingen 
• Verbinden; hoe maak je de wijk eigenaar van de playground, zodat buurtbe-

woners en lokale (sport)organisaties zelf activiteiten organiseren, als  
vrijwilligers actief betrokken zijn en de playground openen en sluiten.

• Scholarshippers toerusten en ondersteunen in het omgaan met bepaald  
gedrag van kinderen of incidenten. Zodat zij in de begeleiding van de acti-
viteiten (en daar buiten) weten hoe zij de kinderen kunnen aanspreken op 
gedrag en leren respectvol met elkaar om te gaan (pedagogische vorming).
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Buurtkrachttips uit de Krajicek Sportclubs

• In veel buurten is de stap naar zelforganisatie en zelfinitiatief (nog)
te groot voor bewoners. Zelforganisatie vraagt veel kennis, kunde, 
ervaring én het zelfbeeld dat je wel het verschil kan maken.

• In veel buurten is geen ‘vanzelf-organisatie’. Professionals zoals in dit 
project zoeken  maximaal naar de participatie van ouders, bewoners 
en die van jongeren als scholarshipper. Deze keuze werkt. 

• Als professional is pas duidelijk wat maximaal haalbaar is door het 
te doen, bijvoorbeeld bij het zoeken en vinden van scholarshippers. 
Leren in en van de praktijk dus. 

Meer informatie: www.krajicek.nl

http://www.krajicek.nl
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Samen sterk voor ouderen, 
jeugd en wijk

In Someren Noord slaan buurtbewoners, wijkorganisaties en gemeente 
de handen ineen om specifieke buurtthema’s te benoemen en aan te 
pakken. Er komt een overkoepelend plan van aanpak met concrete 
ideeën over onder meer ouderenzorg, jongerenactiviteiten en de 
uitstraling van de wijk. Maak kennis met een sterk staaltje buurtkracht.   

Waarom dit buurtkrachtproject?

Het buurtkrachtproject in Someren Noord is een initiatief van de 
wijkraad en wethouder Theo Maas. Beide partijen willen met het 
project (vrijwilligers)organisaties en bewoners actief betrekken bij de 
opzet en uitvoering van een Integraal Wijk Ontwikkelingsplan. Door 
de vrijwillige inzet van meer bewoners hopen ze meer thema’s breder 
aan te pakken. Ook willen ze de relatie gemeente-welzijn tegen 
het licht houden en via kortere lijntjes de onderlinge samenwerking 
verbeteren.    

Zwaktes en sterktes
Tijdens een eerste wijkkrachtmeting in Someren Noord stellen gemeente, 
politie, wijkraad, de woningcorporatie en andere (welzijns-)instanties een 
buurtkrachtanalyse op. Met de analyse willen de partijen zwakke en sterke 
punten van Someren Noord in kaart brengen, korte lijntjes tussen organisaties, 
bewoners en gemeente creëren en gezamenlijke doelen en oplossingen 
formuleren om de wijk te versterken. Belangrijke thema’s die tijdens deze 
eerste bijeenkomst op tafel komen zijn ‘Wonen’, ‘Veiligheid’ en het ‘Stimuleren 
van burgerinitiatieven’.     

Uit de 
praktijk
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                     Wethouder Theo Maas op de eerste bijeenkomst

Sfeerimpressie bijeenkomst 1, Someren Noord

http://www.youtube.com/watch?v=KTJ3ptP6LfY
https://www.youtube.com/watch?v=-WJcHKpJMq4


Uit de praktijk 79

Kansen en krachten
In een tweede bijeenkomst wordt ook de buurt bij het initiatief betrokken als 
vertegenwoordigers van verenigingen, vrijwilligersorganisaties, school, kerk, 
woonzorgcentrum Eegelshoeve, gemeenschapshuis De Weijers en de wijkraad 
bij elkaar komen. Tijdens verschillende tafelsessies komen knelpunten, kansen 
en krachten aan bod. Ook kijken aanwezigen waar ze in een latere uitvoerfase 
hun steentje kunnen en willen bijdragen. Als alle resultaten van beide 
bijeenkomsten bij elkaar zijn opgeteld en vergeleken, komen drie thema’s als 
belangrijkste uit de bus: 
1. Zorg voor ouderen. 
2. Jeugd. 
3. De uitstraling van de wijk. 
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Ouderenagenda 
Ambities voor de zorg voor ouderen zijn te verdelen in ‘zorg’, ‘wonen’ 
en ‘voorzieningen’. De bewoners van Someren Noord willen zorg graag 
dichterbij de mensen brengen, burenhulp stimuleren en een maatjesproject 
opzetten. Zowel bewoners als instellingen pleiten voor meer verschillende 
woonmogelijkheden voor ouderen. Onder meer via de mogelijkheid zelfstandig 
te wonen, kleiner te wonen of woningen te huren. Wat ouderenvoorzieningen 
betreft zien bewoners en instellingen een belangrijke rol weggelegd voor de 
Eegelshoeve. Het woonzorgcentrum moet meer deel gaan uitmaken van de 
wijk. Belangrijk is om bekendheid te creëren en (letterlijk) voldoende ruimte 
te scheppen voor activiteiten. Op de ‘ouderenagenda’ staan ook de integratie 
tussen jong en oud, dagbesteding, een buurtwerkplaats en meer variatie in de 
tijden van activiteiten.

Meer jeugdvoorzieningen
Bewoners en instellingen denken praktisch hetzelfde over (activiteiten voor) 
de jeugd. Op één staan meer speeltuintjes en speelvoorzieningen. Bewoners 
pleiten bovendien voor een veilige route naar school en meer activiteiten 
voor kinderen tussen de 12 en 16. Instellingen willen de jeugd meer in en bij 
de wijk betrekken door contacten te verstevigen. Ook vinden de instellingen 
het belangrijk om de politiek aantrekkelijker te maken voor jongeren en De 
Comeet te behouden als ontmoetingsplek voor jongeren cq. uitvalsbasis van het 
jongerenwerk.

Minder hondenpoep
Bewoners en instellingen zijn tevreden met Someren Noord als leefomgeving. 
Er is veel groen, buurtcontacten zijn goed en alle voorzieningen zijn dichtbij. 
Gevraagd naar verbeterpunten, hebben bewoners een aantal concrete wensen: 
minder hondenpoep, minder straatvuil van jongeren, meer parkeergelegenheid 
en winkels met uitstraling en langere openingstijden. Instellingen op hun 
beurt zien veel in een actievere rol voor bewoners. Ook pleiten zij voor een 
onderhoudsplicht. Van de gemeente verwachten zij goed onderhoud en 
toegankelijk vervoer. 
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Buurtkracht leeft
De maanden na de eerste twee bijeenkomsten is hard gewerkt om te komen 
tot een integraal wijkontwikkelingsplan. Zo is tijdens een werkbijeenkomst 
van de projectgroep Buurtkracht met de gemeente en welzijnsstichting ONIS 
gesproken over mogelijke samenwerkingsvormen. 
Als kapstok is de overheidsparticipatietrap gebruikt (zie kader). Deze gaat uit 
van het idee dat de opstelling van de gemeente afhangt van het onderwerp. 
De ene keer biedt de gemeente ondersteuning en speelt het een faciliterende 
rol. De andere keer neemt de gemeente meer zelf het initiatief en kiest het 
voor regisseren. Door die wisseling is steeds opnieuw afstemming nodig tussen 
de betrokken partijen. 
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De overheidsparticipatietrap

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

Uit: Loslaten in vertrouwen van de Raad voor openbaar bestuur, 
december 2012 

Loslaten

Faciliteren

Stimuleren

Regisseren

Reguleren
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Ouderen-inzet
Na alle vergadersessies is het tijd om concrete actie te koppelen aan de drie 
thema’s ‘ouderen’, ‘jeugd’ en ‘uitstraling van de wijk’. Een speciaal in het leven 
geroepen werkgroep voor ouderen kijkt hoe het buurtkracht rondom ouderen 
in gang kan zetten. Ook mobiliseert de werkgroep mensen en organisaties op 
het gebied van bewegen, welzijn, voorzieningen en gezondheid om ouderen zo 
lang mogelijk thuis te laten wonen. En niet onbelangrijk: gekeken wordt naar 
de eventuele inzet van ouderen zélf. De eerste activiteit is al snel een feit in de 
vorm van een senioren-informatieavond.  

Verbeteren verkeersveiligheid
Een aantal mensen is aan de slag gegaan met het speerpunt ‘jeugd’. De 
eerste ideeën zijn er al. Zo bestaat het plan om samen met de basisschool en 
ouders de verkeersveiligheid te verbeteren, waarbij grootouders eventueel als 
verkeersbegeleiders op kunnen treden. Voor de wat oudere jeugd (12-18) zijn 
de mogelijkheden voor de inzet van maatschappelijke stages verkend, mede 
ingegeven door interesse vanuit de gemeente. De ‘uitstraling van de wijk’ ligt 
vooralsnog op het bordje van de wijkraad, vanwege de goede relatie met de 
gemeente op infrastructureel gebied. Wel wordt gekeken hoe wijkbewoners op 
concrete onderdelen bij het thema te betrekken.

Kracht organiseren heel belangrijk’

“Er zijn veel mensen op de buurtavonden afgekomen. Dat je kracht kan 
organiseren is heel belangrijk. Verder is er nog steeds geld voor sociale 
projecten. Om zaken te starten is nog steeds subsidie te verkrijgen. 
Maar de basis moet liggen bij mensen die iets willen.”
Wethouder Theo Maas 
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Projectgroep in actie
Om ideeën om te zetten in concrete acties zijn in Someren Noord de volgende 
afspraken gemaakt: 
1. Inschakelen van welzijnsorganisatie Onis als er specifieke zaken op de 

agenda staan, zoals de werkgroep ouderen. Eventueel daaruit voorkomende 
initiatieven kan Onis wellicht goed ondersteunen.

2. Het gemeentebestuur en de politiek blijven ontwikkelingen actief volgen. 
Ieder half jaar legt de projectgroep contact met de gemeente om de 
voortgang te bespreken.

3. De gemeente informeert de projectgroep tijdig als er ontwikkelingen zijn 
rondom belangrijke gebouwen in de wijk, zoals de kerk en jongerencentrum 
De Comeet. Cruciaal is om actieve wijkbewoners blijvend te motiveren, onder 
meer door ze tijdig te informeren.

4. De projectgroep pikt signalen op, ondersteunt mensen bij hun plannen en is 
de brug tussen bewoners en gemeente.

Wijkraad voorzitter Wim Verhees

http://www.youtube.com/watch?v=RW_3iJaMzCs
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Krachten, valkuilen en uitdagingen

Krachten
• Organiseren van een breed verband om knelpunten, oplossingen en 

bijdragen te inventariseren.
• Korte lijntjes tussen de verschillende organisaties, gemeente en bewoners.

Valkuilen
• Bij een top-down benadering zoals hier bestaat het gevaar dat wordt 

voorbijgegaan aan reeds bestaande krachten in de wijk.
• Ideeën van de gemeente kunnen té sturend zijn. Zijn jongeren bijvoorbeeld 

gebaat bij een maatschappelijke stage. Of zijn vooral beleidsambities hier 
leidend?

