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Wij in de Wijk 3
Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken
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Woord vooraf

Hoe bereik je dat in wijken, buurten en streken mensen prettig 
samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in 
een kwetsbare positie? 

In het project Wij in de Wijk zoekt Movisie naar antwoorden op 
deze vraag. Onlangs publiceerden we een derde casusbundel, Wij 
in de Wijk 3, met een beschrijving van negen initiatieven, overal in 
het land. 

Nadruk op bonding
In de vorige twee bundels Wij in de Wijk 1 en 2 zetten we brid-
ging sociaal kapitaal centraal: het slaan van bruggen naar andere 
groepen en individuen. Dit jaar focusten we ons met Wij in de Wijk 
3 op initiatieven die zijn gericht op bonding: het samenbinden 
van mensen die zich in elkaar herkennen of een bepaald belang 
delen. De reden is dat wij in ons project Wij in de Wijk steeds vaker 
de positieve kanten van bonding ontdekten. Waar mensen elkaar 
kunnen opzoeken op basis van wat ze bindt, wordt het contact 
makkelijker, is er sneller begrip en herkenning. De beschutting van 
de eigen, herkenbare groep is voor menigeen zelfs noodzaak om 
staande te blijven. En het blijkt voor velen een basis voor persoon-
lijke groei en ontwikkeling, waardoor men beter zijn plek weet te 

vinden in buurt en wijk én overbruggende contacten met anderen 
kan maken. Anders gezegd: bonding is in veel gevallen zelfs een 
voorwaarde om te komen tot bridging, het slaan van bruggen naar 
andere groepen en individuen.

Aparte hoofdstukken
Naast de verzamelbundel Wij in de Wijk 3, met negen casussen, 
een inleiding en een reflectie, brengen we de casussen deze keer 
ook als losse hoofdstukken uit. Hiermee beantwoorden we aan de 
vraag die betrokkenen van enkele initiatieven ons hebben gesteld. 
Bovendien hopen we met een gerichte verspreiding in gemeente 
en regio waar ze worden uitgevoerd, extra aandacht te genereren 
voor deze waardevolle en leerzame initiatieven. Het voorliggende 
hoofdstuk beschrijft Thuis Wageningen in Wageningen.

In 2022 trekken we opnieuw het land in, op zoek naar initiatieven 
die linksom of rechtsom bijdragen aan het versterken van de soci-
ale cohesie in buurten en wijken. Het resultaat zullen we opnieuw 
samenbrengen in een bundel, waarmee we ons project Wij in de 
Wijk afsluiten.

Judith Jansen, projectleider van Wij in de Wijk 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-11/Wij%20in%20de%20wijk%20%28deel%203%29.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-11/Wij%20in%20de%20wijk%20%28deel%203%29.pdf
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Inleiding
Over het belang van zelforganisatie

de anderhalvemetersamenleving naar de achtergrond te verdwij-
nen en mogen er weer handen worden geschud. Tot opluchting 
van velen die afhankelijk waren van het buurthuis, de sportkantine 
of het zaaltje bij de kerk voor hun contacten. 

De coronamaatregelen om het virus in te dammen zorgden niet 
alleen voor fysieke scheidingen, maar legden ook scheidslijnen 
bloot tussen groepen voor- en tegenstanders van vaccinatie. 
We werden ons binnen Movisie bewust van scheidslijnen tussen 
groepen die zich niet of maar moeizaam met elkaar laten 
verbinden. We hoorden vorig jaar in de leersessies met actieve 
inwoners, sociaal professionals, gemeentelijke beleidsmakers 
en experts dat er veel lokaal ongemak is over groepen die zich 
afschotten in een wijk en dat ‘inclusie’ het nieuwe adagium is 
binnen gemeenten. Er is angst voor polarisatie en terugtrekgedrag. 
Inclusie - leerden we - drukt het ideaal uit dat iedereen voor 
iedereen moet openstaan en in principe bereid moet zijn zich met 
anderen te verbinden. Aan het einde van deze derde reeks Wij in 
de Wijk-casussen concluderen we dat deze invulling van inclusie 
niet aansluit bij de alledaagse realiteit van het samenleven in 
wijken en dorpen. 