Uitdaging
• Bewoners méér ruimte en vertrouwen geven om plannen naar eigen ideeën 

vorm te geven.
• Meepraten door bewoners in wat nodig is, zeggenschap krijgen over 

keuzes en bestedingen van gelden in de eigen buurt zijn een opstap 
naar uiteindelijk meedoen. Er zit wel een verschil tussen bewoners die 
gemotiveerd zijn en ‘lol hebben’ om mee te praten en bewoners die het 
interessant vinden om concreet en tastbaar iets te doen. De kunst van 
buurtkracht is om deze beide groepen goed in elkaar over te laten lopen en 
het ‘proces door te geven’. Aan deze kunst liggen onder meer ten grondslag: 
investeren in contact, netwerken en relaties met groepen bewoners, 
ambitievol zijn én een lange adem hebben.   

• Een duurzame samenwerking tussen bewoners, professionals en gemeente 
bepaalt het succes op langere termijn. Concreet ‘doen’ leert deze partijen 
wat echt werkt. Zowel successen als mislukkingen effenen nu het pad 
richting de gewenste toekomst.     

  

Meer informatie: www.somerennoord.nl

http://www.somerennoord.nl
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Financieel zelfstandig met 
Ladybusiness

Buurtkracht speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen. Mooi voorbeeld is Ladybusiness, het 
Utrechtse initiatief waar allochtone vrouwen met weinig kansen op 
de arbeidsmarkt de mogelijkheid krijgen een eigen onderneming te 
starten. Belangrijke motor achter de financieel zelfstandige Business 
School is sport.  

Veel allochtone vrouwen in de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Overvecht 
komen er meerdere keren per week: Ladyfit. De vrouwenvereniging gebruikt 
sport om vrouwen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. Op een 
gegeven moment vindt een groep gelijkgestemden elkaar rondom het thema 
‘werk’. Al snel gaat het gesprek over arbeidsparticipatie. In het bijzonder: de 
kansen van allochtone vrouwen als zelfstandig ondernemer. Sommige vrouwen 
zijn financieel kwetsbaar, hebben geen of weinig inkomen. Anderen hebben 
schulden of zijn afhankelijk van een uitkering of hun partner. Duidelijk is 
dat de reguliere arbeidsmarkt onvoldoende aansluit bij hun mogelijkheden. 
De vrouwen nemen het heft in eigen hand en lanceren Ladybusiness, mede 
mogelijk gemaakt door Ladyfit.

Waarom dit krachtproject?

Allochtone vrouwen met weinig kansen op de arbeidsmarkt die 
graag een eigen onderneming willen starten, missen vaak de 
aansluiting met bestaande instanties. In groepsverband halen ze 
vaak het beste uit zichzelf en elkaar naar boven, zo blijkt uit het 
Utrechtse initiatief Ladybusiness waar deelnemers samen draagvlak 
voor hun plannen creëren met hulp van (professionele) contacten 
in de wijk. 

Uit de 
praktijk
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Blanke mannen in krijtstreeppak
De vrouwen achter Ladybusiness zijn enthousiast en gemotiveerd, willen 
graag een eigen onderneming starten. Sommigen hebben een talent voor 
organiseren, anderen voor schrijven of het maken van kleding. Tijdens de 
opstartfase krijgen vrijwilligers taken toebedeeld die passen bij hun interesses. 
De groep is erg divers qua talenten en interesses, maar ook qua culturele 
achtergrond. Meryem Arbib, een van de initiatiefneemsters, verwoordt het als 
volgt: “Ons project draagt bij aan het idee dat ondernemen niet alleen iets is 
voor blanke mannen van middelbare leeftijd in een krijtstreeppak.”

Afleveren groepsproduct
Ladybusiness krijgt langzamerhand meer vorm. Een aantal vrijwilligers buigt 
zich over het projectplan. Ideeën worden concreter, net als de gesprekken 
over inhoud en vorm van het initiatief. “Het schrijven van het projectplan zat 
vol technische en persoonlijke leermomenten”, vertelt Janneke Zerner van 
Ladybusiness. “Zo leerden we welke elementen een projectplan moet bevatten 
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en waar aan te denken bij het werven van fondsen. Ik was gewend om alleen te 
werken, maar deed door dit schrijfproces ervaring op in het afleveren van een 
groepsproduct.”

Succesvolle subsidieaanvragen
Een ander belangrijk aspect in de opzet van Ladybusiness is het zoeken en 
vinden van relaties en contacten in de wijk, zoals de gemeente, UWV en het 
ROC. Uiteindelijk wil Ladybusiness met steun uit de wijk de Business School 
mogelijk maken. Ervaren en minder ervaren vrijwilligers bereiden samen 
de gesprekken voor, denken na over doel en verloop. Sommige vrijwilligers 
gaan uit van een groepsgewijze aanpak, daarbij geholpen door vrijwilligers 
met ervaring op het gebied van partnergesprekken zoals de bestuursleden 
van Ladyfit. Met succes. Niet alleen wordt gehoor gevonden bij verschillende 
wijkpartners, ook subsidieaanvragen bij onder meer het Oranje Fonds en het 
VSBfonds zijn succesvol. Ladybusiness is klaar voor de start en gaat live met 
behulp van adviesbureau Lisaan.

Stevige portie doorzettingsvermogen
Ladybusiness speelt met haar uitgebalanceerde aanbod in op een concrete 
behoefte. Dat is meteen haar kracht. Deelnemers kunnen er terecht voor 
workshops, individuele coaching, intervisie, begeleiding, maar ervaren ook 
de motiverende werking van teamwork. Dit in tegenstelling tot bestaande 
instanties die door een niet passend aanbod als hoogdrempelig worden ervaren. 
Belangrijk ook is de betrokkenheid van rolmodellen, bijvoorbeeld van 
succesvolle vrouwelijke ondernemers. En: vrouwen die deelnemen aan 
Ladybusiness hoeven niet alles alleen te doen. Zeker niet als ze een goed idee 
hebben en beschikken over een stevige portie doorzettingsvermogen.
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Buurtkracht versterken? Ladybusiness!
 

1. Draagvlak creëren  
Geef elkaar de ruimte in de eerste fase van een project. Ieders inbreng, 
wensen en ideeën zijn welkom om te komen tot een breed gedragen 
initiatief.

2. Plannen op papier 
Laat deelnemers meeschrijven aan het projectplan. Dit schept gedeelde 
verantwoordelijkheid. 

3. Contacten leggen in de wijk 
Laat deelnemers vooraf nadenken over het gewenste verloop en doel van 
gesprekken met (potentiële) partners. Schakel desgewenst vrijwilligers met 
ervaring op het gebied van partnergesprekken in om anderen op weg te 
helpen.

Startende bewondernemers

In meerdere plaatsen is sprake van vormen van startende 
ondernemingen door bewoners zoals Ladybusiness. Ander voorbeeld is 
de Lucascommunity in Amsterdam West met de door hun genoemde: 
‘Bewondernemers’. Uitwisseling en onderling leren van deze 
initiatieven kan bijdragen tot verder succes en uitbouw.    
 

Meer informatie: www.ladyfit.nl

http:// www.ladyfit.nl 
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Donderbergse wijkraad en 
bewoners zetten zich samen in 

De Roermondse wijk Donderberg - ooit de armste wijk van Nederland 
- bestaat uit voornamelijk krachtbuurten. Onder de bewoners zijn 
veel werklozen, migranten en laag opgeleiden met weinig geloof in 
instanties. Sinds maart 2013 werkt een 15 leden tellende wijkraad 
zelfbewust en met frisse blik aan nieuwe initiatieven om de wijk te 
verbeteren. Samen met bewoners én andere betrokken partijen, zoals 
woningbouwcorporaties en de gemeente. 

Een van de eerste acties van de Donderbergse wijkraad is het benoemen van 
voor haar belangrijke punten. Zo wil de wijkraad gaan werken aan collectieve 
belangen mét en niet vóór de bewoners. Verder besluiten leden van de 
wijkraad via eigen waarneming en gesprekken met bewoners te onderzoeken 
wat er in ‘hun’ Donderberg leeft. Ieder lid benadert tien bekende en minder 
bekende wijkbewoners om informatie ‘op te halen’ en behoeften te peilen. 
De gesprekken resulteren uiteindelijk in drie initiatieven waar wijkraad 
en bewoners besluiten samen vol op in te zetten: de examentraining, de 
ontmoetingsruimte en de woonzorgbrigade. Door haar actie krijgt de wijkraad 
bovendien ‘een gezicht’ in de eigen buurt.

Waarom dit krachtproject?

Om ze het geloof in eigen kunnen en in hun eigen krachtwijk 
terug te geven nodigt de Donderbergse wijkraad bewoners uit 
buurtinitiatieven te formuleren. In de uitvoering spelen ze zelf een 
belangrijke rol, samen met verantwoordelijke professionals. Door het 
nemen van eigen verantwoordelijkheid voelen bewoners zich meer 
betrokken bij elkaar en hun buurt. Bovendien worden ze geprikkeld 
om op structurele basis zelf met initiatieven te blijven komen. 

Uit de 
praktijk
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Examentraining en zomerschool
“Bewoners van onze wijk hebben vaak niet de financiële ruimte om hun 
kinderen die er in het laatste middelbare schooljaar niet zo goed voor staan 
naar examentraining te sturen”, vertelt Josette Thissen, opbouwwerkster 
in Donderberg: “Als ze niet slagen voor hun examen en daardoor misschien 
van school moeten, is er een flinke kans dat ze ontsporen. Een groepje 
bewoners heeft samen met leden van de wijkraad een examentraining 
georganiseerd. Studerende jongeren uit de wijk - rolmodellen dus - zijn bereid 
gevonden om, onder begeleiding van twee middelbare schooldocenten, de 
eindexamenkandidaten bij te spijkeren. Met succes: 90% van de leerlingen 
is geslaagd. Er wordt subsidie aangevraagd bij het Ministerie van OC&W 
om de examentraining de komende jaren uit te breiden naar een zomer- en 
zaterdagschool.” 

Ontmoetingsruimte in eigen beheer
In Donderberg hebben buurtbewoners weinig mogelijkheden om ergens 
samen te komen en koffie te drinken. Het café in het wijkgebouw hanteert 
commerciële prijzen. Wel is er een sociaal tarief voor zaalhuur, maar ook dat 
is nog vrij prijzig. Uit de buurt is het initiatief gekomen om zelf een ruimte 
in het wijkgebouw te gaan beheren. Een groep van 30 vrijwilligers heeft zich 
opgegeven om koffie te schenken en leesvoorzieningen te verzorgen. Vanuit 
het wijkontwikkelingsplan van de gemeente, provincie en woningcorporaties is 
hier 40.000 euro subsidie voor uitgetrokken. 
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Woonzorgbrigade
In de nieuwe Wmo ligt de nadruk op het zorgen voor elkaar. Ook in 
Donderberg krijgt welzijn-nieuwe-stijl langzamerhand gestalte, vertelt Josette: 
“Enerzijds wonen er hulpbehoevende mensen in de wijk die geen recht meer 
hebben op professionele hulp en niet of nauwelijks beschikken over een eigen 
netwerk. Anderzijds zijn er mensen die graag helpen en/of een uitkering 
hebben. Deze uitkeringsgerechtigden zijn verplicht om af en toe met een 
vuilprikker door de wijk te gaan, maar zij kunnen veel meer en zinvoller 
werk doen. Een groep bewoners is langs de deuren gegaan om behoeften te 
inventariseren. Vaak zeggen mensen dat ze niets nodig hebben. Ik adviseer 
om goed door te vragen en verder te kijken. Als de voortuin een oerwoud is, 
zeg je: ‘Maar het kost u wel wat moeite om het voortuintje te onderhouden?’ 
Vaak blijken mensen dan toch wel graag hulp te krijgen bij het schoffelen, het 
boodschappen doen of andere dingen. Is er meer nodig, dan leggen we alsnog 
de link met professionals.” 

Structureel aan tafel
Sinds maart 2013 is in Donderberg veel vooruitgang geboekt in de 
contacten met gemeente, provincie en woningcorporaties. Eerder was er 
in de wijkontwikkelingsplannen van deze drie partijen nauwelijks ruimte 
voor burgerinitiatieven. In het uiterste geval mochten bewoners alleen 
de laatste details invullen. “Nu is er vanuit het wijkontwikkelingsplan 
bijvoorbeeld subsidie voor de ontmoetingsruimte, een initiatief van de 
bewoners zelf”, vertelt Josette. “Ook zitten de voorzitter en secretaris van 
de wijkraad structureel aan tafel bij overleggen met gemeente, provincie en 
woningcorporaties. Daar is echt veel in veranderd.”

Voet aan de grond
Wat heet? Het duurde zeker een jaar voordat de wijkraad voet aan de 
grond kreeg bij voor haar belangrijke partners. Josette: “Steeds maar weer 
is geprobeerd in goed overleg het belang van inbreng van de bewoners te 
benadrukken. Toen dit niet lukte met overleg, is er een brief geschreven 
naar het College en de Gemeenteraad. De brief kwam ook in de pers. Niet 
eens om zaken ‘op scherp te zetten’, maar om openingen voor structureel 
bewonersoverleg te realiseren. En dat heeft gewerkt!”
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Bewoners zelf aan het roer
De wijkraad verzet bergen goed werk, maar moet niet ten onder gaan aan het 
eigen succes. “Het risico bestaat dat de wijkraad zich teveel werk op de hals 
haalt”, aldus Josette. “We hebben drie mooie projecten opgezet. Daarnaast 
gaat de wijkraad aan de slag met andere signalen uit de wijk. Ik hoor nu 
al geluiden van wijkraadleden dat het erg druk is. Daarom hebben we een 
structuur bedacht waarin bewoners vooral zelf initiatieven gaan uitvoeren. 
Hier is wel iemand van de wijkraad bij betrokken, maar hij of zij verdwijnt 
geleidelijk naar de achtergrond.”

Binden en enthousiasme vasthouden
Het is soms moeilijk om bewoners te binden en te blijven enthousiasmeren. 
Zeker als mensen zich als vrijwilliger hebben aangemeld, maar pas later aan de 
slag kunnen zoals de 30 vrijwilligers voor het ontmoetingscentrum. Belangrijk 
is om mensen ook in het voortraject iets in handen te geven waarmee ze uit de 
voeten kunnen. Josette: “De vrijwilligers gaven heel duidelijk aan niet te willen 
vergaderen, dus moesten we andere dingen bedenken. Zo is er bijvoorbeeld 
een clubje geweest dat zich alvast bezighield met de inrichting van de ruimte 
en keek hoe we het met weinig budget toch gezellig konden maken. Dat ging 
goed, maar bleef ook een moeilijk punt.”

 Nieuwe initiatieven in de wijk 

De ‘Donderberg-structuur’ in 5 stappen:
1. Er komt een initiatief of signaal van bewoners binnen bij de wijkraad.
2. De wijkraad peilt of dit iets is waar meer mensen in de wijk behoefte 

aan hebben.
3. Zo ja: de wijkraad nodigt bewoners uit om mee te werken aan de 

uitvoering van het initiatief. 
4. Zij vormen samen een initiatiefgroep, waar een lid van de wijkraad 

zich bij aansluit.
5. Als het goed gaat met de initiatiefgroep, schuift het wijkraadlid naar 

de achtergrond. Uiteraard kan de groep bij vragen altijd aankloppen. 

Voordeel van deze opzet is de minimale belasting op wijkraadleden. 
Initiatieven zijn echt van en voor de wijk. 
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Krachten, valkuilen, uitdagingen

Krachten
• Een zichtbare en actieve wijkraad zet zich samen met bewoners, instanties 

en gemeente in om de wijk te verbeteren.
• Via de media eigen macht en zeggenschap afdwingen als andere partijen 

wel het belang van bewoners benoemen, maar het in hun eigen handelen 
(nog) niet laten zien. Advies is hen hierop helder en duidelijk aan te spreken 
en niet te blijven wachten.

• Goede relatie en verstandhouding: de wijkraad is structureel partner in 
overleg met gemeente, provincie en woningcorporaties.

• Werken aan de slagingskans en toekomst van jongeren, door het 
organiseren van examentraining en een zomer- en zaterdagschool. 
Studerende jongeren uit de wijk fungeren als rolmodel en helpen, onder 
begeleiding van twee docenten, andere jongeren zich voor te bereiden op 
hun examens.

• Sociale ondersteuning organiseren: een groep bewoners gaat van deur tot 
deur om hulpvragen van medebewoners te peilen en te kijken of hulp van 
een medebewoner dan wel een professional nodig is.

• Creëren van laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden voor 
buurtbewoners door een ruimte in het wijkgebouw in eigen beheer te 
nemen en daar koffie te schenken. Een fysiek punt in de wijk is vaak erg 
belangrijk voor de zichtbaarheid, bekendheid en het concreet maken van 
een bewonersinitiatief.  

Valkuil
• Grootste risico is dat de actieve wijkraad zich teveel werk op de hals haalt. 

Uitdaging 
• Steeds opnieuw bewoners betrekken en enthousiasmeren om taken op zich 

te nemen voor de uitvoering van initiatieven en zo de verantwoordelijkheid 
te delen. 

Meer informatie: www.wijkraaddonderberg.nl

http://www.wijkraaddonderberg.nl
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Toen bleek dat we geen voet aan de grond kregen bij de gemeente, 
hebben we een brief geschreven naar het College en de Gemeenteraad. 
Die brief kwam ook in de pers en heeft voor openingen gezorgd: de 
voorzitter en secretaris van de wijkraad zitten nu structureel aan tafel 
bij overleggen met gemeente, provincie en woningcorporaties.

Josette Thissen, opbouwwerkster
in Donderberg
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Een miljoen voor de moskee door 
mooi staaltje woman power 

Een groep vrouwen van Marokkaanse afkomst uit de Utrechtse wijk 
Leidsche Rijn komt in actie als ze horen dat geld nodig is voor de nieuw 
te bouwen moskee in hun buurt. Via verschillende activiteiten brengen 
de vrouwen het geweldige bedrag van 1 miljoen euro bij elkaar. Een 
mooi staaltje woman power.  

Al jaren komt in nieuwbouwwijk Leidsche Rijn iedere donderdag een groep 
vrouwen van Marokkaanse afkomst bij elkaar om samen de Koran te lezen. Als 
zij horen over financiële nood bij de nieuw te bouwen moskee, besluiten ze 
tot actie over te gaan. “We zijn niet betrokken bij de bouw van de moskee en 
wisten niet wie er in het bestuur zat”, vertelt voorvrouw’ Saida Hamdi. “Maar 
toen we over de problemen hoorden, hadden we spontaan het idee om met 
zijn allen iets te doen. We zijn zonder aarzelen in actie gekomen: echte woman 
power!”

 Waarom dit 
krachtproject?

Om geld in te zamelen voor 
de bouw van een nieuwe 
moskee organiseert een 
groep Marokkaanse vrouwen 
verschillende activiteiten 
met hulp van Turkse en 
Marokkaanse ondernemers 
en welzijnsorganisaties. De 
actie van de vrouwen komt 
voort uit geloofsovertuiging 
én uit het idee dat de moskee 
een belangrijke rol kan spelen 
om problemen in de wijk te 
verhelpen.

Goed voorbeeld doet volgen
De eerste actie van Saida en haar 
vriendinnen is het organiseren van een 
vrouwendag. Vrouwen kunnen er een 
massage of consult met een diëtiste 
krijgen. Ook is er een modeshow en 
een kennismakingsronde met allerlei 
ondernemers en organisaties uit de 
wijk. De dag is een groot succes: er 
komen veel vrouwen op af van binnen 
en buiten de wijk. Saida en de andere 
dames krijgen de smaak te pakken. 
Na de vrouwendag volgen een gala, 
een veiling en andere activiteiten. 
Daarbij krijgen ze hulp van Turkse 
en Marokkaanse ondernemers uit 
de buurt. In de vorm van spullen, 
voedsel, catering of een (bijna) 

Uit de 
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gratis beschikbaar gestelde locatie. Goed voorbeeld doet volgen. Ook andere 
vrouwen uit Leidsche Rijn en aangrenzende wijken beginnen evenementen te 
organiseren om geld op te halen voor de moskee.

Spreekuur in de moskee
De reden voor de vrouwen om zich in te zetten voor de nieuw te bouwen 
moskee heeft alles te maken met hun geloofsovertuiging. Ook komen ze 
in actie omdat ze de moskee een grote rol toedichten in het oplossen van 
maatschappelijke problemen in de wijk. “Er blijkt veel behoefte te bestaan om 
samen te werken met de moskee en zo de buurt beter te maken”, vertelt Saida. 
“GGZ-instellingen en jeugdzorgorganisaties kunnen bijvoorbeeld spreekuur 
houden en voorlichting geven in de moskee. Wat nog maar eens het grote 
belang van de moskee aantoont. Dit geeft ons ook de kracht om door te gaan 
met de inzamelingsacties.”
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Investeren loont
Saida is ervan overtuigd dat de moskee ook een bijdrage kan leveren aan de 
sociale cohesie en het welzijn in de wijk, zoals te lezen staat in het rapport 
Moskeeën gewaardeerd van Stichting Oikos: “Alle 457 moskeeën samen 
besparen de belastingbetaler ruim 150 miljoen. Moskeeën leveren een bijdrage 
aan het voorkomen en oplossen van maatschappelijke problemen. Er zijn maar 
weinig gemeenten die dit onder ogen zien en investeren in de moskee.” 

Taboe 
Grote ‘afwezige’ in de door de vrouwen georganiseerde activiteiten is de 
gemeente. Volgens hen vanwege het taboe op het woord ‘moskee’. Saida: “Dit 
is erg frustrerend. We missen de overheid als partner in dit geheel. Zij zien ons 
als vrijwilligers van de moskee. Samenwerken met ons betekent investeren in de 
moskee. En dat is niet hun bedoeling.” Toch overheerst na afloop een positief 
gevoel. “Het was prachtig om te zien hoe vrouwen uit de buurt voor een doel 
gingen. De passie, de energie en de kracht waren goed voelbaar.”
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Buurtkrachttips uit Leidsche Rijn

• Organiseer dat waar je al goed in bent, concreet dichtbij en inspelend op 
behoeften. Via massage en voedingsadvies worden de eerste vrouwen 
bereikt. Dit zet zich steeds verder door naar ‘samenwerking om-niet’ met 
ondernemers, andere partners en vrouwen in andere wijken. Dit is eigen 
kracht ten top!  