De realiteit van alledag is dat gelijkgestemden of groepen die 
op elkaar lijken of iets delen zich graag met elkaar omringen. 
Die behoefte lijkt in tijden van superdiversiteit, globalisering en 
technologisering eerder versterkt dan afgezwakt te worden. In 

Het afgelopen jaar zijn we in het kader van het meerjarige pro-
gramma Wij in de Wijk voor de derde keer met ons Movisie-team 
door Nederland gereisd en hebben we opnieuw initiatieven bezocht 
en beschreven waarin mensen zich met elkaar verbinden. Heel uit-
eenlopende mensen en situaties zijn we weer tegengekomen.

Terwijl we de verschillende plekken bezochten, werden we 
door een aantal rapporten van adviesraden gesterkt in de 
overtuiging dat plekken van verbinding ertoe doen. Onlangs 
publiceerde de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) 
de studie Ruimte maken voor ontmoeting (2021), terwijl de 
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een jaar eerder 
het advies uitbracht Toegang tot de stad, waarin ze publieke 
voorzieningen ‘de sleutel’ noemden voor goed functioneren 
in een stedelijke omgeving. In hetzelfde jaar publiceerde de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) haar 
beleidsadvies Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de 
migratiesamenleving (2020), waarin opnieuw werd gewezen 
op het grote belang van een publieke sociale infrastructuur die 
mensen de kans geeft elkaar te ontmoeten. 

Maar ontmoeten was dit jaar net als vorig jaar geen vanzelfspre-
kendheid. De COVID-19-pandemie legde beperkingen op aan onze 
fysieke contacten met anderen, hoe vluchtig die soms ook zijn. 
Gelukkig ontdekten we de mogelijkheden van buitenruimten. Het 
bankje werd opeens een centraal ontmoetingspunt. Inmiddels lijkt 

Auteurs: Radboud Engbersen en Judith Jansen
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een complexe en voor velen onzekere wereld zoek je steun bij 
mensen die tot op zekere hoogte op jou lijken en waar je je veilig 
en vertrouwd bij voelt. Anders gezegd: in de casussen van onze 
derde reis staat de meerwaarde van ‘bonding’ centraal. Reis in 
deze derde bundeling met ons mee naar Groningen, Ede, Oss, 
Cranendonck, Delfgauw, Wageningen, Utrecht Zuilen, Den Haag 
en online ontmoetingsplek HolyBe. 

We berichten over initiatieven die juíst bijdragen aan een inclusieve 
wijk door een plek te bieden aan (kwetsbare) inwoners die op 
elkaar lijken. Het is iets diepmenselijks om gelijken op te zoeken, 
zoals stadssocioloog Beate Volker zegt. Het Engelse spreekwoord 
‘birds of a feather flock together’ drukt dat mooi uit. Met 
name kwetsbare inwonersgroepen hebben deze plekken nodig 
waar ze veiligheid en herkenning ervaren in een omgeving die 
hen vaak stigmatiseert. Zonder deze plekken lopen zij mensen 
met soortgelijke kenmerken of achtergrond niet tegen het lijf, 
waardoor iets noodzakelijks als een ‘thuis’ waar je saamhorigheid 
ervaart buiten bereik is. Een inzicht dat we ook al opdeden bij 
eerdere casusbundels, maar waar we nu voluit de spotlight op 
zetten in een tijd van een groeiende kloof tussen kansarme en 
kansrijke wijken. Iets waar 15 burgemeesters van grote steden 
recent aandacht voor vroegen in hun manifest Dicht de kloof. Wil 
een gemeente inclusieve wijken realiseren, dan betekent dat over 
de schroom of angst heenstappen om niet iedereen tegelijk te 
bedienen bij één activiteit. Zonder daarbij uit het oog te verliezen 
dat sommige groepen zich ook ten koste van elkaar kunnen 
verbinden. 

We staan daarbij ook stil bij het aanwezige bridging en linking 
sociaal kapitaal, omdat de mensen die op deze plekken onder 
elkaar willen zijn vaak niet hun deuren sluiten voor de buitenwe-
reld. We zagen dat juist een sterke thuisbasis leidt tot open deuren 
en daarmee tot meer empowermentkansen. Mensen pendelen dan 

tussen gelijkgestemden en anderen en instanties, tussen vertrouwd 
en nieuw, maar het begint bij mensen die op je lijken. 

Soms is leeftijd de verbindende achtergrond of een land van 
herkomst, zoals in het geval van stichting Asha dat zich richt 
op Hindoestaanse ouderen (Utrecht Zuilen) of POLKA, een 
plek van saamhorigheid voor Poolse vrouwen in het Haagse 
stadsdeel Segbroek. Soms zijn het simpelweg de buurtgrenzen die 
mensen binnen- en uitsluiten. KenHem Communities in Ede en 
Buurtpreventieteam Cranendonck zijn daar voorbeelden van. Of 
is het de dreiging van wegvallend woongenot dat buurtbewoners 
aaneensmeedt, zoals in het geval van Tegenwind Stijbeemden 
in Oss. In het geval van duurzaam wooncomplex Het Carré 
in Delfgauw is een ecologische spirituele levenshouding een 
verbindende factor, zoals dat ook voor een belangrijk deel het 
geval is bij Thuis Wageningen. Online platform HolyBe biedt een 
warme emancipatie plek voor christelijke LHBTI-jongeren. Ook 
huisregels van een buurthuis kunnen bepaalde groepen insluiten 
(en uitsluiten). Voor bezoekers van De Oude Bieb in Groningen is 
de koffie en thee gratis. Het zorgt ervoor dat de drempel laag is 
voor mensen met een kleine beurs. Die groep tref je daar dan ook 
in meerderheid aan. 

We ontdekten kortweg gezegd in deze derde ronde van Wij in de 
Wijk het belang van zelforganisatie als belangrijke bouwsteen van 
een lokaal inclusief beleid. Met de inkijkjes in de 9 wijkinitiatieven 
en de bijbehorende overkoepelende inzichten hopen we actieve 
inwoners, sociaal professionals en gemeentelijke beleidsmakers te 
inspireren om niet te streven naar inclusieve activiteiten, maar naar 
inclusieve wijken.

https://www.maatschappelijkealliantie.org/dicht-de-kloof/
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Thuis Wageningen
Duurzame bruggen slaan in een verdeelde stad Auteurs: Tamara Keers en Lone von Meyenfeldt
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DUURZAME BRUGGEN SLAAN IN EEN VERDEELDE STAD

Wageningen

HET INITIATIEF IN KORT BESTEK 

Deelnemers/ 
betrokkenen

• Thuis Wageningen, de stadskamer van Wageningen, is een drukbezochte plek. Op jaarbasis komen er tussen de 
12.500 en 20.000 bezoekers. De stadskamer is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en 
op zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.

• Thuis Wageningen had steeds een vaste kern van 75 medewerkers. In coronatijd is dat aantal gehalveerd. Naast vijf 
betaalde krachten zijn er vele vrijwilligers en zogeheten ‘thuismakers’: mensen die hun tijd, talent, kennis en ideeën 
met Thuis Wageningen delen. Dit doen ze op hele verschillende manieren. De één is host, de ander werkt mee aan 
de Thuis-strategie en weer een ander schrijft content voor social media.

• Hosts, gastvrouwen en gastheren, ontvangen bezoekers en zorgen voor een prettige sfeer in de stadskamer. Er zijn 
ongeveer 12 -17 hosts bij Thuis Wageningen betrokken.

Context van 
het initiatief

• Wageningen kent een sterke tweedeling als het gaat om haar bewoners: enerzijds de ‘oude Wageningers’, van 
wie de voorouders vaak al generaties lang in de gemeente woonden, en anderzijds de grote (internationale) 
gemeenschap van hoger opgeleiden, die worden aangetrokken door Wageningen University & Research (WUR) en 
een aantal grote bedrijven. 

• Veel van de ‘oude Wageningers’ werkten voorheen in de maakindustrie die eind vorige eeuw nog in de stad 
gevestigd was, maar omdat die nu verdwenen is, zijn velen zonder werk komen te zitten. 