• Bewoners die zich als gemeenschap organiseren maken met de brede inzet 
van die gemeenschap (bewoners, ondernemers en instellingen) met elkaar 
het verschil.  

• Innerlijke motivatie als een geloofsovertuiging of een maatschappelijke 
drijfveer kan als een sterke bron werken bij bewonersinitatieven. 
Professionals en de overheid missen soms de durf om bij deze kracht aan te 
sluiten als partner met eigen bron, eigen doel en belang. 

Meer informatie: www.morl.nl

http://www.morl.nl
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Gezamenlijke stappen zetten met 
persoonlijke Wijkgenoten-aanpak

Willekeurige burgers motiveren om als vrijwilliger ondersteuning te 
bieden aan kwetsbare mensen in hun woonomgeving? Veldhoven 
bewijst dat het kan met het deur-tot-deur project ‘Wijkgenoten’ 
in woonwijk d’Ekker. Door een succesvol verloop is het initiatief 
inmiddels bezig aan een opmars in alle wijken van de gemeente.  

Als politieagent komt Edwin Wijngaards zeer confronterende en schrijnende 
situaties tegen in d’Ekker, De sociale cohesie is laag, veel ‘kwetsbaren’ zijn uit 
het zicht van de hulpverlening geraakt. Huiselijk geweld, psychische problemen 
en vervuiling zijn in d’Ekker aan de orde van de dag. In Edwins werk staat dat 
wat zich achter de voordeur afspeelt altijd centraal. “Sommige mensen zijn 
ernstig getraumatiseerd en zitten eenzaam thuis, vaak zonder (goed) sociaal 
netwerk en buiten het bereik van hulpverlenende instanties.”

Waarom dit krachtproject?
 
Kwetsbare mensen zitten vaak in hetzelfde schuitje en zijn in die 
zin ‘lotgenoten’. En lotgenoten helpen elkaar graag, zeker als ze 
in dezelfde wijk wonen. In de Veldhovense wijk d’Ekker sloegen 
‘talentvolle’ lotgenoten de handen ineen. Samen vormden ze een Erop-
af-Team om als ‘wijkgenoten’ hun onzichtbare buren te traceren en 
activeren, met hulp van maatschappelijk betrokken bewoners met een 
professionele achtergrond. 

Sociale aanjager
In 2010 zetten de gemeente Veldhoven, Woonbedrijf en Stimulans een 
samenwerkingsverband op om de leefbaarheid in d’Ekker te verbeteren. Er 
komt een wijkcontract, waarin burgers en professionals afspraken maken over 
hoe ze ‘de kwetsbaren’ in de wijk - mensen die hulp nodig hebben, maar niet 
in beweging komen - willen bereiken. Edwin krijgt de (vrije) rol van sociaal 
aanjager.

Uit de 
praktijk
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In 2011 komt het project in een stroomversnelling als Edwin een 29-jarige 
vrouw bezoekt. Ze woont net in de wijk, heeft borstkanker en staat wel open 
voor een laagdrempelig contact met een lotgenoot. Als Edwin een week later 
in dezelfde buurt een vrouw ontmoet met eenzelfde soort wens, regelt hij een 
ontmoeting tussen beide dames. Het eerste lotgenotencontact is een feit. 

Gesprek aangaan
Doortastend als hij is, besluit Edwin het initiatief onder de noemer ‘Lotgenoten’ 
vanaf augustus in de hele wijk uit te rollen. Hij benadert ouderenverzorgsters, 
een maatschappelijk werker en mensen die vanuit hun expertise of bagage 
vrijwillig een Erop-af-team willen vormen. De vrijwilligers gaan vervolgens deur 
voor deur op zoek naar bewoners die als steun voor elkaar kunnen en willen 
fungeren. De huisbezoeken verlopen net als in de tijd dat Edwin bij de politie 
werkt: zonder voorkennis of plan van aanpak het gesprek aangaan met de 
mensen. Veel mensen zijn bereid anderen te helpen, zeker als ze persoonlijk 
worden benaderd. Binnen korte tijd creëert het Erop-af-team  een netwerk van 
bewoners die ziek zijn, een dierbare hebben verloren, mensen met een WMO-
indicatie, jonge gezinnen die in de knel zitten, maar ook burgers die iets voor 
een ander willen betekenen. “We maakten allerlei combinaties van mensen die 
elkaar konden ondersteunen. Sommigen leverden persoonlijke gedichten aan, 
anderen ondersteunden elkaar fysiek en mentaal.”

Van lotgenoten naar Wijkgenoten 
Het netwerk van buurtbewoners breidt zich zo snel uit dat de term 
‘lotgenoten’ de lading niet meer dekt. De groep vrijwilligers van het Erop-
af-team besluit alle kwetsbare én bereidwillende bewoners in de wijk in 
beeld te brengen. Onder de naam ‘Wijkgenoten’ gaan ze verder. Ze halen 
kwetsbaren uit hun patroon en proberen deze mensen te motiveren en te 
activeren, zodat ze uiteindelijk het vertrouwen in zichzelf én de samenleving 
terug krijgen. Bovendien daagt het Erop-af-team de samenleving - en de buurt 
in het bijzonder - uit om problemen gezamenlijk aan te pakken. De aanpak 
werkt. De persoonlijke benadering schept zoveel vertrouwen dat mensen de 
gezamenlijke stap naar participatie willen maken. Zo vindt een vrijwilliger van 
Wijkgenoten door langs de deuren te gaan en aan te bellen binnen 2,5 uur 11 
mensen bereid om een sneeuwploeg te vormen voor een ouderencomplex in 
de buurt. 
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Uitbreiding 
In juli 2013 eindigt het samenwerkingsverband in d’ Ekker. De gemeente 
Veldhoven is zo gecharmeerd van het project dat Edwin een baan aangeboden 
krijgt als wijkcoach. Zijn rol is om vanuit een helikopterview het project te 
faciliteren. Samen met een vrijwillige coördinator stuurt Edwin alle kwetsbaren/
vrijwilligers aan. Wat gezien de omvang ook wel nodig is. Wijkgenoten groeit als 
kool. Niet alleen in d’Ekker, maar ook in andere wijken. In veel gevallen wordt 
daarbij de reguliere hulpverlening ingeschakeld om casussen af te stemmen, 
wat zorgt voor een steeds betere samenwerking tussen professionals en de 
vrijwilligers van Wijkgenoten. 

Landelijke opleiding
In 2014 werkt Wijkgenoten met haar ‘Erop-af-team’ in heel Veldhoven. Het 
team pakt alle meldingen in Veldhoven op en is standaard in de buurt van 
seniorencomplexen of in wijken met een lage sociale cohesie te vinden. Het 
principe achter Wijkgenoten is zo succesvol dat Edwin besluit het Wijkgenoten 
te ‘vermarkten’ en de naam van zijn oorspronkelijke initiatief te veranderen 
in ‘Wijk van de Toekomst’. “Wijk van de Toekomst is het draagvlak waar 
ongeorganiseerde burgers, bestaande vrijwilligersgroepen of dorpsondersteuners 
een praktijkopleiding krijgen aangeboden. De opleiding ‘Ontwikkeling sociale 
wijkteams’ duurt vijf dagen en maakt deel uit van het SBO-aanbod. Ervaringen en 
methodieken uit Wijkgenoten zijn in de opleiding verweven. Idee is dat cursisten 
op willekeurige locaties kwetsbaarheid adequaat in beeld brengen, omwonenden 
activeren, laagdrempelige burgerinitiatieven creëren en actief samenwerken met 
hulpinstanties en lokale initiatieven. Ik hoop en verwacht dat door alle steun veel 
hulpbehoevenden weer mee kunnen doen in een splinternieuw sociaal netwerk.”

‘Wijk van de Toekomst creëren’

“Het is mijn droom om een ‘Wijk van de Toekomst’ te creëren als draagvlak 
waarbij allerlei samenwerkingsverbanden in het publieke domein kunnen 
ontstaan gericht op mooie resultaten, maar vooral door de burger actief te 
betrekken. Zoals dat bij Wijkgenoten gebeurt. Ik wil mijn kinderen iets moois 
meegeven, iets waar ze trots op kunnen zijn en mogelijk ook mee verder kunnen 
als ze dat willen.”
Edwin Wijngaards, sociaal aanjager Wijkgenoten
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De burgerprojecten van Wijkgenoten

• Maatje op maat: matchingssysteem waar maatjes 1 op 1 met elkaar 
in contact worden gebracht.

• Diner op maat: een door een wijkbewoonster georganiseerd gratis 
diner voor kwetsbare ouderen.

• Een sociaal moment: maandelijks moment voor zes inwoners bij 
schoonheidsspecialiste Patricia.

• De Hoge Boght: ontmoetingsplek op de algemene begraafplaats 
voor oudere bezoeker.

• Helpende handen: maandelijkse massage voor ouderen door 
voetreflextherapeute Bea van Bommel.

• Kaartmaakclub: dames van de kaartmaakclub fungeren als maatje 
voor kwetsbare wijkbewoners.

• Hulp met een lach: theatermaker maakt sociale thema’s 
bespreekbaar voor jong en oud.

• Samen in beweging: bewoonster van een seniorencomplex 
zet haar loopband en hometrainer in om ouderen tijdens de 
wintermaanden in beweging te brengen.

Wijk d’Ekker

https://vimeo.com/64438342
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Krachten, valkuilen en uitdagingen

Krachten
• Organiseren van sociale ondersteuning en netwerk; een groep vrijwilligers 

inventariseert de aanwezige talenten en kwetsbaarheden van bewoners in 
de buurt en probeert mensen aan elkaar of aan een activiteit te koppelen.

• Outreachend; persoonlijke benadering maakt problematiek achter de 
voordeur zichtbaar (erop af).

• Iemand is naast hulpvrager tegelijkertijd (of later) hulpaanbieder. Deze 
wederkerigheid is de essentie van eigen kracht.

Valkuilen
• Overbelasting van vrijwilligers door stijging van hulpvragen van kwetsbaren.
• Spanningsveld tussen professionals en vrijwilligers; onderlinge concurrentie. 

Professionals hebben de kwetsbaarheid van bewoners niet altijd in beeld. 
Vrijwilligers weten bewoners die uit beeld van de hulpverlening zijn 
(geraakt), te bereiken.

Uitdagingen 
• Steeds meer vrijwilligers aantrekken voor een goede taakverdeling en het 

mogelijk maken van nieuwe contactmomenten voor kwetsbaren.
• Samenwerken op basis van ‘gelijkwaardigheid in het verschil’ tussen 

professionals en vrijwilligers met bestaande netwerken om de methodiek van 
Wijkgenoten te integreren en uit te rollen. 