• Door het succes en de internationale allure van Wageningen University & Research trekt de stad tegenwoordig 
10.000 (grotendeels internationale) studenten per jaar.
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In het centrum van Wageningen staat tussen de winkels een pand met een witte gevel waarop in grote letters ‘Thuis’ is te 
lezen en waar Thuis Wageningen is gehuisvest. Als je naar binnen kijkt, zie je veel planten, een aantal werktafels en 
daarachter kasten vol boeken. Thuis Wageningen herbergt een plantenasiel, een boekenmarkt en een ruilplaats voor 
kleding en spullen. Ook staat er een koelkast van het initiatief Foodsharing, waar mensen etenswaren kunnen brengen 
of halen om voedselverspilling tegen te gaan. De locatie van Thuis Wageningen is een stadskamer en een broedplaats, 
een ontmoetingsplek waar kruisbestuivingen ontstaan. Hun motto is: ‘omdat het anders moet, omdat het anders kan’. 
Thuis Wageningen werkt samen met inwoners, bedrijven, overheid en kennisinstellingen aan maatschappelijke 
vraagstukken om zo samen te werken aan een duurzame en inclusieve wereld. Dirk Huiberts, host en vrijwilliger: ‘Bij 
Thuis Wageningen zijn we op verandering gericht. Hier kom je als je daar ideeën over hebt en als je iets wil ontwikkelen.’

De uitdaging
 

Wageningen, een stad met twee gezichten
De stad Wageningen heeft twee gezichten. Van oudsher was er 
veel maakindustrie, zoals de oude steenfabriek, de sigarenfabriek 
en de wasserij. Hier werkten mensen die doorgaans al generaties 
lang in Wageningen woonden. Met het verdwijnen van deze indus-
trieën viel voor velen de werkgelegenheid weg. Een aantal gene-
raties ‘oude Wageningers’ kwam jong thuis te zitten en slaagde er 
niet of nauwelijks in om nieuw werk te vinden.

Intussen ontwikkelde Wageningen zich van een kleine, relatief 
onbekende provinciale stad tot een stad die internationaal op 
de kaart staat vanwege haar wereldwijd hoog aangeschreven 
universiteit, Wageningen University & Research (WUR). Het succes 
van de universiteit is groot en trekt nog steeds veel mensen naar 
de gemeente. Niet alleen studenten, wel 10.000 per jaar, maar 
ook bedrijven zoals Friesland Campina en grote researchafdelingen 
zoals van Unilever vestigen zich er. ‘Wageningen is een soort 
Silicon Valley van Nederland met alle hightech en voedselkennis 
die erbij hoort’, stelt oud-wethouder Lara de Brito. Lara de Brito 
was wethouder sociaal domein en duurzaamheid. Ze was vanaf 

de oprichting bij Thuis Wageningen betrokken en altijd een 
ambassadeur van het initiatief, omdat het volgens haar sociale, 
duurzame en economische rechtvaardigheid met elkaar verbindt.

Volgens De Brito is de middengroep die op veel plaatsen de sa-
menleving bij elkaar houdt in Wageningen veel kleiner dan elders. 
‘Fysiek liggen de wijken dicht bij elkaar, maar de mensen staan 
vaak ver van elkaar af. Veel mensen doen vrijwilligerswerk en zijn 
actief, maar ze doen dat in twee totaal verschillende werelden. 
Het is ontzettend belangrijk om die twee werelden bij elkaar te 
brengen. Beide werelden zijn actief binnen Thuis Wageningen. Al 
spreekt hun visie op de samenleving primair de theoretisch opge-
leiden aan, de wijze waarop ze mensen persoonlijk benaderen, 
ruimte bieden en stimuleren, heeft uiteindelijk aantrekkingskracht 
op alle Wageningers’, aldus De Brito.

Verbinding en duurzaamheid
Onder veel inwoners leeft de wens om te werken aan een inclu-
siever en duurzamer Wageningen. Zo ook bij Tutku Yüksel en 
geboren Wageningse Elsje van de Weg, die elkaar ongeveer zeven 
jaar geleden tegenkwamen. Beiden willen een verschil maken voor 
Wageningen én de wereld. Hun uitgangspunt daarbij is ‘de drie-
eenheid van economische, sociale en ecologische duurzaamheid.’ 
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Want een duurzame samenleving gaat in hun ogen niet alleen over 
groen en het milieu, maar ook over inclusie en het tegengaan van 
sociale ongelijkheid. 