Meer informatie: www.wijkvandetoekomst.com 

http://www.wijkvandetoekomst.com 
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Nieuw Grijs geeft Drents dorp 
op krachtige manier kleur

Het Drentse dorp Witteveen vergrijst, voorzieningen zijn weg of 
dreigen te verdwijnen. Werk aan de winkel dus voor de werkgroep 
Nieuw Grijs en Welzijn Midden-Drenthe die er door de enthousiaste 
inbreng van bewoners in slagen creatieve ideeën te vatten in concrete 
en leefbare initiatieven. 

Nieuw Grijs maakt deel uit van de projectgroep ‘Witteveen levend en jong’, 
een initiatief van de dorpsvereniging Plaatselijk Belang. ‘Witteveen levend 
en jong’ wil het dorp en zijn bewoners stimuleren actief in te spelen op de 
veranderende bevolkingssamenstelling. De taak van Nieuw Grijs – één van de 
verschillende werkgroepen – is helder: ervoor zorgen dat oudere inwoners 
van Witteveen in het dorp kunnen blijven wonen, ondanks de beperkte 
dorpsvoorzieningen. 

Waarom dit 
krachtproject?

De 600 inwoners van het 
Drentse dorp Witteveen zijn 
in veel opzichten afhankelijk 
van omliggende plaatsen. Veel 
voorzieningen ontbreken, er is 
bijna geen openbaar vervoer en de 
plaatselijke basisschool is na een 
fusie verhuisd. Wat vooral lastig is 
voor het groeiend aantal ouderen. 
De speciaal in het leven geroepen 
werkgroep Nieuw Grijs en Welzijn 
Midden-Drenthe gaat samen met 
bewoners op zoek naar krachtige 
oplossingen en nieuwe ideeën 
om het voorzieningenniveau 
en daarmee de leefbaarheid in 
Witteveen veilig te stellen.

Naoberschap
De animo voor de eerste 
brainstormsessie van Nieuw 
Grijs op 22 februari 2012 in 
dorpshuis De Tille is groot. 
Veel oudere dorpelingen zijn 
bereid mee te praten over ‘de 
betekenis van oud worden in 
Witteveen’. De behoefte van 
Witteveense ouderen gaat verder 
dan een woon- en zorgwens 
alleen. Mensen willen contact, 
staan open voor een centrale 
ontmoetingsplek om een praatje 
te maken met dorpsgenoten. De 
term ‘naoberschap’ komt ter tafel. 
Het idee je naobers (buren) met 
raad en daad bij te staan als dat 
nodig is, spreekt veel bezoekers 
aan. 

Uit de 
praktijk
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Dorpsvereniging plaatselijk belang

Projectgroep Levend & Jong

Werkgroep 
“Veilig door 
het Veen”

Werkgroep 
“Nieuw Grijs”

Werkgroep 
“Kindbreed”

Gestructureerde verantwoordelijkheden in Witteveen.

Inloopochtend 
Nieuw Grijs vat de koe bij de horens en besluit in De Tille een inloopochtend 
te organiseren waar dorpsgenoten samen koffie kunnen drinken, de krant 
kunnen lezen of gezellig met elkaar kunnen kletsen. Al snel opperen bezoekers 
aanvullende ideeën die een paar maanden later worden gerealiseerd. Zo komt 
er tijdens één van de inloopochtenden iemand langs om te vertellen over zijn/
haar leven in Witteveen. Verder breien Witteveense vrouwen - jong en oud - op 
de eerste inloopwoensdag van de maand samen ‘Aan de breitafel’. De praktijk 
bewijst: een klein zetje in de goede richting geeft in Witteveen vorm aan het 
echte, pure naoberschap. 

Dorpshuiskamer de Tille
Zo’n driekwart jaar na aanvang van het project is werkgroeplid Liesbeth 
Langen nog steeds enthousiast over de ontwikkelingen van de dorpshuiskamer. 
“Er gebeurt zoveel. Sinds kort organiseren we één keer per maand een 
‘Techtafel’. Bewoners kunnen kapotte apparaten meenemen, die (gezamenlijk) 
gemaakt worden door technische bezoekers. Ook ontstaan groepjes die samen 
naar markten en evenementen in de regio gaan. Verder doet Witteveen mee 
aan Learn for Life: een initiatief waar mensen samen komen om in groepen iets 
te leren. Door de verschillende activiteiten lopen steeds weer nieuwe mensen 
binnen.” 
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Opbouwwerker 
Harry Tijms

Dorpskracht Witteveen
Het succes van Nieuw Grijs toont nog maar eens aan dat Witteveen al gewend 
was om dorpskracht in te zetten. Alleen nu op een nieuwe, andere manier. Ook 
nieuw is de rol van het welzijnswerk dat op de achtergrond vooral informeert 
en faciliteert. Opbouwwerker Harry Tijms van Welzijnswerk Midden Drenthe 
vertelt: “Samen met vooral oudere inwoners van Witteveen kijk ik hoe we het 
dorp leefbaar kunnen houden. Mooie eerste aanzet is de inloopochtend. Deze 
willen we verder uitbouwen met woon- en zorgvraagstukken, onder meer door 
gebruik te maken van het aanwezige talent in het dorp.” Er ontstaan steeds 
meer nieuwe initiatieven in De Tille. Zo vinden een fysiotherapeut, een sport-
school en een centrum voor kinderen met ADHD en autisme er hun thuisbasis. 

Aan Tafel
Ondanks alle successen, hebben de 60-plussers van Witteveen ook vragen en 
wensen op het gebied van wonen, zorg en voorzieningen. Om die wensen in 
kaart te brengen, heeft de werkgroep Nieuw Grijs een enqu�te ontwikkeld. 
Liesbeth: “Voor een zo hoog mogelijke respons én nog meer draagvlak zijn we 
in gesprek gegaan met 60-plussers, door letterlijk met ze ‘aan tafel’ te gaan. 
Tijdens het eten praat je vaak met elkaar. Idee is om bewoners samen te laten 
eten. We zijn dan ook op zoek gegaan naar koks, mensen die het leuk vonden 
om tijdens de groepsgesprekken het eten te verzorgen.” 

Creatief nadenken
Niet iedereen kan kok én gespreksleider tegelijk 
zijn, dus is naar gespreksleiders gezocht. Liesbeth:  
“We hebben gericht een aantal mensen benaderd 
en vervolgens getraind om deelnemers te 
prikkelen, te stimuleren en creatief na te laten 
denken. Daarmee hopen we een verdiepingsslag 
te maken, ter aanvulling op de enqu�tes. Na 
de gesprekken worden de enqu�tes verstuurd 
aan alle 60-plussers in het dorp. De resultaten 
daarvan worden verwerkt door twee studenten 
van Stenden Hogeschool en samengevoegd met 
de verslagen van de groepsgesprekken. Hiermee 
gaan we het dorp in om te kijken aan welke 
wensen we gehoor kunnen geven.”
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Leefbaarheids-impuls
Uiteindelijk gaan negen eetgroepen van vier tot zes mensen met elkaar 
aan tafel om te praten over de toekomst van 60-plussers in Witteveen, hun 
toekomst. Thema’s die ter sprake komen spelen in op de vraag hoe belangrijk 
mensen het vinden om in Witteveen te blijven als ze meer zorg nodig hebben. 
Welke voorzieningen zijn dan nodig in huis? Welke diensten? Welke talenten 
komen van pas, nu en later? De bijeenkomsten zijn gezellig en nuttig tegelijk. 
Nieuwe ideeën worden uitgewisseld. Veel mensen ontmoeten elkaar voor het 
eerst. Onbedoeld ontstaan nieuwe netwerken en contacten. De leefbaarheid 
krijgt een enorme impuls. Met dank aan de steun van betrokken organisaties, 
maar vooral door de Witteveners zelf.
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Liesbeth Langen

Alternatieve woonvormen, 
snel internet
De Aan Tafel gesprekken leveren 
nuttige aanknopingspunten op 
voor concrete vervolgstappen. 
Deelnemers geven aan prettig 
te wonen in Witteveen. Toch wil 
ongeveer de helft verhuizen als ze 
denken meer zorg nodig te hebben. 
Sommige deelnemers opperen het 
idee alternatieve woonvormen 
te introduceren, zoals een grote 
boerderij met appartementen, een 
tuin en kippen. Bewoners beschouwen 
De Tille nu als centraal punt, maar zien 
het dorpshuis bijvoorbeeld ook graag 
als uitgiftepunt van medicijnen of plek 
waar een wijkverpleegster regelmatig 
aanwezig is. Ook kan het gebouw dienen als een centrale plaats waar 
bewoners een sleutel in bewaring kunnen geven, als condoleance-locatie of als 
vraag- en meldpunt. Voor het welzijn van Witteveners ten slotte is de opzet van 
een zorgcoöperatie belangrijk. En snel internet: mensen blijven langer thuis 
wonen als ze voorzieningen digitaal krijgen aangeboden.
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Conclusies en nieuwe plannen 
De werkgroep is blij met de uitkomsten van de tafelgesprekken en legt 
drie conclusies voor aan de dorpsvergadering. Eén: 60% van de 60-plussers 
is bereid de handen uit de mouwen te steken. Twee: het ontwikkelen van 
ontmoetingsplaatsen moet prioriteit krijgen. En drie: het is goed om nu al na te 
denken over onderlinge hulp en steun, voor nu en in de toekomst. 
Voor Nieuw Grijs zelf zijn de uitkomsten aanleiding zich te storten op nieuwe 
plannen. Zo gaan er stemmen op een onderzoek te starten naar de behoeften 
van 75-plussers én jongeren. Verder wil de werkgroep gesprekken starten 
over de mogelijkheden van een zorgcoöperatie en een begin maken  met het 
concreet organiseren van onderlinge hulp.

Dit dorp heeft heel veel krachtige elementen; dus niet van alles een beetje, 
maar van alles veel!

Jel Engelen, adviseur Movisie
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Krachten, valkuilen, uitdagingen

Krachten
• Een groep actieve bewoners weet andere bewoners goed en snel te 

bereiken, peilt behoeften, benut en maakt aanwezige talenten zichtbaar.
• Creëren van ontmoetingsmogelijkheden; inloopochtenden en interessante 

activiteiten voor verschillende groepen. Versterken van sociale verbanden 
door organiseren van gezamenlijke activiteiten en het met elkaar in contact 
brengen van mensen.

• Organiseren van sociale steun; door ‘naoberschap’ komen mensen elkaar 
sneller te hulp. Witteveners zijn in staat zichzelf te organiseren, de 
toegankelijkheid van (zorg)voorzieningen in de omgeving te waarborgen en 
de afhankelijkheid te verminderen.

• Solide samenwerking tussen gemeente, welzijn en bewoners. Midden 
Drenthe, waaronder Witteveen valt, kent al lang een Dorpenoverleg. 
De gemeente en welzijn hebben met de dorpen een structuur opgezet 
waarin elk dorp haar eigen plannen maakt met ondersteuning van enkele 
welzijnsconsulenten.

Valkuil
• De projectgroepsleden zijn doeners met veel kennis van het dorp en in staat 

snelle verbindingen tussen allerlei initiatieven te leggen. Valkuil is dat ze te 
veel tegelijk willen doen en te hard van stapel lopen.

Uitdaging
• Steeds opnieuw mensen betrekken om taken op zich te nemen en 

verantwoordelijkheden te delen.