In 2014 deed zich een kans voor, die Yüksel en Van de Weg met 
beide handen aangrepen. Na de gemeenteraadsverkiezingen orga-
niseerde de gemeente een dag waarop lokale initiatieven ideeën 
konden presenteren om aanspraak te maken op het gemeentelijke 
innovatiebudget. Yüksel en Van de Weg schetsten hun droom: het 
realiseren van een huiskamer van de stad, van waaruit inwoners 
werden geïnspireerd om samen te werken aan economische, soci-
ale en ecologische duurzaamheid. Hun voorstel viel in goede aarde, 
werd gehonoreerd en ging niet veel later van start. Inmiddels, ze-
ven jaar later, is Thuis Wageningen een bekende en gewaardeerde 
naam binnen het sociaal domein in Wageningen. Als onderdeel 
van de netwerkorganisatie Welsaam, die de aanbesteding van vier 
jaar financiering voor het sociaal domein heeft gekregen, ontvangt 
Thuis Wageningen nu structurele financiering van de gemeente.

Het initiatief

Veelzijdig
Thuis Wageningen werkt samen met inwoners, gemeente, bedrij-
ven en onderwijs aan maatschappelijke vraagstukken. Dit doet 
Thuis Wageningen met projecten, door anderen te ondersteunen 
bij het opzetten van initiatieven en door het faciliteren van een 
broedplaats waar van alles gebeurt. De locatie is een plek in de 
stad, waar mensen elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, initiatie-
ven nemen en waar je kunt gaan zitten werken. Van dinsdag tot 
en met vrijdag kun je er - behalve tijdens de lockdown - van 9.00 
tot 17.00 uur vrij inlopen. Er is altijd een host aanwezig die zorgt 
voor een prettige sfeer en mensen wegwijs maakt waar nodig.

‘Er is altijd beweging in de ontmoetingsruimte’, zegt Van de Weg, 
‘en samen delen is ons uitgangspunt. Je hoeft hier bijvoorbeeld 
niet te betalen met geld, als wat je komt halen en brengen maar 
in balans is. Kom je hier de hele dag werken? Dan is het fijn als je 
wat boodschappen haalt van het lijstje aan de muur, of even de 
boel schoonmaakt.’ 

Vrijwilliger Dirk Huiberts, host bij Thuis Wageningen, was in het 
begin wat sceptisch over deze formule. ‘Maar tot mijn verbazing 
werkt het prima. Mensen gebruiken dingen uit de koelkast, maar 
vullen de voorraad zelf weer aan.’

Het sluit prachtig aan bij de missie van het initiatief, die luidt: Thuis 
Wageningen brengt samen voor de wereld van morgen, waarin we 
goed zijn voor elkaar en voor de wereld om ons heen.

Lokale vraag
Maar Thuis Wageningen is meer dan een inloop- en ontmoe-
tingsruimte, zegt Yüksel. ‘Mensen die een initiatief willen opzet-
ten, bieden wij ondersteuning door mee te denken en door met 
hen te zoeken naar financiering. Samen met Solidez werkt Thuis 
Wageningen aan WageningenDOET, om inwoners te stimuleren 
om een verschil te maken in hun eigen buurt, wijk of stad. Thuis 
Wageningen ondersteunt mensen met kennis, netwerk en moedigt 
mensen aan. Er is de mogelijkheid tot financiële ondersteuning uit 
het Initiatievenfonds, dat Thuis Wageningen samen met Solidez 
beheert. Dit fonds is onderdeel van Welsaam en bedoeld voor het 
financieren van lokale initiatieven. Partijen die een maatschap-
pelijke activiteit willen organiseren kunnen bij Thuis Wageningen 
terecht voor laagdrempelige zaalhuur. Zo organiseren maatschap-
pelijke organisaties er geregeld bijeenkomsten en projecten. Zulke 
initiatieven gaan altijd uit van een lokale vraag: een inwoner, de 
gemeente, de universiteit of ondernemers.
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Ook voert Thuis Wageningen met partners in de stad projecten 
uit. Een voorbeeld is het faciliteren van een participatieproces om 
te komen tot een voedselagenda, in opdracht van de gemeente. 
Dit project draait om de toegankelijkheid van gezond eten en het 
stimuleren van plantaardig eten, korte voedselketens en minder 
voedselverspilling. Een ander voorbeeld zijn workshops in samen-
werking met Fawaka Ondernemersschool, waarin kinderen worden 
ondersteund bij het opzetten van een sociale onderneming zoals 
een duurzame modelijn of producten gemaakt van afval. En samen 
met Changemakers realiseert Thuis Wageningen het project Make 
it happen, workshops waarin jongeren activiteiten bedenken voor 
het verbeteren van hun omgeving. 

Bij het beoordelen van initiatieven die organisaties in of met steun 
van Thuis Wageningen willen uitvoeren, bekijkt het team of het 
idee positief bijdraagt aan de stad en of het toegankelijk is voor 
iedereen. Zo begeleidt of ondersteunt Thuis Wageningen een 
project om de bankjes in de stad te schilderen, een actie voor het 
vergroenen van tuinen ten behoeve van insecten en vogels, een 
ontmoetingsdiner en een initiatief dat gericht is op het recyclen 
van plastic. Maar ze faciliteren bijvoorbeeld ook debatavonden, 
zoals een debat dat over het TIPP-handelsakkoord ging. Bij alles 
geldt steeds dat initiatiefnemers het zelf moeten doen. Want Thuis 
Wageningen ondersteunt en verbindt ze met andere partijen in de 
stad, maar gaat uit van hun eigen kracht.

Maatschappelijke drive
Bij de groep Wageningers die zichzelf als de echte Wageningers 
beschouwen, zit een diepe pijn, weet De Brito. ‘Het gaat om de 
inwoners van de zwakke wijken, die vaak kampen met armoede. 
Ook al is dat lang niet altijd feitelijk het geval, ze hebben heel 
snel het gevoel: in Wageningen wordt alles gedaan voor die 
universiteit.’

Thuis Wageningen wil nadrukkelijk een plek zijn voor iedereen. 
Iedereen die aan de missie wil meedoen, kan meedoen. De mede-
werkers proberen mensen die anders denken te inspireren. Voelt 
iedereen zich thuis bij Thuis Wageningen? Host Dirk Huiberts 
antwoordt vanuit zijn eigen ervaring. ‘In het begin dacht ik dat 
het niets voor me was. Ik las erover in ons lokale krantje en kreeg 
het beeld van een activistisch clubje van super linkse mensen, die 
overal tegen zijn, aparte ideeën hebben en vegetarisch eten.’ Maar 
toen hij er was, beviel de sfeer hem. ‘Je kunt er gewoon komen 
zitten en een praatje maken.’ 

Volgens Dirk Huiberts heeft de grote meerderheid van de bezoe-
kers van Thuis Wageningen een maatschappelijke drive. Hoewel 
er heel verschillende mensen bij Thuis Wageningen komen, zijn 
het volgens hem veel hoogopgeleide mensen. Daar identificeert 
hij zich niet mee. Zelf voelt hij zich meer verwant met de oude 
Wageningers, een groep die je minder zal zien bij Thuis Wagenin-
gen, zegt hij. ‘Een oud-Wageninger zou hier een kat in een vreemd 
pakhuis zijn. Die verkiest de ouderwetse gezelligheid met moeders 
aan de koffietafel. Niks geen maatschappelijke visie, maar samen 
zingen en dansen.’ Van der Weg vult aan dat praktisch opgeleide 
mensen of oude Wageningers desondanks wel bij Thuis Wagenin-
gen komen. 

Tijd en aandacht
Vanaf de start koestert Thuis Wageningen de wens om de vele 
partijen in de stad, inwoners, bedrijven, overheid en kennisinstel-
lingen, aan elkaar te verbinden omtrent maatschappelijke vraag-
stukken. Maar hiermee bleken de initiatiefnemers de lat erg hoog 
te leggen. Daarom besloten ze zich de eerste jaren te concentreren 
op de vraag hoe ze inwoners kunnen laten bijdragen aan hun 
eigen leefomgeving. Na vijf jaar constateerden Yüksel en Van de 
Weg dat Thuis Wageningen om echt impact te kunnen maken ook 
boven het niveau van de inwoner moet gaan opereren en meer de 
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verbinding moet zoeken met gemeente en bedrijven. Deze groei-
stap probeert Thuis Wageningen nu te maken. Onlangs zijn drie 
parttime medewerkers aangesteld die vanuit de locatie het huidige 
werk voortzetten, zodat Yüksel en Van de Weg zich kunnen toe-
leggen op projecten waarin inwoners, overheid, bedrijven en ken-
nisinstellingen samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken.