 

Meer informatie: www.dorp-witteveen.nl

http://www.dorp-witteveen.nl
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Ada Oudewater

Zierikzee zet tijd om in 
buurtkracht

De manieren om leefbaarheid in wijken te vergroten zijn talrijk. In 
Zierikzee zetten bewoners tijd om in buurtkracht. Het principe achter 
het Tijdpunten-programma is simpel én doeltreffend: deelnemers doen 
klussen in de buurt en ruilen hun tijdsbeloning in voor een dienst of 
product naar keuze bij een van de ‘verzilverpartners’.

Initiatiefnemer van ‘Tijdpunten’ is de stichting Made in Zeeland. Ada 
Overwater, secretaris van de stichting legt uit: “Tijdpunten is een belonings-
programma waarin mensen klussen uitvoeren in opdracht van zogenaamde 
beloonpartners. De beloning wordt uitgedrukt in punten, waarbij elk uur 
helpen één uur ‘saldo’ oplevert. Het is vooral de bedoeling dat Tijdpunten 
‘geruild’ worden.” 

Waarom 
dit krachtproject?

Op Schouwen bevindt een groe-
iende groep ouderen zich in een 
financieel en sociaal zwakke 
positie. Om maatschappelijk te 
kunnen blijven participeren zijn 
zij afhankelijk van de almaar 
afnemende overheidssteun. 
Mede hierom is in Zierikzee het 
programma Tijdpunten opgezet. 
Deelnemende bewoners doen 
klussen voor de lokale samen-
leving (onder wie ouderen), krij-
gen hiervoor een beloning in ‘tijd’ 
en mogen de opgespaarde uren 
inruilen voor een maatschappelijk 
verantwoord product of dienst 
naar keuze.  

Uit de 
praktijk
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sluit goed aan bij een maatschappelijke trend namelijk dat individuen steeds vaker samen werken op 
thema’s die hen aanspreken: buurtkracht krijgt zo vorm. 
Tijdpunten is ook het platform dat netwerken onderling verbindt waardoor er naast uitwisseling van 
diensten ook (sociale) kennis wordt gedeeld. Nieuwe netwerken zijn belangrijk voor actief burgerschap 
en voor duurzame ontwikkeling in het algemeen. Tijdpunten is de verbindende factor voor vrijwillige en 
duurzame initiatieven op het gebied van zorg en dienstverlening.  
 
 
[IVAN: Video-interview over: Wie is Stichting Made In Zeeland en wat doen zij?] 
In 2010 is de stichting Made in Zeeland opgericht. Het doel van de stichting is een beweging op gang 
te brengen om mensen met allerhande duurzaamheidsaspecten in aanraking te laten komen met leu-
ke, zinnige en inspirerende initiatieven.  
 
[Deze uitleg aanvullend in een interviewvorm vertellen: Wat is Tijdpunten] interview met “makelaar” 
*Tijdpunten is een beloningsprogramma voor mensen die zich inzetten voor de samenleving 
* De beloning wordt uitgedrukt in punten waarbij elk uur helpen ‘één uur‘ aan saldo oplevert.  
* Het zwaartepunt van Tijdpunten ligt op ‘ruilen’.  
* Hoe het werkt 
Eén ‘makelaar’ brengt actief vraag en aanbod bij elkaar. De makelaar stimuleert mantelzorg, respijt-
zorg, vriendendiensten en burenhulp binnen het netwerk van deelnemers. Hoe sneller Tijdpunten rou-
leren, hoe meer sociale waarde er wordt gecreëerd. Deelnemers kunnen niet meer Tijdpunten uitge-
ven dan zij aan saldo hebben. Tijdpunten kunnen niet geleend worden. Deelnemers kunnen zowel 
betalen (met een dienst als tegenprestatie) als Tijdpunten schenken aan een andere deelnemer (zon-
der tegenprestatie) bijvoorbeeld aan je eigen hulpbehoevende ouders. Sommige vrijwilligers willen 
geen tegenprestatie in Tijdpunten voor het werk dat ze doen. Voor hen is ook de mogelijkheid tot 
schenken van belang. 
Er zijn drie partijen: vrijwilligers/deelnemers, beloonpartners en verzilverpartners.  

Beloonpartners [ interview]  onderstaande tekst gebruiken als leidraad 
Beloonpartners zijn bijvoorbeeld zorginstellingen, verzekeraars, gemeentes, woningbouwcorporaties, 
scholen en buurthuizen. Zij belonen deelnemers met Tijdpunten voor het doen van klussen voor de 
samenleving.  In schema ziet het zo eruit: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdpunten: hoe werkt het?

Aan het Tijdpuntenprogramma zijn drie partijen verbonden: vrijwilligers/
deelnemers, beloonpartners en verzilverpartners. Bij de laatste groep kun je een 
Tijdpunt verzilveren. In schema ziet het er zo uit: 

Ambassadeurs zoeken
Made in Zeeland gaat bij de aanpak van het ‘tijdproject’ zorgvuldig te werk. 
“Een traject als Tijdpunten kost tijd”, vertelt Ada. “Daarom hebben we 
medestanders en ambassadeurs gezocht die écht gaan voor een programma als 
dit om de sociale cohesie en leefbaarheid te vergroten. Zijn die gevonden? Dan 
kun je aan slag met concrete stappen in het projectplan, zoals het genereren 
van de benodigde financiële middelen. Als kleine stichting hebben we weinig 
geld, dus zijn we op zoek gegaan naar sponsors. Die hebben we met het Delta 
Zeelandfonds en het VSB fonds gevonden. Ook het lokale Rabobankfonds 
steunde ons met een kleine bijdrage.” 
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Collectieve acties
Belangrijke rol in het Tijdpunten-programma spelen de zogenaamde 
beloonpartners, zoals zorginstellingen, verzekeraars, gemeenten, 
woningbouwcorporaties, scholen en buurthuizen. Zij belonen deelnemers met 
Tijdpunten voor het doen van klussen voor de samenleving. “Vaak organiseren 
beloonpartners collectieve acties voor buurt of buurtbewoners”, vertelt 
Ada. “Denk aan door de woningcorporatie georganiseerde zwerfvuilacties. 
Een bejaardenbingo in een zorginstelling met hulp van wijkbewoners. Een 
boodschappendienst voor minder-validen door validen. Een straatfeest op 
initiatief van de gemeente, ondersteund door bewoners. Of een school die 
ouders beloont als ze een schoolreisje begeleiden. Beloonpartners zelf kunnen 
trouwens geen Tijdpunten verdienen.” 

Tijdpuntenfonds
Niet alle deelnemers zijn in staat om Tijdpunten te verdienen, zoals zieken, 
gehandicapten, ouderen en anderen met een beperking. Voor hen is een 
oplossing gevonden: zij krijgen Tijdpunten als gift uit het Tijdpuntenfonds, 
waarmee ze andere ‘helpende’ deelnemers kunnen belonen.

Tijdpunten: waarom meedoen? 

Bewoners doen om verschillende redenen mee aan een 
Tijdpuntenprogramma:
• deelnemen aan collectieve acties is zinvol, leuk en gezellig;
• het kan op een moment dat het jou goed uitkomt (in tegenstelling 

tot traditioneel vrijwilligerswerk);
• waardering; je krijgt er hulp voor terug van een willekeurig 

deelnemer uit het netwerk of je kunt sparen voor leuke ‘cadeautjes’;
• hulpbehoevenden kunnen met Tijdpunten uit het fonds iets 

‘teruggeven’ aan hulpverleners.
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Beloning verzilveren
Wie een beloning krijgt, moet kunnen verzilveren. En wel bij zogenaamde 
verzilverpartners die deelnemen aan ‘Tijdpunten’ als vorm van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en tot vaak wel 100% korting geven op hun 
producten of diensten. Voorbeelden van verzilver-acties zijn:
• Educatie & persoonlijke groei, zoals een sollicitatietraining, taalles, cursus 

tekstverwerken.
• Natuur & duurzaamheid, zoals energiebesparende producten, 

kringloopwinkel, fairtrade winkel, openbaar vervoer of deelauto, 
natuurpark, dierentuin, camping.

• Ontmoeting, tijdens allerlei evenementen.
• Cultuur & recreatie, zoals museum, bioscoop, theater, pretpark, kunstuitleen, 

hotelovernachting, concert of festival.
• Hobby & vrije tijd, zoals muziekles, fotografiecursus.
• Gezonde leefstijl, zoals sportschool, zwembad, ijsbaan, klimhal, gezonde 

voeding. 

Dierenwinkel-eigenaresse Ellie Bolle tekende de samenwerkingsovereenkomst met 
Nico de Danschutter en Ada Oudewater van Made in Zeeland.
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Directeur Sjef Lommen over de rol van de school in de wijk 
Poort Ambacht
 

Interview met Ada Oudewater, projectleider Tijdpunten

http://www.youtube.com/watch?v=5eNPJKpsA3s
http://www.youtube.com/watch?v=Hf1is-kDv6c
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Abrupt einde
Alle goede bedoelingen ten spijt eindigt het Tijdpuntenproject in Zierikzee 
nogal abrupt. “We hadden sterk ingezet op samenwerking, onder meer met 
welzijnsstichting het Welzijnshuis en woningcorporatie Zeeuwland.”, blikt Ada 
terug. “Ons project is toegevoegd aan Hart van Leefbaarheid, een project van 
de gemeente Schouwen-Duiveland. Het Welzijnshuis zorgde voor de algehele 
projectleiding. Als burgerinitiatief meenden wij daarmee het project te 
kunnen dragen. We hebben het er immers altijd over dat overheid, instellingen 
en burgers samen aan een sociaal project kunnen werken. Ieder brengt 
deskundigheid en netwerken in.”

Schouders eronder
Met het faillissement van het Welzijnshuis staat Tijdpunten plots op losse 
schroeven. De stichting is behalve de projectleider ook de werksubsidie kwijt. 
De overgebleven partners in Hart van Leefbaarheid houden Made in Zeeland 
een tijdje aan het lijntje. Inhoudelijke en financiële steun blijft uit en daarmee 
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eigenlijk ook de (persoonlijke) motivatie en het vertrouwen om het nieuwe 
concept te implementeren. “Wij waren daarover zeer teleurgesteld”, aldus Ada. 
“In deze barre tijden hadden we eigenlijk verwacht dat we met zijn allen de 
schouders eronder zouden zetten. Direct bleek al dat de motor, de projectleider, 
weg was en er een soort vacuüm ontstond. Onduidelijk was wie de regie zou 
nemen. Die is toen door Made in Zeeland opgepakt, waarna wij het werk van 
de projectleider hebben overgenomen. Verwachting was dat Zeeuwland onze 
Tijdpunten actief zou steunen. Uiteindelijk kozen zij voor samenwerking met de 
gemeente en al bestaande activiteiten in Hart van Leefbaarheid.”

Komt tijd, komt …
Hoe de toekomst van Tijdpunten eruit ziet, is koffiedik kijken nu Made in 
Zeeland het project in de koelkast heeft gezet. “Als anderen het als een 
kansrijk idee zien, kunnen we het vrij snel oppakken en uitrollen”, laat Ada 
weten. “Laatst nog informeerde Renesse naar het initiatief. De gemeente denkt 
aan de introductie van een lokale munteenheid, waarbij activiteiten worden 
gekoppeld aan een maatschappelijke waarde en economische component om 
zo lokale ondernemers te interesseren. Als Made in Zeeland zijn we gevraagd 
mee te werken aan het uitwerken van het concept.”