Beweging in het sociaal domein
Als relatief nieuwe partij in het sociaal domein is Thuis Wagenin-
gen zich nog aan het profileren en volop in beweging. Voor de 
gevestigde welzijnsorganisaties was de komst van de nieuwe speler 
even wennen. ‘Thuis Wageningen heeft voor nieuwe dynamiek 
gezorgd in het sociaal domein en dat vind ik heel positief’, zegt 
Elianne Rookmaaker. Rookmaaker is zzp’er en verbindt organisaties 
en verschillende belanghebbenden met elkaar, doorgaans initiatief-
nemers die ‘iets willen betekenen’ voor de stad. Ze begeleidt de 
ontwikkeling en uitvoering van concrete projecten of ideeën. ‘Dit 
sluit daar prachtig op aan. Thuis Wageningen richt zich veelal op 
sociale interacties en maatschappelijke vraagstukken, maar vaak 
werken we ook samen en vullen we elkaar aan. In eerdere fases 
is het bestaan van Thuis Wageningen ben ik ook nauw betrokken 
geweest bij de verdere netwerkontwikkeling. En juist omdat ik ook 
met andere organisaties in de stad werk, is het mooi om nieuwe 
mensen te laten kennismaken met Thuis Wageningen en ze zelf te 
laten ervaren wat Thuis Wageningen is, hoe er gewerkt wordt en 
hoe ze zich ontwikkelt', stelt Rookmaker.

Volgens Rookmaker is de gemeente blij met het jonge en inno-
vatieve van Thuis Wageningen. Ze wijst er bijvoorbeeld op dat de 
organisatie sociale media goed weet te benutten en daardoor een 
groot bereik heeft. Tegelijkertijd ziet ze dat Thuis Wageningen, 
als veelzijdige organisatie, heel vaak moet uitleggen waar ze voor 
staat. Yüksel en Van de Weg bevestigen dat. Thuis Wageningen is 
niet makkelijk in een hokje te plaatsen. ‘Goede communicatie over 

wat we zijn en waar we voor staan is op dit moment onze grootste 
uitdaging.’

Een andere uitdaging voor Thuis Wageningen is om in de toe-
komst onafhankelijker te worden van de aanbesteding van de 
gemeente. Dat plaatst de initiatiefnemers voor een dilemma. Meer 
inkomsten genereren kan bijvoorbeeld door meer ruimte te bieden 
voor zaalhuur aan privéclubjes voor bijvoorbeeld dansavonden of 
particuliere taallessen. Maar de vraag die de initiatiefnemers zich 
stellen, is of ze daardoor niet te ver afdrijven van hun missie, die 
immers gericht is op het collectieve belang en kansengelijkheid in 
de gemeente Wageningen.

De balans

Groeipijn
Thuis Wageningen is in zeven jaar tijd uitgegroeid van een klein 
burgerinitiatief tot een impactvolle stichting met veel kennis en 
verantwoordelijkheden. De kracht van het initiatief ligt in de in-
clusieve, creatieve en innovatieve wijze waarop het burgerinitiatief 
stimuleert en combineert met werken aan economische, sociale en 
ecologische duurzaamheid in de stad. 

Doordat in Wageningen een brede middenklasse ontbreekt, is de 
kloof tussen mensen met een lagere en hogere sociaaleconomische 
positie groot en zichtbaar. De bevolking is superdivers en draagt 
brede en diverse kennis met zich mee. Thuis Wageningen probeert 
daar gebruik van te maken en een verbindingsader te vormen tus-
sen mensen die elkaar nodig hebben, maar niet weten te vinden. 
Yüksel: ‘Wageningen heeft een unieke samenstelling van mensen, 
Wageningen University & Research trekt veel wetenschappers, er 
werken mensen met totaal verschillende achtergronden en pro-
fessies. Wij zoeken naar manieren om die kennis op Wageningen 
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University & Research lokaal zichtbaar te maken. En bijvoorbeeld 
naar manieren om een ambtenaar uit zijn kantoor te trekken en bij 
Thuis Wageningen een spreekuur laten houden.’

Het werken aan zulke idealistische doelstellingen maakt de initia-
tiefnemer zich bewust van de eigen blinde vlekken. Zo is het voor 
Thuis Wageningen lastig jongeren en ouderen te bereiken, omdat 
die veelal hun eigen doelgroepgerichte clubjes en activiteiten heb-
ben. ‘Om bredere groepen te bereiken, kan het soms ook beter zijn 
dingen een op een te doen’, zegt Yüksel.

Thuis Wageningen is steeds aan het zoeken naar manieren om 
haar doelen te bereiken. Yüksel: ‘Hoe speel je bijvoorbeeld in op 
meertaligheid in de gemeente? Stel, je organiseert een activiteit 
en één persoon spreekt geen Nederlands, moet je die dan in het 
Engels organiseren?’

Volgens Elianne Rookmaaker horen zulke vraagstukken bij een 
jonge, dynamische organisatie. ‘Ik zie groeipijn. Thuis Wageningen 
heeft enorm gezaaid en een stabiele plek in Wageningen veroverd. 
Nu ze uitgroeit tot een grotere organisatie met meer vraag, meer 
traffic, is er een soort van middle-managementlaag nodig en dat 
stelt de initiatiefnemers voor uitdagingen. De potentie is er, maar 
het regelen van dit soort zaken gaat niet vanzelf. En het is ook niet 
hun core business.’ 

Al met al is Thuis Wageningen inmiddels een gevestigde stake-
holder in de gemeente Wageningen, die zichzelf steeds opnieuw 
aan het uitvinden is. Een initiatief dat, gezien de opdracht waar 
het voor staat en de doelstellingen die het nastreeft, voor de 
grote opgave staat nog meer ingebed te raken in de Wageningse 
samenleving.

Reflectie

‘Bonding is niet af’

Bonding
Thuis Wageningen is een mooi voorbeeld van hoe bonding kan 
werken en floreren. Het initiatief mobiliseert een diverse groep ge-
lijkgestemden die iets positiefs willen betekenen voor de gemeente 
Wageningen, een groep die elkaar in de algemene publieke 
ruimtes minder goed wist te vinden. Door haar laagdrempeligheid, 
werkwijze en idealisme slaagt Thuis Wageningen erin mensen aan 
zich te binden. Inwoners kunnen gebruikmaken van de voorzie-
ningen of zelf een initiatief aandragen, waarbij ze ook nog eens 
ondersteuning kunnen krijgen. Dit maakt anderen nieuwsgierig, en 
prikkelt ze om eens een kijkje te nemen in wat de huiskamer van 
Wageningen te bieden heeft. De bonding is niet ‘af’, want Thuis 
Wageningen stelt vast dat ze ook blinde vlekken heeft. Zo slaagt 
ze er nog onvoldoende in om bijvoorbeeld kwetsbare inwoners 
bij hun participatieprocessen te betrekken. Thuis Wageningen is 
zich daarvan bewust en zoekt naar wegen om hier verandering 
in te brengen, temeer omdat ze er nadrukkelijk ook voor de meer 
kwetsbare inwoners wil zijn.

Bridging
De kracht van Thuis Wageningen ook is dat de bonding van 
mensen die zich willen inzetten voor een beter Wageningen voor 
een sterke bridging zorgt. Een diverse doelgroep die zich hard wil 
maken voor een duurzame stad komt elkaar bij Thuis Wageningen 
tegen, in de huiskamer of bij de initiatieven die vanuit Thuis Wage-
ningen door inwoners worden gestart. Maar hoezeer het initiatief 
ook bijdraagt aan bridging, er is op dit front nog veel te winnen. 
Thuis Wageningen is zich daar zeer van bewust, want er zijn nog 
volop bruggen te slaan, onder andere naar inwoners van verschil-
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lende leeftijden, Wageningers in een kwetsbare sociaaleconomi-
sche positie en het verbinden van studenten en niet-studenten.

Linking
Bij Thuis Wageningen is er volop sprake van linking. Thuis Wage-
ningen gaat relaties aan met stakeholders die een sterke positie 
bezitten in Wageningen en die kunnen bijdragen aan het realiseren 
van hun doelen en idealen. Thuis Wageningen weet de gemeente, 
de universiteit, innovatieve bedrijven en organisaties te vinden. En 
het omgekeerde geldt ook, ze weten Thuis Wageningen te vinden!
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