Tijdpunten … een goede leerschool

Het Tijdpunten-project in Zierikzee liep niet als gepland, maar leverde 
wel een aantal leerpunten op: 
• Communicatie is het allerbelangrijkst en kost veel tijd. Goede 

afspraken over wie wat doet,
• zoals het bijhouden van de website en het onderhouden van 

contacten pers en stakeholders, zijn noodzakelijk.
• Lokale subsidie is welkom, maar pakt negatief uit bij het ontbreken 

van een volmondig ‘ja’. Beter is het dan om een partij te zoeken die 
het initiatief voor 100% steunt en geen andere belangen heeft.

• Bewaak het eigen initiatief en waak voor een afwachtende 
opstelling.
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Krachten, valkuilen, uitdagingen

Krachten
• Breed samenwerkingsverband van vrijwilligers, organisaties, instanties en 

bedrijven (beloon- en verzilverpartners).
• Organiseren van sociale steun; bij elkaar brengen van vraag en aanbod.
• Wederkerigheid; mensen zetten zich in voor buurt of buurtbewoners en 

krijgen een beloning. Hulpbehoevenden geven met Tijdpunten iets terug. 
Voor deze laatste groep kan de ‘vraagverlegenheid’ afnemen; je doet een 
beroep op iemand én beloont die persoon. 

Valkuilen
• Slechte relatie met gemeente en ontbreken van ondersteuning vanuit 

welzijnswerk.
• Als het collectief van bewoners, woningcorporatie en gemeente het 

wegvallen van de beroepsmatige coördinatie én de projectgelden 
(faillissement) niet gezamenlijk oplost, staan bewoners in de kou. 

Uitdagingen 
• Relatie met gemeente verbeteren voor de nodige rugdekking en op de 

hoogte blijven van komende ontwikkelingen en plannen.
• Als andere partners uit de samenwerking stappen (dus ook de gemeente) 

moeten bewoners opschalen naar het organiseren van macht via media en 
politiek.  

• Blijven anticiperen op de toekomst en ontwikkelingen meenemen in eigen 
plannen; 

• Zoeken naar verbreding van het samenwerkingsverband.

Meer informatie over Made in Zeeland: www.madeinzeeland.nl

http://www.madeinzeeland.nl
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Kunst en muziek in de 
‘Wereldse Wijk’

In 2009 richt Abdelmalek Mellouk in Amsterdam Oud-West de stichting 
‘Wereldse Wijk’ op, daarbij geholpen door vertegenwoordigers van 
de 40 buurtgroepen van het bewonersplatform Oud-West (SBOW). 
Sindsdien gebeurt er veel op intercultureel gebied, in de vorm van 
kunst, theater, culinair vertier en sociaal-maatschappelijke discussies. 
Doel? Buurtbewoners van verschillende achtergronden activeren en 
betrekken bij ontwikkelingen in hun (wereldse) wijk.

Kunst en muziek kunnen een belangrijke rol spelen in het bij elkaar brengen 
van mensen. Beide vertegenwoordigen een universele taal die mensen plezier 
geeft en met elkaar laat communiceren. Abdelmalek Mellouk: “Ik geloof in 
de kracht van kunst en muziek. Zeker in combinatie met de Wereldse Wijk; 
een stichting van en voor buurtbewoners in Stadsdeel West die de sociale 
cohesie wil bevorderen en isolement wil bestrijden. ‘West’ is een gemengde 
buurt, met mensen uit verschillende culturen, maar ook veel bewoners met een 
Nederlandse achtergrond. Wereldse Wijk wil de verschillende gemeenschappen 
dichter bij elkaar brengen, door middel van kunst en muziek.”

Waarom dit krachtproject?

In Amsterdam Oud-West wonen veel mensen in gescheiden werelden, 
mede vanwege hun verschillende achtergronden. De stichting 
Wereldse Wijk laat bewoners via kunst en muziek kennis maken met 
elkaar en hun wijk om zo de onderlinge betrokkenheid te vergroten. 
Hulp komt daarbij uit een vast netwerk van informele partners die het 
initiatief zoveel mogelijk bij de mensen zelf leggen.  

Uit de 
praktijk
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Zelf voorstellen lanceren 
“Bewoners nemen zelf een 
initiatief, waarna ze Wereldse Wijk 
inschakelen voor de coördinatie 
en ondersteuning”, aldus 
Abdelmalek. “Buurtbewoners 
worden gestimuleerd om een actieve 
rol op zich te nemen. Met succes. 
Inmiddels is een flink netwerk van 
actieve bewoners en organisaties 
opgebouwd”. De basis om actief 

Abdelmalek 
Mellouk 
Initiatiefnemer 
Wereldse Wijk

mee te doen en niet alleen maar te consumeren, wordt gelegd tijdens 
bijeenkomsten waar buurtbewoners voorstellen kunnen lanceren om zelf een 
activiteit te organiseren of als vrijwilliger te helpen bij een klus. Abdelmalek: 
“Voorbeelden van jaarlijks terugkerende evenementen zijn Fête de la Musique 
in juni, de Wereldse vrouwendag en Cultuurcafés over bijvoorbeeld de 
participatiewet, het nieuwe zorgsysteem en discriminatie.”
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Motiveren en mobiliseren
Behalve buurtbewoners spelen ook verschillende organisaties een belangrijke 
rol in de Wereldse Wijk. Zo zijn het Bewonersplatform SBOW en de 
Bijstandsbond vaste informele partners en wordt rondom specifieke projecten 
samengewerkt met diverse partners. Met ABC Alliantie (welzijnswerk voor 
volwassenen) organiseert Wereldse Wijk een filmliga voor de wijk, waarbij 
ABC Alliantie zalen ter beschikking stelt en filmliefhebbers mobiliseert. Met 
Diversion draagt Wereldse Wijk bij aan een positief schoolklimaat. In het project 
‘Gelijk = Gelijk’ bijvoorbeeld gaan ze in gesprek met basisschoolleerlingen 
over onderwerpen als homohaat, Islamofobie en antisemitisme. Voor sommige 
projecten vraagt de Wereldse Wijk financiering aan, onder andere bij Stadsdeel 
West. 

Verplicht vrijwilligerswerk? 
Ondanks alle positieve geluiden en ervaringen zijn er zaken die de door 
Wereldse Wijk gegenereerde buurtkracht onder druk zetten. Zo worden 
steeds meer actieve bewoners die bijdragen aan de Wereldse Wijk verplicht 
om - met dreiging van korting op de uitkering - als vrijwilliger het werk van 
betaalde krachten over te nemen. Terwijl ze liever een betaalde baan zouden 
vinden. Hoe het ook zij: de constructie heeft effect op de motivatie en het 
enthousiasme van uitkeringsgerechtigde bewoners voor buurtinitiatieven. 
Wereldse Wijk pleit dan ook voor een vrijwilligersvergoeding of een 
gerespecteerde officiële vrijwilligersstatus om de bewoners tegemoet te komen. 
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Buurtkrachttips uit de Wereldse Wijk

• Stevige bestaande buurtverbanden en netwerken vormen een goede 
voedingsbodem voor aanvullende bewonersinitiatieven. Lokale inbedding is 
vaak cruciaal voor succes;

• Maak als organisatie duidelijk dat verplicht vrijwilligerswerk via een 
tegenprestatie verkeerd kan uitpakken. Benoem problemen, maar vermijd 
verdere stigmatisering van  vrijwilligers; 

• Laat mensen (zoals bijstandsgerechtigden) goede voorbeelden van de 
positieve uitwerking van ‘verplicht vrijwilligerswerk’ zien, onder meer om de 
negatieve spiraal van het ‘thuis zitten’ te doorbreken;

• Maak coalities met anderen die last hebben van negatieve beeldvorming, 
lobby bij politici om het vraagstuk te erkennen en samen met de wijk 
oplossingen te zoeken;

• Gebruik sociale media om naming and shaming tegen te gaan;
• Regels werken voor mensen en niet andersom. Ontwikkel daarom samen 

met instellingen creatieve oplossingen die individuele ontwikkeling en 
economische participatie bevorderen;

• Maak duidelijk dat vrijwilligers geen betaalde krachten verdringen;
• Creëer via een wijkbrede discussie een ander klimaat rond het thema 

‘tegenprestatie’. De tegenprestatie is een vrije keuze en bedoeld om 
‘pechvogels’ naar vermogen bij te laten dragen aan de samenleving;

• Zorg voor aansluiting tussen doel (mensen naar participatie en werk leiden) 
en middel (korting op de uitkering) via een positieve benadering. Teveel 
druk op mensen werkt averechts;

• Houd er rekening mee dat instanties de impact van neveneffecten van goed 
bedoelde regelgeving niet altijd inzien. Hier moet je als buurt ad hoc op 
kunnen reageren. 

Meer informatie: www.wereldsewijk.nl
 

http://www.wereldsewijk.nl
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Samen eten, tuinieren en 
koken in hartje Schilderswijk

Het Multicultureel Ontmoetings Centrum (MOC) is voor veel bewoners 
van de Haagse Schilderswijk een gezellige plek en veilige haven 
tegelijk. De organisatie werkt hard aan verankering met en verbinding 
in de buurt, maar het wil meer. En daar kan het bedrijfsleven in helpen, 
via sponsoring van de belangrijkste activiteiten. 

Sinds de jaren ’70 is de Haagse Schilderwijk veranderd van een volksbuurt 
in een multiculturele wijk. Tegenwoordig is ruim 90% van de ongeveer 
33.000 inwoners van allochtone - vooral Turkse, Surinaamse en Marokkaanse 
- afkomst. De Schilderswijk is één van de armste wijken van Nederland en 
dus een aandachtswijk. De gemeente hanteert er een sociale wijkaanpak. 
Het zet welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties in en ondersteunt 
bewonersactiviteiten om de sociale cohesie te verhogen. 

Waarom dit 
krachtproject?

Het Multicultureel Ontmoetings 
Centrum (MOC) vervult een 
belangrijke sociale functie in 
de Haagse Schilderswijk. Met 
dank aan de inzet van veel 
vrijwilligers. Het MOC wil haar 
activiteitenaanbod uitbreiden 
en haar vrijwilligers verder 
professionaliseren om nog meer 
voor de wijk en zijn bewoners 
te kunnen betekenen. Hier is 
geld voor nodig. En dat geld wil 
het MOC onder meer genereren 
via sponsoring door het 
bedrijfsleven. 

Veel gezichten, één hart
Wie in de Schilderwijk sociale 
cohesie zegt, zegt Multicultureel 
Ontmoetings Centrum (MOC). Het 
MOC - ontstaan vanuit de kerk 
maar nu een burgerinitiatief - is 
gehuisvest in de voormalige Heilige 
Hartkerk, in het hartje van de wijk. 
Het gebouw is opgetrokken uit rode 
zandsteen en maakt deel uit van 
een historisch gebouwenensemble. 
Motto van het MOC is ‘veel 
gezichten, één hart’. De mens staat 
centraal. Iedereen is gelijk. Afkomst 
en religie doen er niet toe. Voor veel 
inwoners is het MOC een gezellige 
plek en veilige haven. Wekelijks 
zijn ongeveer 500 mensen in het 
centrum te vinden.

Uit de 
praktijk
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Ontmoeting, educatie, hulpverlening
“Het MOC is een vrijwilligersorganisatie waar ongeveer vijftig vrijwilligers van 
verschillende nationaliteiten en leeftijden zich wekelijks inzetten voor mensen 
die het moeilijk hebben”, vertelt directrice Marie-Anne van Erp. “Onze jongste 
vrijwilliger is 14, de oudste 86. Een aantal is als hulpvrager binnengekomen. In 
ons beleid draait het vooral om ontmoeting, educatie en hulpverlening.”

Sponsoring bedrijfsleven
Het MOC timmert stevig aan de weg, maar wil graag een nieuwe stap zetten. 
Marie-Anne: “We staan aan de vooravond van verdere professionalisering en 
ontwikkeling van de uitvoering van ons vrijwilligerswerk. Naast het opzetten 
van een goede lobby richting gemeente en het betrekken van nieuwe lokale 
partners, zoals de moskee en migrantenorganisaties, willen we contact leggen 
met het bedrijfsleven. Dat is niet zomaar. Iemand kwam met de vraag hoe we 
als MOC externe ondersteuning kunnen genereren bij het bedrijfsleven, via 
sponsoring. Daarbij moet wel sprake zijn van een match met onze kernwaarden 
multiculturaliteit, insluiting en armoedebestrijding. Drie activiteiten lenen zich 
goed voor externe ondersteuning door het bedrijfsleven: de tuin, de keuken en 
de voedselbank.”

Directe benadering
In 2013 verkent het MOC met Movisie de sponsormogelijkheden tijdens een 
aantal gespreksessies. Thema’s zijn onder meer de MOC-sponsorbehoeften 
en het aanboren van mogelijke netwerken. Verder komt er een pitch waarin 
missie, visie, activiteiten en sponsoringsvraag van MOC zijn beschreven. Het 
accent ligt op de directe benadering van lokale bedrijven. Ook komt er een 
Facebookpagina: https://www.facebook.com/MOCDENHAAG (zie foto in 
bijlage). Speciaal voor de MOC-website worden YouTube-filmpjes gemaakt: 
http://www.mocdenhaag.nl/home/youtube/index.php. 

https://www.facebook.com/MOCDENHAAG
http://www.mocdenhaag.nl/home/youtube/index.php
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Resultaten en aandachtspunten

De gesprekssessies leveren een aantal concrete resultaten en aandachtspunten 
op. 
• MOC-vrijwilligers verwerven inzicht in sociaal ondernemerschap en het 

leggen van duurzame contacten met het bedrijfsleven, onder meer door 
gesprekken met de adviseur buurtkracht. 

• Het bedrijfsnetwerk van MOC is in kaart gebracht.
• Er is een pitch ‘MOC’ ontwikkeld.
• Het MOC organiseert een bijeenkomst voor zo’n tien Rabobank-directeuren 

die interesse hebben een MOC-zaal te huren voor vergaderingen. MOC-
directeur Marie-Anne van Erp vertelt tijdens een praatje meer over haar 
organisatie. 

• Het MOC zet haar (basis)activiteiten zoveel mogelijk op vanuit een 
ondernemende insteek. Activiteiten zijn onder meer het runnen van 
een Voedselbank- en koffie-uitgiftepunt, het verzorgen van een sociaal 
spreekuur en het aanbieden van Nederlandse les. 

• Er komt een accommodatie-strategie. Idee is het pand te verduurzamen om 
exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden. Op operationeel vlak wordt 
gezocht naar een mix van ‘financiering’ en ‘samen doen’. MOC wil eigen 
inkomsten genereren uit zaalverhuur, tuinactiviteiten, het buurtrestaurant 
en het horeca-gedeelte.

• Het MOC levert een zodanige inspanning dat het steun krijgt van één sociale 
onderneming.

• Het MOC is zichtbaar voor het bedrijfsleven, onder meer via social branding. 
De organisatie laat zoveel haar ‘sociale gezicht’ zien, onder meer tijdens 
‘publieke optredens’ van de directeur, buurtbijeenkomsten en bijeenkomsten 
met sociale professionals en ambtenaren, op de website, sociale media en via 
flyers. 

• De thema’s van de social branding zijn gevormd door de drie uitgangspunten 
waarvoor het MOC staat: ‘armoedebestrijding’, ‘interculturaliteit’ en 
‘awareness voor inclusiviteit’. 
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Groeien of afslanken
Eind september 2014 zijn door de samensmelting van christelijke gemeenten 
veel kerken gedwongen hun deuren te sluiten. De kans dat ook het MOC-
gebouw -ooit een kerk- dicht moet is minder groot, maar wél aanwezig. Het 
MOC-bestuur zet het actief werven van sponsoren (even) op een laag pitje en 
onderzoekt mogelijkheden om het gebouw te kopen. Marie-Anne: “Maar 20% 
van het gebouw wordt benut. Dat is hartstikke zonde. Een architect kijkt hoe 
we het gebouw duurzaam kunnen inrichten, zodat we alle ruimtes optimaal 
gebruiken.”Waar de toekomst van de huisvesting nog wat onzeker is, is Marie-
Anne er zeker van dat het MOC blijft bestaan. “Het is groeien of afslanken, 
stoppen doen we zeker niet”, aldus Marie-Anne. “We gaan ervan uit in dit 
gebouw te blijven. Focus ligt op de 500 wekelijkse bezoekers en de plannen die 
we als MOC hebben.”

Kruidige moestuintjes
En die plannen zijn groots. Zo heeft de vrijwilligersorganisatie het beheer 
gekregen over de tuin, eerder eigendom van de gemeente Den Haag, 
woningcorporatie Haag Wonen en de kerk. Er zijn 20 moestuintjes aangelegd 
en ter beschikking gesteld aan buurtbewoners. Marie-Anne: “Er komen nog 
30 tuintjes bij. Buurtbewoners kunnen zo groenten verbouwen en vaker van 
tuin wisselen, zodat we bloemen kunnen zaaien die de grond verrijken. Dit 
om te voorkomen dat de bodem uitgeput raakt. Verder komen er fruitbomen, 
bessenstruiken en plantenbakken met kruiden in de tuin. De kruiden 
symboliseren de verscheidenheid aan mensen die hier komen. Het restaurant in 
het theater om de hoek is nu al groot afnemer van de munt.”
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Gezonde keuken
Waar de tuin het groepsgevoel versterkt en verschillende culturen samen 
werken aan iets moois, moet de MOC-keuken hetzelfde doel gaan dienen als in 
januari 2015 het restaurant zijn deuren opent. Bezoekers kunnen hier voor een 
zacht prijsje gezond en ecologisch eten. In het restaurant ontmoeten mensen 
elkaar, eten ze samen en gaan ze gesprekken aan met buurtbewoners. Marie-
Anne: “We kregen geld van een fonds om tafels en bankjes te kopen. Voor het 
eerst in jaren hebben we zelf iets gekocht voor het MOC. Alle andere spullen 
hebben we gekregen, met uitzondering van de wereldkaarten. We vonden het 
belangrijk om bezoekers een plek te geven; dat ze elkaar kunnen laten zien 
waar ze vandaan komen.”

Ruilsysteem en gratis ontbijt
De ideeën voor het restaurant zijn eindeloos. Zo wil het MOC een ruilsysteem 
opzetten, waarbij bezoekers een ‘hart’ kunnen verdienen door een dienst te 
leveren aan het MOC om het ‘hart’ vervolgens in te ruilen voor een maaltijd. 
Verder wil Marie-Anne ook mensen van buiten de Schilderswijk aantrekken, om 
te laten zien dat er veel goeds gebeurt in de wijk. Daarnaast zijn er plannen om 
30 buurtgezinnen een jaar lang een gratis ontbijt aan te bieden, om kinderen 
en ouders bewust te maken van het belang van een (gezond) ontbijt. 
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Naar een professionele vrijwilligersorganisatie?
Eind 2014 staat het MOC voor de nodige uitdagingen. Wat gebeurt er met de 
huisvesting? Hoe gaat het met de organisatiegroei? En wat is de impact van 
interreligieuze spanningen in de buurt? Bovendien groeit het MOC zo hard dat 
het kleine centrum opschuift naar een professionele vrijwilligersorganisatie. 
De organisatie zal dan ook moeten kiezen, wil het stabiel blijven voortbestaan: 
óf afslanken óf verder professionaliseren. Professionalisering is alleen mogelijk 
met (betaald) personeel, een kundig bestuur en een grotere onafhankelijkheid 
van de giften van de gemeente.

Definitief groen licht
Begin 2015 is de kogel door de kerk: het MOC heeft definitief groen licht 
gekregen om het pand te kopen. Marie-Anne: “We moeten nog onderhandelen 
over de prijs, maar de grootste hobbel is genomen. Dit geeft rust en het 
nodige vertrouwen. De afgelopen twee, drie jaar waren hectisch en spannend. 
Enerzijds was er de onzekerheid of we in het gebouw konden blijven. 
Anderzijds moesten we met ons aanbod en nieuwe activiteiten blijven bewijzen 
dat we ertoe doen. Nu we definitief mogen blijven, kunnen we ons vizier 
weer richten op het aanboren van nieuwe subsidiebronnen in onder meer het 
bedrijfsleven.  

Bewonersbedrijf met betaalde krachten

In de Wmo wet 2015 is een recht opgenomen waarbij 
bewonersinitiatieven de gemeente kunnen uitdagen (Right to 
challenge, art 3.3.3) als zij zorg of welzijn beter en goedkoper 
kunnen bieden dan andere aanbieders. De gemeente moet 
daarbij het wetsartikel uitwerken in een eigen verordening. Pas 
op dat moment kan het MOC de gemeente met een businessplan 
uitdagen en (deel)financiering verkrijgen als ‘bewonersbedrijf 
met betaalde krachten’. 
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Krachten, valkuilen en uitdagingen

Krachten
• Het MOC vervult een verbindende rol door het organiseren van ontmoeting, 

sociale steun en begrip voor elkaar.
• Persoonlijke ontwikkeling; sommige vrijwilligers zijn als hulpvrager 

binnengekomen en helpen nu anderen.
• Het MOC als opstap naar zelfstandigheid; vrijwilligers gebruiken MOC-

faciliteiten voor het opstarten een eigen bedrijfje.
• Fysieke ruimte middenin de wijk; een veilige, gezellige ontmoetingsplek.

Valkuilen
• Afhankelijk van gemeentelijke giften.
• Door gemeentelijke ontwikkelingen staat het voortbestaan van het MOC op 

losse schroeven.

Uitdagingen 
• Toekomstbestendig maken van het MOC; anticiperen op (gemeentelijke) 

ontwikkelingen en deze meenemen in eigen plannen.
• Minder afhankelijk zijn van de gemeente; samenwerkingsverband verbreden 

naar het bedrijfsleven (maatschappelijk ondernemen) en zorgen voor 
sponsoring van activiteiten.

Meer informatie: www.mocdenhaag.nl

http://www.mocdenhaag.nl
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